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 تطبيقها وكيفية 2019 عام خالل الشركات حوكمة نظام إلستكمال إتخاذها تم التي اإلجراءاتبيان ب -1

 

. دائم للشركةاللتحقيق النجاح  والحكيمة الفعالة اإلدارة لتسهيل الشركات حوكمة وإجراءات سياسةشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع  نتتب

 ت المهنية والمعايير األخالقية.أعلى مستويات الحوكمة والممارسا بعيد أمد منذوتتبع الشركة 

 نضباطاإل معايير بشأن 2016/ ر.م( لسنة 7األوراق المالية والسلع رقم ) هيئة إدارة مجلس رئيسقرار ل متثال الكاملاإل تعمل الشركة على ضمان

 .الشركة وممارسات هاإجراءاتوسات سياوأن تتوافق بشكل كامل مع  العامة المساهمة الشركات حوكمةو المؤسسي

لتحديد أفضل الممارسات  مخصصة الوقت والجهد ،بالحفاظ على أعلى معايير ممارسة الحوكمةرأس الخيمة الوطنية للتأمين شركة  تلتزمكما 

 إضافية اتاستثمار تجتذب وشفافة وفعالة سلسة عمليات الممارسات هذه وستتضمن. لتنفيذها في الشركة المهنية ووضع سياسات داخلية دقيقة

  المساهمين. حقوق حماية وتضمن

 استراتيجية دتحدي، وبما في ذلك المساهمين والعمالء الطويل المدى على أصحاب المصالح قيمة وتعزيز حمايةبمجلس اإلدارة الدور الرئيسي ليتمثل 

 .الشركة ضمن السليمةتطبيق ممارسات الحوكمة  وذلك لضمان التنفيذية دارةاإلواإلشراف على  شركةعاّمة لل

الذي يتم قياسه  لشركةاعن أداء  مسؤواًل التنفيذية دارةاإل فريقويعتبر . يالتنفيذ الرئيس بقيادة ةللشركتقوم اإلدارة التنفيذية بإدارة األعمال اليومية 

مستقلة  بمناصب لشركةل يالتنفيذ رئيسوالمجلس اإلدارة  رئيسولضمان نجاح األعمال واستدامتها يتمتع كل من . وتطور أعمالهابأهداف الشركة 

  .الشركة عمالأ دارةوإ المجلس دارةكل منهما في إ مسؤولية بين واضح تمييز ضمانل

جزء من صالحياته )وفقًا لما يسمح به القانون واألنظمة المنطبقة والنظام بتفويض لجان راجعة إليه بالنظر كما قام  أربعبإنشاء قام مجلس اإلدارة 

كل ل محددة واجبات ومهامب لجنة وتتمتع كل .بكل حرص ودقةوذلك لضمان فعالية العمليات ومعالجة التحديات لهذه اللجان  (األساسي للشركة

 .مجلس اإلدارة من معتمدةو اختصاصاتها

والحرص على أن يقوم كل من مجلس اإلدارة وإدارة  باستمرارة داخلية قوية بمتابعة أداء العمل مإرسائها لسياسة حوك خالل منتقوم الشركة 

  الشركة وموظفيها بمهامهم وأعمالهم لمصلحة الشركة ومساهميها.

 

 

  2019عام  خالل للشركة المالية األوراق في وأبناؤهم وأزواجهم اإلدارة مجلس أعضاء تعامالتبيان بملكية و -2
 

 األسهم المملوكة  المنصب/ صلة القرابة االسم

 31/12/2019 كما في

 عملية الشراءإجمالي   عملية البيعإجمالي 

 3.072.192 ال يوجد 17.845.000*  نائب رئيس مجلس اإلدارة النعيم أحمد عيسى

محمد أحمد عيسى 

 أحمد النعيم

بن نائب رئيس مجلس ا

 6.315 اإلدارة
243.987 250.302 

 .2018 عامفي  وفقًا الجتماع الجمعية العمومية 2019تم توزيعها في عام  %5بنسبة  أسهم منحة تضمينتم * 
 .والصادر من السوق بيان رصيد األسهم المملوكةمرفق 
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شكيل مجلس اإلدارةت -3

بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي:

معرفة قوية ذات عالقة عالية و مهارات يمتلكونالذين  عضاءمجموعة متكاملة من األ من للتأمينالوطنية  شركة رأس الخيمة إدارة مجلس يتكون

 واالستراتيجية نوعةالمت القرارات اتخاذ في بشكل كبير أسهمتوخلفياتهم المهنية  المكتسبة وخبراتهم تخصصاتهم التنوع في أن كما ،في مجال التأمين

 .الثاقبة

 جلسم أعضاء أغلبيةعضوين مستقلين وثالث أعضاء غير مستقلين. وو اإلدارة مجلس رئيس( أعضاء يتضمن 5مجلس اإلدارة من خمسة ) يتكون

 .التنفيذيين غير من هموجميع المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني من هم اإلدارة

 ناًءب الحاجة عند إضافية إجتماعات قدوفقًا للنظام األساسي للشركة، ويجوز ع السنة في األقل على مرات( 4) أربع إجتماعاته اإلدارة مجلس يعقد
 .النصاب كتملإذا ما إ فقط اإلجتماع ُيعقد)في حال غياب الرئيس( و الرئيس نائب أو الرئيس من دعوة على

2019 لعام الحاليتشكيل مجلس اإلدارة 

 أو رقابية، مواقع أي في مناصبهم

 هامة أخرىتجارية  أو حكومية

 عضوياتهم ومناصبهم

 شركات أي في

 أخرى مساهمة

المدة التي قضاها 

كعضو مجلس إدارة 

الشركة من تاريخ 

 أول إنتخاب له

الخبرات 

هالتوالمؤ
الفئة  الرقم اإلسم

 دبي مركز – إدارة مجلس عضو 
 .العالمي المالي

 جامعة رأس  – إدارة مجلس ضوع
.الخيمة للطب والعلوم الصحية

 الجامعة  -و مجلس إدارةعض
األميركية في رأس الخيمة.

 – إدارة مجلس عضو

بنك رأس الخيمة 

.الوطني

سنوات  خمسة

وثمانية أشهر

 في البكالوريوس

المحاسبة من 

جامعة اإلمارات 

العربية المتحدة.

 /مستقلغير 

تنفيذي غير

سالم  /السيد

علي الشرهان
1

• رئیس مجلس إدارة مركز رأس 
 .الخيمة التجاري

  النعيم مول رئيس مجلس إدارة

.والنعيم سيتي سنتر

 ليفة مولرئيس مجلس إدارة خ. 
 مجلس إدارة في شركة مجان  عضو

.للطباعة

عضو مجلس إدارة  –
بنك رأس الخیمة 

الوطني.  عشر سنة ثالثة

 في البكالوريوس

 الكهربائية الهندسة

واالتصاالت.

 / مستقل غير

تنفيذي غير

 السيد/ أحمد

  النعيم عيسى

2

ال يوجد
بنك  –الرئيس التنفيذي 

 رأس الخيمة الوطني.

سنوات  أربع

وأربعة أشهر

 في الماجستير

األعمال. إدارة

 /غير مستقل 

تنفيذي غير

 السيد/ بيتر

ويليام إنجالند
3

جمعية اإلمارات  –عضو مجلس إدارة 

 للتأمين
غير منطبق  وتسعة أشهر سنتين

درجة 

 في البكالوريوس

 اإلدارة العامة

 غير/ مستقل

تنفيذي

السيد/ جاسم 

النعيمي أحمد
4

  غرفة تجارة  –عضو مجلس إدارة
 وصناعة راس الخيمة 

  عضو اللجنة العليا لمؤسسة سعود
بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

 ليا العالتقنية  مستشارة في كليات- 
تكنولوجيا المعلومات  برنامج

 والتسويق.

نائب الرئيس التنفيذي 

بنك المشرق. –
تسعة أشهرسنة و  درجة الماجستير 

 غير/ مستقل

تنفيذي

 السيدة/

عارفة صالح 

الفالحي

5

المعلومات الواردة أعاله صحيحة.مرفق إقرارات صادرة من كل عضو بأن 
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 2019نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة لعام بيان ب

خاص أشوتأثيرها من ار السليم يتطلب القدرة على سماع وجهات نظر مختلفة بأن إتخاذ القر ش.م.ع تؤمن شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

/ ر.م( 7األوراق المالية والسلع رقم ) هيئة إدارة مجلس رئيس(  من قرار 10ووفقًا للمادة )تجربة وخبرة وآفاق متنوعة. وفي هذا اإلطار يتمتعون ب

بتعيين السيدة/ عارفة الفالحي كعضو في مجلس اإلدارة  2018مارس  7قامت الجمعية العمومية للشركة خالل إجتماعها المنعقد تاريخ  2016لسنة 

 .مجلس إدارة الشركة من %20وعليه يكون العنصر النسائي ممثاًل بنسبة . لتي باشرت مهامها بتفاني وجدية وإمتيازا

 بيان بما يلي: 

 2018لعام عن االمدفوعة  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت مجموع .1

مليون وأربعمائة وستون  –درهم  1.460.000/-بمبلغ وقدره  2018ديسمبر  31 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس مكافآت تخصيص تم

( من قرار مجلس إدارة هيئة 21بشأن الشركات التجارية، والمادة ) 2015( لعام 2القانون اإلتحادي رقم ) من (169للمادة ) وفقًا درهمَا ألف

( من 38ات المساهمة العامة، ووفقًا للمادة )بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشرك 2016/ر.م( لسنة  7األوراق المالية والسلع رقم )

 2019إبريل  15 العمومية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ الجمعية إجتماع في على هذه المكافآت تم التصديق وقد النظام األساسي للشركة. هذا

 .تم دفعها بموجب هذا التصديقو

 2019عام عن الالمقترحة  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت مجموع .2

 الذي القادم السنوي العمومية الجمعية إجتماع في عليه للمصادقة درهمَا ثالثمائة وخمسون ألف –درهم  350.000/-وقدره مبلغ  عرض يتم سوف

 .2020مارس  31 تاريخعن السنة المالية المنتهية  اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة 2019 أبريل 15 تاريخ يعقدوف س

 2019اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام  جلساتحضور تفاصيل بدالت  .3

 .2019للعام  لسنة الماليةعن ا ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بدالت حضورأي لم يتم دفع 

 حضور اللجان وأسبابها. تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت .4

 .2019ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام أو رواتب أو أتعاب إضافية  لم يتم دفع أي بدالت

 

 2019المالية  سنةال خالل عقدت التيمجلس اإلدارة  جتماعاتإ عدد

مفصل مع  أعمال جدول توزيع تم وقد اجتماعات (5) خمسة ش.م.ع الوطنية للتأمين الخيمة رأس ، عقد مجلس اإلدارة لشركة2019 سنة خالل

 .اإلدارة مجلس أعضاء حضور تفاصيل يلي وفيما .ًامسبق التفسيرية ذات العالقة الوثائق
 

 2019ديسمبر  31 إلى تاريخ 2019يناير  1من تاريخ 
 

  الرقم

 اسم

 عدد جماليإ 2019اإلجتماعات  تواريخ

 الحضور
 ديسمبر 12 سبتمبر 29 مايو 5 مارس 14 فبراير 21

      5 سالم الشرهانالسيد/  1

      5 نعيمالحمد عيسى أالسيد/  2

  5 السيد/ جاسم أحمد النعيمي 3

      5 انجالند بيتر/ السيد 4

      5 السيدة/ عارفة صالح الفالحي 5
  / غياب -حضور 

 الشركة على موقع السوق عن إجتماعات مجلس اإلدارة.مرفق إفصاحات 
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 2019عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية 

على عنها لم يتم اإلفصاح و، حيث كانت تتعلق بسير العمل فقط 2019السنة المالية لعام  بالتمرير خاللمجلس إدارة ( قرارت 4تم إصدار أربع )

 وهي على الشكل التالي: على سعر أسهم الشركة.ال تؤثر  ألنهاموقع سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 .بخصوص مكافأة موظفي الشركة 2019مارس  19بتاريخ  1/2019مجلس اإلدارة بالتمرير رقم قرار  •
قلوبال ريسك سرفيسس ش ذ م م" كمستشار خارجي بشأن تعيين "بلدوين  2019أبريل  18بتاريخ  2/2019قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 .في المخاطر  للشركة
بخصوص فتح فرع جديد للشركة بإمارة الشارقة لتقديم خدمات تأمينية  2019يوليو  17بتاريخ  3/2019قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 .لألفراد والشركات
بخصوص تعيين ايرنيست أند يونغ لتنفيذ المرحلة الثانية من المعايير  2019أكتوبر  14بتاريخ  4/2019قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 .17الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 

بناًء على تفويض  2019خالل عام اإلدارة التنفيذية أحد أعضاء المجلس أو بها  مجلس اإلدارة التي قام إختصاصاتمهام وبيان 
 سمجلالمن 

 مدة التفويض صالحية التفويض المفوضإسم الشخص  الرقم 

 غير محدد قانونية خاصةوكالة  إيوين جون مكروبيالسيد/  1

 

 األساسية لياتوالعم الهامة األمور مع والتعامل واإلجراءات، والسياسات والميزانية اإلستراتيجيات إعداد في التنفيذي الرئيس التنفيذية اإلدارة تدعم
 . المالئمة الداخلية المخاطبات وأيضَا في ضمان

 

 والرئيس .توكيل مصادق عليه وفقًا للقوانين واألنظمة المنطبقة بموجب اإلدارة مجلس رئيس قبل من له المخولة للسلطة وفقًا التنفيذي الرئيس يعمل
 قبل من عتمدةالم السنوية االستراتيجية والخطة يتوافق بما التنفيذية اإلدارة فريق من اليومية للشركة مدعومًا األعمال إدارة عن مسؤوٌل التنفيذي
 .اإلدارة مجلس

 :ارة إلى الرئيس التنفيذي للشركة هيبتفويض وتوكيل من رئيس مجلس اإلدمهام وصالحيات اإلدارة التنفيذية أهم 

 الشركة ملياتع وشؤون بعمل عالقةالذات  والتجارية والتأمينية المالية باألمور يتعلق فيما الصالحيات بجميع والقيام وتنفيذ وإدارة إجراء .1
 .، وذلك وفقًا لنص الوكالة وفي الحدود الواردة بمصفوفة التفويضالمتحدة العربية اإلمارات في

 .الحدود الواردة بمصفوفة التفويض فيوذلك وفقأ لنص الوكالة و( بنوك أو) بنك  أي لدى الشركة إدارة حسابات .2
لواردة الحدود ا فياإلدارة وذلك وفقأ لنص الوكالة و مجلس يقرها التي المالية الطبيعة ذات اإلتفاقيات أنواع جميع في الشركة تمثيل .3

 .بمصفوفة التفويض
 .وفي الحدود الواردة بمصفوفة التفويض وفقأ لنص الوكالةإجراء تسوية أو اتفاق ودي أو إبراء أو صلح  .4
 وفقأ لنص الوكالة وفي الحدود الواردة والمرافق لغرض أعمال الشركةشراء أو استئجار المنشآت السكنية والتجارية وغيرها من المنشآت  .5

 .بمصفوفة التفويض

 مصفوفة التفويض سنة واحدة.علمًا بأن مدة صالحية 
 

  2019خالل عام العالقة )أصحاب المصالح(  ذات األطراف مع تمت التي التعامالت تفاصيلبيان ب

 وهي كالتالي: والتي تتمحور حول أعمال الشركة الرئيسية العالقة ذات األطراف مع معامالت في الشركة دخلت 2019 عام خالل

 .أو أكثر من رأس مال الشركة %5والتي تساوي  2019الصفقات التي قامت بها الشركة خالل عام كافة ببيان تفصيلي مرفق 

 تتعامالاإلجمالية للقيمة ال نوع التعامل األطراف وتوضيح طبيعة العالقة الرقم

 أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين 1
 أقساط مكتتبة

94.293.645 

 38.778.052 مطالباتتسديد  أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين 2

 36.319.529 إعادة دفع قرض مصرفي الشركة األم 3

 11.000.000 أرباح المساهمين تحويل المساهمين 4

 10.000.000 إيداع ودائع ثابتة الشركة األم 5
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 :الهيكل التنظيمي للشركة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرفق الهيكل التنظيمي للشركة.

 

 

 .أعاله لتنظيميا الهيكل فيلم يتم إدراجهم  الداخلي التدقيق وفريق الداخلي التدقيق رئيس فإن وبالتالي التدقيق، لجنة إلى مباشرة تقاريرها وتقدم اإلدارة عن مستقلة الداخلي التدقيق مجموعة( 1)

 

رئيس دائرة العمليات

قسم التأمين العام 

مدير دائرة إكتتاب 

التأمين العام

رئيس دائرة العمليات

قسم التأمين الطبي والتأمين على الحياة

على بدائرة التأمين مدير 

الحياة

بدائرة المطالبات مدير 

الطبية

الهيكل التنظيمي للشركة

بدائرة المطالبات مدير 

على الحياة

دائرة المبيعات والتأمين البنكي مدير

مدير مركز االتصال

مدير التجارة 

اإللكترونية الرقمية
تأمين ضد الحوادث

مدير اكتتاب تأمين 

أسطول المركبات

اإلكتتاب المطالبات اإلكتتاب المطالبات

مدير التأمين الطبي

مدير مطالبات المركبات

االستردادبدائرة قسم مدير 

التأمين  المطالبات بدائرة مدير 

 العام

ئيس الدائرة الماليةر

المراقب المالي

بالدائرة الماليةمدير 

مدير دائرة عالقات 

المو فين

قسم المخاطر

مدير دائرة المخاطر

الدائر القانونية واالمتثال

رئيس الدائرة القانونية واإلمتثال

مدير بدائرة االمتثال

إعادة التأمين

مدير دائرة إعادة التأمين

مدير بدائرة إعادة التأمين

مدير دائرة تكنولوجيا 

المعلومات

مدير باإلنابة في دائرة 

تكنولوجيا المعلومات

مو   إكتواري أول

إكتوراي التسعير

موظف المخاطر

الرئيس التنفيذي

وتوجي  المخاطر تطبيق االستراتيجيات مكتب أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة العليا•

المخاطر•

إعادة التأمين الفنية•

التحصيل•

الذمم المدينة•

اإلبتكار•

القرارات  المتعلقة بالمو فين•

لجان مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق•

لجنة الترشيحات والمكافآت•

والتأمين الطبي وعلى   التأمين العام لجنة اإلستثمار •

 الحياة
نلجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعي•

أقسام العمل

رئيس قسم التوزيع

مدير المبيعات المباشرة

أبو بي

الشارقة

دبي

مدير عالقات الوسطاء

التج ئة والتأمين البنكيالتأمين العامالطبي والتأمين على الحياةالتوزيع

وحدات التدقيق الداخلي والمخاطر وحدات الدعم

بالدائرة القانونيةمدير 

قسم اإلكتواريين الدائرة المالية عالقات المو فين قسم تكنولوجيا المعلومات

أبو بي

دبي

مكتب الرئيس التنفيذي

مكافحة  سيل األموال

الفروع

رأس الخيمة  شامل -

ةالقيادة العامة لشرطة رأس الخيم-

الشارقة-

وعالقات العمالءدائرة التسويق رئيس 

إكتوراي االحتياطي

اإلمارات الجنوبية اإلمارات الشمالية

الهندسة والممتلكاتموظف عالقات العمالء
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 :في الص  األول والثاني حسب ماورد في الهيكل التنظيمي للشركة التنفيذيين المو فين كباربيان تفصيلي ل

 التعيين تاريخ المنصب الرقم 

 الرواتب مجموع

 2019 عاموالبدالت ل

 )درهم(

مجموع المكافآت 

  2019عام المدفوعة ل

 أخرى مكافآت أي

 للعام عينية/نقدية

 تستحق أو 2019

 مستقباًل

 1.320.000.00 2018أكتوبر  1 الرئيس التنفيذي  1

سوف يتم تحديد هذه 

المكافآت الحقًا بعد 

مجلس  استعراضها من قبل

 اإلدارة للمصادقة

 

 

 

 غير منطبق

 705.000.000 2018مايو  20 رئيس الدائرة المالية  2

 702.999.96 2016فبراير  21* رئيس الدائرة القانونية 3

 682.616.16 2013أكتوبر  1 رئيس قسم التوزيع 4

 واإلمتثالدائرة المخاطر  رئيس 5

 

 419.171.76 2014ديسمبر  7

 60.563.520 2013يونيو  2 مدير عام قسم التأمين على الحياة 6

 679.416.00 1996نوفمبر  2 مدير عام قسم التأمين العام 7

 387.875.40 2014اغسطس  10 إعادة التأمينرئيس قسم  8

 .منصبه ليصبح رئيس الدائرة القانونية واإلمتثال تعديلوتم  رئيس الدائرة القانونية إلى 2019أغسطس  26بتاريخ  االمتثالوظيفة تمت إضافة مهام  *

 مدقق الحسابات الخارجي: -4

 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

. عالمال في التجارية واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال خدمات الضمان والضرائب واالستشارات "ووترهاوس كوبرزبرايس شركة "تعد 
 وتتمتع بمجموعة الخدمات من واسعة مجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز" تقدم العالم، في المهنية الخدمات شركات أكبر من واحدة باعتبارها
 نم أكثر منذ األوسط الشرق منطقة في "برايس ووترهاوس كوبرز" شركة تأسست. العمالء المطروحة لحل قضايا اتوالخبر المهارات واسعة من

 وعمان وليبيا ولبنان واألردن والكويت والعراق ومصر المنطقة كالبحرين أنحاء جميع في دولة 12 في شخًصا 5600 من أكثر وتضم عاًما 40
 .المتحدة العربية االمارات دولة و السعودية العربية والمملكة وقطر وفلسطين

 2019 عام خالل آخرين خارجيين مدققين تعيين يتم لم. اإلدارة ومجلس التنفيذية اإلدارة عن تمامًا مستقلهو مدقق  الخارجي الحسابات مدقق
 .المذكور أعاله الحالي الخارجي الحسابات مدقق المراجع بخالف

 :والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجيأالخاصة بالتدقيق  والتكالي  األتعاببيان 

، برايس ووترهاوس كوبرز  

سكوالرستيورات المدقق الشريك:   

 واسم المدقق الشريك إسم مكتب التدقيق

 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة سنة واحدة

درهم 000375.  )الدرهم( 2019إجمالي أتعاب التدقيق لعام  

)إن  2019لبيانات المالية لعام لتدقيق الأتعاب وتكالي  الخدمات الخاصة األخرى بخالف  ال يوجد

 وجدت( وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة

وجود خدمات أخرى يتم وفي حال عدم )إن وجدت(  المقدمةاألخرى  الخدماتوطبيعة  تفاصيل ال يوجد أي خدمات أخرى تم تقديمها للشركة

 ذكر ذلك صراحة

مدقق حسابات بها قام ال يوجد أي خدمات أخرى 

 خرآخارجي 

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر  ير مدقق حسابـات الشركة 
 وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة )إن وجد( 2019بتقديمهـا خالل 
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 2019لية المرحلية والسنوية لعام التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المايوضح بيان 

، 2019 ديسمبر 31للعام المنتهي تاريخ السنوية المرحلية وقام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية التي تحفظات أدناه ال تم إدراج

 وهي كما يلي:

 

 الرأي المتحفظ:

كل عادل ومن شبرأينا، باستثناء التأثيرات المعروفة والمحتملة للمسألة الموضحة في قسم "أساس الرأي المتحفظ" في تقريرنا، تعبر البيانات المالية ب

ا المالي ، وأدائه2019ديسمبر  31كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع )"الشركة"( كما في 

 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

 أساس الرأي المتحفظ:

عض ي الخدمات الطبية لتحديد تكلفة المطالبات الناشئة عن بمشركة اتفاقيات تحديد كلفة المطالبات لفرع التأمين الطبي مع العديد من مقدلأبرمت ا

 لتقارير المالية "عقود التأمين". لمن المعايير الدولية  4 رقم التأمين الطبي. تلبي هذه االتفاقات تعريف عقود اعادة التأمين بموجب المعيارعقود 

 

تتحملها إذا سنظرًا لنقص المعلومات المتاحة من شركات إدارة المطالبات، لم تتمكن اإلدارة من تحديد تكلفة المطالبات النظرية التي كانت الشركة 

 يتم حساب اتفاقيات تحديد كلفة المطالبات لفرع التأمين الطبي بشكل صحيح كعقود إعادة التأمين. على هذا النحو، يوجد بخس لمبالغ "إجمال

. باإلضافة 2018 و 2019ديسمبر  31سنتين المنتهيتين في لالمطالبات المسددة" و "حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة" في بيانات الدخل ل

نتين المنتهيتين سلإلى ذلك، هناك مبالغ في تقدير "إجمالي المطالبات المسددة" و "أقساط تأمين متنازل عنها لشركات إعادة التأمين" في بيانات الدخل ل

لتأمين" و "ذمم تأمين مليون درهم على التوالي وبخس في "موجودات عقد إعادة ا 60مليون درهم و 97بمبلغ  2018و  2019ديسمبر  31في 

 مليون درهم على التوالي. 44مليون درهم و 38بقيمة  2018و  2019ديسمبر  31مدينة وذمم مدينة أخرى" في بيان المركز المالي في 

 

 .2018و  2019ديسمبر  31ال يوجد أي تأثير لهذه األخطاء على "إجمالي أرباح عقود التأمين أو " الربح" لسنتين المنتهيتين في 

 
  التدقيق لجنة -5

 .التنفيذيين ( أعضاء من مجلس اإلدارة، إثنان مستقالن وجميعهم من غير3) ثالثة من التدقيق لجنة تتكون

 إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليت  عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعت  آللية عملها والتأكد من فعاليتها. .أ

 .بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتهارئيس لجنة التدقيق يقر السيد/جاسم أحمد النعيمي 

 .وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لهاأسماء أعضاء لجنة التدقيق  .ب

 2019ديسمبر  31إلى تاريخ  2019يناير  1من تاريخ 

 الوضع المنصب العضو اسم

 مستقل لجنة التدقيقرئيس  السيد/ جاسم أحمد النعيمي

 مستقل غير لجنة التدقيقعضو في  بيتر انجالند /السيد

 مستقل لجنة التدقيق في عضو السيدة/ عارفة صالح الفالحي

 :التدقيق لجنة ختصاصات ومهامإ

/ر.م( لسنة  7األوراق المالية والسلع رقم )من قرار مجلس إدارة هيئة ( من 49( والمادة )48لمادة )لجنة التدقيق وفقًا لتم تحديد مهام وصالحيات 

دقيق بما . وعليه تلتزم لجنة الت، ووفقًا للشروط المرجعية للجنة التدقيقبشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 2016

 يلي: 
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 :للشركة التقارير وإعداد المالية القوائم

 ةمراقبة ومراجعة نزاهة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية بما في ذلك مراجعة  أي مشاكل خاصة بالتقارير المالية واآلراء الوارد •

 المالية. بالبيانات
ل السنة  ادي خالمراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها الع •

 وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 تتطابق السياسات والممارسات الحسابية والتغييرات التي قد تطرأ عليها  وذلك سنويًا. •
 عة لتقدير اإلدارة.إبراز النواحي الخاض •
 الطرق المعتمدة إلحتساب المعامال الهامة وغير المعتادة. •
 تدقيق.التعديالت الجوهرية الناتجة عن ال •
 إفتراض إستمرارية عمل الشركة. •
 التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة. •
 التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. •
 دقة البيانات المالية وإكتمالها. •

 ليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في سبيل أداء مهامها.التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الع •
النظر في إي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات  عليها إيالء اإلهتمام الالزم بأي مسائل يطرحها  •

 و مدقق الحسابات.المدير المالي  أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط اإلمتثال أ
 قيتعل فيما عليها  تطرأ تغييرات وأي اإلدارة عن الصادرة والقرارات والتقديرات على اإلجراءات االقتضاء عند واإلعتراض مراجعة •

 :يلي لما خاص اهتمام إيالء مع مجلس اإلدارة  على عرضها قبل والسنوية األولية المالية بالقوائم
 . اتغييرات تطرأ عليه وأيالمحاسبية الهامة  والممارسات  السياسات •
 ة.جوهريقرارات  تتطلب التي والتقديرات اإلفصاحات •
 لك)وذ عادية غير أو هامة معامالت أي حتسابإلاألساليب المتبعة و السنة خالل عادية غير معامالت بأي المالية البيانات تأثر مدى •

 المعامالت.  هذه مثل عن اإلفصاح  وكيفية في حال وجود أساليب أخرى قابلة لإلعتماد(
 .المالية البيانات إعداد فيه يتم الذي والسياق اإلفصاح واكتمال وضوح •
 .المحاسبية بالمعايير التقيد •
 .والتنظيمية القانونية بالمتطلبات التقيد •
 .المستمر اإلهتمام مبدأ •
 . الحسابات دققيلم التمثيل خطاب •
 مراجعةب المتعلقة الشركة حوكمة وبيانات التجارية األعمال مراجعة ذلك في بما المالية البيانات مع المقدمة الجوهرية المعلومات جميع •

 .المخاطر وإدارة الحسابات
 س اإلدارةمجل موافقة تتطلب التي المالية المعلومات على تحتوي التيعندما تقتضي الحاجة  و  األخرى القوائم مراجعة اللجنة على يجب •

 .بتقديم التقارير بسرعة االلتزام مع تتعارض ال أن قبله بشرطمن  فيها النظر قبل

 ينالخارجي الحسابات ومدققي اإلدارة بين خالفات أي وتسوية الحسابات مراجعة عن الناتجة المالية للتقارير هامة تعديالت أي مراجعة •

 .المالية التقارير إعداد بشأن

 ويوفر مفهومَاو  ومتوازنَا ككل منصفَا التقرير كان إذا ما اإلدارة بشأن لمجلس التوصية وتقديم والحسابات السنوي التقرير محتوى مراجعة •

لى تقييم ع اللجنةمن قبل  المراجعة تقوم أن يجب. واستراتيجيتها الشركة عمل ونموذج الشركة  أداء لتقييم للمساهمين الالزمة المعلومات

 .بيةالمحاس المعلومات مع متطابقًا التقرير كان إذا ما
 تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عن المسائل المذكورة أعاله  والنظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. •

  :المخالفات عن اإلبالغ ترتيبات

 لداخليةا الرقابة أو المالية التقارير في محتملة انتهاكات أي عن سري بشكل اإلبالغ من الشركة موظفي تمكن التيالالزمة  القواعد وضع •

 االنتهاكات؛ هذه بشأن وعادلة مستقلة تحقيقات إلجراء الكافية واإلجراءات أخرى قضايا أي أو
في  وأ في التقارير المالية المحتملة األخطاء بشأن المخاوفوإثارة  من خاللها الشعور بالثقة  للموظفين يمكن التيإستعراض اإلجراءات  •

 :على الشكل التالية والتي تكون أخرى أي مسائل
 و التدقيق؛ مسائل أو الداخلية المحاسبية الضوابط أو بالمحاسبة يتعلق فيما الشركة تتلقاها التي الشكاوى ومعالجة واحتجاز استالم •
 سائلبم المتعلقة تلك ذلك في بما مسألة، أي بشأن للمخاوف( الهوية مجهولة تكون قد والتي) الشركة لموظفي السري والتقديم •

 .فيها مشكوك حسابات تدقيق أو محاسبية
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 .ةاإلدار مجلس يحددها أخرى قضايا أي في والنظر أعاله؛ المذكورة المسؤوليات بشأن اإلدارة مجلس إلى والتوصيات التقارير تقديم •

 المخاطر إدارةو الداخلية الضوابط

 المالية. والتقارير الداخلية الرقابة أنظمة فعالية حول اإلدارة تقاريرإستعراض  •
 الداخلية. الرقابة أنظمة فعالية حول الداخلية الرقابة/  الداخلي التدقيق تقاريرإستعراض  •
 المالية. التقارير على تأثير لها التيو رقابةالهامة لل قضاياال حول اإلدارة تقاريرإستعراض  •
 المالية. التقارير في االحتيالعمليات  عن للكشف الشركة إجراءاتإستعراض  •
 ورد فعل سلوكال سوء أو االحتيال أو الرقابة في الضعف نقاط فيكالتدقيق  صلة ذات داخلية تحقيقات ألي الرئيسية النتائج في النظر •

 .(االقتضاء عند اإلدارة غياب في)على ذلك  اإلدارة
 المخاطر. إدارة ةنظمأ فعاليةوالتحقيق في مدى  واالمتثال المخاطرتقارير مدير قسم  التقارير اإلدارية و استعراض •
 السلوك. قواعدل الشركة امتثال مدى مراقبة •
 إلى المعامالت هذه بشأن توصياتال وتقديم المصالح، تضارب إدارةكيفية و الشركة، مع العالقة ذات األطراف معامالتإستعراض  •

 .ذات الصلة العقود توقيع قبل اإلدارة مجلس
 .بتكليفهم بها اإلدارة مجلس قام التيو وصالحياتها اللجنة بواجبات المتعلقة السلوك قواعد تطبيق ضمان •
 الشركة. في المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة أنظمة وتقييمإستعراض  •
 تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عن المسائل المذكورة أعاله، والنظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. •

 الداخلية الرقابة/  الداخلي التدقيق

 الوظيفة. هذه فعالية ومراقبة ومراجعة ، الداخلية الرقابة/  الداخلي التدقيقلتطبيق  الالزمة المستندات/الموارد توفر ضمان •
متع بإمكانية وتت كافية،ال مواردالب مزودةوظيفة التدقيق  أن من والتأكد الداخلية الرقابة/  الداخلي للتدقيق السنوية الخطة واعتماد مراجعة •

 ها.وغير إداريةبالشكل الكافي ومن دون وجود أي عقبات أو قيود  شركةال الوصول المالئم للمعلومات المطلوبة وإمكانية التواجد في
 من التصحيحية التدابير تنفيذ ومتابعة منتظم بشكل الداخلية الرقابة أنظمة فعالية حول الداخلية الرقابة/  الداخلي التدقيق تقارير مراجعة •

 التقارير. هذه عن الناشئة التعليقات
 الشامل. المخاطر إدارة نظام سياق في الداخلية الرقابة/  الداخلي التدقيق وظيفة فعالية ومراجعة مراقبة •
 الداخلية. الرقابة/  الداخلي التدقيق وظيفة حذف أو استقالة أو تعيين استعراض •
 ألي يسيةالرئ النتائجوخاصة  دوري أساس علىذات العالقة  تقريرال وتقديم الداخلية الرقابة/  الداخلي التدقيق أعمال نتائجاستعراض  •

 .الداخلية الرقابة/  الداخلية المراجعة لتوصيات اإلدارة استجابة في والنظر اللجنة إلى مهمة داخلية ضوابط
 .الداخلية الرقابة/  الداخلي لجنة التدقيق وتوصيات التدقيق لنتائج اإلدارة استجابة ومراقبة استعراض •
 .الداخلي التدقيق ميثاق واعتماد مراجعة •
 .الداخلية الرقابة/  الداخلي للتدقيق السنوية الميزانية على الموافقة •
 .الداخلي للتدقيق فعال نظام بإنشاء المجس قيام من والتأكد اإلدارة مجلس مع الداخلية الرقابة نظام مناقشة •
 اللجنة قبل من بادرةم على بناًء أوبتكليف اللجنة بهم  اإلدارة مجلسقام  التي الداخلية التدقيق قضايا في األولية التحقيقات نتائج في النظر •

تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عن المسائل المذكورة أعاله، والنظر في أي  المبادرة؛ هذه على اإلدارة مجلس وموافقة
 ها مجلس اإلدارة.موضوعات أخرى يحدد

 الخارجي التدقيق

 التدقيق نةلج توصية اإلدارة مجلس رفض حال وفي ذمته، إبراء أو استقالته أو المدقق بخصوص تعيين اإلدارة مجلس إلى توصية تقديم •
 اإلدارة لسمج رفض وأسباب التدقيق لجنة توصيات يوضح بيانوتقديم . اإلدارة في تضمينها اإلدارة مجلس على يتعين ،شأنال هذا في
 لها.

 اإلجراءات اذالتخ ضرورية ةاللجن تراها التي القضايا وتحديد اإلدارة، مجلس إلى تقرير وتقديم المدقق، مع اإلتفاق سياسة وتنفيذ وضع •
 اتخاذها. الواجبو المطلوبة الخطوات بشأن اللجنة توصيات وتقديم ،ذات العالقة

 متابعةو للشركة، األساسي والنظام بها المعمول والقرارات واللوائح القوانين في عليها المنصوص لشروطل المدقق التأكد من تحقيق •
 مدقق.ال يةاستقالل ومراقبة

 وأي والمخاوف، والمقترحات، والتعليقات، الشركة، مع والمراسالت العمل، وخطة المدقق، بوظيفة المتعلقة المسائل جميع مراجعة •
 التحكم، نظمةأ أو المالية، والحسابات المحاسبية، بالدفاتر يتعلق فيما العليا التنفيذية اإلدارة على المدقق يطرحها جوهرية استفسارات

 المدقق. وظيفة ألداء الالزمة التسهيالت وتقديم الشركة إدارة مجلسمع ردود  والمتابعة
 .المدقق خطاب في المذكورة الجوهرية األمور توضيحو  اإلدارة مجلس الستفسارات المناسب الوقت فياإلجابة  ضمان •
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 .والخارجيين الداخليين المدققين بين التنسيق وضمان الداخلية الرقابة إلجراءات المدقق تقييم استعراض •
 المدققين ينتعي بشأن ،إجتماع الجمعية العمومية في عليها للموافقة المساهمين إلى لتقديمها المجلس، إلى وتقديمها التوصيات في النظر •

 .الخارجي اختيار المدقق عملية على التدقيق لجنة تشرفو. موعزله متعيينه وإعادةأ نالخارجي
  :ذلك في بما الخارجي، المدقق مع العالقة على اإلشراف •

 .التي يتعين دفعها ونطاق التدقيق الخارجي، والمكافآت للمدقق)خطاب التعيين(  الخدمات اتفاقيةعلى شروط  ةالموافق •

 .فترات زمنية مناسبة فيالشركاء الرئيسيين  تناوبالخارجي واستقالله وموضوعيته، وضمان  المدققتقييم فعالية  •

سب حالخارجي والمكافآت ذات الصلة،  المدققالموافقة على السياسة والموافقة على توفير خدمات غير مراجعة الحسابات من قبل  •
 و الحاجة

أمين، للتالوطنية رأس الخيمة في شركة السابقين ي التدقيق الخارجي موظفتوظيف إعادة االتفاق مع مجلس اإلدارة على سياسة  •
 ومراقبة تنفيذ هذه السياسة.

 لتدقيقا وظيفة أنشطة مع وتنسيقها ،اتفاقية الخدمات مع المدققين مع متوافقة أنها من والتأكد السنوية، التدقيق خطة واعتماد مراجعة •

 الداخلية. الرقابة/  الداخلي

 اتوالخطو بالمراجع الخاصة الجودة مراقبة إجراءات ومراجعة التدقيق ونطاق طبيعةحول  التدقيق، بدء قبل الخارجي، المدقق مناقشة •

 وغيرها. التنظيمية المتطلبات في للتغيرات لالستجابة المراجع اتخذها التي
 المدقق. وتوصيات لنتائج اإلدارة واستجابة الخارجي التدقيق إدارة خطاب مراعاة مع الخارجي، المدقق مع التدقيق نتائج مراجعة •
ق قام بتدقيمها المدق توصيات ألي اإلدارة ردوود مراعاة مع التدقيق، لجنة طلب على بناًء الخارجي المدقق أعدها التي التقارير مراجعة •

 .الخارجي الرئيسي
 .اللهواستق المدقق موضوعية خدر بتهديد أي لتجنب الحسابات،تدقيق  غير بخدمات الخارجي المدقق لتزويد سياسة وتنفيذ وضع •
 مع ،دقيقتال عملية وفعالية هيتواستقالل وموارده تهاوخبر الخارجيدقق الم مؤهالت حول اإلدارة مجلسسنوي ل تقريراستعراض وتقديم  •

 الخارجي. المدقق تعيين إعادةفيما يخص  لمساهمينل توصيةال تقديم
 والنهج الخارجية لتدقيقا عملية فعالية بتقييم اللجنة قيام لكيفية شرًحا يتضمن أن يجب السنوي التقرير في التدقيق لجنة قسم أن من التأكد •

 التعيين. عند ههيكلت وتم إعادة حيثما اقتضى العرض األخير ،التعيين مدة ذلك في بما تعيينه، إعادة أو الخارجي المدقق تعيين في المتبع
 .في هذه الخطابات قياسية ليست ذو معايير مسائل أية عتبارباال األخذ مع التوقيع، قبل التدقيق تخويل خطابات مراجعة •
تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة و اإلدارة؛ مجلس أو اإلدارة مجلس رئيسيتم اإلشارة إليها من قبل  أخرى أمور أي مراجعة •

 يحددها مجلس اإلدارة.عن المسائل المذكورة أعاله، والنظر في أي موضوعات أخرى 
 

 :2019 امخالل علجنة التدقيق التي عقدتها  جتماعاتعدد اإل .ت

 اللجنة. إلجتماعات لجنة التدقيق أعضاء حضور تفاصيل يلي وفيما .إجتماعات (4) أربعة، عقدت لجنة التدقيق 2019 عام خالل

  غياب -/  حضور 
 

 

 

 

 

 

 الحضور عدد جماليإ 2019االجتماع  تواريخ العضو اسم

 نوفمبر 6 يوليو 25 إبريل 25 يناير 31

        4  السيد/ جاسم أحمد النعيمي

     4 بيتر انجالند /السيد

        4  السيدة/ عارفة صالح الفالحي
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 والمكافآت الترشيحات لجنة -6

 التنفيذيين. إثنان مستقالن وجميعهم من غير( أعضاء من مجلس اإلدارة، 3) ثالثة من الترشيحات والمكافآت لجنة تتكون

بمسؤوليت  عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعت  آللية عملها والتأكد من  الترشيحات والمكافآتإقرار من رئيس لجنة  .أ
 فعاليتها.

من  مراجعته آللية عملها والتأكد بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعنرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت يقر السيد/جاسم أحمد النعيمي 

 .فعاليتها

 وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. الترشيحات والمكافآتأسماء أعضاء لجنة  .ب

 2019ديسمبر  31يناير إلى تاريخ  1من تاريخ 

 الوضع المنصب العضو اسم

 مستقل لجنة الترشيحات والمكافآترئيس  السيد/ جاسم أحمد النعيمي

 مستقل غير لجنة الترشيحات والمكافآتعضو في  بيتر انجالند /السيد

 مستقل لجنة الترشيحات والمكافآت في عضو السيدة/ عارفة صالح الفالحي

 

 :والمكافآت الترشيحات لجنة إختصاصات ومهام

 تتمثل مهام اللجنة فيما يلي:

خاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنويع السياسة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن الوضع  •
ن هذه بنسخة ع هيئة األوراق الماليةبين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خالل مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية وموافاة 

 السياسة وبأي تعديالت تطرأ عليها.

 واألنظمة المعمول بها وأحكام قرار رئيس مجلس مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانينة بالترشيح لعضوية تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاص •
 بشأن معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة. 2016/ ر.م( لسنة 7إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )

 دارة بشكل مستمر.التأكد من إستقاللية األعضاء المستقلين بمجلس اإل •

ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل  اإلدارة مجلساللية وجب عليها عرض األمر على إذا تبين للجنة أن أحد األعضاء فقد شروط اإلستق •
على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات إنتفاء صفة اإلستقاللية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يومًا من 

اريخ إخطاره، ويصدر مجلس اإلدارة قرارًا بإعتبار العضو مستقاًل أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أوإنقضاء المدة المشار ت
 إليها في الفقرة السابقة دون رد.

قرار مجلس اإلدارة  بشأن الشركات التجارية، إذا كان من شأن 2015( لسنة 2( من القانون اإلتحادي رقم )145مع مراعاة نص المادة ) •
 إنتفاء أسباب ومبررات اإلستقاللية عن العضو التأثير على الحد األدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاءه المستقلين، قام مجلس اإلدارة

إلستقالة ابتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم األخير إستقالته إلنتفاء صفة اإلستقاللية عنه وفي حال رفض العضو تقديم 
يتعين على مجلس اإلدارة عرض األمر على الجمعية العمومية إلتخاذ قرار بالموافقة على عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح إلنتخاب 

 عضو جديد.

 ءمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة  بأعضا وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن السياسة التي يتم على أساسهاإعداد  •
فيذية لتنلتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة ااجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة اها، ومرمجلس إدارة الشركة والعاملين في

 أداء الشركة.العليا معقولة وتتناسب مع 

من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة ة السنوية لإلحتياجات المطلوبة المراجع •
 لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مجلس اإلدارة ل يةمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوص •

 مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إحتياجات الشركة من الكفاءات على تحديد وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص •
 إختيارهم.

إعداد وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها  •
 وي.بشكل سن
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 مراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص مهام والوصف الوظيفي لمقرر مجلس اإلدارة. •

 ةاألخذ باإلعتبار جميع العوامل التي يراها ضرورية بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، واألحكام والتوصيات الوارد •
يجب أن يكون الهدف من ذلك جذب واالحتفاظ بالموظفين من ذوي الكفاءة المطلوبة  في مدونة قواعد السلوك والتوجيهات ذات الصلة.

 إلنجاز أعمال الشركة بنجاح.

نفيذي، اإلدارة المباشرة للرئيس الت ال يكون تحت يذي مهمة توظيف الموظفين وتحديد األجر الخاص بكل موظفالتفويض للرئيس التنف •

 األجور وسياسة المكافآت المصادق عليها. متماشية مع سلمهذه األجور  على أن تكون

تعيين الموظفين الذين يكونون تحت اإلدارة المباشرة للرئيس التنفيذي، وتحديد بالتنسيق مع  مراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن •

 رهم.الرئيس التنفيذي الحاجة إلى موظفين مؤهلين على مستوى اإلدارة العليا واالتفاق على معايير اختيا

 خروج مع كبراء المديرين الذين يكونون تحت اإلدارة المباشرة للرئيس التنفيذي.الالقيام بمقابلة  •

 مراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن اعتماد سياسة التدريب والتطوير السنوية. •

 مراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص خطة الموارد البشرية والميزانية. •

األجور وتكليف أو شراء أي من التقارير والدراسات  ن فيللمساعدة في الوفاء بالتزاماتها للجنة الصالحيات الكاملة لتعيين مستشاري •

 .االستقصائية أو المعلومات التي تراها ضرورية

 إقرار وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص ميزانية مكافآت الموظفين. •

 .رة بخصوص المكافأة السنوية للرئيس التنفيذيتقديم التوصية لمجلس اإلدا •

 للرئيس التنفيذي. والدفوعات السنويةتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص خطة العالوات  •

ممن  ألجوراختيار وإختيار وتعيين وتحديد اختصاصات أي من المستشارين في ية لمجلس اإلدارة بشأن معايير اإلوضع وتقديم التوص •

 يقدمون اإلستشارة للجنة.

تحديد وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص تصميم، وتحديد األهداف، ألي برنامج أجور مرتبط باألداء تستخدمه الشركة والموافقة  •

 على مجموع المدفوعات السنوية الصادرة بموجب هذه الخطط.

بل مجلس اإلدارة والمساهمين. وتحديد كل عام ما إذا كان سيتم توزيع مراجعة وتصميم جميع خطط حوافز األسهم للموافقة عليها من ق •

المبلغ اإلجمالي لهذه الحوافز، الحوافز الفردية للمديرين التنفيذيين، مقرر مجلس  تحديدحوافز بموجب هذه الخطط، وإذا كان كذلك، 

 ادها.اإلدارة وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين وأهداف األداء التي يجب إعتم

 المصروفات. ب التي تسمح ألعضاء مجلس اإلدارة المطالبةإقرار وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص السياسة الخاصة  •

 ق مع باقي اللجان التابعة لمجلس اإلدارة كلما إقتضى الحال ذلك.يالتواصل والعمل بالتنس •

 النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة.   •

 

 :2019 عام في عقدت التيلجنة الترشيحات والمكافآت  إجتماعات .ت

 عضاءأ حضور تفاصيل يلي وفيما .إجتماعينش.م.ع  الوطنية للتأمين الخيمة رأس ، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة2019 عام خالل

 اللجنة: إلجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

  / غياب -حضور 

 

 

 

 العضو اسم
 2019االجتماعات  تواريخ

 نوفمبر 6 إبريل 25 الحضور عدد جماليإ
    2  السيد/ جاسم أحمد النعيمي

    2  بيتر انجالند /السيد

    2  السيدة/ عارفة صالح الفالحي
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  متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين: لجنة -7

 .الشركةإدارة ( أعضاء من 4)أربع  من متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين لجنة تتكون

بمسؤوليت  عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعت   متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين لجنةإقرار من رئيس  .أ
 آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين ال إيوين جون مكروبي رئيس لجنة  يقر السيد/

 مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

 وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين لجنةأسماء أعضاء  .ب

 2019ديسمبر  31إلى تاريخ  2019يناير  1من تاريخ 

 التعيين المنصب العضو اسم

 الرئيس التنفيذي اللجنة رئيس إيوين جون مكروبيالسيد/ 

 رئيس الدائرة القانونية اللجنة عضو سامي الزواغي /السيد

 رئيس الدائرة المالية عضو اللجنة السيد/ شارليس فوروارد
 دائرة المخاطر واإلمتثالرئيس  اللجنة عضو (2)محمد حسن خان السيد/ 
 

 :متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين لجنة إختصاصات ومهام

بشأن معايير  2016/ ر.م( لسنة 7( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )12مهام هذه اللجنة وفقًا للمادة )تم تحديد 

 المساهمة العامة. تتمثل مهام اللجنة فيما يلي:االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات 

 إدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين وملكياتهم. •

إعداد والحفاظ على سجل خاص ومتكامل لجميع األشخاص المطلعين بما في ذلك األشخاص الذين يمكن إعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة  •

 على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.والذين يحق، و يتوافر لهم اإلطالع 

 تقديم الكشوف والتقارير الدورية لمجلس اإلدارة وسوق أبوظبي لألوراق المالية. •

وضع وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص قواعد تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة في األوراق المالية المصدرة  •

 أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها. من قبل الشركة أو الشركة األم

 النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. •

 
 :متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعينلجنة  إجتماعات .ت

 .اجتماعين ش.م.ع الوطنية للتأمين الخيمة رأس لشركة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين، عقدت لجنة 2019 عام خالل

 اللجنة. لجنة المتابعة واإلشراف إلجتماعات أعضاء حضور تفاصيل يلي وفيما

 

 الحضور عدد إجمالي 2019 ات االجتماع تواريخ العضو اسم

  أكتوبر 27 مارس  13 

   2 السيد/ إيوين جون مكروبي

   2 سامي الزواغي /السيد

   2 السيد/ شارليس فوروارد

  - 1 (2)السيدة/ محمد حسن خان 

 غياب -   حضور 

 

 .2019 أغسطس 26السيد/ محمد حسن خان استقالته بتاريخ قدم  (2)



2019تقرير الحوكمة لعام   

 

 
 

 

        

16 

 

 :2019ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  .ث

 هذا اإلجتماع فيما يلي:وقد تمثلت أعمال اللجنة أثناء  2019مارس  13. إنعقد اإلجتماع األول بتاريخ 2019إجتمعت اللجنة مرتين خالل سنة 

 .إستعراض المستجدات بشأن قواعد وسجل والمداوالت الخاصة بلجنة المطلعين •

 .2018ديسمبر  31إستعراض سجل األشخاص المطلعين لغاية  •

 .2018للربع الرابع من عام إستعراض تقرير االمستجدات الخاصة بمعامالت المطلعين  •

 لجنة في االجتماع القادم.قامت اللجنة بتعيين إيان كينجكو مقرر ال •
 

 وقد تمثلت أعمال اللجنة أثناء هذا اإلجتماع فيما يلي: 2019 أكتوبر 27إجتمعت اللجنة بتاريخ كما 

 تعامالت األشخاص المطلعين في األوراق المالية. على قواعد وسجلوالموافقة إستعراض  •

 .إستعراض والموافقة على الشروط المرجعية للجنة المطلعين •

إلى الربع الثالث  2019تعامالتهم خالل فترة الحظر من الربع األول لسنة المستجدات الخاصة باستعراض التغييرات بشأن سجل المطلعين و •

 .2019من سنة 

 .2019أكتوبر  20لغاية المطلعين  سجل األشخاصإستعراض  •

 

 لجنة االستثمار  -8

 : للتأمين العام لجنة االستثمار -1
االستثمار للتأمين العام بمسؤوليت  عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعت  آللية عملها والتأكد من  لجنةإقرار من رئيس  .أ

 فعاليتها.

 بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها. االستثمار للتأمين العامرئيس لجنة  بيتر انجالنديقر السيد/

 االستثمار للتأمين العام وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. لجنةأسماء أعضاء  .ب

 .( أعضاء من إدارة الشركة3وثالث )مجلس اإلدارة، غير مستقل من أعضاء (1)عضو واحد من لتأمين العام االستثمار ل لجنة تتكون

 2019سبتمبر  25إلى تاريخ  2019يناير  1من تاريخ 

 
 التعيين المنصب العضو اسم

 عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة السيد/ بيتر إنجالند

 الرئيس التنفيذي اللجنة عضو إيوين مكروبيالسيد/ 

 رئيس دائرة المخاطر واإلمتثال  اللجنة عضو (2) السيد/ محمد حسن خان

 الماليةرئيس الدائرة  اللجنة عضو تشارلز فوروردالسيد/ 
 

 2019ديسمبر  31سبتمبر إلى تاريخ  26من تاريخ 
 

 التعيين المنصب العضو اسم

 عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة السيد/ بيتر إنجالند

 الرئيس التنفيذي عضو اللجنة إيوين مكروبيالسيد/ 

 لقانونية واالمتثالدائرة االرئيس  عضو اللجنة سامي الزواغيالسيد/ 

 الماليةرئيس الدائرة  عضو اللجنة تشارلز فوروردالسيد/ 
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 :وتواريخ انعقادها 2019بيان بعدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  .ت

 .يناجتماع الوطنية للتأمين ش.م.ع الخيمة رأس لشركةللتأمين العام ، عقدت لجنة االستثمار 2019 عام خالل

 األول: اللجنةلجنة اإلستثمار إلجتماع  أعضاء حضور تفاصيل يلي فيما
 

 العضو اسم
 الحضور عدد إجمالي 2019االجتماعات   تواريخ

  مايو 15

  1 السيد/ بيتر إنجالند

  1 إيوين مكروبيالسيد/ 

  1 تشارلز فوروردالسيد/ 

  1 (2) السيد/ محمد حسن خان
  / غياب -حضور 

 

 الثاني: اللجنةلجنة اإلستثمار إلجتماع  أعضاء حضور تفاصيل يلي فيما

 

 العضو اسم
 الحضور عدد إجمالي 2019االجتماعات   تواريخ

  سبتمبر 8

 - - السيد/ بيتر إنجالند

  1 إيوين مكروبيالسيد/ 

  1 (3)السيد/ سامي الزواغي

  1 تشارلز فوروردالسيد/ 

  / غياب -حضور 
 

 :للتأمين العام إختصاصات ومهام لجنة االستثمار

 المهام التالية: االستثمار للتأمين على الحياة والتأمين العاملجنة تتولى 

 للتأمين.الوطنية أهداف االستثمار وملف المخاطر / العائدات واالستراتيجيات االستثمارية لشركة رأس الخيمة فهم  •

 ذات العالقة. التوصية لمجلس اإلدارة بالتعديالت المناسبةتقديم وبشكل دوري  استعراض إرشادات االستثمار •

 حسب الحاجة.التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير/ مديرين استثماريين خارجيين أو االحتفاظ بهم أو استبدالهم تقديم  •

 .مراقبة أداء مدير/ مدراء االستثمار وفقًا لمبادئ االستثمار •

 .ساستعراض مقترحات االستثمار/ تصفية االستثمارات الواردة وتقديم توصيات إلى المجل •

 .مثل االستشاريين واستبدال مستشارين خارجيين لالستثمارات وتنظيماختيار  •

 .مدراء االستثمار أوإلى مدير الخاصة باالستثمار حل جميع المسائل المتعلقة بتفسير المبادئ التوجيهية  •

 .ها بطريقة معقولةنيابة عنمن قبل محفظة الشركة أو  تم تكبدهااستعراض جميع الرسوم التي  •

 .إلى مجلس اإلدارةوتقديم التقارير ذات العالقة مراجعة أداء المحفظة بانتظام  •

 .وفًقا للمبادئ التوجيهية لالستثمار المحفظةتخصيص األصول في  واستعراضمراقبة  •

 .إدارة مخاطر االستثمار مالئمةاإلشراف على  •

 االحتفاظ بسجالت إلدارة المحفظة وأعمال لجنة االستثمار. •

 وفًقا لما يلي: ى أي استثمارالموافقة عل •

 .معاملةمليون درهم بحد أقصى لكل  10أصول معينة بقيمة الخاصة ب اإلصدارات األولية للسنداتأي استثمار منفرد باستثناء  -

مليون درهم بحد أقصى. في هذه الحالة، يجب على اللجنة  20لإلصدارات األولية للسندات بمناقصة تبلغ قيمتها أي استثمار منفرد  -

 مجلس اإلدارة عن طريق تعميم مثل هذا اإلجراء. إعالم

 .2020 عام من األول الربع في العضو البديل تعيين وسيتم ، 2019 لعام خان حسن السيد/ محمد من بداًل مؤقًتا الزواغي السيد/ سامي تعيين تم (3)
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 يجب. معاملة أقصى لكل بحد درهم مليون 10وبقيمة أشهر ستة مدتها انتظار فترة بعد ألصول يتم السماح بهنفس ال الحق استثمار أي -
 .هرأش ستةالبالغة  االنتظار فترة انتهاء قبل لواألص نفسالخاص ب الالحق االستثمار طلبل اإلدارة مجلس موافقة على الحصول

 قمر المالية للوائح وفًقا األصول تخصيص لحدود مطابقة االستثمارية المحفظةتؤكد بأن  أن االستثمار قرارات جميععلى  يجب -
 .التأمين لشركات 25/2014

 .معاملة لكل درهم مليون 10 قيمةحتى  خسارته أو هربح طريق عن إما استثمار أي بحسم مخواًل يكون أن -
 الحسابات، ومدققي المحامين، مثل) اإلضافيين المتخصصين أو االستثمار مدير إلى المسؤوليات بعض تفويض االستثمار للجنة يحق -

 (.الشركة في العاملين من وغيرهم
 

 لجنة االستثمار للتأمين على الحياة:  -2
االستثمار للتأمين العام بمسؤوليت  عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعت  آللية عملها والتأكد من  لجنةإقرار من رئيس  .أ

 فعاليتها.

ن م السيد/ بيتر انجالند رئيس لجنة االستثمار للتأمين على الحياة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكديقر 
 فعاليتها.

 االستثمار للتأمين على الحياة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. لجنةأسماء أعضاء  .ب

 ( أعضاء من إدارة الشركة.3وثالث )مجلس اإلدارة، من أعضاء ( 1)عضو واحد غير مستقل من  الحياةعلى االستثمار للتأمين  لجنة تتكون

 2019سبتمبر  25إلى تاريخ  2019يناير  1من تاريخ 
 

 التعيين المنصب العضو اسم

 عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة السيد/ بيتر إنجالند

 التنفيذيالرئيس  عضو اللجنة إيوين مكروبيالسيد/ 

 رئيس دائرة المخاطر واإلمتثال  عضو اللجنة سن خانحالسيد/ محمد 

 الماليةرئيس الدائرة  عضو اللجنة تشارلز فوروردالسيد/ 
 

 2019ديسمبر  31سبتمبر إلى تاريخ  26من تاريخ 

 

 التعيين المنصب العضو اسم

 عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة السيد/ بيتر إنجالند

 الرئيس التنفيذي عضو اللجنة إيوين مكروبيالسيد/ 

 لقانونية واالمتثالدائرة االرئيس  عضو اللجنة سامي الزواغيالسيد/ 

 الماليةرئيس الدائرة  عضو اللجنة تشارلز فوروردالسيد/ 

 
 وتواريخ انعقادها: 2019بيان بعدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  .ت

 ين. اجتماع الوطنية للتأمين ش.م.ع الخيمة رأس لشركةللتأمين العام ، عقدت لجنة االستثمار 2019 عام خالل

 األول: اللجنةلجنة اإلستثمار إلجتماع  أعضاء حضور تفاصيل يلي فيما
 

 العضو اسم
 الحضور عدد إجمالي 2019االجتماعات   تواريخ

  مايو 15

  1 السيد/ بيتر إنجالند

  1 مكروبيإيوين السيد/ 

  1 تشارلز فوروردالسيد/ 

  1 السيد/ محمد حسن خان
  / غياب -حضور 
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 الثاني: اللجنةلجنة اإلستثمار إلجتماع  أعضاء حضور تفاصيل يلي فيما

 

 العضو اسم
 الحضور عدد إجمالي 2019االجتماعات   تواريخ

  سبتمبر 8

 - - السيد/ بيتر إنجالند

  1 إيوين مكروبيالسيد/ 

  1 (3) السيد/ سامي الزواغي

  1 تشارلز فوروردالسيد/ 

  / غياب -حضور 

 

 االستثمار للتأمين على الحياة: لجنة إختصاصات ومهام

 

 تتولى لجنة االستثمار للتأمين على الحياة والتأمين العام المهام التالية:

 االستثمارية لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.أهداف االستثمار وملف المخاطر / العائدات واالستراتيجيات فهم  •

 استعراض إرشادات االستثمار بشكل دوري وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالتعديالت المناسبة ذات العالقة. •

 تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير/ مديرين استثماريين خارجيين أو االحتفاظ بهم أو استبدالهم حسب الحاجة. •

 بة أداء مدير/ مدراء االستثمار وفقًا لمبادئ االستثمار.مراق •

 استعراض مقترحات االستثمار/ تصفية االستثمارات الواردة وتقديم توصيات إلى المجلس. •

 اختيار وتنظيم واستبدال مستشارين خارجيين لالستثمارات مثل االستشاريين. •

 الخاصة باالستثمار إلى مدير أو مدراء االستثمار.حل جميع المسائل المتعلقة بتفسير المبادئ التوجيهية  •

 استعراض جميع الرسوم التي تم تكبدها من قبل محفظة الشركة أو نيابة عنها بطريقة معقولة. •

 مراجعة أداء المحفظة بانتظام وتقديم التقارير ذات العالقة إلى مجلس اإلدارة. •

 دئ التوجيهية لالستثمار.مراقبة واستعراض تخصيص األصول في المحفظة وفًقا للمبا •

 اإلشراف على مالئمة إدارة مخاطر االستثمار. •

 االحتفاظ بسجالت إلدارة المحفظة وأعمال لجنة االستثمار. •

 وفًقا لما يلي: الموافقة على أي استثمار •

 صى لكل معاملة.مليون درهم بحد أق 10أي استثمار منفرد باستثناء اإلصدارات األولية للسندات الخاصة بأصول معينة بقيمة  •

مليون درهم بحد أقصى. في هذه الحالة، يجب على اللجنة  20أي استثمار منفرد لإلصدارات األولية للسندات بمناقصة تبلغ قيمتها  •

 إعالم مجلس اإلدارة عن طريق تعميم مثل هذا اإلجراء.

مليون درهم بحد أقصى لكل معاملة. يجب  10 قيمةألصول يتم السماح به بعد فترة انتظار مدتها ستة أشهر وبنفس اي استثمار الحق ل •

 الحصول على موافقة مجلس اإلدارة لطلب االستثمار الالحق الخاص بنفس األصول قبل انتهاء فترة االنتظار البالغة ستة أشهر.

م ئح المالية رقيجب على جميع قرارات االستثمار أن تؤكد بأن المحفظة االستثمارية مطابقة لحدود تخصيص األصول وفًقا للوا •

 لشركات التأمين. 25/2014

 مليون درهم لكل معاملة. 10أن يكون مخواًل بحسم أي استثمار إما عن طريق ربحه أو خسارته حتى قيمة  •

يحق للجنة االستثمار تفويض بعض المسؤوليات إلى مدير االستثمار أو المتخصصين اإلضافيين )مثل المحامين، ومدققي الحسابات،  •

 العاملين في الشركة(. وغيرهم من
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  الداخلية الرقابة نظام -9

 ومراقبة رصد كذلكو الداخلية السياسات فعالية وتحسين لتقييم منضبط نهج بواسطة للشركة الداخلية الرقابة نظام تطوير تم :الداخلية الرقابة
 .الداخلية الرقابة عملية عن عامة لمحة يلي وفيما التجارية األعمال مخاطر

 
قًا لسير العمليات وف. التجارية ونشاطاتها للشركة الداخلية الرقابة بيئة لتقييم المخاطر لتقييم مفصلة منهجية وضع تم: المخاطرالخاص ب النهج

 قد التي خاطرالم مععملياتها التشغيلية و تهااستراتيجيتنظيم  من الداخلية على تمكين الرقابة المنهجية تقوم هذه المخاطر، دارةإل التنظيمية
 .الشركة تواجه

جنة يتم اعتمادها والموافقة عليها من قبل لتستند على المخاطر التيت واجه الشركة لشاملة سنوية تدقيق  خطة إعداديتم  :الداخلي التدقيق خطة

 التدقيق.

 يتمكما . ةدوري بصورة التقارير إصدار ويتم العام مدار على فعاليةال مراجعاتالو الداخلي التدقيق عملياتتجري  :الداخلي التدقيق تقارير

 لعمليةا حسينمع المالحظات والمجاالت التي تشير إلى فرص ت سنوي ربع أساس على التدقيق لجنة إلى التقارير هذهملخص عن  تقديم

 .العليا اإلدارة مع مناقشاتهاأن تتم  بعد والتوصيات اإلدارة ردود وكذلك المخاطر منظور على المترتبة واآلثار ،والتدقيق

 تقديم يتمو. ليهاع المتفق اإلدارية العمل خطط تنفيذ منلتقييم والتأكد  الداخلية، للرقابة سنوية ربع يتم إجراء متابعة :الداخلي التدقيق متابعة

 .هذه المراجعات إلى لجنة التدقيق بشكل دوري كل ربع سنة نتائج

 .وبشكل دوري عبر فروع وأقسام الشركة مفاجئة تدقيق عمليات يتم إجراء التدقيق، لخطة وفًقا: المفاجئة التدقيق عمليات

 رأس شركةل المالية التقارير سالمة على الحفاظ في للمساعدة تحكم كوسيلة سياسة اإلبالغ عن المخالفات تصميم تم :المخالفات عن اإلبالغ

من  لموظفينل يمكن السلوك. وفيما يلي سيتم إستعراض اإلجراءات التي بقواعد االلتزام ودعم التجارية، وتعامالتها الوطنية للتأمين، الخيمة

 :يةوالتي تكون على الشكل التال أخرى،  في أي مسائل في التقارير المالية أو المحتملة األخطاء بشأن المخاوف خاللها الشعور بالثقة وإثارة

 تدقيق، ال مسائل أو الداخلية المحاسبية الضوابط أو بالمحاسبة يتعلق فيما الشركة تتلقاها التي الشكاوى ومعالجة واحتجاز استالم -
 أو محاسبية بمسائل المتعلقة تلك ذلك في بما مسألة، أي بشأن للمخاوف( الهوية مجهولة تكون قد والتي) الشركة لموظفي السري والتقديم -

 .فيها مشكوك حسابات تدقيق

 يقوموس. يةالداخل الرقابة/  الداخلي التدقيقأول  مدير إشراف تحت بهم والتحقيق اإلبالغات جميع مراجعةتسجيل و سيتم :والقرار التحقيقات

 حسب التدقيق جنةل إلى النتائجتقديم واإلبالغ عن المخالفات  للسياسة وفًقا الشكوى بتقييمالداخلية  الرقابة مدير / الداخلي التدقيق أول مدير

 الحاجة.

 إقرار من المجلس بمسؤوليت  عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعتها آللية عمل  والتأكد من فعاليتها.  .أ
 والرقابة وظيفة اإلمتثال إنشاء تم الداخلية، الرقابة بخصوص 2009 لسنة 518 رقم الوزاري القرار من (8) المادة رقم متطلبات مع للتماشي
/ر.م(  7) رقماألوراق المالية والسلع  هيئة إدارة مجلس قرار رئيس من( 50رقم ) المادة حكامأل وامتثااًل. 2010 عام في للشركة الداخلية

 تضمن .الوطنية للتأمين ومراجعة فعاليته الخيمة رأس لشركة الداخلية الرقابة نظام تطبيق عن بمسؤوليته اإلدارة مجلس يقر. 2016 لسنة
 .الشركة داخل الداخلية الرقابةعمل  إطار فعالية الرقابة الداخلية رئيس مع بالتعاون التدقيق لجنة

 

 ومؤهالت  وتاريخ التعيين.الرقابة الداخلية مدير سم إ .ب
 مع معتمدة داخلي تدقيقخبيرة  وهي. 2019 يونيو 10 للرقابة الداخلية تاريخ كرئيس تمسون نيكوال وافقت لجنة التدقيق على تعيين السيدة/

ادة فريق سيمبسون بقي /السيدة تقوم. والدولية اإلقليمية األسواق في المخاطر وإدارة والحوكمة التدقيق الداخلي في الخبرة من عامًا 20 من أكثر
 .يوالدول اإلقليمي الصعيدين على المالية والخدمات التأمين وإعادة التأمين مجال في الخبرة ذوي المؤهلين الداخلي التدقيق موظفي من

 

 إسم ضابط اإلمتثال ومؤهالت  وتاريخ التعيين.  .ت
، وبذلك أصبح منصبه رئيسًا للدائرة 2019أغسطس  26بتاريخ  رئيسًا لدائرة اإلمتثال للشركة سامي الزواغيالسيد/  تم تعيين

 القانونية واالمتثال. 
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 نذم الهيئة الوطنية للمحامين في تونس لدى ومسجل القانونية،األعمال من كلية العلوم  قانون في (الماجستيرالدراسات المعمقة ) صل علىاح

 .والتأمين البنوك قطاعي في عاًما 17 من ألكثر واسعة قانونية بخبرة سامي يتمتع  .2001 عام

 

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقرير والحسابات  .ث
 السنوية. 
"األعمال  تقرير دإعدا تمداخلية وفقًا لمعايير موضوعية وعلمية دقيقة يتم إدراجها في تقرير التدقيق الداخلي. كما يالتدقيق اليتم تنفيذ خطة 

تقرير التدقيق مالحظة وردت ب كل تصحيح يتم أن بعد تصحيحية المتخذة" وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا ويتم وضع التقرير النهائي للتدقيقال
 توعية امجبر وبصفة منتظمة أيضًا تعقدالموظفين حول سياسات الشركة، كما  بين الوعي ونشر الستعراض جهد أي رادخإ ال يتم. ذو العالقة

 .2019مخاطر. هذا، ولم تواجه الشركة أي مشاكل كبيرة خالل سنة لحول ا داخلية
 

 :عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة .ج
 . 2019يتم إصدار أي تقرير من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة في عام  لم
 

 

 :2019عام تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل  -10

 .2019خالل عام  ش.م.ع أي مخالفات جوهريةالوطنية للتأمين  الخيمة رأس شركة ترتكب لم
 

في تنمية المجتمع المحلي  2019الشركة خالل العام النقدية والعينية التي قامت بها  اتمساهمبيان بال -11
 :والحفاظ على البيئة

 كان إذا الطباعة نالتقليل م على الموظفين تشجيع مثل" للبيئة صديقة" ألعمال الترويج خالل من البيئة بحماية باستمرارتلتزم الشركة 

 نفاياتال من السليم التخلص الحبر، وضمان وخراطيش الورق تدوير وإعادة، الكمبيوتر شاشة على من اإلمكان االحتفاظ بالبيانات

إت للتخلص السليم من -اراتي لشركة شريددرهم إم 19.594.99حيث تم دفع مبلغ وقدره  .المستخدمة الكهربائية المواد وخاصة

األوراق وإعادة تدوريهم، وفي المقابل حصلت الشركة على شهادة اإلنجاز البيئية التي تشير إلى عدد األشجار التي ساعدت شركتنا في 

 حمايتها من الدمار. 

 درهم.  3150كما قدمت شركتنا كرسي متحرك لمركز راشد ألصحاب الهمم بمبلغ وقدره 

 :عامة علوماتم -12

 :2019في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام  سهم الشركة في السوقبيان بسعر  .أ

 

 )درهم (اإل الق سعر )درهم (سعر أقل )درهم (عالية األسعار الشهر

 2.76 2.76 2.76 يناير 31

 2.76 2.76 2.76 فبراير 28

 2.76 2.76 2.76 مارس 31

 2.90 2.90 2.90 إبريل 30

 3.00 3.00 3.00 مايو 31

 3.00 3.00 3.00 يونيو 30

 2.85 2.85 2.85 يوليو 31

 1.87 1.87 1.87 أغسطس 31

 1.87 1.87 1.87 سبتمبر 30

 2.15 2.15 2.15 أكتوبر 31

 2.15 2.15 2.15 نوفمبر 31

 2.30 2.30 2.30 ديسمبر 31



2019تقرير الحوكمة لعام   

 

 
 

 

        

22 

 

4,800

4,850

4,900

4,950

5,000

5,050

5,100

5,150

5,200

5,250

5,300

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

31-Jan 28-Feb 31-Mar 30-Apr 31-May 30-Jun 31-Jul 31-Aug 30-Sep 31-Oct 30-Nov 31-Dec

A
D

X
 M

A
R

K
ET

 IN
D

EX

R
A

K
IN

SU
R

A
N

C
E 

SH
A

R
E 

P
R

IC
E

RAKINSURANCE Share Price & ADX Market Index

RAKINSURANCE ADX

 :2019الشركة خالل العام  إلي  تنتمي الذي ومؤشرالقطاعالعام  مؤشر السوق مع الشركة لسهم المقارن األداء بيان .ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 على النحو التالي: مصنفة( وحكومات وشركات أفراد) 2019 ديسمبر 31كما في  المساهمين ملكية توزيع بيان .ت

 

 عدد األسهم المساهمين الرقم 

 المجموع الحكومات الشركات األفراد  

 %100 0 79.79 %20.21 محلي 1

 0 0 0 0 خليجي 2

 0 0 0 0 عربي 3

 0 0 0 0 أجنبي 4

 %100 0 79.79 %20.21 وع الكليـالمجم
 

 

 .2019ديسمبر  31الشركة كما في  مال أو أكثر من رأس ٪5 يملكون الذين المساهمينب بيان .ث
 

 النسبة المئوية عدد األسهم إسم المساهم الرقم

%79.23 91.512.730 الوطنيبنك رأس الخيمة  1  

%15.45 17.845.000 أحمد عيسى أحمد النعيم 2  

 
 

 

 المؤشر العام
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 .2019ديسمبر  31بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في  .ج

عدد  ملكية األسهم )سهم( الرقم

 المساهمين

نسبة األسهم المملوكة من  عدد األسهم المملوكة

 رأس المال

 %0.224 258.949 31 50.000أقل من  1

 %1.42 1.642.800 9 500.000إلى أقل من  50.000من  2

 %3.67 4.240.521 7 5.000.000إلى أقل من  500.000من  3

 %94.68 109.357.730 2 5.000.000أكثر من   4

 
 ها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين.اإلجراءات التي تم إتخاذ .ح

 تعلقة بإدارة عالقات المستثمرين.بتعيين مسؤول مختص بكافة المهام المقامت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 

 : ت المستثمرين وبيانات التواصل معاسم مسؤول عالقا

 السيد/ سامي ال وا ي

 investorrelations@rakinsurance.comالبريد اإللكتروني: 
 0097172273000 رقم الهاتف:

  00971543035506: "بآالواتس المتحرك وتطبيق "هاتف الرقم 

 :الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين
 relations-investor-https://www.rakinsurance.com/en/rakالموقع اإللكتروني: 

  

 .2019القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة في عام  .خ
 .2019مارس  7المنعقدة بتاريخ  السنويةإجتماع الجمعية العمومية خاصة تم عرضها في  ال يوجد أي قرارات

 

 :وتاريخ تعيين  مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة .د
 4السيد/ سامي الزواغي مقررًا إلجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها بتاريخ  قامت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بتعيين

 ة.اإلدار مجلسأعضاء  انتخاب عقب 2017أبريل 
 

 :مؤهالت  وخبرات 

 مسجلو األعمال من كلية العلوم القانونية، قانون في (الماجستيرالدراسات المعمقة ) صل علىاح واالمتثال، القانونيةرئيس الدائرة  ي،غالزوا اميس

 .2001 عام منذ الهيئة الوطنية للمحامين في تونس لدى
 

 بيان مهام عمل  خالل العام:

 يتولى مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة المهام التالية: 

المناقشات والمداوالت التي جرت أثناء هذه االجتماعات، على توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضرها، التي يجب أن تشمل  •

 . وتاريخ ومواعيد بدئها وانتهائهاهذه االجتماعات انعقاد وكذلك مكان 

 ذلك أسماء الحضور وأي تحفظات تم اإلدارة ونتائج التصويت واالحتفاظ بها في سجل خاص ومنظم، بما فيتسجيل قرارات مجلس  •

 .التعبير عنها )إن وجدت(

 .االحتفاظ بالتقارير الُمقدمة إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي ُيعدها المجلس •

اق والمستندات والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية موافاة أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة واألور •

 .تتعلق بالموضوعات المشمولة في بنود جدول األعمال التي يطلبها أي عضو مجلس إدارة
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 .لس اإلدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كاٍف من التاريخ المحدد النعقاد االجتماعأعضاء مج إخطار •

 .اء المجلس إلبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليهاتقديم مسودة المحضر إلى أعض •

 .تبليغ قرارات مجلس اإلدارة ولجانه إلى اإلدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها •

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين •
 

 :2019التي صادفت الشركة خالل العام واإلفصاحات الهامة األحداث الجوهرية تفصيلي ببيان  .ذ

 

واصلت  ،2015 لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين عام حصول بنك رأس الخيمة على غالبية الحصص منذ - التجارية العالمة تعديل إعادة

لموافقة على تمت ا الشركتين، كلتا في التآزر أوجه وبناء الراسخة الشراكة هذه ولتعزيز. المميزة التجارية عالماتهما بموجب المؤسستين بالتداول

 تجربة"لتقوم على  موحدة تجارية من شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك رأس الخيمة الوطني في عالمة كل ووضع التجارية توحيد العالمات

 .2019 يونيو في للعميل وذلك "ببساطة أفضل
 

المكتب الواقع في منطقة بتوديع  رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.عاًما، قام المكتب الرئيسي لشركة  45بعد مرور  - نقل المكتب الرئيسي

ناية بالمكتب الرئيسي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. إلى وقامت الشركة بنقل  الخيمة. كجزء من مبادرات التآزررأس إمارة النخيل، 

صال قسم مركز االتوتكنولوجيا المعلومات قسم  امنضماتم قد و شارع الشيخ محمد بن زايد،الواقع في منطقة الرفاعة،  لوطنيبنك رأس الخيمة ا

 لواقع فيامطالبات السيارات وخدمة العمالء في الطابق األرضي من المبنى القديم بينما تم اإلبقاء على قسم . بنك رأس الخيمة الوطني أيضًاإلى 

 .ي أصبحت مكتًبا فرعيًا لخدمة عمالئناالنخيل والت
 

. 2022إلى 2020 من سنوات 3 لمدة العمل استراتيجية خطة على اإلدارة مجلس وافق - سنوات 3 لمدة العمل خطة على اإلدارة مجلس موافقة

كل  دقيقت عمليات وتجري مناسبة، وضوابط انضباطات وضع يتمو. حالًيا التنفيذ خطة إدارة وتقوم إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين على

 .األعمال نجاح لضمان سنة ربع
 

 مؤتمر في( الثاني المركز) اتصال مركز أفضل بجائزة العمالء وخدمة االتصال مركز فرق فاز ، 2019 أكتوبر في - اتصال أفضل مرك  جائ ة

 ذهه تعبرو. الحدث المهم والذي حضره فريق الشركة. دبيفي  كارلتون ريتز فندق في انعقد والذي( CHSA) 2019 لعام العمالء سعادة جوائز

 .وشركائنا عمالئنا لجميع" أفضل ببساطة" تجربة بتوفير بوعدنا الوفاء في الصادق التزامنا عن الجائزة
 

 

 :2019/  2018/  2017األعوام بنهاية  نسبة التوطين في الشركةبيان  .ر

 يدتحدقامت الهيئة بإستراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين  بشأن إعتماد ،2015( لسنة 3و/267/10)وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 

شركة رأس الخيمة الوطنية  حققتنقطة. وقد  44بـ   2019نقاط المستهدفة لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع الخاصة بالتوطين لسنة ال

هذا،  .2019النقاط المستهدفة الخاصة بالتوطين لسنة  استكملتوبذلك تكون الشركة قد  2019ديسمبر  31حتى تاريخ نقطة  49للتأمين ش.م.ع 

 .%6.2تبلغ ما يقارب ويجدر اإلشارة إلى أن نسبة التوطين بالشركة 

حيث بلغت  2017و 2018اط المستهدفة للعامين أما فيما يتعلق بنقاط التوطين للسنوات السابقة، فقد حققت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين النق

 لكل سنة على حدة. %5نسبة التوطين 

 .2019بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .أ

. وواصلت االبتكار ثقافة اعتناق فياندفاع قوي  2019حيث شهد عام واصلت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين رحلتها في تقديم االبتكارات 

اعية جم مسؤولية وتحمل الداخليين الموظفين واقتراحات العمالء مالحظاتعبر االستفادة من  تحسينلل مجاالتالشركة حمالتها في اكتشاف 

 بيئة.ية. حيث تم إنشاء هاشتاغ # الحفاظ على الورق المضي من دون طباعةو المناخ وتعاونية للحفاظ على

 : 2019 عامل والجوائز األفكار بعض وفيما يلي

 تم إنشاء واتس أب خاص باألعمال وجهاز قراءة الهوية الوطنية حيث الفكرة تعود لبي جي إيميانويل ماسكارينا. •

 .أوابل رانيل هنريش بواسطة نظام إلحالة الحوافز •
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 .أراغو بونغاتوالذي تم طرحه من قبل لوفلي  العمالء برنامج خاص باستفتاء حول رضى •

 فرصة كل رضف تموقد . المناخ تغيرودعم  االبتكارمبادرة  لدعمالشركة  أنحاء جميع في الموظفين جميعمن قبل  كبيرة مشاركة االبتكار فريق شهد

 ألوراق،ا استخدام إعادةو رقمية،المستندات كنسخ  /خزن/  أرسل/ ) اقرء الرقمية، الوسائل عبر سير العمل وتبسيط العمالء خدمات تحسينلغاية 

 الطباعة ورق في ٪ 60-50الخطة وتخفيض ما بين  نجاح لضمان تتبع آلية وضع وتم ،لمستخدمينلجميع ا الجانبين كال على الطباعةوتم فرض 

 .2020 عام في

 

 لتعزيز ذلك إلى وما وأنظمتها عمليتها في االبتكار من مبادراتلجذب المزيد  جهودها تنشيط إعادة في تستمر شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

 .المجتمع تجاه بمسؤوليتها والوفاء الموظفين ىورض العمالء خدمات
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 التاريخ: 

 ختم الشركة:

 توقيع رئيس لجنة التدقيق توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية
 ولجنة الترشيحات والمكافآت

 توقيع رئيس مجلس اإلدارة

سونجين تم نيكوال  سالم علي الشرهان جاسم أحمد النعيمي 
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