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تطبيقها  وكيفية  2021 عام خالل الشركات حوكمة نظام إلستكمال  إتخاذها تم  التي  اإلجراءات بيان ب -1

ثقافة   تضمني والذي  "  الثالثة   الدفاع   خطوط "  نموذج هيكل حوكمة متماسك يتماشى مع   "الشركة"  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع    نتتب 

حوكمة  وإجراءات سياسة  خالل  من ذلك دعم يتم. الشركة أهداف  تحقيق أجل من ت المهنية والمعايير األخالقيةالممارسا من عال   مستوى  ذو  رقابية

 . األمد طويلة  معاييرال  أعلى هيكل الحوكمة  يضمنكما . الدائم للشركة لتحقيق النجاح  والحكيمة  الفعالة اإلدارة لتسهيل الشركات 

هيئة  مجلس إدارة  رئيس  الصادر عن    2020ر.م.( لسنة    /3)  قرار رقم ال  وضاعها معأومواردها على االمتثال ومواءمة  ها  جهودشركة  ال  ركزت 

 . " 2020/ ر.م( لعام 3دليل الحوكمة رقم ))"قرار  الشركات المساهمة العامةاعتماد دليل حوكمة  بشأناألوراق المالية والسلع 

لتحديد أفضل الممارسات المهنية ووضع سياسات داخلية   مخصصة الوقت والجهد  ، شركة بالحفاظ على أعلى معايير ممارسة الحوكمةال التزمت كما 

   المساهمين. حقوق  حماية  وتضمن إضافية  استثمارات تجتذب وشفافة  وفعالة سلسة  عمليات الممارسات  هذه  وتتضمن. لتنفيذها في الشركة  دقيقة

يعتبر مجلس  ، وبما في ذلك المساهمين والعمالء  الطويل   المدى   على   صحاب المصالحأل  قيمة ال  وتعزيز   حماية ب مجلس اإلدارة  الدور الرئيسي ليتمثل  

عن   االاإلدارة مسؤوالً  لل ال  ستراتيجيةوضع  الحوكمة    وذلك لضمان   التنفيذية  دارةاإلواإلشراف على    شركةعاّمة  ضمن   السليمة تطبيق ممارسات 

 . الشركة 

الذي يتم قياسه    الشركةعن أداء    مسؤوالً   التنفيذية  دارةاإل  فريقويعتبر  .  يالتنفيذ  الرئيس  بقيادة  ة للشركتقوم اإلدارة التنفيذية بإدارة األعمال اليومية  

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

   . الشركة عمالأ  دارة وإ  المجلس دارة كل منهما في إ مسؤولية  بين واضح تمييز لتحقيق

"للتأمين على الحياة والتأمين االستثمار  ةوالمخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجن )لجنة التدقيق    منبثقة عنهلجان    أربعبإنشاء  قام مجلس اإلدارة  

القانون لهذه اللجان  جزء من صالحياته  بتفويض  كما قام    ( اإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعينمتابعة وولجنة  العام"   لما يسمح به  )وفقاً 

محددة   واجبات ومهام ب   لجنة  وتتمتع كل  .بكل حرص ودقة وذلك لضمان فعالية العمليات ومعالجة التحديات    (والنظام األساسي للشركة   النافذة واألنظمة  

 . مجلس اإلدارة من معتمدةو اختصاصاتهالكل 

رة الشركة  والحرص على أن يقوم كل من مجلس اإلدارة وإدا  باستمرار ة داخلية قوية بمتابعة أداء العمل  مإرسائها لسياسة حوك  خالل   من تقوم الشركة  

   وموظفيها بمهامهم وأعمالهم لمصلحة الشركة ومساهميها.

2021عام  خالل  للشركة المالية  األوراق في  وأبناؤهم وأزواجهم   اإلدارة مجلس  أعضاء تعامالتب بيان -2

 األسهم المملوكة   المنصب/ صلة القرابة االسم 
31/12/2021 كما في 

عملية  إجمالي    عملية البيع إجمالي 
الشراء 

489,000-19,232,000نائب رئيس مجلس اإلدارة النعيم أحمد عيسى

أحمد   عيسى  أحمد  محمد 
 النعيم 

مجلس  ا رئيس  نائب  بن 
 اإلدارة 

3,013
1,895

أحمد    عيسىأحمد  سالي  
  النعيم

مجلس    ةبن ا رئيس  نائب 
 اإلدارة 

-12,222
-

 . والصادر من السوق  بيان رصيد األسهم المملوكةمرفق 
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شكيل مجلس اإلدارةت -3

بيان تشكيل مجلس اإلدارة: 3-1

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

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

 . الثاقبة

غير   /  التنفيذيين  غيروثالث أعضاء    ،مستقلين  /تنفيذيين  غيرعضوين  و  اإلدارة  مجلس  رئيسيتضمن  و  ،( أعضاء5مجلس اإلدارة من خمسة )  يتكون

 . المتحدة العربية اإلمارات  دولة  مواطني من هم اإلدارة  مجلس   أعضاء  ربعة منأكما أن مستقلين. 

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

2021 لعام الحاليتشكيل مجلس اإلدارة  3-2

تجارية   أو حكومية  أو رقابية مواقع في  مناصبهم

 هامة أخرى

عضوياتهم  

في ومناصبهم

مساهمة  شركات

أخرى

المدة التي قضاها  

كعضو مجلس إدارة 

الشركة من تاريخ  

أول إنتخاب له 

الخبرات  

هالت والمؤ
الفئة   الرقم  اإلسم 

 المالي  دبي مركز –  إدارة  مجلس عضو
 . العالمي

جامعة رأس الخيمة  –  إدارة  مجلس ضوع
 . للطب والعلوم الصحية

الجامعة األميركية في رأس   -و مجلس إدارةعض
 الخيمة. 

 الوطنية سمنت شركة اال –عضو مجلس إدارة  

إدارة  مجلس عضو

الخيمة  بنك رأس  –

.الوطني

سنوات وثمانية   بعس

أشهر

في   البكالوريوس

من   المحاسبة 

اإلمارات   جامعة 

العربية المتحدة. 

/ مستقلغير  

تنفيذي  غير

سالم    /السيد 

علي الشرهان 
1

وكالة اإلمارات للسفريات  -رئيس مجلس إدارة 
. مركز رأس الخيمة التجاريرئيس مجلس إدارة 
النعيم مول والنعيم سيتي  رئيس مجلس إدارة 

. سنتر
. ليفة مولرئيس مجلس إدارة خ

 . عضو مجلس إدارة في شركة مجان للطباعة

إدارة  مجلس عضو
الخيمة   رأس بنك –

.الوطني 
عشر سنة  خمسة

في   البكالوريوس

الكهربائية   الهندسة

واالتصاالت. 

/    مستقل  غير

تنفيذي  غير

أحمد  السيد/ 

  النعيم عيسى

2

ال يوجد 

التنفيذي   – الرئيس 

الخيمة   رأس  بنك 

 الوطني. 

سنوات وأربعة   ست

أشهر

في  الماجستير

األعمال.  إدارة

مستقل   / غير 

تنفيذي  غير

بيتر  السيد/ 

ويليام إنجالند 
3

جمعية اإلمارات   –عضو مجلس إدارة  
 للتأمين 

غير منطبق 
وتسعة   سنوات أربع

أشهر

درجة 

في   البكالوريوس

 اإلدارة العامة

غير   /مستقل

تنفيذي 

جاسم   السيد/ 

النعيمي  أحمد
4

عضو مجلس إدارة نادي االمارات  
الرياضي.  

غرفة تجارة وصناعة   –عضو مجلس إدارة  
 راس الخيمة  

 برنامج -العليا التقنية  مستشارة في كليات
 تكنولوجيا المعلومات والتسويق. 

الرئيس   نائب 

بنك    –التنفيذي  

 المشرق. 

واتثالث سن

تسعة أشهر و
درجة الماجستير 

غير   /مستقل

تنفيذي 

السيدة/

صالح   عارفة 

الفالحي 

5

مرفق إقرارات صادرة من كل عضو بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة. 
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2021نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة لعام  بيان ب 3-3

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

بتعيين    2018مارس    7قامت الجمعية العمومية للشركة خالل إجتماعها المنعقد تاريخ    تجربة وخبرة وآفاق متنوعة. وفي هذا اإلطار يتمتعون ب 

ً ت مالقرار  . ويعتبر هذا  باشرت مهامها بتفاني وجدية وإمتيازحيث  السيدة/ عارفة الفالحي كعضو في مجلس اإلدارة  قرار دليل الحوكمة رقم  مع    وافقا

. مجلس إدارة الشركة من% 20وعليه يكون العنصر النسائي ممثالً بنسبة . 2020/ ر.م( لعام 3)

المكافآت والبدالت:   -4

2020لعام عن امجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  4-1

 ً مبلغ    ت الموافقة علىتم( من النظام األساسي للشركة  39للمادة )و  ،2020/ ر.م( لعام  3قرار دليل الحوكمة رقم ) من  (29للمادة )  وفقا

السنوي  العمومية    الجمعية  إجتماعفي    درهما    مليون ومائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثالثة وأربعون  –درهم     1,117,843/- وقدره  

. 2020ديسمبر  31 بتاريخ المنتهية المالية لسنة عن ا اإلدارة  مجلس ل مكافآتك تم دفعهو 2021إبريل  14 المنعقد بتاريخ

والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية   2021عام  عن الالمقترحة    اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  مجموع  4-2

مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة  تحديد  سيتم    2022  أبريل   14  تاريخ  عقدسي   الذي   القادم   ةالسنوي   العمومية  الجمعية  جتماعالحقاً ال 

 . اوالمصادقة عليه 2021ديسمبر   31المالية المنتهية تاريخ 

تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية وأسبابها والتي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان  4-3
   .2021للعام  وأسبابها

. 2021عاب إضافية ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام لم يتم دفع أي بدالت أو رواتب أو أت 

اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام  جلساتحضور  تفاصيل بدالت    4-4
2021 

. 2021للعام  لسنة المالية عن ا ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بدالت حضورأي لم يتم دفع 

2021المالية   سنة ال خالل  عقدت  التي مجلس اإلدارة   جتماعاتإ عدد -5
مفصل مع    أعمال  جدول   توزيع  تم  وقد   اجتماعات   (5)  خمسة   ش.م.ع  الوطنية للتأمين  الخيمة   رأس   مجلس اإلدارة لشركة، عقد  2021  سنة  خالل

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

الرقم 

اسم

جمالي إ2021اإلجتماعات  تواريخ 

عدد

الحضور  ديسمبر  30نوفمبر  11أغسطس  26مايو  9فبراير  11

  5سالم الشرهانالسيد/ 1

  5نعيم الحمد عيسى أ السيد/ 2

    5انجالند بيتر /السيد3

  5حمد أ  جاسم  السيد/4

السيدة/ عارفة صالح  5

الفالحي
  5

غياب  -حضور /  ✓

 2021بالوكالة لعام  ال يوجد أي حضور 

 مرفق إفصاحات الشركة على موقع السوق عن إجتماعات مجلس اإلدارة. 
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2021عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  5-1

عنها  لم يتم اإلفصاح  و، حيث كانت تتعلق بسير العمل فقط  2021السنة المالية    بالتمرير خاللمجلس إدارة  ( قرارت  9)  ةتسع تم إصدار  

 : كما يليوهي   على سعر أسهم الشركة.ال تؤثر  ألنهاعلى موقع سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 . 2021مارس  3بتاريخ  1/2021مجلس اإلدارة بالتمرير رقم قرار  •

 . 2021مارس  3بتاريخ  2/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 . 2021مارس  3بتاريخ  3/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 . 2021مارس  17بتاريخ  4/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 . 2021مارس  21بتاريخ  5/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 . 2021 مايو 31بتاريخ  6/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 . 2021 يونيو 13بتاريخ  7/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

. 2021 سبتمبر 20بتاريخ  8/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

 . 2021 نوفمبر  2بتاريخ  9/2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  •

بناًء على  2021خالل عام  اإلدارة التنفيذية  أحد أعضاء المجلس أو  بها    مجلس اإلدارة التي قام  ختصاصاتامهام وبيان   5-2
س مجلالتفويض من 

مدة التفويض صالحية التفويض إسم الشخص المفوض الرقم  

غير محدد قانونية خاصة وكالة  إيوين جون مكروبيالسيد/ 1

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

ً   التنفيذي  الرئيس  يعمل للقوانين واألنظمة    بموجب   اإلدارة  مجلس   رئيس  قبل  من  له   المخولة   للسلطة   وفقا يكون و .  النافذةتوكيل مصادق عليه وفقاً 
ً  األعمال إدارة عن مسؤوالً  التنفيذي الرئيس  من المعتمدة السنوية االستراتيجية والخطة  يتوافق بما التنفيذية اإلدارة فريق  من اليومية للشركة مدعوما

 . اإلدارة  مجلس  قبل

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

الشركة  عمليات  وشؤون بعمل عالقةالذات  والتجارية والتأمينية المالية باألمور يتعلق فيما  الصالحيات بجميع والقيام وتنفيذ  وإدارة  إجراء .1

.، وذلك وفقاً 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

و اإلدارة    مجلس  يقرها  التي  المالية   الطبيعة   ذات   تفاقياتاال  أنواع  جميع  في   الشركة   تمثيل .3 الوكالة  لنص  وفقأ  الواردة    فيوذلك  الحدود 

.بمصفوفة التفويض

 .وفي الحدود الواردة بمصفوفة التفويض  وفقأ لنص الوكالةإجراء تسوية أو اتفاق ودي أو إبراء أو صلح   .4

وفي الحدود الواردة  وفقأ لنص الوكالة    شراء أو استئجار المنشآت السكنية والتجارية وغيرها من المنشآت والمرافق لغرض أعمال الشركة  .5

.بمصفوفة التفويض

مصفوفة التفويض سنة واحدة. علماً بأن مدة صالحية 
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2021خالل عام العالقة )أصحاب المصالح(   ذات األطراف مع تمت التي التعامالت تفاصيلبيان ب  5-3

وهي كالتالي:  أعمال الشركة الرئيسية والتي تتمحور حول  العالقة  ذات  األطراف  مع معامالت في الشركة  دخلت 2021 عام  خالل

 . % أو أكثر من رأس مال الشركة5والتي تساوي    2021الصفقات التي قامت بها الشركة خالل عام  كافة ببيان تفصيلي مرفق 

القيمة اإلجمالية للتعامالت نوع التعامل األطراف وتوضيح طبيعة العالقة الرقم 

127,887,514تأمينأقساط أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين1

 61,218,606مسددة  مطالباتأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين2

 9,198,269توزيع األرباحوالمساهمينأعضاء مجلس اإلدارة 3

 53,632,507تسديد عموالت الشركة األم 4

 41,725,250ودائع ثابتةالشركة األم 5

 35,988,821أرصدة بنكية الشركة األم 6

 33,056,997قروض بنكيةالشركة األم 7

 100,764,148شراء استثمارات الشركة األم 8

 53,419,869استثماراتبيع الشركة األم 9

 475,000مبالغ إيجارالشركة األم 10

 500,000نفقات التدقيق الداخلي الشركة األم 11

 616,282فوائد على الودائع الثابتةالشركة األم 12

 23,648متعلقة بالقروض فوائد الشركة األم 13
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: ( 1) التنظيمي للشركة  الهيكل -6

 المختوم مرفق الهيكل التنظيمي للشركة

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

 . أعاله
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: في الصف األول والثاني حسب ماورد في الهيكل التنظيمي للشركة  التنفيذيين الموظفين كباربيان تفصيلي ل -7

التعيين  تاريخالمنصب الرقم  
  الرواتب مجموع
 2021 عاموالبدالت ل 

 )درهم(

مجموع المكافآت  
عام  المدفوعة ل
2021

  أخرى مكافآت أي
 2021 للعام عينية/نقدية
 مستقبالً  تستحق أو

 20181,342,500.00أكتوبر  1الرئيس التنفيذي  1

سوف يتم تحديد هذه  

المكافآت الحقاً بعد  

  استعراضها من قبل

مجلس اإلدارة  

 للمصادقة 

 غير منطبق

 2020739,200.00أكتوبر  1رئيس الدائرة المالية  2

 2013707,616.16أكتوبر  1رئيس قسم التوزيع 3

 694,016.00 1996نوفمبر  2مدير األعمال التجارية 4

التجزئة والتأمين  البيع ب قسم رئيس 5
قسم التأمين  المصرفي / رئيس 

 الحياةعلى 

2014يناير  26
418,000.00 

التأمين   -العمليات مدير عام قسم 6
 الطبي

582,481.80( 1) 2013يونيو  2

( 2) 2021أغسطس  1

التأمين   -العمليات مدير عام قسم 7
 عام ال

2020622,200.00يناير  5

2020590,100.00مارس  22واإلمتثال دائرة المخاطر  رئيس8

 2020587,400.00فبراير  2رئيس قسم إعادة التأمين9

 . 2021يوليو  8تاريخ  استقالته ب مدير عام قسم التأمين الطبي والتأمين على الحياةقدم   (1)
 .2021 أغسطس 1التأمين الطبي بتاريخ   – تم تعيين مدير عام قسم العمليات  (2)
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مدقق الحسابات الخارجي:  -8

نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين: 8-1

.  العالم  في   التجارية   واالستشاراتواحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال خدمات الضمان والضرائب    "برايس ووترهاوس كوبرزشركة "تعد  

بمجموعة  الخدمات  من   واسعة  مجموعة  تقدمو من   وتتمتع  قضايا  والخبرات  المهارات  واسعة  لحل  "برايس    شركة  تأسست .  العمالء  المطروحة 

المنطقة كالبحرين   أنحاء  جميع  في  دولة  12  في  شخًصا   5600  من  أكثر  وتضم  عاًما  40  من  أكثر  منذ  األوسط  الشرق  منطقة  في  ووترهاوس كوبرز"

 . المتحدة العربية االمارات  دولة  و  السعودية  العربية والمملكة  وقطر وفلسطين وعمان وليبيا ولبنان  واألردن  والكويت   والعراق  ومصر

ً   مستقلهو مدقق    الخارجي   الحسابات  مدقق  بخالف   2021  عام   خالل  آخرين  خارجيين  مدققين  تعيين  يتم  لم .  اإلدارة   ومجلس   التنفيذية  اإلدارة  عن  تماما

 . المذكور أعاله الحالي الخارجي  الحسابات  مدقق المراجع

: والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجيأالخاصة بالتدقيق  والتكاليف األتعاببيان  8-2

،  برايس ووترهاوس كوبرز  

سكوالر ستيورات المدقق الشريك:   

واسم المدقق الشريك  إسم مكتب التدقيق

( 3) سنوات عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة  

( 3) نواتس لشركة احسابات   المدقق الشريك في تدقيق عدد السنوات التي قضاها

درهم  130,000  – المراجعة السنوية

درهم  247,000 –المراجعات ربع السنوية 

درهم  377,500 –إجمالي التدقيق والمراجعات 

)الدرهم(  2021إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية )المرحلية والسنوية(   لعام  

)يتعين بيان المبالغ بالتفصيل( 

درهم  356  ,277
لعام   المالية  للبيانات  التدقيق  بخالف  األخرى  الخاصة  الخدمات  وتكاليف  )إن   2021أتعاب 

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

 كمابعض الخدمات األخرى  على الموافقة تمت

.يتوافق مع الهيئات

وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم  األخرى المقدمة )إن وجدت(    وطبيعة الخدمات  تفاصيل

 ذكر ذلك صراحة 

مدقق حسابات  بها قام ال يوجد أي خدمات أخرى 

 خر آخارجي 

قام   التي  األخرى  بالخدمات  أخربيان  خارجي  حسابات  الشركة    مدقق  حسابـات  مدقق  غير 

وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة   )إن وجد(  2021بتقديمهـا خالل  

2021لية المرحلية والسنوية لعام حسابات الشركة بتضمينها في القوائم الماالتحفظات التي قام مدقق يوضح بيان  8-3

، 2021  ديسمبر   31للعام المنتهي تاريخ  السنوية  المرحلية وقام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية  التي  أدناه  تحفظات  ال  تم إدراج 

 وهي كما يلي: 
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الرأي المتحفظ: 

تقريرنا، تعبر البيانات المالية بشكل عادل    من"أساس الرأي المتحفظ"  المترتبة على األمر المبين ضمن    والمحتملة  اآلثار المعلومة رأينا، باستثناء  في  

أدائها عن  ، و2021ديسمبر    31ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع )"الشركة"( كما في  

 المالية. ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير في المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية  

أساس الرأي المتحفظ: 

، أبرمت الشركة اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية لتغطية تكلفة المطالبات  2020قبل شهر أكتوبر  

"عقود    4ار الدولي للتقارير المالية رقم  الناشئة عن بعض عقود التأمين الطبي. وتستوفي هذه االتفاقيات تعريف عقود إعادة التأمين بموجب المعي 

 التأمين".

وتقوم  اإلماراتية،    ، أنهت اإلدارة اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية الحالية بناًء على توصية هيئة التأمين2020أكتوبر    27اعتباراً من  

الحد األقصى، إلى خطط تغطية إعادة تأمين عادية تماشياً مع جميع وثائق  تدريجياً بتحويل وثائق التأمين الطبي، التي أبرمت سابقًا بموجب خطط  

 التأمين الطبي األخرى. 

"إجمالي المطالبات المسددة" بقيمة أعلى من قيمتها الفعلية، بينما تم تسجيل "أقساط  هو تسجيل  األثر المتبقي لهذه العقود التأمين الطبي  نتيجة لذلك،  

2021ديسمبر    31ات إعادة التأمين" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية في بيان األرباح أو الخسائر للسنتين المنتهيتين في  التأمين المتنازل عنها لشرك

مليون درهم على التوالي. وقد تم تسجيل "موجودات عقود إعادة التأمين" و"ذمم التأمين   79مليون درهم ومبلغ    24بمبلغ    2020ديسمبر    31و

ال شيء    بمبلغ  2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31ة األخرى" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية في بيان المركز المالي كما في  الدائنة والذمم الدائن 

 . على التوالي  مليون درهم 24 ومبلغ

بات االسمية التي كانت  باإلضافة إلى ذلك، ونظراً لنقص المعلومات المتاحة من خبراء إدارة المطالبات، لم تتمكن اإلدارة من حساب تكلفة المطال

من "إجمالي   ستتكبدها الشركة في حال تمت المحاسبة عن اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية كعقود إعادة تأمين. ولذلك، تم تسجيل مبالغ كل 

في بيان األرباح أو الخسائر للسنتين المنتهيتين   المطالبات المسددة" و"حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بالتساوي 

. 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31في 

. 2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31االكتتاب" أو "الربح" للسنتين المنتهيتين في    إيرادات ال يوجد أي تأثير ألي من هذه األخطاء على "إجمالي  

التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة مسؤوليات مدقق الحسابات  لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير  

 حول تدقيق البيانات المالية المدرجة ضمن تقريرنا. 
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والمخاطر  التدقيق  لجنة -9

 التنفيذيين.  وجميعهم من غير ( أعضاء من مجلس اإلدارة 3) ثالثة من والمخاطر التدقيق لجنة تتكون

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها. والمخاطر  إقرار من رئيس لجنة التدقيق 9-1

.ها والتأكد من فعاليتهابمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملوالمخاطر رئيس لجنة التدقيق  جاسم أحمد النعيمي  يقر السيد/

. وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها والمخاطر أسماء أعضاء لجنة التدقيق 9-2

: 2021ديسمبر  31إلى تاريخ  2021يناير  1من تاريخ 

الصفة المنصب العضو  اسم

مستقللجنة التدقيق رئيس السيد/ جاسم أحمد النعيمي

مستقل غيرالتدقيق لجنة عضو في بيتر انجالند /السيد

مستقللجنة التدقيق  في  عضوالسيدة/ عارفة صالح الفالحي 

: والمخاطر التدقيق  لجنة  ختصاصات ومهاما

، ووفقاً للشروط  2020/ ر.م( لعام  3قرار دليل الحوكمة رقم )( من  60( والمادة )58لمادة )وفقاً ل  والمخاطرلجنة التدقيق  تم تحديد مهام وصالحيات  

 بما يلي:  والمخاطر   وعليه تلتزم لجنة التدقيق،  روالمخاط  المرجعية للجنة التدقيق

 : للشركة  التقارير  وإعداد المالية  القوائم

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

 المالية. بالبيانات
مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة،  •

 وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

 تتطابق السياسات والممارسات الحسابية والتغييرات التي قد تطرأ عليها، وذلك سنوياً.  •
 عة لتقدير اإلدارة.از النواحي الخاضإبر •
 الهامة وغير المعتادة. المعامالتحتساب الطرق المعتمدة ال •
 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.  •
 ستمرارية عمل الشركة. افتراض ا •
 التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة. •
القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات  •

 كتمالها. ادقة البيانات المالية و •

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

 متثال أو مدقق الحسابات. المدير المالي، أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط اال
يتعلق   فيما  عليها،  تطرأ  تغييرات  وأي  اإلدارة   عن  الصادرة   والقرارات   والتقديرات  على اإلجراءات  االقتضاء  عند  عتراض واال  مراجعة ال •

 :يلي لما خاص اهتمام إيالء مع مجلس اإلدارة، على عرضها  قبل والسنوية األولية المالية بالقوائم

 . اتغييرات تطرأ عليه وأيالمحاسبية الهامة  والممارسات   السياسات •
 ة. جوهري قرارات   تتطلب التي والتقديرات اإلفصاحات •
)وذلك  عادية   غير  أو   هامة  معامالت   أي   حتساب ال األساليب المتبعة  و  السنة   خالل  عادية   غير  معامالت  بأي  المالية   البيانات  تأثر  مدى •

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

 . المخاطر وإدارة الحسابات

مجلس اإلدارة   موافقة  تتطلب  التي  المالية  المعلومات  على  تحتوي  التيعندما تقتضي الحاجة، و  ،األخرى  القوائم  مراجعة  اللجنة  على  يجب •

 . بتقديم التقارير بسرعة االلتزام مع تتعارض أال من قبله بشرط فيها  النظر قبل

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

 .المالية التقارير إعداد

 ويوفر   ومفهوما      ومتوازنا    منصفا  ككل    التقرير  كان  إذا   ما  اإلدارة بشأن  لمجلس  التوصية  وتقديم  والحسابات  السنوي  التقرير  محتوى  مراجعة •

 ما على تقييم    اللجنة من قبل    المراجعة  تقوم  أن  يجب.  واستراتيجيتها  الشركة  عمل  ونموذج   الشركة،  أداء لتقييم  للمساهمين  الالزمة  المعلومات

ً  التقرير كان إذا  . المحاسبية المعلومات مع متطابقا
 اإلدارة عن المسائل المذكورة أعاله، والنظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس  •

: المخالفات عن   اإلبالغ ترتيبات

الداخلية   الرقابة   أو  المالية  التقارير  في   محتملة   انتهاكات  أي   عن  سري  بشكل   اإلبالغ  من   الشركة  موظفي   تمكن  التي الالزمة    القواعد  وضع •

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

 : والتي تكون على الشكل التالية  أخرى  أي مسائل 

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

 . فيها  مشكوك حسابات تدقيق  أو

. اإلدارة مجلس يحددها  أخرى قضايا  أي  في   والنظر أعاله؛ المذكورة المسؤوليات بشأن  اإلدارة مجلس إلى والتوصيات التقارير تقديم •

المخاطر  إدارة و  الداخلية  لضوابطا

   الداخلية  الضوابط

لتشمل ما يلي:  المالية والتقارير  الداخلية الرقابة  أنظمة  فعالية حول  اإلدارة تقاريرستعراض ا •

 المالية.  التقارير على تأثير لها  والتي الهامة للرقابة  القضايا حول  اإلدارة تقاريرستعراض ا •

 المالية.  التقارير في  عمليات االحتيال عن للكشف  الشركة  إجراءات ستعراض ا •

ورد فعل   السلوك   سوء   أو  االحتيال   أو   الرقابة   في   الضعف   نقاط   كالتدقيق في   صلة   ذات   داخلية   تحقيقات   ألي   الرئيسية   النتائج  في   النظر  •
 . (االقتضاء  عند اإلدارة  غياب في ) ذلك   على اإلدارة

 المخاطر  إدارة

لتشمل ما يلي:  المخاطر  إدارة  ة نظمأ فعاليةمدى   عنوالتحقيق  واالمتثال المخاطرتقارير مدير قسم  التقارير اإلدارية و استعراض •

ارتباطها باستراتيجية إدارة المخاطر •

مقابل إستراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية لمجلس    مللغرض عند اختباره  مسياسات وعمليات إدارة المخاطر للشركة ومدى مالءمته •
 و ، اإلدارة

 المخاطرة تقبلاإلعداد والتغيرات في  •
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المهني   السلوكقواعد و  ياتاألخالق سياسة 

 : تشمل ما يليالتي  المهني السلوك قواعد و  يات األخالق سياسة مدى التزام الشركة   مراقبة •
إلى مجلس    التعامالت مراجعة معامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة، وإدارة تضارب المصالح، وتقديم التوصيات المتعلقة بهذه   •

 . معهم اإلدارة قبل إبرام العقود 

مجلس اإلدارة. المتعلقة بواجبات وصالحيات اللجنة الموكلة إليها من قبل  المهني  السلوكقواعد و  يات األخالق سياسةنفيذ التأكد من ت  •

بنود أخرى 

 رفع التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن المسؤوليات المذكورة أعاله.  •
واستمرارية ،  لألنظمة والقوانينالنظر في أي قضايا أخرى يحددها مجلس اإلدارة والتي تغطي جودة الخدمة وإدارة المخاطر، واالمتثال   •

األخرى التي تغطي إدارة المخاطر والرقابة الداخلية كما قد يطلبها مجلس اإلدارة من  ذات العالقة  األعمال، والمسائل الخالفية والتقارير  
 خر . وقت آل 

الداخلي  التدقيق

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

 وغيرها.  إدارية بالشكل الكافي ومن دون وجود أي عقبات أو قيود  شركةال للمعلومات المطلوبة وإمكانية التواجد في 
عن   الناشئة  التعليقات  من  التصحيحية  التدابير  تنفيذ  ومتابعة  منتظم  بشكل  الداخلية  الرقابة  أنظمة  فعالية  حول  الداخلي  التدقيق  تقارير  مراجعة •

 التقارير.  هذه
 الشامل.  المخاطر  إدارة نظام سياق   في  الداخلي التدقيق وظيفة  فعالية  ومراجعة  مراقبة •
 . الداخليرئيس دائرة التدقيق  زالة إ أو  استقالة  أو تعيين استعراض •
مهمة   داخلية  ضوابط   ألي   الرئيسية  النتائجوخاصة   دوري  أساس   علىذات العالقة    تقريرال  وتقديم الداخلي  التدقيق   أعمال  نتائجاستعراض   •

 . الداخلية  المراجعة  لتوصيات  اإلدارة استجابة  في  والنظر اللجنة  إلى
 . لجنة التدقيق الداخلي وتوصيات  التدقيق لنتائج  اإلدارة  استجابة  ومراقبة  استعراض •
 . الداخلي التدقيق ميثاق واعتماد مراجعة  •
 . الداخلي للتدقيق السنوية  الميزانية على الموافقة  •
 . الداخلي   للتدقيق فعال  نظام بإنشاء  سل المج قيام  من والتأكد  اإلدارة مجلس مع الداخلية الرقابة  نظام مناقشة •
اللجنة   قبل   من   مبادرة  على   بناءً   أو   ابتكليف اللجنة به  اإلدارة   مجلس قام    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
 موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. 

الخارجي  التدقيق

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

اإلجراءات   التخاذ   ضرورية   ة اللجن   تراها   التي  القضايا  وتحديد  اإلدارة،  مجلس   إلى   تقرير  وتقديم  المدقق،   مع  تفاق اال  سياسة   وتنفيذ  وضع •
 اتخاذها.  الواجب و  المطلوبة الخطوات بشأن اللجنة  توصيات  وتقديم  ،ذات العالقة

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

وأي   والمخاوف،  والمقترحات،  والتعليقات،  الشركة،  مع  والمراسالت   العمل،  وخطة   المدقق،  بوظيفة  المتعلقة  المسائل   جميع  مراجعة  •
التحكم،   أنظمة   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  في اإلجابة  ضمان •
 .والخارجيين الداخليين المدققين  بين التنسيق وضمان الداخلية  الرقابة إلجراءات المدقق  تقييم استعراض •
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 المدققين  تعيين  بشأن  ،إجتماع الجمعية العمومية  في   عليها  للموافقة   المساهمين  إلى  لتقديمها  المجلس،  إلى  وتقديمها  التوصيات  في  النظر •
 . الخارجي اختيار المدقق  عملية  على التدقيق  لجنة  تشرف كما .  موعزله متعيينه وإعادة أ نالخارجي 

  :ذلك في  بما الخارجي، المدقق  مع العالقة  على اإلشراف  •

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

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

 . حسب الحاجةالخارجي والمكافآت ذات الصلة،  المدقق الموافقة على السياسة وعلى توفير خدمات غير مراجعة الحسابات من قبل  •

الخارجي  توظيف  إعادة  االتفاق مع مجلس اإلدارة على سياسة   • التدقيق  للتأمين، الوطنية  رأس الخيمة  في شركة  السابقين  موظفي 
 ومراقبة تنفيذ هذه السياسة. 

المدققين  مع  متوافقة   أنها   من  والتأكد  السنوية،  التدقيق   خطة  واعتماد  مراجعة • الخدمات مع  التدقيق   وظيفة  أنشطة  مع  وتنسيقها  ،اتفاقية 
 الداخلية.  الرقابة /   الداخلي

والخطوات   بالمراجع  الخاصة   الجودة   مراقبة   إجراءات  ومراجعة  التدقيق   ونطاق   طبيعة حول    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  •
الخارجي  المدقق  قام    توصيات  ألي  اإلدارة  ردود  مراعاة  مع  التدقيق،  لجنة  طلب  على  بناءً   الخارجي  المدقق   أعدها  التي  التقارير  مراجعة •

 . اهقديمبت الرئيسي 
 . واستقالله   المدقق موضوعية ر بتهديدطخ  أي  لتجنب  الحسابات،تدقيق  غير بخدمات  الخارجي  المدقق لتزويد  سياسة وتنفيذ وضع •
مع   ،تدقيقال  عملية  وفعالية   هيت واستقالل  وموارده  ته اوخبر  الخارجي دقق  الم  مؤهالت  حول   اإلدارة   مجلس سنوي ل  تقريراستعراض وتقديم   •

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

 التعيين. عند هيكلته وتم إعادة  حيثما اقتضى العرض األخير ،التعيين مدة ذلك  في بما تعيينه، إعادة أو  الخارجي  المدقق تعيين في المتبع
 . هذه الخطاباتفي  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 •

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

 :2021 امخالل عوالمخاطر لجنة التدقيق التي عقدتها  جتماعاتعدد اإل 9-3

اللجنة.   إلجتماعات   والمخاطر   لجنة التدقيق  أعضاء  حضور  تفاصيل   يلي  وفيما  ، 2021  عام  في   إجتماعات   ( 5)  خمسة  والمخاطر   عقدت لجنة التدقيق 

عدد  جمالي إ2021االجتماع  تواريخ العضو  اسم

الحضور  ديسمبر  29اكتوبر  31أغسطس  10يو ما 6فبراير  10

5السيد/ جاسم أحمد النعيمي

 5بيتر انجالند /السيد

 5السيدة/ عارفة صالح الفالحي 

غياب -/  حضور  ✓
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والمكافآت  الترشيحات لجنة -10

التنفيذيين.  ( أعضاء من مجلس اإلدارة، وجميعهم من غير3) ثالثة من  الترشيحات والمكافآت لجنة تتكون

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من الترشيحات والمكافآتإقرار من رئيس لجنة  10-1
فعاليتها. 

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

 .فعاليتها

وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. الترشيحات والمكافآتأسماء أعضاء لجنة  10-2

2021ديسمبر   31إلى تاريخ  2021يناير  1من تاريخ 

الصفة المنصب العضو  اسم

مستقللجنة الترشيحات والمكافآت رئيس السيد/ جاسم أحمد النعيمي

مستقل غيرلجنة الترشيحات والمكافآت عضو في بيتر انجالند /السيد

مستقللجنة الترشيحات والمكافآت  في  عضوالسيدة/ عارفة صالح الفالحي 

: والمكافآت الترشيحات لجنة  ختصاصات ومهاما

 تتمثل مهام اللجنة فيما يلي: 

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

 وبأي تعديالت تطرأ عليها. 

قرار دليل الحوكمة  واألنظمة المعمول بها وأحكام  مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانينة بالترشيح لعضوية تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاص •
 . 2020/ ر.م( لعام 3رقم )

 ستقاللية األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة بشكل مستمر. االتأكد من  •

ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل    اإلدارة   مجلس اللية وجب عليها عرض األمر على  ستقإذا تبين للجنة أن أحد األعضاء فقد شروط اال •
ستقاللية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من  نتفاء صفة االاعلى عنوانه الثابت بالشركة بمبررات  

نقضاء المدة المشار  ا  و غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو عتبار العضو مستقالً أاتاريخ إخطاره، ويصدر مجلس اإلدارة قراراً ب 
 إليها في الفقرة السابقة دون رد. 

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

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

 عضو جديد. 

ء  منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة  بأعضا   وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن السياسة التي يتم على أساسهاإعداد   •
لتنفيذية لتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة اسنوي، وعلى اللجنة ااجعتها بشكل  ها، ومرمجلس إدارة الشركة والعاملين في 

 أداء الشركة. العليا معقولة وتتناسب مع 

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

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

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

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

عتبار جميع العوامل التي يراها ضرورية بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، واألحكام والتوصيات الواردة  الاألخذ با •
الكفاءة  يجب أن يكون الهدف من ذلك جذب واالحتفاظ بالموظفين من ذوي  و  ذات الصلة   المهني  السلوكقواعد  و  يات األخالق  سياسة في  

 المطلوبة إلنجاز أعمال الشركة بنجاح. 

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

 متماشية مع سلم األجور وسياسة المكافآت المصادق عليها.هذه األجور  على أن تكون

تعيين الموظفين الذين يكونون تحت اإلدارة المباشرة للرئيس التنفيذي، وتحديد بالتنسيق مع  صية لمجلس اإلدارة بشأنمراجعة وتقديم التو •

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

 لمباشرة للرئيس التنفيذي.يكونون تحت اإلدارة اقد  راء مدخارجية لالقيام بمقابلة  •

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

 مجلس اإلدارة. لتوصية تقديم السر مجلس اإلدارة ومع مساعدة أمين إجراء تقييم سنوي ألعضاء مجلس اإلدارة  •

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

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

 . االستقصائية أو المعلومات التي تراها ضرورية

 إقرار وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص ميزانية مكافآت الموظفين. •

 . تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي •

 للرئيس التنفيذي.  والدفوعات السنويةصوص خطة العالوات تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخ •

ممن    األجور ختيار وتعيين وتحديد اختصاصات أي من المستشارين في  ا ختيار وية لمجلس اإلدارة بشأن معايير اال وضع وتقديم التوص •

 ستشارة للجنة. يقدمون اال

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

 على مجموع المدفوعات السنوية الصادرة بموجب هذه الخطط. 

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

المبلغ اإلجمالي لهذه الحوافز، الحوافز الفردية للمديرين التنفيذيين، مقرر مجلس اإلدارة    تحديدان كذلك،  حوافز بموجب هذه الخطط، وإذا ك

 وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين وأهداف األداء التي يجب إعتمادها.

 المصروفات.  ب  لمطالبةالتي تسمح ألعضاء مجلس اإلدارة اإقرار وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص السياسة الخاصة  •

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

 النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة.    •

:2021 عام في عقدت التيلجنة الترشيحات والمكافآت  إجتماعات 10-3

أعضاء   حضور  تفاصيل  يلي  وفيما  .،2021  عام  خالل   يناجتماعش.م.ع    الوطنية للتأمين  الخيمة   رأس   عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة

 اللجنة:  إلجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

العضو  اسم
2021االجتماعات  تواريخ 

الحضور  عدد  جمالي إ
أكتوبر  31فبراير  7

 2السيد/ جاسم أحمد النعيمي
 2بيتر انجالند /السيد

 2السيدة/ عارفة صالح الفالحي 
غياب  -حضور /  ✓
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متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين:  لجنة -11

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

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن  واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعينمتابعة    لجنةإقرار من رئيس   11-1
مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها. 

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

 عملها والتأكد من فعاليتها.مراجعته آللية 

متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.  لجنةأسماء أعضاء  11-2

الصفة المنصب العضو  اسم

الرئيس التنفيذياللجنة  رئيسإيوين جون مكروبيالسيد/ 

المالية باإلنابةرئيس الدائرة عضو اللجنة هرايار عظيم السيد/ ش

رئيس دائرة المخاطر واإلمتثال اللجنة  عضوراجيش ثابرالسيد/ 

المستشار القانوني اللجنة  عضوشوق السويدي   /االنسة

 : متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين لجنة  ختصاصات ومهاما

تتمثل مهام اللجنة فيما يلي: و . 2020/ ر.م( لعام 3الحوكمة رقم )قرار دليل ( من  33مهام هذه اللجنة وفقاً للمادة )تم تحديد 

 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   •

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

 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 من   •

 شركة أو الشركة األم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها. قبل ال 

 النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة.  •

: متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعينلجنة  إجتماعات 11-3

.2021 عام  خالل   واحد   اجتماع ش.م.ع   للتأمينالوطنية  الخيمة  رأس  لشركة   متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعينعقدت لجنة 

 اللجنة.   لجنة المتابعة واإلشراف إلجتماعات  أعضاء  حضور  تفاصيل  يلي وفيما

الحضور  عدد  إجمالي 2021 ديسمبر   19 االجتماع  تاريخالعضو  اسم

1السيد/ إيوين جون مكروبي
1شهريار عظيم السيد/ 

1السيد/ راجيش ثابر
1شوق السويدي   /االنسة
غياب -   حضور ✓



 120219تقرير الحوكمة لعام 

:2021اللجنة خالل العام  أعمالملخص عن تقرير  11-4

وقد تمثلت أعمال اللجنة أثناء هذا اإلجتماع فيما يلي:  2021خالل سنة  مرة واحدة إجتمعت اللجنة 

 . ستعراض والموافقة على بيان إقرار المطلعين المعدلا •

 . 2021نوفمبر  21المطلعين لغاية تاريخ ستعراض سجل األشخاص ا •

. 2021نوفمبر  21ستعراض المستجدات الخاصة بمعامالت المطلعين لغاية تاريخ ا •

 . ةالقادم ات للجنة لالجتماع مقرراً  عبير حلونجيقامت اللجنة بتعيين السيدة/  •

لجنة االستثمار -12

:للتأمين العام لجنة االستثمار  12-1

االستثمار للتأمين العام بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته 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 انجالند يقر 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

التعيين المنصب العضو  اسم

عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة السيد/ بيتر إنجالند

الرئيس التنفيذيعضو اللجنة إيوين مكروبي السيد/ 

باإلنابة المالية رئيس الدائرة عضو اللجنة شهرايار عظيم السيد/ 

المخاطر واالمتثال رئيس دائرة عضو اللجنة راجيش ثابرالسيد/ 

 : وتواريخ انعقادها 2021بيان بعدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  .ت

. 2021 عام خالل  ( اجتماعات 4)أربعة   الوطنية للتأمين ش.م.ع الخيمة رأس  لشركة للتأمين العام عقدت لجنة االستثمار 

العضو  اسم
الحضور  عدد  إجمالي 1202االجتماعات لعام   تاريخ

)بالتمرير(    ديسمبر 21سبتمبر  20يونيو  6فبراير  8

4السيد/ بيتر إنجالند

4إيوين مكروبي السيد/ 

4شهرايار عظيم السيد/ 
4راجيش ثابرالسيد/ 
غياب  -حضور /  ✓

: للتأمين العام االستثمارختصاصات ومهام لجنة ا

 المهام التالية:  لجنة االستثمار للتأمين على الحياة والتأمين العامتتولى 

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 •



 120220تقرير الحوكمة لعام 

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

 . مراقبة أداء مدير/ مدراء االستثمار وفقاً لمبادئ االستثمار •

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

 .مثل االستشاريين واستبدال مستشارين خارجيين لالستثمارات وتنظيماختيار  •

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

 . ها بطريقة معقولة نيابة عن من قبل محفظة الشركة أو  تم تكبدهااستعراض جميع الرسوم التي  •

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

 . وفقًا للمبادئ التوجيهية لالستثمار المحفظة تخصيص األصول في  واستعراض مراقبة   •

 . إدارة مخاطر االستثمار مالئمة اإلشراف على  •

 االحتفاظ بسجالت إلدارة المحفظة وأعمال لجنة االستثمار.  •

 وفقًا لما يلي:  الموافقة على أي استثمار •

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

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

 تعميم مثل هذا اإلجراء. مجلس اإلدارة عن طريق 

يجب .  معاملة  أقصى لكل  بحد درهم   مليون  10  وبقيمة أشهر  ستة مدتها  انتظار   فترة   بعد  ألصول يتم السماح به نفس ال  الحق استثمار  أي -
 . أشهر ستة البالغة   االنتظار فترة انتهاء قبل   لو األص نفسالخاص ب  الالحق االستثمار طلبل اإلدارة  مجلس موافقة  على  الحصول

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

 . معاملة لكل درهم  مليون 10 قيمة حتى   خسارته أو  ه ربح  طريق عن إما استثمار أي  بحسم  مخوالً  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: 12-2

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد   على الحياةاالستثمار للتأمين    لجنة إقرار من رئيس   . أ
من فعاليتها.

الشركة وعن مراجعته آللية عملها وال اللجنة في  نظام  بمسؤوليته عن  الحياة  للتأمين على  انجالند رئيس لجنة االستثمار  بيتر  السيد/  تأكد من  يقر 
 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  على الحياةاالستثمار للتأمين  لجنة تتكون

التعيين المنصب العضو  اسم

مجلس اإلدارة عضو رئيس اللجنة السيد/ بيتر إنجالند

الرئيس التنفيذيعضو اللجنة إيوين مكروبي السيد/ 

باإلنابة المالية رئيس الدائرة عضو اللجنة شهرايار عظيم السيد/ 

المخاطر واالمتثال رئيس دائرة عضو اللجنة راجيش ثابرالسيد/ 

 : وتواريخ انعقادها 2021بيان بعدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  .ث

( اجتماعات. 4) أربعة الوطنية للتأمين ش.م.ع  الخيمة رأس لشركة  على الحياةللتأمين ، عقدت لجنة االستثمار 2021 عام  خالل
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العضو  اسم
الحضور  عدد  إجمالي 1202االجتماعات لعام   تاريخ

)بالتمرير(   ديسمبر 21سبتمبر  20يونيو  6فبراير  8

4السيد/ بيتر إنجالند

4إيوين مكروبي السيد/ 

4شهرايار عظيم السيد/ 
4راجيش ثابرالسيد/ 
 غياب  -حضور /  ✓

االستثمار للتأمين على الحياة:  لجنة  ختصاصات ومهاما

االستثمار للتأمين على الحياة والتأمين العام المهام التالية: تتولى لجنة 

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

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

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

 مراقبة أداء مدير/ مدراء االستثمار وفقاً لمبادئ االستثمار.  •

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

 ار وتنظيم واستبدال مستشارين خارجيين لالستثمارات مثل االستشاريين.اختي  •

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

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

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

 مراقبة واستعراض تخصيص األصول في المحفظة وفقًا للمبادئ التوجيهية لالستثمار.  •

 اإلشراف على مالئمة إدارة مخاطر االستثمار.  •

 االحتفاظ بسجالت إلدارة المحفظة وأعمال لجنة االستثمار.  •

 وفقًا لما يلي:  ارالموافقة على أي استثم •

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

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

 مجلس اإلدارة عن طريق تعميم مثل هذا اإلجراء. 

مليون درهم بحد أقصى لكل معاملة. يجب    10 ألصول يتم السماح به بعد فترة انتظار مدتها ستة أشهر وبقيمةنفس اي استثمار الحق لأ •

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

25/2014يجب على جميع قرارات االستثمار أن تؤكد بأن المحفظة االستثمارية مطابقة لحدود تخصيص األصول وفقًا للوائح المالية رقم   •

 لشركات التأمين.

 مليون درهم لكل معاملة.  10أن يكون مخوالً 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،   •

 وغيرهم من العاملين في الشركة(. 
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الداخلية الرقابة  نظام -13

الموظفين   وكفاءة  األخالقية  والقيم  النزاهة   لضمان  ومصمم  منضبط  نهج  بواسطة  للشركة  الداخلية  الرقابة  نظام  تطوير  تم  :الداخلية  الرقابة

الخط   يحتوي   حيث "  الثالثة  الدفاع  خطوط"   نموذج   على  يعتمد  وهو .  السوق  والموجهة من قبل  التنظيمية  المتطلبات   في  للتغيرات  واالستجابة 

تكليفه ويتم  الجوهرية المخاطر  على  اإلشراف  الثاني الخط يوفر . والقانونية  والمالية واالمتثال، والمخاطر الرئيسية، التحكم وظائف  على الثاني

 . المالية وغير المالية  المعلومات وموثوقية  االمتثال ضمان  ذلك في  بما قوية، رقابة  بيئة على  بالحفاظ

المخاطر المنصوص عليها في استراتيجية إدارة  كجزء من استراتيجية إدارة  المخاطر  لتقييم مفصلة منهجية  وضع تم: المخاطر الخاص ب  النهج 

بيئة الرقابة الداخلية للشركة وأنشطتها التجارية. تتماشى هذه المنهجية مع عمليات إدارة المخاطر التن  ظيمية،  المخاطر ووثيقة اإلطار لتقييم 

 . جه المؤسسة وتمكن إدارة المخاطر واالمتثال من التوافق استراتيجيًا وتشغيليًا مع المخاطر التي توا 

" التي وضعها مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والتي تعكس أهمية النزاهة والقيم  المنهج على أعلى المسستويات"  يتم قيادتها بمبدأ  بيئة الرقابة: 

الخاصة  المهني  لوك  األخالق والسسياسة  األخالقية وااللتزام بتقديم تقارير موثوقة. يتم تنفيذ ذلك من خالل العديد من السياسات مثل تطبيق  

وفر للشركة الوضوح واالتساق الذي يلبي  ت عكس أخالقيات الشركة ومعايير االمتثال ووهي ت . في الشركة  بالشركة والتي يلتزم بها كل موظف 

 متطلبات وقوانين محددة. 

ومات لتعزيز الحوكمة والضوابط حول هذه  هناك أيًضا العديد من السياسات التشغيلية مثل سياسة التحكم في االئتمان وسياسة تكنولوجيا المعل

. هناك عدد من األنشطة الرقابية التي تمارسها الشركة والتي تشمل على  جوهريةالعمليات. يتم أيًضا وضع سياسات المخاطر لجميع المخاطر ال

بمصفوفة تفويض لالمتثال  مطلوبة    الداخلية   الموافقات جميع  فمثالً  سبيل المثال ال الحصر الفصل بين الواجبات والمساءلة وملكية المخاطر.  

 لزيادة متانة إطار البيانات واألمان.  ISO 271000. باإلضافة إلى ذلك ، تعمل الشركة أيًضا على اعتماد معيار  الصالحية 

فعاليتها. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعتها آللية عمله والتأكد من 

والرقابة  وظيفة اإلمتثال  إنشاء تم  الداخلية، الرقابة  بخصوص  2009 لسنة 518 رقم الوزاري  القرار  من  (8) المادة رقم  متطلبات  مع للتماشي

الحوكمة رقم )(  68رقم )  المادة  حكامأل  وامتثاالً .  2010  عام   في  للشركة   الداخلية لعام  3من قرار دليل  اإلدارة   مجلس  يقر  2020/ ر.م( 

رئيس دائرة    مع  بالتعاون  التدقيق   لجنة  تضمن.  الوطنية للتأمين ومراجعة فعاليته  الخيمة   رأس   لشركة  الداخلية  الرقابة   نظام  تطبيق  عن  بمسؤوليته

 . الشركة داخل  الداخلية الرقابةعمل  إطار  فعالية  الرقابة الداخلية رئيس المخاطر واالمتثال و

 سم ضابط اإلمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين.  ا

. 2020مارس  22بتاريخ  اإلمتثال للشركةالمخاطر ورئيساً لدائرة  راجيش ثابرالسيد/  تم تعيين

في المملكة المتحدة، ثم انتقل    يةالمال  الهيئاتبدأ حياته المهنية مع  جامعة لندن كينغ. و  حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة واإلدارة من  

،  في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق األوسطتقديم الخدمات في السوق  ثم إلى    في المنطقة شركات  أكبر أربع  مع    ية االستشارتقديم الخدمات  إلى  

 عاًما في إدارة المخاطر واالمتثال.  20بخبرة وهو يتمتع 

التعيين. سم مدير الرقابة الداخلية ومؤهالته وتاريخ ا

ً   20  نعبخبرة تزيد    معتمدة  داخلي  خبيرة تدقيق   وهي.  2019  يونيو  10  للرقابة الداخلية تاريخ  كرئيس  تمسون  نيكوال  تعيين السيدة/  تم عاما

الداخلي   التدقيق  موظفي   بقيادة فريق من  تمسون  السيدة/  تقوم.  والدولية   اإلقليمية  األسواق   في  المخاطر  وإدارة  والحوكمة  التدقيق الداخلي  في

 والدولي.  اإلقليمي الصعيدين  على المالية الخدمات مجال  في  الخبرة  ذوي المتفانين والمؤهلين 
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كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقرير والحسابات السنوية. 

المالية والقانونية. يتمثل  الشؤون  و  ،: إدارة / وظيفة الرقابة الداخلية هي خط الدفاع الثاني الذي يشمل المخاطر واالمتثالوظيفة إدارة المخاطر 

أحد األهداف الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر واالمتثال في تنفيذ وترسيخ والحفاظ على حوكمة وضوابط قوية للمخاطر. يتضمن ذلك إجراء  

مراجعات منتظمة ألهم المخاطر ورفع التقارير إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة. يتم اإلبالغ عن المخاطر في لوحة معلومات المخاطر التي 

لى جميع المخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف مع درجة المخاطر )درجات االحتمالية والتأثير( لتحديد شدة المخاطر. باإلضافة إلى  تحتوي ع

 مراقبتها عن كثب. يتم حاليًا تحديث إطار المخاطر لتعزيز بيئة الحوكمة والرقابة. تتم ذلك ، يتم أيًضا اإلبالغ عن أي مخاطر ناشئة و

"  خطة استمرارية العمل"بروتوكول  ب   المباشرة ، تم  19-جائحة كوفيد  خاللإدارة األعمال  أثناء    يتم مواجهتهاالتي    مسائل ي والكجزء من التحد 

التي عقدت لتقييم التأثير واالستراتيجيات وكذلك لمراقبة المخاطر عن كثب واتخاذ أي إجراءات    منتظمة للجنة الطوارئ  من خالل اجتماعات

عملت إدارة المخاطر واالمتثال بشكل وثيق مع  كما  .  المسارإضافة إلى تعزيز ضوابط تكنولوجيا المعلومات الستيعاب هذا    ناتجة عن ذلك.

 أدناه.  كما هو موضحالتدقيق الداخلي  يقوم بها فريق فقًا لعمليات التدقيق التي تدقيق و مسائل تنتج عن الوظائف أخرى لمعالجة أي 

فعالة على مدار العام وفقًا لخطة التدقيق المعتمدة من قبل لجنة التدقيق  رقابية  عمليات التدقيق الداخلي ومراجعات  يتم إجراء  التدقيق الداخلي:  

يتم تقديم هذه التقارير إلى لجنة التدقيق على أساس  كما التدقيق ويتم إصدارها بشكل دوري.  ويتم تسجيل مالحظات التدقيق الرئيسية في تقارير

يتم االخذ باالعتبار ربع سنوي وتلخص مالحظات التدقيق والفرص المتاحة لتحسين العمليات والرقابة واآلثار من منظور المخاطر وكذلك  

 ردود اإلدارة وخطط العمل. 

يتم إجراء متابعة منتظمة مع اإلدارة للتأكد من استكمال  كما  التدقيق وتتبعها عبر نظام التدقيق الداخلي حتى اكتمالها.    يتم تسجيل جميع مالحظات 

مالحظات التدقيق المعلقة منذ    تقديميتم  واإلجراءات التصحيحية والتخفيف بشكل مناسب من المخاطر المفتوحة التي حددها التدقيق الداخلي.  

جنة التدقيق. فترة طويلة إلى ل 

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

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

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

 التدقيق،   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

وسيقوم .  الداخلية  الرقابة   /  الداخلي   التدقيق أول    مدير  إشراف   تحت   بهم  والتحقيق  اإلبالغات   جميع  مراجعة تسجيل و   سيتم  : والقرار  التحقيقات 

حسب   التدقيق  لجنة  إلى  النتائجتقديم  واإلبالغ عن المخالفات    للسياسة  وفقًا  الشكوى  بتقييمالداخلية    الرقابة  مدير  /   الداخلي  التدقيق  أول  مدير

 الحاجة. 

 :الداخلية لمجلس إدارة الشركة التدقيقعدد التقارير الصادرة من إدارة 

.  2021عام  ل خال لمجلس إدارة الشركة  الداخلي التدقيق إدارة قبل من أربع تقارير م إصدار ت 
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: 2021عام  تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل  -14

. 2021خالل عام  ش.م.ع أي مخالفات جوهريةالوطنية للتأمين  الخيمة رأس شركة  ترتكب لم

في تنمية المجتمع المحلي  2021الشركة خالل العام  النقدية والعينية التي قامت بها    اتمساهمبيان بال -15
: والحفاظ على البيئة

الطباعة   التقليل من   على  الموظفين  تشجيع  مثل"  للبيئة  صديقة "  ألعمال  الترويج  خالل   من  البيئة  بحماية   باستمرارتلتزم الشركة  ،  2021خالل عام  

وخاصة   النفايات  من  السليم  التخلص  الحبر، وضمان  وخراطيش  الورق   تدوير  وإعادة ،  الكمبيوتر  شاشة  على   االحتفاظ بالبياناتمن اإلمكان    كان  إذا

 للتخلص السليم من األوراق وإعادة تدوريهم   "إت-شريد" درهم إماراتي لشركة    1188,85  حيث تم دفع مبلغ وقدره  .المستخدمة   الكهربائية  المواد

في حمايتها من  الشركةاألشجار التي ساعدت   من  7  ، وفي المقابل حصلت الشركة على شهادة اإلنجاز البيئي التي تشير إلى عددبالطريقة المناسبة

 الدمار. 

10,000  في رأس الخيمة بقيمة  "بيت الخير "جهاز كمبيوتر مستعمل لجمعية    50رأس الخيمة الوطنية للتأمين بمبلغ    في شهر يوليو، تبرعت شركةو

 درهم.  

برعاية  كما قامت الشركة  19جائحة كوفيد    خالل  ولكن أيًضا للمجتمع  الشركة   تعزيز الصحة والعافية ليس فقط لموظفي   الشركة  كانت إحدى مبادرات 

ت الكلفة االجمالية  بلغوبالبطولة.    شركة ال  حيث فاز فريق   2021بعض األحداث الرياضية المحلية في رأس الخيمة مثل دوري هيلتون لكرة السلة  

 درهم.   3000

الفلبيني"  أ ر  " نادي  وانضموا إلى دورة  2021من عام  في أغسطس  فريقًا مختلًطا للكرة الطائرة    شركةال  شكل موظفو وبلغت رسوم  س الخيمة 

 تي.درهم إمارا  1700التسجيل للدعوة 
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: عامة علومات م -16

: 2021في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام اإلغالق، أعلى سعر، أدنى سعر( )سعر  سهم الشركة في السوقبيان بسعر  . أ

: 2021الشركة خالل العام  إليه تنتمي الذي العام ومؤشرالقطاع مؤشر السوق مع  الشركة لسهم المقارن األداء بيان .ب

)درهم (اإلغالق  سعر)درهم (سعر  أقل)درهم  (عالية  األسعارالشهر 

3.63.63.6يناير 31

3.23.33.3فبراير  28

3.72.93.7مارس  31

3.13.13.1إبريل  30

3.43.43.4مايو 31

3.53.53.5يونيو 30

3.53.53.5يوليو  31

3.53.53.5أغسطس  31

3.53.53.5سبتمبر 30

3.53.53.5أكتوبر 31

3.23.23.2نوفمبر  31

3.53.53.5ديسمبر 31
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على النحو التالي:  مصنفة( وحكومات وشركات أفراد) 2021 ديسمبر 31كما في  المساهمين ملكية توزيع بيان .ت

عدد األسهم المساهمين الرقم  

المجموع الحكومات الشركات األفراد 

% 100%0.00%79.23%20.77محلي1

%0.00%0.00%0.00%0.00خليجي 2

%0.00%0.00%0.00%0.00عربي3

%0.00%0.00%0.00%0.00أجنبي4

% 100%0.00%79.23%20.77وع الكلي ـالمجم

. 2021ديسمبر  31الشركة كما في  مال  أو أكثر من رأس٪ 5 يملكون الذين المساهمينب بيان .ث

المئوية النسبة عدد األسهم إسم المساهم الرقم 

 %96,088,36679.24بنك رأس الخيمة الوطني 1

%19,232,00015.85أحمد عيسى أحمد النعيم2

. 2021ديسمبر  31بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في  . ج

نسبة األسهم المملوكة من رأس  عدد األسهم المملوكة  عدد المساهمين ملكية األسهم )سهم( الرقم 

 المال 

%50.00031271,2550.24أقل من 1

%1,230,8361 500.0008إلى أقل من  50.000من 2

%4,452,5433.67 5.000.0007إلى أقل من  500.000من 3

%115,320,36695.09 5.000.0002أكثر من  4

 المستثمرين.ها بشأن ضوابط عالقات اإلجراءات التي تم إتخاذبيان ب . ح

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

: هت المستثمرين وبيانات التواصل معاسم مسؤول عالقا

 عبير حلونجي   /ة السيد

investorrelations@rakinsurance.comالبريد اإللكتروني: 
 0097172273000 : الثابت رقم الهاتف 

00971503770708: " بآ الواتس المتحرك وتطبيق "هاتف الرقم 

:الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين
relations-investor-https://www.rakinsurance.com/en/rakالموقع اإللكتروني: 
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. 2021القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة في عام  . خ

: كما يلي  2021  في عامالمنعقدة  السنوية جتماع الجمعية العمومية ا في   ة عليهمف والمواف  م عرضهالقرارات الخاصة التي تم 

،  33،  31،   27،  26،  24،  23،  22،   20،  19،  15،  7قرار مجلس اإلدارة بشأن تعديل المواد التالية )التمهيد، مواد رقم  الموافقة على   -1

(  في النظام األساسي للشركة مع  32وإستبدال المادة رقم     21، إدراج مادة جديدة رقم  59،   52،  51،  50،  48،  41،  40،  38،  37

مراعاة موافقة الجهات المختصة. 

31% من نسبة األصول لغاية  1درهم أي مايساوي    6،200،000طالع على قرار مجلس اإلدارة بشأن بيع أصول الشركة بقيمة  اال -2

. بأنه لم يتم بيع العقار ألطراف ذو عالقة بالشركة اً والمتمثلة بمبنى يقع في منطقة النخيل في إمارة رأس الخيمة، علم  2020ديسمبر 

 : وتاريخ تعيينه اإلدارةجتماعات مجلس امقرر  .د
ً وفقجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها  مقرراً ال  عبير حلونجي  /ةالسيد  قامت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بتعيين لقرار بالتمرير    ا

. وقد تم إقرار التعيين من قبل أعضاء مجلس اإلدارة خالل االجتماع المنعقد 2020يونيو    15ليتم العمل به تاريخ    2020مايو    13صادر بتاريخ  

 . 2020يونيو  4بتاريخ 

 : ا وخبراته ا مؤهالته

بالشؤون    تمتع بخبرة عالية كما ت سنوات من الخبرة العملية والمختصة في اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة ،    بأربعتتمتع عبير حلونجي  

المساهمين واإلدارة وأصحاب المصلحة دراية كبيرة بأعضاء مجلس كما لديها ، خدمات السكرتارية واإلدارية لمجلس اإلدارةالتقديم وب  الشبه قانونية 

 . ضمان االلتزام بالتنظيمات الداخلية والخارجية و أداء دورها وإدارة التحديات دارة خالل فريق اإلو

"  كونيكت "إنفورما معهد   في ممارسة سكرتارية مجلس اإلدارة صادرة من معترف بها على شهادة  2020في سبتمبر حصلت السيدة/ عبير حلونجي  

 "سي بي دي". من قبل  والمصادقة

خالل العام:  ا بيان مهام عمله

 جتماعات مجلس اإلدارة المهام التالية:  اتولى مقرر ت 

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 قرارات مجلس اإلدارة ونتائج التصويت واالحتفاظ بها في سجل خاص ومنظم، بما في تسجيل   •

. التعبير عنها )إن وجدت( 

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

دارة واألوراق والمستندات والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية  موافاة أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس اإل •

.تتعلق بالموضوعات المشمولة في بنود جدول األعمال التي يطلبها أي عضو مجلس إدارة 

.لس اإلدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كاف  من التاريخ المحدد النعقاد االجتماعأعضاء مج إخطار  •

.محضر إلى أعضاء المجلس إلبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليهاتقديم مسودة ال •

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

.التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين •

: 2021التي صادفت الشركة خالل العام واإلفصاحات الهامة األحداث الجوهرية تفصيلي ببيان  .ذ

خالل االجتماع  انتهزت اإلدارة الفرصة  و .  الشركة  لموظفي عن بعد  اجتماع سنوي    بعقد  2021  مايو   في قامت الشركة    –   عالية الموظفين السنوية ف

 .للموظفين المستحقين العينية والنقديةتم تقديم الهدايا كما ، ينلموظفلوالوالء إلى جانب جائزة تقدير  بتكارتقديم جوائز االل

قامت الشركة بقيادة للشركات واحتفاالً بشهر التوعية بمرض السرطان )الشهر الوردي(،  المجتمعية  كجزء من نشاط المسؤولية    -  فعالية التبرع بالدم 

 بالدم. شحص بالتبرع   60أكثر من قام للتبرع بالدم حيث  "إن إم سي" بحملة    وبنك رأس الخيمة الوطني 
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هذا االفتتاح  تم اإلعالن عن  وقد  رأس الخيمة.  إمارة  في  نخيل  الإعادة افتتاح فرع  أعلنت الشركة    ، 2021  من عام   أكتوبرفي    –  إعادة افتتاح فرع نخيل 

 بالشركة. عبر جميع منصات التواصل االجتماعي الخاصة 

 % أو أكثر من رأس مال5والتي تساوي    2021بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام   .ر
الشركة.

القيمة  نوع الصفقات  العالقة ف ذات ا طراأل

إيداع الودائع الثابتة 35,875,250  بنك راس الخيمة الوطني 

آجال استحقاق الودائع الثابتة 35,600,000 س الخيمة الوطني أبنك ر  

شراء استثمارات  87,766,356 س الخيمة الوطني أبنك ر  

بيع/ استحقاق االستثمارات  26,239,751 س الخيمة الوطني أبنك ر  

قروض بنكية 33,056,997  بنك راس الخيمة الوطني 

توزيع األرباح 7,687,069 س الخيمة الوطني أبنك ر  

التأمين على الحياة االئتمانيمبالغ  أقساط  6,378,630 س الخيمة الوطني أبنك ر  

تحصيل أقساط التأمين الطبي  25,000,000 س الخيمة الوطني أبنك ر  

أقساط تأمين االئتمان على الحياةيل تحص 6,130,020 س الخيمة الوطني أبنك ر  

: 2021،2020،2019بنهاية األعوام  نسبة التوطين في الشركةبيان  .ز

لقرار مجلس الوزراء رقم ) تحديدقامت الهيئة ب إستراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين    بشأن إعتماد  ،2015( لسنة  3و/267/10وفقاً 

وقد حققت شركة رأس الخيمة الوطنية    . نقطة  67بـ    2020  نقاط المستهدفة لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع الخاصة بالتوطين لسنةال

 .  2021قد استكملت النقاط المستهدفة الخاصة بالتوطين لسنة  . وبذلك تكون الشركة 2021ديسمبر   31نقطة حتى تاريخ  74للتأمين ش.م.ع 

%  6.2و نسبة    2020ي عام  % ف7. وبالنسبة للسنوات السابقة، فقد حققت الشركة نسبة  %  9  هي  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأميننسبة التوطين ل 

 . 2019لعام 

. 2022بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .س

. وواصلت  االبتكار  ثقافة   اعتناق  في اندفاع قوي    2020حيث شهد عام  واصلت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين رحلتها في تقديم االبتكارات  

جماعية وتعاونية   مسؤولية   وتحمل   الداخليين  الموظفين  واقتراحات   العمالء   مالحظات عبر االستفادة من    تحسينلل  مجاالتالشركة حمالتها في اكتشاف  

 : 2020ام لع والجوائز   األفكار  بعض عن فيما يلي لمحة و مبادرات التحول الرقمي، ومشاريع الباإلضافة إلى العديد من  المناخ للحفاظ على

: أتمتة شهادة التأمين على الحياة االئتمانية )التقليدية واإلسالمية( لتوفير الوقت والجهود التي يبذلها الموظفون. الفوائد  التأمين  اتأتمتة شهاد  •

. رضا العمالء هو أيًضا إنجاز رئيسي في هذه  فقط  متعددة ألنها تمكن المستخدم من إنشاء وإرسال شهادات متعددة بتنسيق معتمد بنقرة واحدة 

 تسبب إزعاًجا للعميل. قد األتمتة من خالل القضاء على أي أخطاء مطبعية 

لتخزين والمشاركة والوصول  على تسهيل عملية اهذه المبادرة المستخدمين    ساعدت : المستنداتب التحكم  ومحرك أقراص واحد لألعمال   إدراج  •

 العمل. كما أنها توفر سعة تخزين ضخمة لكل مستخدم دون التأثير على أداء النظام.  نجازلمهمة إلمن أي مكان إلى البيانات ا

: تهدف هذه المبادرة إلى تمكين شبكة المبيعات  منتجات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ببوابة اإلنترنت  طاء التأمين  منصة وس •

قليص المنتجات خصيًصا لت هذه تم تصميم وقد المكتتبة مسبقًا في جميع مجاالت األعمال. شركة ال بوالص تأمينوالتوزيع من خالل منصة لبيع 

عمالء  لخدمة  ال  وتزويد إدراج  من السهل    يكونللية وهذه المنصة قيد التطوير لتكمل البوابات الحامازالت  أسعار تنافسية.  م  ي لتقدوقت االستجابة و
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( التي تعمل بالذكاء  OCR)  حرف ألل الضوئي    المسح تقنية    الشركة   ستخدمت الجديدة. باإلضافة إلى ذلك،  والقوانين  التجزئة الجدد واالمتثال للوائح  

وقت إدخال البيانات    تفليصالملكية، وما إلى ذلك(، وبالتالي  شهادة  ، و  ية هوية اإلمارات كالاالصطناعي للكشف عن البطاقات ومسحها ضوئيًا )

 العميل.  إدراج أثناء

مراقبة أداء األعمال على مستويات مختلفة  من أجل  برمجيات الدولية إلنشاء لوحة معلومات األعمال  النشر  : تعمل على  لوحة األعمال الرئيسية •

معلومات الموارد البشرية،    ة ، لوحطاءمعلومات الوس   ة مستوى المنتج(، لوح على  أو    األعمال خطوط    على مستوى و  )األداء العام في األعمال 

.الوثائق وغيرها تجديد  خطوط،  بالمستندات المجددةاالحتفاظ ك - أتمتة تقارير األعمال األخرى 

اإللكتروني ومجّمعي البيانات    الشركة  ر موقعالتأمين عب   وثائقتوضح هذه الخطة كيفية تسويق وتوزيع    :سنوات   3خطة التأمين اإللكتروني لمدة   •

جديدة    وثائق تأمينوشراء  ت  تسمح هذه البنية التحتية للعمالء المحتملين والعمالء الحاليين بإجراء تعديالوخرين.  آ و  وتطبيقات األجهزة المحمولة 

لوسطاء  لتشمل اهذه الخدمات والوظائف  نطاق  سيتم توسيع  و أو تقديم شكاوى وما إلى ذلك.  /و المطالبات  قسم  وإخطار    واستعراضهم أو تجديدها،  

 والوكالء وموظفينا.

 على ما يلي:   وتشمل المبادرات الجارية األخرى  •

الرقمي.   تحول إلى تقليل ورق الطباعة ودعم ال ت هذه المبادرةهدف  :طباعة أقل ورق أقل(  التحول الرقمي والحفاظ على الطبيعة )هاشتاغ  •

ئد متعددة، بما في ذلك المساهمة في تقليل انبعاثات  والتي كان لها فوا  قسم العمليات   نم تنفيذ هذه المبادرة فيمبادرة  )لين آند غرين(:   •

 .رأس الخيمة(  –بي أبوظ – دبي  –بين كل من االمارات )رأس الخيمة  اليومية  خفيف المواصالتالكربون عن طريق ت 

المكتبي   تحويل الهاتف   ل: ٪ مث 100  لتأكد من توفير أنظمة عمل من المنزل بكفائةتم وضع مجموعة من المشاريع ل  : مبادرة العمل من المنزل •

، بوابة  "كالود"عبر  للوسطاء  توفير الحلول  ،  ديوي حلول لعقد االجتماعات عن طريق الفجميع الموظفين،  ل  الهواتف المحمولة   إلى أجهزة 

 أيًضا.  2021غير منقطعة في عام الهذه المبادرة دورها الهام في األعمال . وتواصل تطبيقات آمنةل

.  وتعزيز ثقافة االبتكار  المناخ  تغيرودعم    االبتكارمبادرة    لدعمالشركة    أنحاء  جميع  في  الموظفين  جميعمن قبل    كبيرة  مشاركة  االبتكار  فريق   شهد

 السنوي. العام  االجتماعلمساهمتهم خالل  2021موظفين على جائزة االبتكار لعام  ( 6ستة )صل  كما ح

 العمالء  خدمات   لتعزيز  وغيرها   وأنظمتها  أعمالها   في   االبتكار  لجذب المزيد من مبادرات  جهودها   تنشيط  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمينوتواصل  

 . المجتمع تجاه بمسؤوليتها والوفاء الموظفين ى ورض
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 عامة نظرة: األول القسم

 

 لتقديم  الماثل التقرير"( الشركة" أو" للتأمين الخيمة رأس)" ع.م.ش للتأمين الوطنية الخيمة رأس  شركة أعدت 

 التركيز  مجاالت  جانب  إلى للتأمين الخيمة رأس بشركة الرئيسية اإلستدامة إدارة مبادرات  عن عامة نظرة

 .األساسية

 

 الخيمة  رأس شركة شملي و 2021 ديسمبر 31 إلى 2021 يناير 01 من الممتدة الفترة التقرير هذا يغطي

 باإلستناد  التقرير هذا صياغة تم ذلك، إلى باإلضافة. المتحدة العربية اإلمارات  دولة بأنحاء وفروعها للتأمين

 واإلجتماعي  البيئي اإلفصاح بشأن المالية لألوراق أبوظبي سوق قبل  من المحددة اإلفصاح إرشادات إلى

 ومع  كبير بشكل 2020 في  عليه كان عما التقرير تغيري لم. 2019 يوليو في المدرجة للشركات  والحوكمة

 .الشركات  إلستدامة الرئيسية المبادرات  إلضفاء تحديثه تم ذلك

 

 حد على المدرجة والشركات  المالية لألوراق أبوظبي سوق  استراتيجية مع االندماج في الرئيسية المبادئ تتمثل
 تبني  على التجارية األعمال مجتمع وتشجيع مستدامة تجارية بيئة توفير مع االقتصادي، النمو لدعم سواء

 .الحوكمة بمعايير واإلرتقاء المجتمعية االستدامة ممارسات 
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 عامة نظرة: الثاني القسم

 

  مقدمة 2.1

 
ركات  إحدى للتأمين الخيمة رأس ركةش    تُعد   توفير إلى جاهدة تس   عى وهي التأمين مجال في العريقة الش   ا

 .ئها لعمال إضافياة قيمة وتحقيق المتاحدة العربياة اإلمارات  دولة في التأمين وخدمات  منتجات  وتطوير

 

س  ت   رأس بنك ويعدا . موظاف 200 يقارب  ما تض  ما  وهي 1976 عام في للتأمين الخيمة رأس ش  ركة تأس  ا

م التأمين، مجال فئات  كافاة منتجاتها وتغطي%  79.23 نس بةب فيها الرئيس ي المس اهم الخيمة  الحافظة وتقس ا

 ،%(19) العام التأمين ،%(51) الطبي التأمين وهي العمل من فئات  4 إلى أوس   ع نطاق على اإلجمالياة

 %(.11) المركبات  وتأمين%( 19) الحياة على التأمين

 

 رؤيتنا  2.2

 
 تقديم حلول تأمينية "أفضل ببساطة" لكافة عمالئنا في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

 

 رؤيتنا  2.3

تركز على العمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة تتيح إمكانية الحص  ول  نهدف إلى أن نكون ش  ركة تأمين رائدة  

 منتجات تأمين إبتكارية وتنافسية لألفراد واألعمال من خالل العديد من القنوات.  على 

 

 إستراتيجيتنا  2.4

 
لبيانات المخاطر يتسم بالمرونة ويوطد والء العميل فضال عن تحقيق    متوازن سوف نحقق طموحنا عبر وضع موجز

 اإلنخراط الهادف للموظف.  

وتجربة العمالء وعلى هذا األس   اس قمنا تبني اإلبتكار التكنولوجي والرقمي يحس   ن من الفعالية التش   غيلية  نؤمن أن  

، حيث أنهما يوفران إمكانية في التطور المس     تمر لتطبيق اله اتف والبوابة اإللكتروني ة لدين ا  بإس     تثم ارات ض     خم ة

إلى مجموعة المنتجات والخدمات إلى جانب مس  اعدة العمالء على إدارة بياناتهم ومطالباتهم عبر الوص  ول بس  هولة  

   اإلنترنت.
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ر  التزامنا  عبر ين،  والتحسان  بالتطوا النمو   ،للتانفيذ   قابل  والعقالني  لمستدام ا  النمو   أن  نؤمن  المستمرا لنا هذا  وسيسمح 

إنخراط الموظفين  وتطوير  كتعزيز إطار إدارة المخاطر في المؤسسة وتحسين  بإعادة اإلستثمار في المبادات القيمة  

 إستراتيجيتنا للتوطين.  كجزء من أهداف   واإلستفادة من مواهب الموظفين المواطنين لدينا

إحتياجات وتوقعات عمالئنا  للتأمين،  الوطنية    الخيمةنحن نكرس جهودنا، في شركة رأس   وتلبية  المستمر  للتحسن 

 في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.  الكرام 

 

 قيمنا  2.5

 
 

 ويجب أن نحافظ على الكفاءة واألمانة لكي نكون جديرين بالثقة.  نحن ندرك أن الثقة أمر جوهري    –  النزاهة •

الخاصة بالمنتج بإستخدام لغة مبسطة على موقعنا اإللكتروني كام حنفصح عن كافة الشروط واأل – الشفافية •

 وفي مختلف نقاط البيع. 

بهدف طرح    –  التعاون • مختلفة  فرق  ن  األطراف نكوا كافة  مع  مسؤولين  كشركاء  والتصرف  أفضل  أفكار 

   بما يحقق مصالح أوسع نطاقا بالمجتمع.المعنية والمنظمين 

أننا    –  المساءلة  • على  ندرك  نركز  أننا  كما  مساهمينا  أمام  للمساءلة  نخضع  المطاف  نهاية  قيمة في  زيادة 

 األصول والمساهمين على المدى الطويل إلى أقصى حد.  
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 بالشركة  اإلجتماعية المسؤولية سياسة: الثالث القسم

 
إلى  تهدف   اإلدارة  مجلس  من  المعتمدة  بالشركة  اإلجتماعية  المسؤولية  الوعي  سياسة  إلى  رفع  الرامية  والمبادرات 

التأثيرات والمشاكل البيئية وتحديد مبادرات دعم مجتمعاتنا المحلية وتحسين جودة  السلوك األخالقي والتركيز على  

مما يدل على  حياة   اإلدارة  قيم وموظفينا وعائالتهم،  الثقافة  إلتزام مجلس  المنشودة  السلوكيات  وكشركة تحث على 

 بالشركة. قضايا اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية وتعزيز الوعي فيما يتعلق ب

 

 سنواصل التركيز على النقاط التالية من أجل تنفيذ هذه السياسة:

 

 تحد من التأثير على كوكبنا. تقديم منتجات وخدمات  •

 الحد من استخدام النفايات والطاقة.العمل بطريقة مستدامة في جميع األوقات عن طريق   •

 والمساهمة في نجاح المجتمع المحلي والدولة ككل.الدعم  •

 من خالل توفير التدريب والدعم والمكافآت.تحسين الحياة العملية للموظفين  •

 بكافة المعلومات الصحيحة قبل توقيع أي سياسة.تزويد عمالئنا  •

 المسؤولية اإلجتماعية بالشركة.  تعزيز بيئة يؤيد فيها كل موظف  •

 خلق بيئة عمل مريحة تدعم نمو الموظفين.  •

 فرص متكافئة وتعزز العدالة.  خلق بيئة عمل متنوعة توفر  •

 المساهمين. تعزيز قيمة الشركة لدى   •

 

  الشركات حوكمة: الرابع القسم

التي يدعمها و ممارسات حوكمة الشركات  المتبعة في  معايير  العلى أعلى  شركة رأس الخيمة للتأمين باإلبقاء  تلتزم  

تحديد أفضل الممارسات التجارية ووضع سياسات واضحة  ، ونواظب أيضاً على  دليل حوكمة الشركة الخاص بالشركة

جذب  من شأنها  عمليات سلسة وفعالة وشفافة  تضمن إجراء  الممارسات  ؤسسة، وهذه  يتم تنفيذها في جميع أنحاء المكي  

 ن. حماية حقوق المساهمي مانستثمارات وضالمزيد من اال

يتمثل الدور األساسي لمجلس اإلدارة )"مجلس اإلدارة"( في حماية وتعزيز قيم أصحاب المصلحة على المدى الطويل،  

ؤولية وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وتشرف على  بما في ذلك المساهمين والعمالء، ويتولى مجلس اإلدارة مس

 اإلدارة التنفيذية لضمان اتباع أعلى المعايير المتبعة في ممارسات حوكمة الشركات ضمن المؤسسة. 

تسترشد جميع أنشطتنا بمبادئ وأطر وسياسات تهدف لضمان تصرفنا بمسؤولية في كل شيء وأي أمر نقوم به، ونستند  

قواعد السلوك واألخالق وسياسات الموارد البشرية وسياسة المسؤولية االجتماعية للشركات في  في ذلك على مدونة  

مؤسستنا لغرض إيجاد وتعزيز ثقافة الشركة المرغوب بها للجمع ما بين المبادئ األخالقية وقواعد السلوك والتصرف  
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التي  وية والمعايير المطلوبة والواجب اتباعها  تحدد المبادئ التوجيهأنها  كما    ،التي تحكم تصرفات وأفعال جميع موظفينا 

من شأنها ضمان إيجاد ثقافة تتسم باالتساق في جميع أرجاء الشركة وتقود مبادئ االستدامة العامة وااللتزامات الطوعية  

 لدينا بهدف إيجاد قيمة ألصحاب المصلحة في مؤسستنا على المدى الطويل. 

 

  البشرية ورفاهية الموظفينالموارد : القسم الخامس 

  الموارد البشرية .5.1

% إناث حيث أن  40% ذكور و60إن الموظفين هم شريان حياة شركة رأس الخيمة للتأمين. ويضمن فريق عملنا  

منهم دون سن  75 لتقديم نهج جديد وديناميكي    %40  الخبرة  المواهب وأصحاب  من  شاباً  ما يجعله مزيجاً  عاماً، 

تحق  واستطعنا  عام  للشركة،  في  اإلماراتيين  المواطنين  من  المواهب  من أصحاب  األشخاص  توظيف  في  أهدافنا  يق 

 .2022، الذين يعتبرون عنصراً أساسياً وجوهرياً في استراتيجينا وسنواصل السعي لتحقيق هذا الهدف في عام  2021

والشمول في جميع أنحاء    % ذكور، مما يدل على التزامنا بالتنوع80% إناث و20يتكون مجلس اإلدارة أيضاً من  

 شركتنا. 

 

  رفاهية الموظفين .5.2

تعتبر سالمة موظفينا وعمالئنا والناس بشكل عام من األمور األساسية في عملياتنا، إذ لم نشهد وقوع أي حادث على  

 األطالق في األعوام األخيرة الماضية.

فيروس كورونا التي ال تزال تواصل تأثيرها على إن تركيزنا على سالمة موظفينا ورفاهيتهم للعام الثاني من جائحة  

جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والموظفين على حٍد سواٍء، ومع ذلك ال زلنا نراقب الوضع عن كثب بما يتماشى 

 مع خطة عودة فيروس كورونا وقمنا بتنفيذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على سالمة موظفينا قدر اإلمكان.

ة استمرارية األعمال في مؤسستنا تقديم الدعم لمرونة تكنولوجيا المعلومات بالشركة حيث يكون تواصل إجراءات إدار 

بإمكان جميع الموظفين العمل من المنزل بأقل قدر من االنقطاع والتواصل المنتظم للتخفيف من الشكوك وعدم اليقين.  

مل على تعزيز أطر عمل األمن اإللكتروني من  وتم أيضاً تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، بينما يجري الع

 . 2022بحلول نهاية عام   ISO 27001خالل تطبيق معايير 

باإلضافة إلى ذلك وكجزء من خطتنا للمسؤولية االجتماعية للشركة، قمنا برعاية فعاليات رياضية محلية في المجتمع 

 في أحد البطوالت المحلية. لتعزيز الصحة والرفاهية، وهذا يشمل رعاية فريق كرة سلة الشركة 

هناك مبادرة أخرى في خطتنا تضمنت التعاون مع أحد المزودين الطبيين الكبار وتشجيع األشخاص في الشركة على  

 التطوع للتبرع بالدم إذا كانوا قادرين على ذلك وبهذا تساهم رأس الخيمة للتأمين )مجموعتنا( بدعم هذه المبادرة. 
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 البيئي واالستدامة األداء : لقسم السادسا

 

 الموارد البشرية  .6.1

سعت الشركة باستمرار على مدار السنوات القليلة الماضية إلى تبني مناهج تحمي البيئة وتعزز األعمال الخضراء.  

تشجيع موظفيها على الحد من عمليات الطباعة إذا كان باإلمكان إبقائها على الشاشة   2021وواصلت الشركة في عام  

ال تدوير  واألجهزة  وإعادة  األدوات  وخصوصاً  الفضالت  من  السليم  التخلص  من  والتأكد  الحبر  وخراطيش  ورق 

 . 2021الكهربائية المستخدمة، هذا هو الحال خالل عام 

للتخلص من الورق لدينا وإعادة    2018( )شركة إعادة تدوير( في عام  Shred-Itات )- بالمختصر، عيانا شركة شريد

على شهادة إنجاز بيئي توضح عدد األشجار التي تم إنقاذها. ولقد استطعنا في عام    تدويره، وبالمقابل نحصل منهم 

 go digitalأشجار من القطع والهالك، ويعد هذا جزءاً من مبادرتنا المعروفة باسم "  7من إنقاذ ما مجموعه    2021

go greenع أيضاً لتحسين كفاءة العمليات  " للتقليل من الطباعة الورقية ودعم الحلول الرقمية. ولقد أدى هذا المشرو

واإلجراءات وساهم بدعم التحول الرقمي لتخزين الوثائق والمستندات والبيانات، ما يجعلها ليست متوفرة بحسب، بل  

يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. كما تم إجراء العديد من األنشطة واستكشاف كل فرصة متاحة لتحسين  

وتبسي العمالء،  كمستندات  خدمات  والقراءة/اإلرسال/التخزين  الرقمية،  الوسائل  طريق  عن  واإلجراءات  العمليات  ط 

 رقمية، وإعادة استخدام األوراق وفرض الطباعة على كلي الجانبين في أرجاء المؤسسة. 

زء  كما يتضمن نهجنا مواصلة سعينا لممارسة أعمالنا مع مبادرات خضراء أخرى، والذي يشمل مراجعة عملياتنا كج

"، وبالتالي تم تحديد عدد من التوصيات التي نقوم بمراعاتها أثناء تنفيذ األعمال، Lean and Greenمن مبادرة "

 وهذا يشمل:

تقليص خدمة النقل الخاصة بنا إلى مرة واحدة في األسبوع لنقل األغراض الثقيلة وغيرها من المستندات غير العاجلة،  

 كاليف على حٍد سواٍء. ما يقلل من انبعاثات الكربون والت

 إيداع الشيكات المستلمة في الفرع المحلي بدالً من إرسالها إلى المقر الرئيسي في رأس الخيمة.

إرسال فواتير المطالبة الخاصة بالمركبات من مقدمي الخدمة مباشرةً إلى المقر الرئيسي برأس الخيمة بدالً من مكاتب 

 الفروع. 

إل السريع  البريد  خدمات  على  استخدام  الموافقة  القسم  مدير  على  ويتعين  المواقع،  عبر  والمستندات  الوثائق  رسال 

 المستندات العاجلة والحرجة المطلوب إرسالها.

 إجراء تحليل للبيانات على أساس شهري لضمان مواصلة عمليات التحسين عبر أرجاء اإلدارات واألقسام. 
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 العالقات المجتمعية  .6.2

عام   خالل  األنشطة    2021نفذانا  من خالل رعاية  وذلك  ذلك،  أمكن  للشركات حيثما  االجتماعية  للمسؤولية  خطتنا 

الرياضية واللياقة البدنية المحلية إلى تنفيذ مبادرات تدعم المجتمع المحلي، وأحد هذه المبادرات اشتملت على إعادة  

جهاز حاسوب محمول قديم وغير    50من  تدوير المعدات الكهربائية القديمة. وتشرفت الشركة للغاية بالتبرع بأكثر  

مستخدم )ُمجدد( لجمعية خيرية محلية لألطفال في رأس الخيمة. وتم تقديم هذه األجهزة إلى أعضاء الجمعية الخيرية  

عن طريق أحد أعضاء مجلس اإلدارة، ما يوفر فائدة كبيرة ليس فقط لألطفال ولكن أيضاً يقلل من النفايات حيث ينتهي  

 دات عادةً في ردمها باألرض.المطاف بالمع

 

 الخالصة: القسم السابع

6.3.  

هذا هو تقرير االستدامة الثاني للشركة، وبالرغم من أن نضج إطار عمل االستدامة الخاص بنا ال يزال في مراحله 

بع الرسمي  األولية، إال أننا نواصل السعي لتعزيز مبادرات االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات وإلضفاء الطا

على أسلوبنا ونهجنا في تسليط الضوء على أهمية مسائل المسؤولية االجتماعية للشركات، ما أتاح لنا فرصة تحفيز  

 هذا النهج وإبراز التزامنا تجاه االستدامة الذي كان مدفوعاً بخطة المسؤولية االجتماعية للشركات في مؤسستنا. 

مراجعة   في  مسيرتنا  "سنواصل  مبادرتنا  غرار  على  التشغيلي  المستوى  على  وترسيخها   Lean andالعمليات 

Green  ومع ذلك، وفي ظل زيادة مستوى الوعي والفهم والتركيز، يتعلق األمر أيضاً بتقييم مدى التأثيرات حول ."

م وتخفيف المخاطر البيئة  كيفية تأثير منتجاتنا على البيئة من بداية إطالقها واألسواق التي نعمل فيها )كاكتشاف وتقيي

 واالجتماعية الرئيسية المالزمة لمعامالت تجارية محددة مثل عمليات االكتتاب(. 

كما أننا على اطالع ودراية حول "معايير مبادئ التأمين المستدام التي نسعى جاهدين لاللتزام بها في السنوات العديدة  

 المقبلة. 
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