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 تطبيقها وكيفية 2017 عام خالل الشركات حوكمة نظام إلستكمال إتخاذها تم التي اإلجراءات

 
 بخصوص حوكمة الشركة تشكلوواضحة بأن إجراءات وسياسات داخلية دقيقة ع ش.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  تؤمن

.م.ع ششركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين في هذا اإلطار حرصت  .الطويل نجاح في األعمال على المدىاللتحقيق  أساسيًا ًاعنصر

 على تشجيع ثقافة تشمل أعلى مستويات الحوكمة والممارسات المهنية والمعايير األخالقية.  

 المنصوص هاوممارسات هاإجراءاتوسات الحوكمة سيال عددًا من السياسات واإلجراءات الداخلية لإلمتثال بالكاملالشركة لقد وضعت 

 حوكمةو المؤسسي نضباطاإل معايير بشأن 2016/ ر.م( لسنة 7األوراق المالية والسلع رقم ) هيئة إدارة مجلس رئيسفي قرار  عليها

 .العامة المساهمة الشركات

لتحديد أفضل الممارسات  الوقت والجهدة مستمرة ربصوكما إلتزمت الشركة بالحفاظ على أعلى معايير ممارسة الحوكمة مخصصة 

  ات داخلية دقيقة. المهنية ووضع سياس

راف واإلش شركةعاّمة لل استراتيجية تحديد، والطويل المدى على المساهمين قيمة وتعزيز حماية هومجلس اإلدارة الدور الرئيسي ل

 .الشركة ضمن السليمةتطبيق ممارسات الحوكمة ل أن مجلس اإلدارة هو الضامنكما . التنفيذية دارةاإلعلى 

 الشركةعن أداء  واًلمسؤ التنفيذية دارةاإل فريقويعتبر . يالتنفيذ الرئيس بقيادة ةللشركتقوم اإلدارة التنفيذية بإدارة األعمال اليومية 

 لتنفيذىا رئيسوالمجلس اإلدارة  رئيسولضمان نجاح األعمال واستدامتها يتمتع كل من . أعمالهاتطور الذي يتم قياسه بأهداف الشركة و

  .الشركة عمالأ دارةوإ المجلس دارةكل منهما في إ مسؤولية بين واضح تمييز ضمانبمناصب مستقلة ل لشركةل

جزء من صالحياته )وفقًا لما يسمح به القانون واألنظمة بتفويض بإنشاء أربعة لجان راجعة إليه بالنظر كما قام قام مجلس اإلدارة 

 وذلك لضمان فعالية العمليات ومعالجة التحديات بحرص وتمحيص.لهذه اللجان  (المنطبقة والنظام األساسي للشركة

إرسائها لسياسة حوكة داخلية قوية بمتابعة أداء العمل بصفة مستمرة والحرص على أن يقوم كل من مجلس  خالل منتقوم الشركة 

 اإلدارة وإدارة الشركة وموظفيها بمهامهم وأعمالهم لمصلحة الشركة ومساهميها.

  2017 خالل للشركة المالية األوراق في وأبناؤهم وزوجاتهم اإلدارة مجلس أعضاء تعامالت

 المنصب/ صلة القرابة اإلسم
األسهم المملوكة كما في 

31/12/2016  

إجمالي عملية 

 البيع

 إجمالي عملية الشراء

سهمًا 1920 غير منطبق  0  نجل نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد أحمد عيسى النعيم    

 

  شكيل مجلس اإلدارةت

 لشركة،ل مضافة قيمة يشكلون حيث عالية ومتكاملة مهارات يمتلكون أعضاء من الوطنية للتأمين شركة رأس الخيمة إدارة مجلس يتكون

 .لثاقبةا واالستراتيجية المتنوعة القرارات صنع عملية في بشكل كبير أسهمت المكتسبة وخبراتهم تخصصاتهم اختالف أن كما

 : وفقًا لما يلي أعضاء (5من خمسة ) اإلدارة مجلس يتكون

 مستقلين أعضاء ثالثة، المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني من هم خريناآل اإلدارة مجلس أعضاء وأغلبية اإلدارة مجلس رئيس

 .التنفيذيين غير من هموجميع مستقلين غير وإثنان

 ندع 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 بناًء الحاجة
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 2017دارة للفترة الممتدة من اإلبإنتخاب أعضاء مجلس  2017أبريل  4ية للشركة خالل إجتماعها المنعقد تاريخ مقامت الجمعية العمو
إنتخاب  وعليه تم .يع اإلجراءات القانونية في الغرضوذلك بعد أن إستكملت الشركة جمبموجب اإلنتخاب التراكمي السري،  2019إلى 

 :2019إلى  2017األشخاص اآلتي ذكرهم أعضاًء لمجلس إدارة الشركة للفترة الممتدة من 

 سالم علي الشرهان  /السيد •

 أحمد عيسى النعيم /السيد •

 بيتر ويليام إنجالند /السيد •

 فاطمة القاسمي /شيخة •

 جاسم أحمد النعيمي /السيد •
 

 2017بريل أ 3ريخ إلى تا 2017يناير  1تشكيل مجلس اإلدارة من تاريخ 

 

 أو رقابية، مواقع أي في المناصب

 هامة أخرى تجارية أو حكومية

 من أي في والمناصب العضوية

 األخرى المساهمة الشركات

المدة التي قضاها كعضو 

مجلس إدارة الشركة من 

 تاريخ أول إنتخاب له
 الرقم اإلسم الفئة هالتالخبرات / المؤ

 دبي مركز - اإلدارة مجلس عضو
 العالمي المالي

بنك رأس الخيمة  – إدارة مجلس عضو
 .الوطني

وثمانية  ثالث سنوات
 أشهر

 في بكالوريوسال
المحاسبة من جامعة 
اإلمارات العربية 

 المتحدة.

 غير/  مستقل
 تنفيذي

سالم  /السيد
 الشرهانعلي 

1 

 األمريكية الجامعة - إدارة مجلس ضوع
 الخيمة رأس في

      

رئيس مجلس إدارة المركز التجاري 
 لرأس الخيمة

لشركة  – اإلدارة مجلس رئيس نائب
 .التأمين المتحدة

 سنة 11
 في بكالوريوسال

 الكهربائية الهندسة
 واالتصاالت

 غير/  مستقل غير
 تنفيذي

 أحمدالسيد/ 
   النعيم عيسى

2 

 
الخيمة  رأس بنك - إدارة مجلس عضو

 .الوطني
     

 
 الخليج شركة - إدارة مجلس عضو

 الدوائية للصناعات
    

 

 

 ال يوجد
بنك رأس الخيمة  –الرئيس التنفيذي 

 الوطني
 أربعة أشهرو سنتان

 إدارة في ماجستيرال
 األعمال

 غير/  غير مستقل 
 تنفيذي

 السيد/ بيتر
 إنجالندويليام 

3 

 كير -اإلدارة في: مجلس في عضو
 أستراليا

الخيمة  رأس بنك - إدارة مجلس عضو
 الوطني

 أشهر سبعةسنة و
مؤهالت في إدارة 

 األعمال
 غير/  مستقل 

 تنفيذي
 السيد/ آالن

 غريفث
4 

- IOOF المحدودة االستثمار إلدارة ،- 

IOOF محدودة خاصة شركة القابضة 
      

 كويستور - المحدودة IOOF مجموعة-

 محدودة خاصة شركة المالية للخدمات
      

 الحياة على التأمين لخدمات وستباك-
 على للتأمين جورج سانت - المحدودة

 المحدودة الحياة
      

 الرهن على والتأمين لإلقراض وستباك
 المحدودة العقاري

      

 سنتان وشهران  ال يوجد
ريوس في إدارة وبكالال

 األعمال
 غير/  مستقل 

 تنفيذي

 الشيخة/
 ةمفاط

 القاسمي
5 
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 2017ديسمبر  31خ يإلى تار )تاريخ إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد(2017 إبريل 4تشكيل مجلس اإلدارة من تاريخ 

 

 رقابية، مواقع أي في المناصب

هامة  تجارية أو حكومية أو
 أخرى

 الشركات من أي في والمناصب العضوية

 األخرى المساهمة

المدة التي قضاها 

كعضو مجلس إدارة 

الشركة من تاريخ أول 

 إنتخاب له

 الرقم اإلسم الفئة هالتالخبرات / المؤ

 مركز - اإلدارة مجلس عضو
 العالمي المالي دبي

 الجامعة - إدارة مجلس ضوع
 الخيمة رأس في األمريكية

بنك رأس الخيمة  – إدارة مجلس عضو
 .الوطني

ثالث سنوات وثمانية 
 أشهر

ة المحاسب في بكالوريوسال
من جامعة اإلمارات 

 العربية المتحدة.

 غير/  مستقل
 تنفيذي

علي سالم  /السيد
 الشرهان

1 

       
رئيس مجلس إدارة المركز 

 التجاري لرأس الخيمة
لشركة  – اإلدارة مجلس رئيس نائب

 .التأمين المتحدة
 سنة 11

 الهندسة في البكالوريوس
 واالتصاالت الكهربائية

 غير/  مستقل غير
 تنفيذي

 عيسى السيد/ أحمد
   النعيم

2 

 
الخيمة  رأس بنك - إدارة مجلس عضو

 .الوطني
     

 
 الخليج شركة - إدارة مجلس عضو

 الدوائية للصناعات
    

 

 

 ال يوجد
بنك رأس الخيمة  –الرئيس التنفيذي 

 الوطني
 سنتان وأربعة أشهر

 إدارة في الماجستير
 األعمال

 رغي/  غير مستقل 
 تنفيذي

ام ويليإ السيد/ بيتر
 نجالند

3 

 سنتان وشهران  ال يوجد
ريوس في إدارة والبكال

 األعمال
 غير/  مستقل 

 تنفيذي
 ةمفاط الشيخة/*

 القاسمي
4 

 ال يوجد
 -شركة الحصن للغاز  –نائب الرئيس 

 أدنوك
 ريوس ودرجة البكال تسعة أشهر

 غير/  مستقل 
 تنفيذي

 أحمد جاسم السيد/
   يالنعيم

5 

 2018فبراير  4بإجتماعه المنعقد تاريخ مجلس اإلدارة قام وعليه ، 2017كتوبر أ 25كعضو مجلس إدارة بتاريخ من منصبها فاطمة القاسمي إستقالتها  /قدمت الشيخة*
، وسوف يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية القادمة إلقرار التعيين أو لتعيين عضو آخر وفقًا للمادة فاطمة القاسمي /خلفًا للشيخة يالسيدة عارفة الفالحبتعيين 

 .2016/ ر.م( لسنة 7األوراق المالية والسلع رقم ) هيئة إدارة مجلس رئيس( من من قرار 10)
 

 :2017نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة لعام 

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

التي  2015 أغسطس فيفي مجلس اإلدارة  عضوك القاسمي فاطمة/ الشيخة إنتخابتجربة وخبرة وآفاق متنوعة. وفي هذا اإلطار تم 

من منصبها كعضو بتقديم إستقالتها  2017أكتوبر  25بتاريخ  القاسمي الشيخة/ فاطمة باشرت مهامها بتفاني وجدية وإمتياز. قامت

/ ر.م( 7) والسلع رقماألوراق المالية  هيئة إدارة مجلس رئيس( من قرار 10وفقًا للمادة )قام مجلس اإلدارة  وقد مجلس إدارة الشركة،

وعليه يكون العنصر النسائي ممثاًل  ،لهاخلفًا  يعارفة الفالح /بتعيين السيدة 2018فبراير  4إجتماعه المنعقد تاريخ خالل  2016لسنة 

 .من مجلس إدارة الشركة %20بنسبة 

 

 :2016عام المدفوعة لل اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت مجموع

مليون وخمسمائة  –درهم  1.500.000/-بمبلغ وقدره  2016ديسمبر  31 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس مكافآت تخصيص تم

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

بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة،  2016/ر.م( لسنة  7إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )

العمومية لمساهمي الشركة  الجمعية إجتماع في على هذه المكافآت تم التصديق وقد ( من النظام األساسي للشركة. هذا38ووفقًا للمادة )

 .تم دفعها بموجب هذا التصديقو 2017 أبريل 4 المنعقدة بتاريخ
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 :2017عام المقترحة لل اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت مجموع

 العمومية الجمعية إجتماع في عليه للمصادقة درهمَا ألف أربعمائة وستونمليون و –درهم  1.460.000/-مبلغ وقدره  عرض يتم سوف

ديسمبر  31 تاريخعن السنة المالية المنتهية  اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة 2018 مارس 7 تاريخ يعقدوف س الذي القادم السنوي

2017. 

 :2017المنبثقة عن المجلس للسنة المالية  واللجان اإلدارة مجلس جلساتحضور بدالت تفاصيل 

 .2017 لسنة الماليةبدالت حضور ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لأي لم يتم دفع 
 

 :2017 سنة خالل عقدت التيمجلس اإلدارة  جتماعاتإ عدد

 أعمال جدول توزيع تم وقد اجتماعات (5) خمسة ش.م.ع الوطنية للتأمين الخيمة رأس ، عقد مجلس اإلدارة لشركة2017 سنة خالل

 .2017خالل عام  اإلدارة مجلس أعضاء حضور تفاصيل يلي وفيما .ًامسبق التفسيرية ذات العالقة مفصل مع الوثائق

 
 2017إبريل  3 إلى تاريخ 2017يناير  1من تاريخ 

 
الرقم 

 التسلسلي
 
 اسم

  2017 -اإلجتماعات  تواريخ
 الحضور عدد جماليإ

 فبراير 8

  1 سالم الشرهانالسيد/  1

  1 نعيمالحمد عيسى أالسيد/  2

  1 غريفث آالنالسيد/  3

  1 انجالند بيتر/ السيد 4

  1 القاسمي ةمفاط/ الشيخة 5

 

 2017ديسمبر  31 إلى تاريخ)تاريخ إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد(  2017 إبريل  4من تاريخ 

 
الرقم 

 التسلسلي
 
 اسم

  2017 -اإلجتماعات  تواريخ
 الحضور عدد جماليإ

 ديسمبر  4 سبتمبر 20 مايو 11 أبريل 4

     4 سالم الشرهانالسيد/  1

     4 نعيمالحمد عيسى أالسيد/  2

 4 أحمد النعيميالسيد/ جاسم  3

     4 انجالند بيتر/ السيد 4

 - -  - القاسمي ةمفاط/ الشيخة* 5
1 

 . 2017كتوبر أ 25فاطمة القاسمي إستقالتها من منصبها كعضو مجلس إدارة بتاريخ  /قدمت الشيخة*

 من مجلس اإلدارة إختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء على تفويضمهام و

 الهامة األمور مع والتعامل واإلجراءات، والسياسات والميزانية اإلستراتيجيات إعداد في التنفيذي الرئيس التنفيذية اإلدارة تدعم

 . المالئمة الداخلية المخاطبات وأيضَا في ضمان األساسية والعمليات

مة مصادق عليه وفقًا للقوانين واألنظ توكيل بموجب اإلدارة مجلس رئيس قبل من له المخولة للسلطة وفقًا التنفيذي الرئيس يعمل

 خطةوال يتوافق بما التنفيذية اإلدارة فريق من اليومية للشركة مدعومًا األعمال إدارة عن مسؤوٌل التنفيذي والرئيس. المنطبقة

 .اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة السنوية االستراتيجية
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 :ارة إلى الرئيس التنفيذي للشركة هيبتفويض وتوكيل من رئيس مجلس اإلدمهام وصالحيات اإلدارة التنفيذية أهم 

 وشؤون ملبع عالقةالذات  والتجارية والتأمينية المالية باألمور يتعلق فيما الصالحيات بجميع والقيام وتنفيذ وإدارة إجراء -1
 .وذلك وفقًا لنص الوكالة وفي الحدود الواردة بمصفوفة التفويض، المتحدة العربية اإلمارات في الشركة عمليات

 .الحدود الواردة بمصفوفة التفويض فيوذلك وفقأ لنص الوكالة و( بنوك أو) بنك  أي لدى الشركة حساباتإدارة  -2
الحدود  يفالوكالة ووذلك وفقأ لنص اإلدارة  مجلس يقرها التي المالية الطبيعة ذات اإلتفاقيات أنواع جميع في الشركة مثيلت -3

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

 .واردة بمصفوفة التفويضال
 .عليها هذا، وسوف يتم عرض المدة الخاصة بالصالحيات الواردة أعاله على مجلس اإلدارة القادم للمصادقة

  العالقة )أصحاب المصالح(  ذات األطراف مع نفذت التي التعامالت تفاصيل
 :العالقة ذات األطراف مع التالية المعامالت في الشركة دخلت 2017 عام خالل

 

 المطالبات المدفوعة أقساط تأمين مكتتبة األطراف ذات العالقة

درهم 75،776،027 أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين     7،170،415 درهم 

 

 

  الهيكل التنظيمي للشركة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة مجلس

 الرقابة الداخلية الخارجي التدقيق

 /التدقيق 

 

 لجنة اإلدارة التنفيذية

 المدينة الذمم لجنة

 واالمتثال المخاطر لجنة

التأمين على الحياة –لجنة المطالبات   

التأمين العام – المطالبات لجنة  

 لجنة تطوير المنتجات

 لجنة التوزيع

 التنفيذي الرئيس

 رئيس الدائرة المالية

 

 الدائرة القانونيةرئيس 

 رئيس دائرة المخاطر واإلمتثال

 التوزيعرئيس قسم 

 رئيس دائرة العمليات

المدير العام )لقسم التأمين على  

 الحياة(

 المدير العام )لقسم التأمين العام(

لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

 

لجنة 

 التدقيق

 

 

 

لجنة 

 االستثمار

 

لجنة 

المتابعة 

واإلشراف 

على 

 المطلعين

 

 لجنة التوزيع الرقمي

 لجنة المشتريات
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 للشركة: التنفيذيين المديرين كبار

 

 التعيين تاريخ المنصب الرقم 

 الرواتب مجموع
 المدفوعة والمكافآت

 2017 عام في
 )بالدرهم اإلماراتي(

مجموع المكافآت 
المدفوعة في عام 

2017 

 أخرى مكافآت أي
 2017 للعام عينية/نقدية
 مستقباًل تستحق أو

  ال يوجد 1،350،000 2013 يناير 13 التنفيذي الرئيس 1

 

 

 

 

سوف يتم تحديد هذه 

المكافآت الحقًا بعد 

عرضها على مجلس 

 اإلدارة للمصادقة

 ال يوجد 660،000 2015أكتوبر  20 رئيس الدائرة المالية 2

 ال يوجد 660،000 2016فبراير  21 الدائرة القانونيةرئيس  3

 ال يوجد 616،800 2013أكتوبر  1 رئيس قسم التوزيع 4

 ال يوجد 540،960 2014مارس  30 رئيس قسم العمليات 5

 واإلمتثالدائرة المخاطر  رئيس 6
 

 ال يوجد 384،000 2014ديسمبر  7

 ال يوجد 425،952 2013يونيو  2 مدير عام قسم التأمين على الحياة 7

 ال يوجد 635،316 1996نوفمبر  2 مدير عام قسم التأمين العام 8
 

 مدقق الحسابات الخارجي:

 المهنية الخدماترائدة في مجال  شركة وهي( DTTL) المحدودة توهماتسو شتت ديلويتشركة  في عضو هي "شتت آند ديلويتشركة "
 .1926 عام منذ انقطاعدون  واستمر عملها األوسط الشرق منطقة في تأأنش

ل عام خال خارجيين مدققينأي  تعيين تملم ي. اإلدارة ومجلس التنفيذية اإلدارة عن تمامًا مستقلهو مدقق  الخارجي الحسابات مدقق
 المذكور أعاله. الحالي الخارجي الحسابات مدقق يرغ 2016

 :الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي والتكاليف األتعاب

 إسم مكتب التدقيق ديلويت آن تتش

2016 فيتم تعيينهم   عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة 

درهم 170.000  )الدرهم( 2017إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام  

درهم 000341.  
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات 

 2017المالية لعام 

: بيانات مالية منفصلة لكل من التأمين على الحياة (1ملحق رقم ) (1

 والتأمين العام لتقديمها لهيئة التأمين كل ربع سنة. 

ة التأمين لهيئ تقديم البيانات المالية والفنية :اإلستمارات اإللكترونية (2

  ، وذلك كل ربع سنة.محدد مسبقًافي شكل 

 ظبي.أبو-الصحةلهيئة الذي يتم دفعه من قبل الشركة العائد السنوي  (3

رة بالنظر لكل إما تقديم اإلحصاء السنوي للعائدات الوزاري:التقرير  (4

 لهيئة التأمين.نوع من أنواع التأمين  وبحسب كل

 المقدمة األخرى الخدمات تفاصيل

" كان مدقق الحسابات الخارجي ديلويت آن تتشبإعتبار أن " ال يوجد

 2016الوحيد للشركة سنة 

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير 

 )إن وجد(  2016مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل 
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  التدقيق لجنة

 وفقًا لما يلي: تنفيذيينال غير، إثنان مستقالن وجميعهم من من مجلس اإلدارة ( أعضاء3) ثالثة من التدقيق لجنة تتكون

 2017إبريل  3تاريخ  إلى 2017يناير  1من تاريخ 

 

 الوضع المنصب العضو اسم

 مستقل لجنة التدقيقرئيس  غريفيث آالن /السيد

 مستقل غير لجنة التدقيقعضو في  بيتر انجالند /السيد

 مستقل لجنة التدقيق في عضو ة القاسميمفاط /الشيخة

 

 2017ديسمبر  31إلى تاريخ ( الجديد اإلدارة مجلس أعضاء إنتخاب تاريخ) 2017إبريل  4من 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 ة القاسميمفاط /الشيخة*

 . 2017كتوبر أ 25مجلس إدارة بتاريخ فاطمة القاسمي إستقالتها من منصبها كعضو  /قدمت الشيخة*

 

:التدقيق لجنة ختصاصات ومهامإ  

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

 . وعليه تلتزم لجنة التدقيق بما يلي: المساهمة العامةبشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات  2016لسنة 

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

 المالية. بالبياناتواآلراء الواردة 
صف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها )السنوية ون •

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

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

 لمالي، أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط اإلمتثال أو مدقق الحسابات.يطرحها المدير ا
 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 يتعلق فيما
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 . اتغييرات تطرأ عليه وأيالمحاسبية الهامة  والممارسات  السياسات -

 ة.جوهريقرارات  تتطلب التي والتقديرات اإلفصاحات -

 رغي 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( )وذلك عادية

 .المالية البيانات إعداد فيه يتم الذي والسياق اإلفصاح واكتمال وضوح -

 .المحاسبية بالمعايير التقيد -

 .والتنظيمية القانونية بالمتطلبات التقيد -

 .المستمر اإلهتمام مبدأ -

 . الحسابات دققيلم التمثيل خطاب -

 الشركة حوكمة وبيانات التجارية األعمال مراجعة ذلك في بما المالية البيانات مع المقدمة الجوهرية المعلومات جميع -

 .المخاطر وإدارة الحسابات بمراجعة المتعلقة

 س اإلدارةمجل موافقة تتطلب التي المالية المعلومات على تحتوي التي األخرى القوائم مراجعة اللجنة على يجب ممكنا كان كلما •

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

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

 .المالية التقارير إعداد بشأن الخارجيين

  توازنَاوم  ككل منصفَا التقرير كان إذا ما اإلدارة بشأن لمجلس المشورة وتقديم والحسابات السنوي التقرير محتوى مراجعة •

 تجرى يالت المراجعة. واستراتيجيتها الشركة عمل ونموذج الشركة، أداء لتقييم للمساهمين الالزمة المعلومات ويوفر  ومفهومَا

 .المحاسبية المعلومات مع متطابقًا السرد كان إذا ما ُتقيم أن يجب اللجنة بواسطة

 تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عن المسائل المذكورة أعاله، و •
 النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة. •

 

:2017 عام في عقدت التيلجنة التدقيق  إجتماعات  

 اللجنة. إلجتماعات لجنة التدقيق أعضاء حضور تفاصيل يلي وفيما .جتماعاتإ (5) خمسة لجنة التدقيق ت، عقد2017 عام خالل

 :2017إبريل  3إلى تاريخ  2017يناير  1من تاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 العضو اسم
 الحضور عدد جماليإ 2017 -االجتماع  تواريخ

 فبراير 6

  1  غريفيث آالن /السيد 

  1 انجالندويليام بيتر / السيد

  1  القاسمية مفاط /الشيخة
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 2017ديسمبر  31 إلى تاريخ)تاريخ إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد(  2017إبريل  4من تاريخ 

 

 

 

 

 . 2017كتوبر أ 25فاطمة القاسمي إستقالتها من منصبها كعضو مجلس إدارة بتاريخ  /قدمت الشيخة*
 

 والمكافآت الترشيحات لجنة

 وفقًا لما يلي: تنفيذيينال غير( أعضاء من مجلس اإلدارة، إثنان مستقالن وجميعهم من 3) ثالثة من الترشيحات والمكافآت لجنة تتكون

 
 2017إبريل  3إلى تاريخ  2017يناير  1من تاريخ 

 

 الوضع المنصب العضو اسم

 مستقل لجنة الترشيحات والمكافآترئيس  غريفيث آالن /السيد

 مستقل غير والمكافآتلجنة الترشيحات عضو في  بيتر انجالند /السيد

 مستقل لجنة الترشيحات والمكافآت في عضو ة القاسميمفاط /الشيخة

 

 2017ديسمبر  31)تاريخ إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد( إلى تاريخ  2017إبريل  4من 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 ة القاسميمفاط /الشيخة*

 . 2017كتوبر أ 25فاطمة القاسمي إستقالتها من منصبها كعضو مجلس إدارة بتاريخ  /قدمت الشيخة*

 

 :والمكافآت الترشيحات لجنة إختصاصات ومهام

 تتمثل مهام اللجنة فيما يلي:

خاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تهدف إلى السياسة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن الوضع  •

ئة األوراق هيمراعاة التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خالل مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية وموافاة 

 بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديالت تطرأ عليها. ةالمالي

واألنظمة المعمول بها وأحكام قرار  مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانينتنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية  •

وحوكمة شركات بشأن معايير االنضباط المؤسسي  2016/ ر.م( لسنة 7رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )

 المساهمة العامة.

 التأكد من إستقاللية األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة بشكل مستمر. •

 العضو اسم
 الحضور عدد جماليإ 2017 -االجتماع  تواريخ

  نوفمبر 12 سبتمبر 7 يوليو 30 مايو 10

     4 السيد/ جاسم أحمد النعيمي

     4  انجالندويليام بيتر / السيد

   - - 2  ة القاسميمفاط /الشيخة*
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ليقوم بإخطار العضو  اإلدارة مجلساللية وجب عليها عرض األمر على إذا تبين للجنة أن أحد األعضاء فقد شروط اإلستق •

بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات إنتفاء صفة اإلستقاللية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس اإلدارة 

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس اإلدارة قرارًا بإعتبار العضو مستقاًل أو غير مستقل في أول إجتماع 

 نقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.يلي رد العضو أوإ

بشأن الشركات التجارية، إذا كان من شأن قرار  2015( لسنة 2( من القانون اإلتحادي رقم )145مع مراعاة نص المادة ) •

اءه توافرها من أعضمجلس اإلدارة إنتفاء أسباب ومبررات اإلستقاللية عن العضو التأثير على الحد األدنى للنسبة الواجب 

المستقلين، قام مجلس اإلدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم األخير إستقالته إلنتفاء صفة اإلستقاللية عنه 

وفي حال رفض العضو تقديم اإلستقالة يتعين على مجلس اإلدارة عرض األمر على الجمعية العمومية إلتخاذ قرار بالموافقة 

 حله أو بفتح باب الترشح إلنتخاب عضو جديد.على عضو آخر م

منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة   التي يتم على أساسهاالسياسة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن إعداد  •

منوحة مزايا الملتحقق من أن المكافآت والاجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة اها، ومريء مجلس إدارة الشركة والعاملين فبأعضا

 أداء الشركة.مع لتنفيذية العليا معقولة وتتناسب لإلدارة ا

ة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت عالمراج •

 ألعمال مجلس اإلدارة.المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو 

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

ظفين مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والمو ىإحتياجات الشركة من الكفاءات عل تحديد وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص •

 وأسس إختيارهم.

ية لمجلس اإلدارة بخصوص السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، إعداد وتقديم التوص •

 ومراجعتها بشكل سنوي.

 مراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص مهام والوصف الوظيفي لمقرر مجلس اإلدارة. •

طلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، واألحكام األخذ باإلعتبار جميع العوامل التي يراها ضرورية بما في ذلك المت •

والتوصيات الواردة في مدونة قواعد السلوك والتوجيهات ذات الصلة. يجب أن يكون الهدف من ذلك جذب واالحتفاظ بالموظفين 

 من ذوي الكفاءة المطلوبة إلنجاز أعمال الشركة بنجاح.

لرئيس اإلدارة المباشرة ل ال يكون تحت األجر الخاص بكل موظفديد يذي مهمة توظيف الموظفين وتحالتفويض للرئيس التنف •

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

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

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

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

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

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

ارير يف أو شراء أي من التقاألجور وتكل ن فيللمساعدة في الوفاء بالتزاماتها للجنة الصالحيات الكاملة لتعيين مستشاري •

 .والدراسات 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 السنويةتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص خطة العالوات  •

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

 ممن يقدمون اإلستشارة للجنة. األجور

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

 والموافقة 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  •
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المبلغ اإلجمالي لهذه الحوافز، الحوافز الفردية للمديرين التنفيذيين،  تحديدحوافز بموجب هذه الخطط، وإذا كان كذلك،  توزيع

 مقرر مجلس اإلدارة وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين وأهداف األداء التي يجب إعتمادها.

 وفات. المصرب لتي تسمح ألعضاء مجلس اإلدارة المطالبةاإقرار 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.   •

 

 :2017 عام في عقدت التيلجنة الترشيحات والمكافآت  إجتماعات

 تفاصيل يلي وفيما .إجتماعين إثنينش.م.ع  الوطنية للتأمين الخيمة رأس لشركة لجنة الترشيحات والمكافآت تعقد، 2017 عام خالل

 اللجنة: إلجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء حضور

 2017 إبريل 3 تاريخ إلى 2017 يناير 1 تاريخ من

 

 

 
 2017ديسمبر  31)تاريخ إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد( إلى تاريخ  2017إبريل  4من تاريخ 

 

 . 2017كتوبر أ 25فاطمة القاسمي إستقالتها من منصبها كعضو مجلس إدارة بتاريخ  /قدمت الشيخة*

 

 المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين: لجنة

 ( أعضاء من مجلس اإلدارة، إثنان مستقالن وجميعهم من غير التنفيذيين وفقًا لما يلي:3من ثالثة ) واإلشرافالمتابعة  لجنة تتكون

 2017 إبريل 3 تاريخ إلى 2017 يناير 1 تاريخ من

 الوضع المنصب العضو اسم

 مستقل لجنة المتابعة واإلشرافرئيس  غريفيث آالن /السيد

 مستقل غير المتابعة واإلشرافلجنة عضو في  بيتر انجالند /السيد

 مستقل لجنة المتابعة واإلشراف في عضو ة القاسميمفاط /الشيخة

 العضو اسم
 الحضور عدد جماليإ 2017 -االجتماع  تواريخ

  فبراير 6

  1  غريفيث آالن / السيد

  1   بيتر انجالند /السيد 

  1  ة القاسميمفاط /الشيخة

 العضو اسم
 الحضور عدد جماليإ 2017 -االجتماع  تواريخ

 سبتمبر 7

  1  جاسم أحمد النعيميالسيد/ 

  1   انجالندويليام بيتر  /السيد 

 - - ة القاسميمفاط /الشيخة*
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 2017ديسمبر  31)تاريخ إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد( إلى تاريخ  2017إبريل  4من تاريخ 

 

 الوضع المنصب العضو اسم

 مستقل لجنة المتابعة واإلشرافرئيس  السيد/ جاسم أحمد النعيمي

 مستقل غير لجنة المتابعة واإلشرافعضو في  انجالندويليام بيتر  /السيد

 مستقل لجنة المتابعة واإلشراف في عضو ة القاسميمفاط /الشيخة*

 . 2017كتوبر أ 25بها كعضو مجلس إدارة بتاريخ فاطمة القاسمي إستقالتها من منص /قدمت الشيخة*

 

 :على تعامالت األشخاص المطلعينلجنة المتابعة واإلشراف  إجتماعات

 ش.م.ع الوطنية للتأمين الخيمة رأس لشركة لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين ت، عقد2017 عام خالل

 اللجنة. إلجتماعات لجنة المتابعة واإلشراف أعضاء حضور تفاصيل يلي وفيما .إثنين اجتماعين

 

 2017أكتوبر  25فاطمة القاسمي إستقالتها من منصبها كعضو مجلس إدارة بتاريخ  /قدمت الشيخة*

 المتابعة واإلشراف: لجنة إختصاصات ومهام

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

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

 شخاص المطلعين وملكياتهم.تعامالت األإدارة ومتابعة واإلشراف على  •

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

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

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

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

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

 اإلدارة. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس •
 

 :2017ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام 

وقد تمثلت أعمال اللجنة أثناء هذا اإلجتماع  2017مايو  10. إنعقد اإلجتماع األول بتاريخ 2017إجتمعت اللجنة مرتين خالل سنة 

 فيما يلي:

 العضو اسم
 الحضور عدد جماليإ 2017 -االجتماع  تواريخ

  نوفمبر 12 مايو 10

    2   جاسم أحمد النعيمي  /السيد 

    2  انجالندويليام بيتر   /السيد

  -1 ة القاسميمفاط / الشيخة*



2017تقرير الحوكمة لعام   

 

 
   
 
 
 
 
 
        

15 

 

 إستالم الشروط المرجعية للجنة. •

اإلدارة بشأن قواعد وتوجيهات تعامالت األشخاص المطلعين في األوراق إستعراض والموافقة وتقديم التوصية إلى مجلس  •

 المالية.

 إستعراض والموافقة على سجل األشخاص المطلعين. •

 .2017إستعراض والموافقة على تقرير معامالت المطلعين للربع األول لسنة  •

 

 ذا اإلجتماع فيما يلي:وقد تمثلت أعمال اللجنة أثناء ه 2017نوفمبر  12إجتمعت اللجنة بتاريخ كما 

 .2017مايو  10السابق المنعقد بتاريخ  اللجنةإقرار محضر إجتماع  •

 .اللجنةوالمداوالت الخاصة بتقديم المستجدات بشأن قواعد وسجل  •

 .2017إستعراض والموافقة على سجل األشخاص المطلعين للنصف الثاني من عام  •

 .2017أكتوبر   15 تاريخ الخاصة بمعامالت المطلعين للربعين الثاني والثالث حتىإستعراض والموافقة على تقرير االمستجدات  •

 إستعراض والموافقة على تطبيق األحكام والقواعد الخاصة باألشخاص المطلعين. •

 

  الداخلية الرقابة نظام

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

األوراق المالية والسلع  هيئة إدارة مجلس قرار رئيس من( 50رقم ) المادة حكامأل وامتثااًل. 2010 عام في للشركة الداخلية والرقابة

اجعة الوطنية للتأمين ومر الخيمة رأس لشركة الداخلية الرقابة نظام تطبيق عن بمسؤوليته اإلدارة مجلس يقر. 2016 /ر.م( لسنة 7) رقم

 حسابات تدقيق ةووظيف/  الحالية الداخلية الرقابة وظيفة لتعزيز الموظفين من داخلية رقابة عضو بتعيين التدقيق لجنة قامت. فعاليته

 .الشركة

 :الداخلية الرقابة .أ

 ومراقبة صدر وكذلك الداخلية السياسات فعالية وتحسين لتقييم منضبط نهج بواسطة للشركة الداخلية الرقابة وظيفة تطوير تم
 .الداخلية الرقابة عملية عن عامة لمحة يلي وفيما التجارية األعمال مخاطر

 داخليةال الرقابة عام بداية في ورسمت التدقيق، تم اعتمادها من قبل لجنة سنوية، داخلية لرقابة هي خطة :الداخلية الرقابة خطة

 .العام مدار على عليها الرقابة يتم سوف التي الرئيسية اإلدارات/  الوظائف على التركيز مع

 لجنة إلى دمتق التي التقارير. دورية بصورة التقارير إصدار ويتم العام طوال الداخلية المراجعات تجري :الداخلية الرقابة تقارير

 ،(خاطرالم منخفضة/  متوسطة/  عالية) المترتبة اآلثار التحسين، مجاالت و المالحظات تلخص سنوي ربع أساس على التدقيق

 .العليا اإلدارة مع مناقشاتها بعد والتوصيات اإلدارة ردود

. عليها المتفق لتغييراتا تنفيذ من للتأكد السابقة، التقارير على مدعتت  الداخلية للرقابة السنوية ربع المتابعة :الداخلية الرقابة متابعة

 .التدقيق لجنة إلى المتابعة تقارير خالل من المتابعة نتائج تقديم يتم

 حاصل على درجة وهو ،2016ديسمبر  1تاريخ ب الرقابة/التدقيق الداخليإدارة  -أول  مديركريشنان ك وديب /سيدتم تعيين ال

 واالمتثال، المخاطر وإدارة التدقيقالرقابة و عمليات في سنوات 10 من كثرأل مهنيةلديه خبرة و األعمال إدارة في ماجستير

 .العمالء عالقات وإدارة االئتمانبطاقات  ومراقبة
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 الرئيس التنفيذي:  .ب

 مجال في ةالتجاري خبرةال من ذوي شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين. يعد من كبار مؤسسي األعمالل التنفيذي الرئيس - سميث ندروأ

 وتنفيذ يرتطو في حافل سجل ولديه استراتيجي مفكر. األوسط والشرق المتحدة المملكة أنحاء جميع في واإلسالمي التقليدي التأمين

 ويلةط تجارية عالقاتلقد حافظ أندرو وقام بتعزيز . األوسط الشرق منطقة في طويلة األمد المستدامةلألعمال التجارية  ناجحة خطط

 .االستراتيجي العمل الناجحة في خططال عن فضاًل اإلقليمية، التنظيمية والهيئات اإلدارة مجلس مع األمد

 ةاخليد تحسينات إلى أدت التي التنفيذية اللجان من عددوأدار  ترأس قد وكان الشركات حوكمة مجال في واسعة خبرةب أندرويتمتع 

 المالية اإلدارة من بدءًا العمل مجاالت جميعلتصل إلى  أندروتمتد خبرة . ةالمحلّيدوائر المختصة ال قبل من الشركةفي سمعة  تمّيزو

 .للمساهمين مضافة قيمة خلق إلى الناشئة ألسواقالتطور الفني لو السوق وتطوير

 من أمينوالت اإلسالمية المصرفية العلوم في العليا الدراساتفي  دبلومدرجة  و ليستر، جامعة من الماجستير درجة على حاصل أندرو

 .القانوني التأمين معهد من المالي التخطيطب وشهادة المتحدة المملكة

 

 ضابط اإلمتثال:  .ت
 المجال في سنة 16 من أكثر لديه خبرة. للشركةدائرة اإلمتثال ل ًارئيس خان حسن محمدتم تعيين السيد/  2016يونيو  13بتاريخ 

 . المخاطر وإدارة واألعمال في مجاالت االستراتيجيات حيث يقوم بتقديم خبراته التأمين ومجال المصرفي

 في ل،لألعما هارفارد بكلية التنفيذية القيادة برنامج وحضر الهند من المحاسبة في البكالوريوس درجة لىحاصل عخان  محمد حسن

 صرفيةالم العلوم في العليا الدراسات وشهادة والتأمين، المصرفية األعمال في شهادة على حاصل أنه كما. األمريكية المتحدة الواليات

 مخاطرال وإدارة التكافل عن مقاالت عدة نشر وقد. المتحدة المملكة والتأمين، اإلسالمية المصرفية العلوم معهد من والتأمين اإلسالمية

 .اإلسالمي التمويل أخبار لمجلة

 والحسابات كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير .ث
 : السنوية

 يتم إدراجها في تقرير التدقيق الداخلي.وعلمية دقيقة يتم تنفيذ خطة تدقيق داخلية وفقًا لمعايير موضوعية 

 تصحيح يتم أن عدب للتدقيق"األعمال التصحيحية المتخذة" وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا ويتم وضع التقرير النهائي  تقرير إعداد تمكما ي

الموظفين حول سياسات الشركة،  بين الوعي ونشر الستعراض جهد أي رادخإ ال يتم. ذو العالقة التدقيق مالحظة وردت بتقرير كل

 مخاطر.لحول ا داخلية توعية برامج وبصفة منتظمة أيضًا تعقدكما 

 .2017هذا، ولم تواجه الشركة أي مشاكل كبيرة خالل سنة 
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 :2017المرتكبة خالل السنة المالية  المخالفات

 لم عليه،و. 2017 عام في تنظيمية لوائح أو أنظمة أي تخرق ولمش.م.ع أي مخالفة الوطنية للتأمين  الخيمة رأس شركة ترتكب لم

 .غرامات أو مخالفات أي الشركة تدفع

 

في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ  2017الشركة خالل العام النقدية والعينية التي قامت بها  اتمساهمبيان بال

 :على البيئة

  دورًا أساسيًا وجوهريًا في دعم وخدمة وتنمية المجتمع.تؤمن الشركة بأن لديها 

راشد ية لـ"مركز رعاية حملة توعو( درهمًا ل8.000بمبلغ وقدره ثمانية آالف )نقديًا بالمساهمة  2017قامت الشركة في شهر يناير 

 افةك فيوذلك  الخاصة، االحتياجات ذوي من لألطفال الخدمات من مجموعة تقدمة دبي كائنة بمدينإنسانية ". وهي مؤسسة للمعاقين

 .والعالجية التعليمية المجاالت

في حملتها المرورية الهادفة إلى تقديم ( درهمًا 10.000نقديًا بمبلغ وقدره عشرة آالف )قامت الشركة بدعم شرطة رأس الخيمة هذا و

 التوعية بشأن القواعد المرورية والتنظيمية.

بزيارة مراكز "الرحمة" الكائنة قامت الشركة "عام الخير"  2017لمبادرة حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة في إعالن سنة دعمًا 

 .( درهمًا10.000قيمتها النقدية عشرة آالف ) لعدد من المحتاجينبإمارة رأس الخيمة أثناء شهر رمضان الكريم وتوزيع قمصان 

نقديًا بمبلغ  لدعم مبادرة  "حملة العودة إلى المدرسة" 2017خالل شهر أغسطس  لشرطة رأس الخيمة مت الشركة مرة ثانيةإنضكما 

 .منهم وهي حملة تهدف إلى جمع التبرعات لشراء اللوازم المدرسية للتالميذ والطلبة المحتاجين ،( درهمًا 2.000وقدره ألفي )

تشجيع إعادة ك ثقافة حماية البيئة بتعزيز "العمل األخضر" مثل تشجيع الموظفين على الحد من الطبع والنسخ إرساءتم  داخل الشركة

  بطريقة مالئمة. المكونات اإللكترونية،خاصة منها  ،بر والتأكد من التخلص من النفاياتحتدوير األوراق وخراطيش ال
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 :عامة علوماتم

 :2017 المالية السنة خالل السوق من الشركة سعر سهم بيان

 
 

 

 

الشركة خالل العام  إليه تنتمي الذي العام ومؤشرالقطاع مؤشر السوق مع الشركة لسهم المقارن األداء بيان

2017: 

 

 
 

 

 )درهم (اإلغالق سعر )درهم (سعر أقل )درهم (عالية األسعار شهرال

 4.1 4.1 4.1 يناير

 4.1 4.1 4.1 فبراير

 4.1 4.1 4.1 مارس

 4.1 4.1 4.1 أبريل

 4.1 4.1 4.1 مايو

 4.1 4.1 4.1 يونيو

 4.1 4.1 4.1 يوليو

 4.1 4.1 4.1 أغسطس

 4.1 4.1 4.1 سبتمبر

 3.69 3.69 3.69 اكتوبر

 3.69 3.69 3.69 نوفمبر

 3.69 3.69 3.69 ديسمبر
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 كشركة مصنفة( والحكومات والشركات األفراد) 2017 ديسمبر 31 اعتبارًا من المساهمين ملكية توزيع بيان

 .أجنبية أو وعربية وخليجية محلية

 

 عدد األسهم المساهمين الرقم 

 المجموع الحكومات الشركات األفراد  

 %100 0 %81.96 %18.04 محلي 1

 0 0 0 0 خليجي 2

 0 0 0 0 عربي 3

 0 0 0 0 أجنبي 4

 

 

 .2017ديسمبر  31الشركة كما في  مال أكثر من رأسأو  ٪5 يمتلكون الذين المساهمين بيان
 

 النسبة المئوية عدد األسهم إسم المساهم الرقم

%79.23 87.154.981 بنك رأس الخيمة الوطني 1  

%12.75 14.032.656 أحمد عيسى النعيم 2  

 

 .2017ديسمبر  31بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 

عدد  األسهم )سهم(ملكية  الرقم

 المساهمين

نسبة األسهم المملوكة من  عدد األسهم المملوكة

 رأس المال

277.277 30 50.000أقل من  1  0.3% 

856.132.1 8 500.000إلى أقل من  50.000من  2  1.0% 

230.402.7 9 5.000.000إلى أقل من  500.000من  3  6.7% 

637.187.101 2 5.000.000أكثر من   4  92% 

 

 

 المؤشر العام
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 ها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين.اإلجراءات التي تم إتخاذ

 لخاصة بهاسؤول مختص بكافة المهام المتعلقة بإدارة عالقات المستثمرين، وبيانات االتصال قامت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بتعيين م

  كالتالي:

 السيد/ سامي الزواغي

 investorrelations@rakinsurance.comالبريد اإللكتروني: 
 +97172273000رقم الهاتف: 

 5506 303 54 971: "بآالواتس المتحرك وتطبيق "هاتف الرقم 

 relations-investor-https://www.rakinsurance.com/en/rakالموقع اإللكتروني: 

  

 .2017القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة في عام 

 .2017أبريل  4المنعقدة بتاريخ  السنويةإجتماع الجمعية العمومية خاصة تم عرضها في  ال يوجد أي قرارات

 

 .2017بيان باألحداث الجوهرية التي صادفت الشركة في عام 

  حصلت الشركة على  -تقييم ستاندرد آند بورز BBB +مستقر. 
  الممنوحة من قبل "مينا آي آر".  2017الحصول على جائزة "اإلمتياز في صناعة التأمين" لعام 

 

 .2017بنهاية عام  نسبة التوطين في الشركةبيان 

بشأن إعتماد إستراتيجية التوطين في  10،الجلسة رقم  ،2015( لسنة 3و/267/10التأمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم )قامت هيئة 

 38بـ     2017قطاع المصارف والتأمين بتحديد النقاط المستهدفة لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع الخاصة بالتوطين لسنة 

وبذلك تكون الشركة  2017ديسمبر  31نقطة حتى تاريخ  38،67يمة الوطنية للتأمين ش.م.ع بتحقيق نقطة. وقد قامت شركة رأس الخ

 بالمائة. 6هذا، ويجدر اإلشارة إلى أن نسبة التوطين بالشركة تناهز الـ .2017قد حققت بالكامل النقاط المستهدفة الخاصة بالتوطين لسنة 

  

mailto:investorrelations@rakinsurance.com
https://www.rakinsurance.com/en/rak-investor-relations
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.2017التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام بالمشاريع والمبادرات االبتكارية بيان 

تأمين لوفقًا لإلستراتيجية الوطنية لإلبتكار والتي تهدف إلى جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم إبتكارًا، طلبت هيئة ا

هذا  ، وقد سارعت الشركة إلى اإلمتثال إلى"ديرًا لإلبتكارمن شركات التأمين المساهمة في هذا الهدف الوطني بتعيين "ممثال لإلبتكار/م

 .التنافسية قدرتهااإلبتكار في الحفاظ على الطلب بتعيين موظفًا ممثاًل لإلبتكار إيمانًا منها  بمدى أهمية 

 ورصدتكرة أفكار مبتم الشروع في تطبيق إستراتيجية الشركة لإلبتكار بإطالق حملة تم فيها دعوة جميع موظفي الشركة إلى تقديم 

 "أفضل فكرة مبتكرة". وقد كان تجاوب الموظفين مع هذه الحملة إيجابيًا وتفاعليًا.  لـجائزة 

بإطالق تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها كما قامت بتحسين البوابة اإللكترونية للشركة. هذا ويعتبر  2017قامت الشركة في شهر مايو 

تطبيق الهاتف الذكي للشركة رائدًا في مجال بيع وشراء وثائق تأمين المركبات ووثائق تأمين الضمان الصحي بواسطة منصة الهاتف 

 .الذكي

 هو وضع آليات للتأكد من تحقيق تجربة العميل قدرتها التنافسيةشركة بأن الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا والحفاظ على هذا وتؤمن ال

 المثلى بواسطة اإلبتكار والتكنلوجيا. 

 2018فبراير  14التاريخ: 
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