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بيان بتعامالت اعضاء مجلس االدارة وأقاربهم من الدرجة االولى في االوراق المالية للشركة خالل العام 2014
إن الشركة تتبنى القواعد وإالجراءات المعتمدة لتنظيم تعامالت أعضاء مجلس االدارة وموظفي الشركة وكافة االشخاص 2014
المطلعين في االوراق المالية والسلع التي تصدرها الشركة أو الشركة االم أو الشركات التابعة أو الشقيقة والحليفة وذلك وفق ًا
ألحكام القرار الوزاري رقم ( )518لسنة 2009م واالرشادات التوجيهية الصادرة عن هيئة االوراق المالية والسلع وعن سوق ابو
ظبي لالوراق المالية.
أدناه بيان بتعامالت السيد/سالم عبداهلل سالم الحوسني ،والد عضو مجلس االدارة السيد/أحمد سالم عبداهلل
الحوسني.

التاريخ

إسم المشتري

إسم البائع

الكمية

2014/07/31

سالم عبداهلل سالم الحوسني

محمد حميدان محمد حميدان الزعاب

18،849

2014/08/10

سالم عبداهلل سالم الحوسني

فيصل محمد راشد سعيد راشد ادها

211

2014/08/20

سالم عبداهلل سالم الحوسني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

1،800

2014/08/27

سالم عبداهلل سالم الحوسني

سلطان بن يحي بن حسن القحطاني

2000

2014/09/25

سالم عبداهلل سالم الحوسني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

7،140

2014/09/25

سالم عبداهلل سالم الحوسني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

2،860

2014/09/30

سالم عبداهلل سالم الحوسني

خليفة محمد خليفة الكندي

18،137

مجلس االدارة
أ) تشكيل مجلس االدارة:
يتمتع مجلس إلدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بخبرة طويلة ومهارات عالية ويضم أعضاء متمرسين ومن خلفيات مهنية
متنوعة .إن أعضاء المجلس ملمين بأعمال وانشطة الشركة وهيكلية نشاطها االقتصادي والتدابير التشغيلية .يجتمع أعضاء
ست مرات في السنة (المادة  24من النظام االساسي) .ويمكن لمجلس االدارة ان ينعقد كلما
مجلس االدارة بشكل دوري ،بمعدل ّ
دعت الحاجة بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب يوجهه ثالثي االعضاء على االقل.
ال يكون إجتماع المجلس صحيح ًا إال بحضور أغلبية أعضائه .ويتألف مـجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء أسماءهم مذكـورة
في النـموذج أدنـاه ،ثالثة منهم أعـضاء مستقلين ،وعـضوين غير مستقلين ،وتنتهي مدة عضوية المجلس في العام .2017
كما قام االعضاء المستقلين بتوقيع على إقرار عضو مجلس االدارة المستقل حسب النموذج المع ّد من جانب هيئة االوراق المالية
والسلع.
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بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادىء الواردة في القرار الوزاري رقم ( )518لسنة 2009
على مدى خمس سنوات متتالية وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين تولي اهمية بالغة في تنفيذ ضوابط الحوكمة ومعايير
االنضباط المؤسسي وتتبع في ممارستها مبادىء الحوكمة الواردة في القرار الوزاري رقم ( )518لسنة .2009
كما تلتزم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بتهيئة كافة السبل واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين
لحقوقهم النظامية على قدم المساواة دون تمييز وعلى ضؤ تعليمات هيئة االوراق المالية والسلع.
فإن مجلس االدارة حريص على شفافية ممارسات ضوابط الحوكمة بالشركة طبق ًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم /23ر لسنة
 2007المعدل بالقرار الوزاري رقم  518لسنة 2009م بشأن ضوابط ومعايير االنضباط المؤسسي فقد استقر مجلس االدارة في
تبني ألية الموافقة على الحسابات المرحلية والنهائية ونشرها بسوق أبوظبي المالي إلطالع المساهمين واالطراف ذوي
العالقة حيث يتم رفع الحسابات المرحلية والنهائية للشركة الى لجنة التدقيق للمناقشة واالطالع وترفع اللجنة التوصيات الى
مجلس االدارة الذي بدوره يقوم بالنظر فيها ومناقشتها ومن ثم الموافقة عليها ليتم االفصاح عنها ونشرها في سوق ابوظبي
االوراق المالية.
أما لجنة الترشيحات والمكافأت فقد قامت كالعادة بالتأكد من مدى إستقاللية أعضاء مجلس االدارة المستقلين وعدم
حدوث أي تغيير على وضعهم.
والى جانب لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات فقط تم تشكيل لجنة االستثمار وهي لجنة إدارية ترفع تقريرها إلى مجلس االدارة
للموافقة عليها ولقد وافق مجلس االدارة على اختصاصاتها في  03يوليو .2013
كما وعدلت الشركة قواعد السلوك المهني في بداية العام  2013وتم تعميمه وتوقيعه من قبل كافة موظفي الشركة،
كما وعدلت الشركة ضوابط االبالغ عن أية مخالفات والذي يمكن الموظفين من االبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير
المالية او الرقابة الداخلية او غيرها من المسائل.
قامت الشركة من خالل قسم الرقابة الداخلية بتحديد المخاطر ودرجة خطورتها اثناء القيام بتدقيق قسم معين .ويضع هذا القسم
التوصيات إلدارة تلك المخاطر وذلك من خالل تقارير الرقابة الداخلية التي يتم مناقشتها مع مجلس االدارة واالدارة العليا .كما
وضعت الشركة مجموعة من االجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية وقواعد خاصة باالنظباط المؤسسي والمالي.
ً
مستندة الى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 1
كما قامت الشركة بوضع قواعد لمكافحة تبيض االموال ومكافحة االرهاب
لسنة  2009تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل االموال ومكافحة تمويل االرهاب في انشطة التأمين.
إن شركة راك للتأمين تلتزم بالعمل على إتاحة تقرير حوكمة الشركة للعام  2014لكافة المساهمين كما ويتم نشر التقرير على
موقع الشركة وبوسائل النشر المعتادة كما ويتم االفصاع عنه لدى هيئة االوراق المالية والسلع ولدى سوق ابوظبي لالوراق
كاف ،بما يمكن المساهمين من االطالع عليه.
المالية والسلع وذلك قبل الجمعية العمومية بوقت ٍ
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ب) بيان بما يلي
مجموع مكافأت أعضاء مجلس االدارة المدفوعة عن العام 2013
لقد تم تحديد مكافأة أعضاء مجلس االدارة وفق ًا لحكم المادة  7من القرار الوزاري رقم ( )518لسنة  2009بشأن ضوابط الحوكمة
ومعايير االنظباط المؤسسي ،والمادة( )118من قانون الشركات التجارية رقم  8لسنة  ،1984ووفق ًا لحكم المادة ( )33من
النظام االساسي للشركة وعليه تقرر منح أعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة سنوية إجمالية قدرها  1،300،000درهم وذلك عن
السنة المالية المنتهية في  2013/12/31في إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في .2014/04/27
مجموع مكافأت أعضاء مجلس االدارة المقترحة للعام  2014والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية.
السنوي للمصادقة.
سوف يتم في إجتماع الجمعية العادية المقبل للشركة والذي سيعقد بتاريخ  31/03/2015عرض إقتراح منح أعضاء مجلس
إدارة الشركة مجموع المكافأت السنوية وقدرها  1،300،000درهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
للمصادقة عليها.
بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس إالدارة عن
السنة المالية للعام .2014
ان كل عضو من أعضاء مجلس االدارة يتقاضى مبلغ ًا وقدره  5،000درهم ًا بدل حضور إجتماع مجلس االدارة .أما أعضاء اللجان
المنبثقة عن المجلس اليتقاضوا أية أجور.
ت) عدد إجتماعات مجلس االدارة التي عقدت خالل السنة المالية مع بيان تواريخ انعقادها ،وعدد مرات الحضور
الشخصي لجميع االعضاء:
عقد مجلـس إدارة شركة رأس الخيمــــة الوطنية للـتأمين سبعة اجتمـاعات خالل عام  2014كما هو موضح أدنـــاه:
عدد االجتماعات

تاريخ االنعقاد

الحضور

االجتماع االول

االحد 2014/02/16

كافة االعضاء

االجتماع الثاني

االربعاء2014/03/27

.كافة االعضاء

االجتماع الثالث

االربعاء2014/04/30

كافة االعضاء

االجتماع الرابع

الثالثاء2014/05/30

كافة االعضاء

االجتماع الخامس

الخميس2014/07/24

تغيب عن الحضور السيد روبيرتو سانتيني والسيد أحمد سالم
عبداهلل الحوسني

االجتماع السادس

االربعاء2014/09/10

تغيب عن الحضور السيد أحمد سالم عبداهلل الحوسني

االجتماع السابع

االربعاء2014/11/10

كافة االعضاء

عدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو من أعضاء مجلس االدارة إلجتماعات المجلس:
الرقم

االسم

عدد مرات الحضور الشخصي

1

الشيخ أحمد بن صقر القاسمي

7/7

2

السيد أحمد عيسى النعيم

7/7

3

السيد أحمد سالم عبداهلل الحوسني

5/7

4

السيد سالم الشرهان

5/7

5

السيد روبيرتو سانتيني

6/7
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وفيما يلي بيان بتشكيل المجلس
الشيخ/أحمد بن صقر القاسمي
الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) مستقل/غير
تنفيذي
الخبرات والمؤهالت
• بكالوريوس في العالقات العامة الدولية.
• رئيس مجلس إدارة --شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
منذ .2009
• رئيس نادي االمارات الثقافي الرياضي.
• رئيس مؤسسة صقر بن محمد القاسمي لالعمال الخيرية.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة
من تاريخ اول إنتخاب له 5 :سنوات
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
• عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للصناعات الدوائية
جلفار.
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى:
• رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة
• رئيس مجلس إدارة فالكون تكنولوجي الدولية
• رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة في رأس الخيمة

السيد/أحمد عيسى النعيم
الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) غير مستقل /غير
تنفيذي
الخبرات والمؤهالت
• بكالوريوس في هندسة االتصاالت والكهرباء.
• تخصص في هندسة الرادار من جامعة ماركوني بريطاني
نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
منذ عام .2005
رجل أعمال لديه خبرة كبيرة في مجال إدارة االعمال والقطاع
العقاري والمشاريع التجارية.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة
من تاريخ اول إنتخاب له 9 :سنوات
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة
• عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للصناعات الدوائية
جلفار(
• عضو مجلس ادارة في بنك رأس الخيمة الوطني .
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السيد /سالم الشرهان
الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) مستقل/غير تنفيذي
الخبرات والمؤهالت
• بكالوريوس العلوم في الحسابات.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من
تاريخ اول إنتخاب له 8 :أشهر
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
• عضو مجلس ادارة في بنك رأس الخيمة الوطني .
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى:
• عضو مجلس ادارة في مركز دبي المالي العالمي.
السيد/أحمد سالم عبداهلل الحوسني
الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) مستقل/غير تنفيذي
الخبرات والمؤهالت
• بكالوريوس إدارة االعمال من الجامعة االمريكية في دبي
• ماجيستير في إدارة االعمال
عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين منذ
عام 2009
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة
من تاريخ اول إنتخاب له 5 :سنوات
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
• عضو في مجلس إدارة الشركة الخليج للصناعات الدوائية
)جلفار(
• عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى:
• مدير إدارة العقارات لشركة السالم المحدودة
السيد/روبيرتو سانتيني
الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) غير مستقل/غير
تنفيذي
الخبرات والمؤهالت
• شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة يال
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة
من تاريخ اول إنتخاب له :سنة
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
• الرئيس التنفيذي لشركة فالكون تكنولوجي الدولية
• عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة رأس الخيمة

لجان مجلس االدارة:
ّ
شكل مجلس االدارة ( )3ثالث لجان دائمة لمساعدته في تنفيذ مهامه ومنحها صالحيات ومسؤوليات لتنفيذ
قرارات مجلس االدارة وهذه اللجان هي:
لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافأة (منبثقة عن مجلس االدارة) ولجنة االستثمار (منبثقة عن االدارة(.
لجنة التدقيق
أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
بعد إنتخاب مجلس االدارة خالل الجمعية العمومية وفي إجتماعه االول المنعقد بتاريخ  13مايو  2014تم تشكيل لجنة التدقيق
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس االدارة التالية أسماؤهم:
والتي
ّ
أسماء أعضاء لجنة التدقيق

المنصب

الصفة

السيد /سالم الشرهان

رئيس اللجنة

مستقل

السيد/أحمد سالم عبداهلل الحوسني

عضو

مستقل

السيد/روبيرتو سانتيني

عضو

غير مستقل

مهام واختصاصات لجنة التدقيق كما يلي
 )١وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ،ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية
إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم إتخاذها.
 )٢متابعة ومراقبة إستقاللية مدقق الحسابات الخارجي ،ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء
بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم إتخاذها.
 )٣مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها ( السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي
خالل السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي ،وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي:
أ) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
ب) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس اإلدارة
ج) التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق
هـ) إفتراض إستمرارية عمل الشركة
و) التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة
ز) التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات
القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
 )٤التنسيق مع إدارة الشركة واإلدارة التنفييذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء
مهامها ،وعلى اللجنة اإلجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على األقل في السنة.
 )٥النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيفاء اإلهتمام الالزم بأية مسائل
يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط اإلمتثال أو مدققي الحسابات.
 )٦مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
 )٧مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
 )٨النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من
اللجنة وموافقة اإلدارة.
 )٩التأكد من وجود تنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد الالزمة لجهاز
التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
 )١٠مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
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ث) بيان مهام واختصاصات مجلس االدارة التي قامت بها االدارة التنفيذية بناء على تفويض من مجلس االدارة
خالل سنة  ، 2014لم توجد مهام ومسؤوليات إضافية تم تفويض االدارة التنفيذية بها .اما االدارة التنفيذية في شركة راك اللتأمين
تتكون من الرئيس التنفيذي السيد اندرو سميث الذي استلم ومدراء االقسام الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ إستراتجية الشركة
ّ
وإدارة الشؤون اليومية للشركة.
ج) بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع االطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح(.
التعامالت التي تمت مع االطراف ذات العالقة بالشركة خالل سنة  2014كما يلي:
االطراف ذات العالقة

إجمالي أقساط التأمين

المطالبات المسددة

أعضاء مجلس االدارة وكبار المساهمين

درهم 41،934،318.50

درهم 6،018،907.29

ح) بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع
الرواتب والمكافأت المدفوعة لهم ،وذلك حسب الجدول التالي:
المنصب

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب والبدالت
المدفوعة لعام ( 2014درهم(

مجموع المكافأت المدفوعة لعام
)درهم( )2014 (Bonuses

الرئيس التنفيذي

2013/10/13

درهم 1،080،000

لم يتم صرف أي مكافأت له للعام 2014

المدير المالي

2013/08/01

درهم 753،200

لم يتم صرف أي مكافأت له للعام 2014

مدقق الحسابات الخارجي:
أ) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي
تتولى شركة /كي بي ام جي ،أعمال التدقيق الخارجي للشركة وهي شركة تدقيق وإستشارات مالية ومهنية
معروفة على المستوى العالمي ومعتمدة في الدولة وتتولى التدقيق على حسابات الشركة منذ عام .2013
شركة “كي بي ام جي” تهتم على المستوى العالمي بمجالت مراجعة الحسابات والمشاريع ،وإدارة المخاطر في المؤسسات،
وأمن المعلومات والخصوصية ،وجودة البيانات وسالمتها ،فضال عن الخدمات المتخصصة في مجالت المعايير الدولية للتقارير
المالية والتكنولوجيا وغيرها من المجاالت ذات االختصاص .لشركة خدمات متميزة في قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات
المالية ،والشركات العقارية والصناعية والتجارية والمقاولين وغيرها العديد في مجال الخدمة والسياحة والطاقة.
إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وقد تعينهم بناء على إجتماع الجمعية العمومية
للشركة المنعقد في .27/04/2014
ب) بيان االتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي
إسم مكتب التدقيق

كي بي ام جي

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

سنتين منذ 2013

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام 2014

درهم 141،750

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة االخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2014

ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة االخرى

ال يوجد
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مهام واختصاصات لجنة الترشيحات والمكافأت كما يلي:
 )١التأكد من إستقاللية االعضاء المستقلين بشكل مستمر ،فإذا تبين للجنة أن أحد االعضاء فقد شروط االستقاللية وجب عليها
عرض االمر على مجلس إدارة الشركة ،وعلى مجلس االدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات إنتفاء
صفة االستقاللية عنه ،وعلى العضو أن يرد على مجلس االدارة خالل خمسة عشر يوم ًا من تاريخ إخطاره.
 )٢إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها،
ومراجعتها بشكل سنوي ،وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافأت والمزايا الممنوحة لالدارة التنفيذية العليا للشركة
معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
 )٣تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات

على مستوى االدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم

 )٤إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ،ومراجعتها بشكل سنوي
 )٥تنظيم ومتابعة االجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس االدارة بما يتفق والقوانين واالنظمة المعمول بها
وأحكام القرار الوزاري رقم  518لسنة .2009
كما إن اللجنة ترفع تقريراً خطي ًا الى مجلس االدارة بإالجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة .وبدوره
مجلس االدارة يتابع عمل اللجان ويتحقق من أنها ملتزمة بأالعمال الموكلة إليها.
ب) االجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافأت خالل سنة 2014
عقدت لجنة الترشيحات والمكافأت ثالثة إجتماعات خالل سنة  2014كالتالي
عدد االجتماعات

تاريخ االنعقاد

الحضور

االجتماع االول ( قبل إعادة
)التشكيل

االحد 2014/02/16

.السيد/خالد السفاريني
 .السيد/أحمد سالم عبداهلل الحوسني
.السيد/أحمد عيسى النعيم

االجتماع الثاني

االربعاء 2014/05/21

تغيب السيد /أحمد عيسى النعيم

االجتماع الثالث

االحد 2014/09/21

 .السيد/أحمد سالم عبداهلل الحوسني
.السيد/أحمد عيسى النعيم
السيد /سالم الشرهان

نظام الرقابة الداخلية
تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلية للشركة عام  2010وفق ًا الحكام المادة  8من القرار الوزاري رقم ( )518لسنة  2009بشأن ضوابط
الحوكمة ومعايير االنظباط المؤسسي ،والتي تهدف الى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق
قواعد الحوكمة على نحو سليم ،والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين واالنظمة والقرارات المعمول بها
والتي تنظم عملها والسياسات واالجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على االدارة العليا بالشركة والتي
تستخدم في في إعداد القوائم االنتخابية .وإنها تتمتع بإالستقالل الكافي إلداء مهامها وتتبع مجلس إالدارة مباشرة .وإن
مجلس االدارة يقوم بإالشراف على نظام الرقابة الداخلية وعلى كافة نشاطتها.
أ) إقرار مجلس االدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة
إن مجلس إدارة الشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ي ّقر بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة
وعن مراجعته وفعاليته.
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 )١١مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية إستفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة التنفيذية
بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه.
 )١٢التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على األستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة
مدقق الحسابات الخارجي.
 )١٣وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو
غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
 )١٤مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني
 )١٥ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة
 )١٦تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن المسائل الواردة في هذا البند
 )١٧النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة
ب) االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل سنة ٢٠١٤
عقدت لجنة التدقيق أربعة إجتماعات خالل سنة  2014كالتالي:
عدد االجتماعات

تاريخ االنعقاد

الحضور

)االجتماع االول (قبل إعادة التشكيل

االربعاء 2014/03/27

السيد /خالد السفاريني
السيد/أحمد سالم عبداهلل الحوسني
السيد /أحمد عيسى النعيم

االجتماع الثاني

الثالثاء 2014/05/13

السيد /سالم الشرهان
السيد/أحمد سالم عبداهلل الحوسني
السيد/روبيرتو سانتيني

االجتماع الثالث

االربعاء 2014/07/09

السيد /سالم الشرهان
السيد/روبيرتو سانتني

االجتماع الرابع

االحد 2014/10/09

السيد /سالم الشرهان
السيد/روبيرتو سانتيني

لجنة الترشيحات والمكافأت
أ) أسماء أعضاء لجنة الــــترشيحات والــــمكافأت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
بعد إنتخاب مجلس االدارة خالل الجمعية العمومية وفي إجتماعه االول المنعقد بتاريخ 13مايو  2014تم تشكيل لجنة الترشيحات
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس االدارة التالية أسماؤه.
والمكافأت والتي
ّ
المنصب

الصفة

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت

رئيس اللجنة

مستقل

السيد /أحمد عيسى النعيم

عضو

غير مستقل

السيد/سالم الشرهان

عضو

مستقل

السيد/أحمد سالم عبدهلل الحوسني
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معلومات عامة
أ) بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر االغالق،أعلى سعر ،وأدنى سعر) في كل شهر خالل السنة المالية للعام
2014
بيان بالتعامالت على أسهم الشركة خالل العام .2014

الشهر

سعر السهم في نهاية
كل شهر من سنة 2014

أعلى سعر

أدنى سعر

يناير

درهم 3.45

درهم 3.45

درهم 3.45

فبراير

درهم 3.45

درهم 3.45

درهم 3.45

مارس

درهم 3.45

درهم 3.45

درهم 3.45

إبريل

درهم 3.45

درهم 3.45

درهم 3.45

مايو

درهم 3.45

درهم 3.45

درهم 3.45

يونيو

درهم 3.45

درهم 3.45

درهم 3.45

يوليو

درهم 3.45

درهم 3.45

درهم 3.45

اغسطس

درهم 4.00

درهم 4.00

درهم 4.00

سبتمبر

درهم 3.80

درهم 3.80

درهم 3.80

اكتوبر

درهم 3.80

درهم 3.80

درهم 3.80

نوفمبر

درهم 3.78

درهم 3.78

درهم 3.78

ديسمبر

درهم 3.78

درهم 3.78

درهم3.78
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ب) إسم مدير االدارة ومؤهالته
إن السيدة نيشا برغانزا ،هندية الجنسية ،تشرف على إدارة الرقابة الداخلية ،وهي تحمل درجة إدارة االعمال للخدمات المالية
وبكالوريوس في المحاسبة.نيشا من ذوي الخبرة المهنية ،تحمل معها خبرة تزيد عن  10سنوات في مجال االعمال واالستثمارات
المالية والتدقيق الداخلي في الشرق االوسط بما في ذلك اكثر من  6سنوات من الخبرة مع شركة
مراجعة الحسابات الداخلية بروتيفيتي شركة الشرق األوسط.
ج) إسم ضابط االمتثال ومؤهالته
لقد أنشأ قسم االمتثال في الشركة في العام  2010من أجل التأكد من تطبيق ضوابط ومعايير الحوكمة وإلتزام الشركة بكافة
دوائرها واقسامها والعاملين فيها بتنفيذ كافة التشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العالقة .ان السيد دينيس إلياس يقوم
مهام ضابط االمتثال في الشركة ،وهو حائز على درجة الماجيستير في إدارة االعمال ،وهو
والتراخيص الهندية لبيع التأمين على الحياة وصناديق  JAIIBحاصل إيضا على المشارك الجديد في المعهد الهندي للمصرفيين
االستثمار ،لديه خبرة  9سنوات في االمتثال في بنك الهند.
د) بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة
إن آلية الرقابة الداخلية في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين كالتالي يتم وضع نهج منضبط لتقييم وتحسين فعالية السياسات
الداخلية وكذلك رصد ومراقبة مخاطر األعمال .وفيما يلي لمحة عامة عن عملية الرقابة الداخلية:
خطة الرقابة الداخلية :في رأس الخيمة الوطنية للتأمين ،نضع خطة سنوية للرقابة الداخلية في بداية العام مع التركيز على
الوظائف الرئيسية/اإلدارات .يتم الموافقة على خطة الرقابة الداخلية السنوية من قبل لجنة التدقيق.
تقارير الرقابة الداخلية :خالل العام ،ويتم إجراء المراجعات الداخلية وتصدر تقارير الرقابة الداخلية بشكل دوري .تقارير تلخص المالحظات/
(عال /متوسطة  /منخفضة) ،وإجابات اإلدارة والتوصيات .وتناقش هذه المالحظات مع اإلدارة العليا
،مجاالت التحسين ،آثار المخاطر
ٍ
ويتم االتفاق على جدول زمني لتنفيذ/إالصالحات ،كما يعرض التقرير على لجنة التدقيق.
متابعة الرقابة الداخلية :تُجرى على التقارير السابقة رقابة متابعة للتأكد من تنفيذ التغييرات المتفق عليها .يتم تقديم نتائج
المتابعة من خالل تقارير المتابعة وعرضه على لجنة التدقيق.
المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية وبيان
أسبابها ،وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبال نص قرار مجلس الوزراء رقم  23لسنة  2009في شأن رسوم االشراف والرقابة
ومعامالت التأمين على استيفاء رسوم تأشير ،وإنه في حال تأخير تقديم طلب التأشير نص على إستيفاء غرامات .وعليه فإن
غرامة وقدرها  150،000درهم قد فرضت على الشركة تشكل رسوم تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في سجل هيئة التأمين.
هذه الغرامة تتعلق بسنوات سابقة منذ  2006حتى .2010
مساهمة الشركة خالل العام  2014في تنمية المجتمع المحـلي والـحفاظ على البيئة
تعمل شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين على تطبيق سياسة بيئية وإجتماعية تجاه المجتمع المحلي ،فإن الشركة تساهم
وتشجع البرامج البيئية والرياضية واالجتماعية من خالل المساهمة في النشاطات االجتماعية والرياضية وثقفية.
قامت الشركة برعاية نادي االمارت الثقافي الرياضي .كما وإن الشركة تلتزم بمبادرتها لحماية البيئة والتي تتجلى في تفاصيل
عملياتها اليومية حيث تستخدم الورق معاد التدوير.
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د) بيان المساهمين الذين يملكون  5 ٪أو أكثر من رأس مال شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
إسم المساهم

النسبة المملوكة

حكومة رأس الخيمة

47.06 ٪

شركة السالم المحدودة

12.5 ٪

أحمد عيسى أحمد النعيم

10.62 ٪

الشركة الخليجية االستثمارات العامة

8.48 ٪

بيان االحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العـام ٢٠١٤
لقد صادفت الشركة عدة أحداث أبرزها:
• تم إختيار الشركة لكي تبيع الفائدة الصحية
• االساسية من هيئة الصحة في دبي
• زادت الشركة رأس مالها من  100مليون درهم الى  110مليون درهم
• ربحت الشركة جائزة افضل شركة تأمين تطبق الحوكمة في الشرق االوسط للعام  2015من خالل دراسة قامتبها شركة بورد
روم  ،بريطانيا.
• ربحت الشركة جائزة المينا إر الفضل إبتكار تكنولوجيا للعام . 2015
• تم تعيين رئيس للعمليات ورئيس للمخاطر.
• اطلقت الشركة اول عملية لشراء وثائق تأمين المركبات عبر موقعها االلكتروني www.rakinsurance.com

الرئيس التنفيذي
اندرو سميث

رئيس مجلس االدارة
الشيخ أحمد بن صقر القاسمي

مقرر مجلس االدارة ورئيسة
الشؤون القانونية واالمتثال
ريجينا دوميط
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ب) بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
أدناه رسم بياني عن كيفية تفاعل سعر السهم مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.

ج) بيان بتوزيـع مـلكية المساهمين كـما في  .31/12/2014محلي ،خليجي ،عربي ،و أجنبي

ملكية المساهمين

حكومات

شركات

أفراد

محلي

47.06 ٪

24.91 ٪

26.7٥ ٪

خليجي

ال يوجد

0.05 ٪

0.04 ٪

عربي

ال يوجد

0.1 ٪

ال يوجد

أجنبي

ال يوجد

ال يوجد

0.01 ٪
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