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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2018
أوال -بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  2018وكيفية تطبيقها:
لقــد بــدأت شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بتطبيــق وتبنــى قوانيــن وأنظمــة حوكمــة الشــركات منــذ عــام  2009إذ صــدر تقريــر الحوكمــة عــن عــام  2009فــى شــهر يونيــو  2010وهــو
منشــور علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع ،كمــا صــدر تقريــر الحوكمــة عــن عــام  2010فــى شــهر فبرايــر  ،2011وتقريــر الحوكمــة عــن عــام  2011فــى مــارس  2012ونشــر علــى موقــع
هيئــة األوراق الماليــة والســلع وموقــع الشــركة االلكترونــى ،وكذلــك تقاريــر الحوكمــة لألعــوام  2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012وتــم نشــرها علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع
وموقــع الشــركة االلكترونــى ،ويعــد هــذا التقريــر العاشــر مــن نوعــه وهــو يتعلــق بعــام .2018
إن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة تؤمــن بضــرورة وأهميــة التطبيــق العملــى لمبــادئ وقوانيــن الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي بشــكلها الدقيــق وبمــا يتالئــم مــع
مصالحلشــركة ومســاهميها لمــا لهــذه القوانيــن والضوابــط مــن آثــار إيجابيــة تعــود بالنفــع علــى كافــة األطــراف .وتؤمــن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة أن االلتــزام بمبــادئ وقواعــد
الحوكمــة مــن شــأنه أن يحافــظ علــى أموالهــا وأمــوال المســاهمين معهــا لمــا تكفلــه هــذه المبــادئ مــن معاييــر شــفافية وكفــاءة تدفــع الشــبهة عــن الشــركة وتؤمــن ثقــة
المســاهمين فــي مجلــس إدارتهــا ممــا يدفــع عجلــة اإلنتــاج إلــى األمــام.
ولذلــك فــإن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة تلتــزم بمعاييــر االمتثــال بتطبيــق القــرارات واللوائــح واألنظمــة والقوانيــن المتعلقــة بتنظيــم وإدارة الشــركات المســاهمة العامــة والتــى
ينبــع معظمهــا مــن قانــون الشــركات التجاريــة االتحــادى رقــم  2لســنة  2015فــى شــأن الشــركات التجاريــة ومــا تــاه مــن قــرارات أو تفســيرات أو توجيهــات أصدرتهــا هيئــة األوراق
الماليــة والســلع والجهــات الرســمية المختصــة فــى الدولــة الحقــا وحتــى اآلن فــى كافــة أنشــطتها وتعامالتهــا.
وتــود شــركة رأس الخيمــة العقاريــة أن تؤكــد بأنهــا ملتزمــة بتطبيــق األحــكام الــواردة فــى القــرار الــوزارى رقــم  7لســنة  2016باعتبــاره أحــدث تشــريع صــدر فــى هــذا الشــأن .وأهــم مــا
اتخذتــه الشــركة مــن إجــراءات تطبيقــا لهــذا القــرار اإلفصــاح الــدوري المســبق عــن تواريــخ انعقــاد مجلــس اإلدارة قبــل االجتمــاع بمــا يزيــد علــى يوميــن عمــل ،واإلفصــاح عــن نتائــج
االجتمــاع بمجــرد انتهــاء االجتمــاع.
كمــا التزمــت شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بمعاييــر اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة المتعلقــة بالشــركة عــن كل ربــع خــال عــام  2018وذلــك فــي ميعادهــا ،وذلــك تحــت إشــراف الســوق
المالــي وهيئــة الســلع والخدمــات .كمــا أنــه عمــا بأحــكام القانــون لــم يتقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أي بــدالت تمثيــل أو حضــور عــن اجتماعــات المجلــس ،علــى أنــه تقاضــى
بعضهــم بــدالت حضــور عــن المجالــس المنبثقــة عــن المجلــس وفقــا لمــا ســيرد تفصيلــه فيهــا بعــد باعتبــاره مجهــودا إضافيــً فــوق المجهــودات العاديــة كعضــو مجلــس إدارة.
أمــا الــدورة الحاليــة فقــد بــدأت بانتخــاب تســعة أعضــاء مجلــس إدارة بتاريــخ  17مــارس  2018فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة تنتهــي فتــرة المجلــس الحاليــة بتاريــخ
 16مــارس .2021

ثانيا -بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام :2018
يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فيهــا بالقواعــد واإلجــراءات التــى تحكــم تعامــات أعضــاء المجلــس وموظفــى الشــركة ممــن تتوافــر لديهــم معلومــات بحكــم مناصبهــم،
وبهــدف االرتقــاء بمســتوى الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة الفرصــة للمســاهمين ليكونــوا متســاوين فــى تعامالتهــم فــى ســهم الشــركة فــى ذلــك شــأن المطلعيــن مــن داخــل
الشــركة.
فقــد قامــت الشــركة بتزويــد الســوق المالــى بقائمــة بأســماء الســادة /رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكذلــك قائمــة محدثــة بأســماء المطلعيــن مــن اإلدارة التنفيذيــة
ورؤســاء األقســام ممــا يحتــم علــى هــؤالء المطلعيــن االلتــزام باإلجــراءات التــى يضعهــا الســوق والهيئــة عبــر أخــذ موافقــة مديــر الســوق المالــى علــى أيــة تعامــات تجــرى علــى
الورقــة الماليــة الخاصــة بالشــركة (ســهم الشــركة) ســواء بالبيــع أو الشــراء ومــن خــال قاعــة التــداول أو التحويــات العائليــة فــى إدارة المقاصــة.

كما أن إدارة السوق المالية توقف تلقائيا عبر نظامها االلكترونى كل من وردت أسمائهم فى قائمة المطلعين من التعامل فى أسهم الشركة
بيعًا أو شراء قبل خمسة عشر يوما ولحين اإلفصاح عن النتائج المالية الالزمة لكل فترة وهذا الموضوع يتم آليا عبر نظام السوق وهيئة األوراق
المالية والسلع.
أما إذا رغب أى من المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة خالل فترة السماح (خارج فترات المنع) فيتوجب عليه تقديم طلب وفقًا للنماذج
المعتمدة من سوق أبو ظبى لألوراق المالية ومن وسيطه المالى.
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تجدر اإلشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع اإلجراءات التى يقررها السوق المالى بهذا الخصوص مشددة بين
الحين واآلخر ،على تطبيق هذه القوانين وااللتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة والتى تحكم
هذه التعامالت.
وتهدف اإلجراءات المتخذه إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث ال يقوم مجلس اإلدارة والعاملين
بالشركة باستغالل المعلومات التى قد تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم ،ولذلك فإن الشركة تطبق كافة اللوائح
التنظيمية التى أصدرتها هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى لألوراق المالية أو تلك التى ستصدر مستقبال.
وخالل عام  2018أجرى السادة اآلتي أسماؤهم عمليات تداول األسهم من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم حتى الدرجة األولى وفقًا للجدول التالي
خالل فترات السماح:
م

االسم

1

محمد حسن عبداهلل
عمران الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة

2

عبد العزيز عبد اهلل سالم
الزعابي

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

1,000,000

3

محمد سلطان محمد
القاضي الشحي

العضو المنتدب

1,000,000

-

4

الشيخ /طارق أحمد حميد
محمد القاسمي

عضو مجلس إدارة
مستقل

6,001,000

-

-

5

الشيخ /أحمد عمر عبد
اهلل القاسمي

عضو مجلس إدارة
مستقل

200,000

-

-

6

د .محمد عبد اهلل محمد
الحمودي المحرزي

عضو مجلس إدارة
مستقل

2,136,376

-

-

7

محمد أحمد علي حسن
رقيط العلي

عضو مجلس إدارة
مستقل

120,000,000

-

80,000,000

8

نواف غباش أحمد غباش
المري

عضو مجلس إدارة
مستقل

273,347

-

200,000

9

سميح أنسي
نجيب ساويرس

عضو مجلس إدارة
مستق

-

-

-
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المنصب /صلة
القرابة

األسهم
المملوكة كما
في
2018/12/31

إجمالي
عملية البيع
خالل عام
2018

إجمالي
عملية
الشراء خالل
عام 2018

3,058,678

-

-

-

-

-

3

ثالثًا -تشكيل مجلس اإلدارة:
أ تشكيل مجلس اإلدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهالت التى يتمتع بها كل منهم:
بموجب المادة رقم ( )19من النظام األساسى للشركة ،يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة ( )9أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية
العادية للشركة بالتصويت السرى وتكون مدة المجلس ثالث سنوات وعليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الخامسة فى اجتماع
الجمعية العمومية السنوية العادى للشركة يوم السبت الموافق  17مارس  2018وبهذا يكون المجلس قد أمضى حوالي سنة حتى إعداد هذا
التقرير.
ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء ثمانية منهم من مواطنى دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو واحد هو السيد /سميح أنسي ساويرس
مصري الجنسية والسادة أعضاء مجلس اإلدارة مشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة والكفاءة العالية ،وال يزال يمارس هذا المجلس صالحياته
حتى اآلن إذ تنتهى مدة المجلس الحالى بتاريخ  16مارس  2021وفيما يلى بيان بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم
والخبرات والمؤهالت التى يتمتعون بها:
المدة التي قضاها
كعضو في مجلس

م

المنصب

االسم

الفئة

الخبرات

المؤهالت

1

رئيس
مجلس
االدارة

السيد /محمد حسن
عـمـران

مستقل

يمتلك خبرة واسعة وغنية جدًا
في مجال االتصاالت ،حيث أنه تولى
رئاسة مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت “اتصاالت” منذ عام 2005
وحتى عام  2012التى تعد من أكبر
الشركات على الصعيد العالمى،
والمصنفة ضمن أكبر  500شركة
على مستوى العالم ضمن قائمة
الفاينناشال تايمز .وقد صنفته مجلة
اريبيان بزنس فى عام  2010ضمن
قائمة أقوى  100شخصية عربية ،ويعد
الشخصية العربية الوحيدة التى
حافظت على تواجدها فى قائمة
عام  2010كما فاز بجائزة الرئيس
العالمى التنفيذى لعام  2010من هيئة
االتصاالت الدولية كأفضل قيادى
عالمى فى قطاع االتصاالت .انضم
محمد عمران إلى “اتصاالت” فى العام
 ،1977وبعد سنة واحدة من إنشائها،
وشغل أول منصب فى اإلدارة العليا
عام  1982حيث شغل منصب مدير
منطقة رأس الخيمة ،وعين بعدها
نائبًا لمدير عام “اتصاالت” فى عام
 ،1984وتدرج حتى وصل إلى منصب
الرئيس التنفيذى ل“اتصاالت” عام
 .2004كما شغل محمد عمران منذ
عام  1997وحتى عام  2012منصب
رئيس مجلس إدارة شركة الثريا”
إحدى الشركات الرائدة عالميا فى
مجال خدمات اتصاالت الهاتف
المتحرك عبر األقمار الصناعية مع
تغطية تشمل حوالى ثلثى الكرة
األرضية .وقد أصدر صاحب لسمو
الشيخ /خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه اهلل” مرسوما
يقضي بتعيين محمد عمران
الشامسي رئيسا لمجمع كليات
التقنية العليا بدرجة وزير ،وقد شغل
هذا المنصب حتى عام

يحمل شهادة
البكالوريوس فى
الهندسة اللكترونية
من جامعة القاهرة
فى جمهورية مصر
العربية وقد حصل
عليها عام 1977

 10سنوات

2

نائب رئيس

السيد /عبد العزيز

مستق

لديه خبرة غنية جدًا فى مجال إدارة
األعمال في

يحمل شهادة

 10سنوات

إدارة الشركة
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عضوياتهم

مناصبهم في أية

ومناصبهم في

مواقع رقابية أو

أية شركات

حكومية أو تجارية

مساهمة أخرى

هامة أخرى.

رئيس مجلس إدارة
بنك رأس الخيمة
الوطني

رئيس مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية

رئيس مجلس

النائب الثانى
لرئيس

4

المجلس الوطنى
االتحادى

مجلس االدارة

عبد اهلل الزعــابـــــــى

ل

القطاع العقارى والمصرفى
واالستثمارات العقارية والمصرفية.
كما لديه خبرة كبيرة في شؤون
المجلس الوطني االتحادي

إدارة شركة
الخليج
االستثمارية

بكالوريوس إدارة
أعمال دولية من
جامعة سان جوس
بالواليات المتحدة
األمريكية عام 1987

عضو مجلس
إدارة شركة
جلفار لالدوية

رئيس مجلس إدارة
مؤسسة رأس
الخيمة
لألعمال الخيرية
نائب رئيس مجلس
إدارة شركة رأس
الخيمة العقارية

3

العضو
المنتدب

السيد /محمد سلطان
القاضى

غير تنفيذي

يتمتع بخبرة واسعة جدًا فى مجال
اإلدارة وتمتد عبر  35عامًا تدرج
فيها بالمناصب والوظائف وقضى
معظمها فى مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت “اتصاالت” ( )26عاما شغل
خاللها عدة مناصب قيادية منها
مدير عام مؤسسة اإلمارات لالتصاالت
برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة
شركة زانتل (شركة زنجبار لالتصاالت
فى زنجبار) وقاد فريق عمل تمكن
من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة
اإلمارات لالتصاالت بالسودان
(سوداتل) وكان عضوًا فى مجلس
إدارة المؤسسة العربية لالتصاالت
الفضائية (عربسات) لمدة  15عاما
وممثل اإلمارات باللجنة الدائمة
لالتصاالت بجامعة الدول العربية
بالقاهرة باإلضافة إلى العديد من
المهام األخرى .وتم تكريم السيد/
محمد سلطان القاضي بحصوله
على مركز متقدم ضمن أفضل
 100رئيس تنفيذي لعام  2017على
مستوى منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد
األوروبي إلدارة األعمال ()INSEAD
و ونظم المؤتمر مجلة TRENDS
في المملكة العربية السعودية.
وكما حصل على جائزة أفضل رئيس
تنفيذي عام  2018على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي ضمن
مؤتمر وجائزة أفضل رئيس تنفيذي
في دول مجلس التعاون الخليجي
التي قام بتصنيفه المعهد األوروبي
إلدارة األعمال ( )INSEADو ونظم
المؤتمر مجلة  TRENDSفي
المملكة العربية

يحمل شهادة
البكالوريوس فى
الهندسة اللكترونية
من جامعة القاهرة
فى جمهورية مصر
العربية وقد حصل
عليها عام 1977

 10سنوات

نائب رئيس مجلس
إدارة في شركة
رأس الخيمة
لالسمنت األبيض
والمواد االنشائية
رئيس مجلس
إدارة البنك التجاري
الدولي .CBI

العضو المنتدب/
لشركة رأس الخيمة
العقارية

4

عضو مجلس
إدارة

الشيخ /طارق أحمد
بن حميد
القــاســـمـــــى

غير تنفيذي

يتمتع بخبرة واسعة فى القطاع
المصرفي ومجال المصارف وإدارتها و
ولديه خبرة في إدارة األعمال التجارية

يحمل درجة
البكالوريوس فى
إدارة األعمال من
جامعة سان
فرانسيسكو –
الواليات المتحدة
األمريكية

 7سنوات

ال يوجد

عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية

5

عضو مجلس
إدارة

الشيخ /أحمد بن
عمر القـــاســمـــــى

غير تنفيذي

يمتلك خبرة تزيد على ثمان سنوات
فى مجال اإلدارة و وإدارة األعمال
التجارية

يحمل درجة
الماجستير فى
إدارة األعمال من
الجامعة الكندية فى
دبى

 4سنوات

ال يوجد

عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية

6

عضو مجلس
إدارة

الدكتور /محمد عبداهلل
المحــــــــرزى

غير تنفيذي

يمتلك خبرة واسعة في مجال عمل
الجمارك والموانيء بامارة رأس الخيمة.
كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة
دائرة الجمارك والموانيء وتنظيمها
واالشراف عليها إداريا.

يحمل شهادة
الدكتوراه فى اإلدارة
الحكومية تخصص

 4سنوات

ال يوجد

مدير عام دائرة
الجمارك والموانئ
برأس الخيمة
عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية.
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الضرائب المضافة
من جامعة كامبيرا
– استراليا ودرجة
الماجستير فى
األدب من جامعة
وستمنستر –
المملكة المتحدة
7

عضو مجلس
إدارة

السيد /محمد أحمد
رقــــيــط

غير تنفيذي

يمتلك خبرة واسعة في مجال العقار
واالنشاء والتطوير واالستثمار ،كما
تقلد مناصب عدة أهمها عضو
المجلس الوطنى االتحادى.

خريج كلية الملكية
البحرية البريطانية

 10سنوات

ال يوجد

رئيس مجلس
إدارة شركة العلى
لإلنشاء والتعمير
األمين العام
لمؤسسة صقر
لألعمال الخيرية.
مدير عام الدائرة
الخاصة لصاحب
السمو /الشيخ
سعود بن صقر
القاسمي عضو
المجلس األعلى
لالتحاد حاكم إمارة
رأس الخيمة .عضو
مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية .مالك
مؤسسة محمد
رقيط العقارية.

8

عضو مجلس
إدارة

نواف غباش المري

غير تنفيذي

لديه خبرة كبيرة وواسعة بأكثر
من عشرون سنة في إدارة وتطوير
العقارات ومراكز التسوق واالستثمار
وشركات التأمين وقطاع الصحة
وتجارة التجزئة وتأسيس أعمال
جديدة وكذلك خبرة قوية في إدارة
الشركات والمؤسسات.

بكالوريوس إدارة
أعمال من جامعة
االمارات العربية
المتحدة – سنة
1998

 8سنوات

رئيس مجلس إدارة
شركة التأمين
المتحدة

نائب رئيس مجلس
إدارة شركة غباش
للتجارة واالستثمار
المحدودة من عام
 1999وحتى تاريخه

9

عضو مجلس
إدارة

سميح أنسي ساويرس

غير تنفيذي

خبرة واسعة وطويلة في إدارة
الشركات بمختلف مجاالتها

بكالوريوس في
الهندسة االقتصادية
من جامعة برلين
للتكنولوجيا
سنة 1980

من  2005إلى 2012
ومن  2018حتى
تاريخه

عضو مجلس إدارة
وعضو اللجنة
التنفيذية لمركز
صحارى
بالشارقة من عام
 2000حتى تاريخه
رئيس مجلس إدارة
شركة راك فارما
– بنجالدش – من
سنة
 2015حتى تاريخه
 1سنة

ال يوجد

مؤسس ورئيس
مجلس إدارة شركة
اوراسكوم القابضة
للتنمية  -مصر
مؤسس وعضو في
مؤسسة ساويرس
للتنمية االجتماعية
التي تأسست في
ابريل 2001
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ب – بيان تمثيل العنصر النسائى فى مجلس اإلدارة للعام :2018
بــأن يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يشــكل مــن تســعة ( )9أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العموميــة العاديــة بالتصويــت الســرى فقــد كان عــدد
ونســبة األعضــاء الذكــور واإلنــاث علــى النحــو التالــى:
فال يوجد تمثيل للعنصر النسائي وفقًا للجدول التالي:
العنصر

العدد

النسبة

أعضاء مجلس اإلدارة – ذكور

9

%100

أعضاء مجلس اإلدارة – إناث

صفر

%0

ت – بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:
ؤمــن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بأهميــة مشــاركة العنصــر النســائى فــى مســيرة التنميــة وضــرورة مشــاركتها فــى مجالــس إدارة للشــركات ،وذلــك
خــال دورات مجلــس اإلدارة الســابقة قــد تــم فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة لــكال الجنســين دون أى تمييــز إال أنــه لــم يتقــدم أى عنصــر
نســائى للترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة خــال دورات المجلــس الســابقة.
ث – بدالت حضور جلسات المجلس واللجان المنبيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبثقة عنه:
 .1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام :2017
بلــغ مجمــوع المكافــآت المدفوعــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام  2017مبلــغ  5,263,000درهــم تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العموميــة
للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ  17مــارس  2018وإقرارهــا مــن قبلهــم.
 .2جموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  2018والتى سيتم عرضها ف جتماع الجمعية العمومية السنوى
للمصادقة عليه:
وبموجــب القوانيــن االتحاديــة وقواعــد الحوكمــة ،يجــب أال تزيــد مكافــأة مجلــس اإلدارة عــن  %10مــن الربــح الصافــى علــى أال تتجــاوز  % 10مــن تلــك األربــاح
للســنة الماليــة كمــا يجــوز أن تدفــع الشــركة مصاريــف أو أتعابــً أو مكافــأة إضافيــة أو مرتبــً شــهري ُا بالقــدر الــذى يقــرره مجلــس اإلدارة ألى عضــو مــن
أعضائــه إذا كان العضــو يعمــل فــى أى لجنــة أو يبــذل جهــودًا خاصــة أو يقــوم بأعمــال إضافيــة لخدمــة الشــركة فــوق واجباتــه العاديــة كعضــو فــى
مجلــس إدارة الشــركة وذلــك وفقــً لقــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  7لســنة  2016بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســى وحوكمــة الشــركات المســاهمة
العامــة .ويقتــرح الســادة أعضــاء اإلدارة مجلــس علــى الجمعيــة العموميــة توزيــع مكافــآت لهــم عــن العــام  2018مقدارهــا  4مليــون درهــم.
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 .3بيان بتفاصيل بدالت حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام 2018
وفقا للجدول التالي:

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
إلسم

المنصب

م

1

السيد /محمد حسن عمران

رئيس مجلس اإلدارة

-

2

السيد /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس
اللجنة التنفيذية واالستثمار

 4جلسات ( )10,000بالجلسة

3

السيد /محمد سلطان القاضي

العضو المنتدب و رئيس لجنة
الترشيحات والمكافئات وعضو سابق
بلجنة الترشيحات واللجنة التنفيذية
عن الدورة السابقة

جلسة ( )5,000بالجلسة

لجنة
اللجنة التنفيذية واالستثمار

لجنة الترشيحات

مجموع قيمة

عدد

والمكافئات

البدالت

االجتماعا ت

-

-

-

-

-

-

40,000

4

الترشيحات
والمكافئات

جلسة بالجلسة
()5,000

-

10,000

2

4

الشيخ /طارق أحمد حميد القاسمي

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة
التنفيذية واالستثمار

 3جلسات ( )5,000بالجلسة

-

-

15,000

3

5

الشيخ /أحمد عمر القاسمي

عضو مجلس إدارة و عضو لجنة
الترشيحات والمكافئات وعضو اللجنة
التنفيذية واالستثمار

 4جلسات ( )5,000بالجلسة

-

-

20,000

4

6

د .محمد عبداهلل المحرزي

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة
التدقيق وعضو سابق بلجنة
الترشيحات عن الدورة السابفة

-

جلسة ()5,000
بالجلسة

 4جلسات بالجلسة
()10,000

45,000

5

7

السيد /محمد أحمد رقيط

عضو مجلس إدارة و عضو لجنة
الترشيحات والمكافئات وعضو اللجنة
التنفيذية واالستثمار

 2جلسة ( )5,000بالجلسة

-

-

10,000

2

8

السيد /نواف غباش المري

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة
التنفيذية واالستثمار وعضو لجنة
التدقيق

جلسة ( )5,000بالجلسة

-

جلسة
( )5,000بالجلسة

10,000

2

9

السيد /سميح أنسي ساويرس

عضو مجلس إدارة

 2جلسة ( )5,000بالجلسة

-

-

10,000

2

10

السيد /مصطفى علي الشرياني

عضو سابق بمجلس اإلدارة عن
الدورة السابقة وعضو بلجنة التدقيق
واللجنة التنفيذية عن الدورة السابقة

جلسة ( )5,000بالجلسة

-

جلسة ()5,000
بالجلسة

10,000

2

السيد /جمال سالم بن درويش

عضو سابق بمجلس اإلدارة عن
الدورة السابقة ورئيس سابق للجنة
الترشيحات واللجنة التنفيذية عن
الدورة السابقة

جلسة ( )5,000بالجلسة

جلسة ()10,000
بالجلسة

-

15,000

2

11

السيد /اندرو روبنسون

عضو مستقل في لجنة التدقيق

-

-

 3جلسات ()5,000
بالجلسة

15,000

3

12

السيد /ساجو أغسنتين

(عضو سابق في لجنة التدقيق) عن
الدورة السابقة

-

-

جلسة ()5,000
بالجلسة

5,000

1
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ملحوظــة  :1يتقاضــى العضــو المنتــدب الســيد /محمــد ســلطان القاضــي بــدل مجهــود إضافــي مقــداره  100,000درهــم شــهريًا نظيــر قيامــه بمهــام
ومســؤوليات العضــو المنتــدب كمجهــود إضافــي يفــوق الواجبــات العاديــة للســادة /أعضــاء مجلــس اإلدارة.
ملحوظــة  :2يتقاضــى الســيد /انــدرو روبنســون (عضــو مســتقل فــي لجنــة التدقيــق) مكافئــة شــهرية مقدارهــا  1,667درهــم باإلضافــة إلــى  5,000درهــم
بــدل حضــور عــن الجلســة الواحــدة.
جـ  -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام :2018
عقد المجلس خالل العام المالى  2018المنتهى فى  31ديسمبر  2018عدد  8اجتماعات كالتالي:
م

تاريخ اإلجتماع

عدد الحضور
الشخصي

أسماء األعضاء الغائبين/
المعتذرين

عدد الحضور
بالوكالة

1

االجتماع رقم  2018/1بتاريخ 2018/2/15

9

-

2

االجتماع رقم  2018/2بتاريخ 2018/3/8

7

الشيخ /طارق أحمد القاسمي
السيد /جمال سالم بن درويش
(عضو سابق)

3

1االجتماع رقم  2018/3بتاريخ 2018/3/17

8

4

االجتماع رقم  2018/4بتاريخ 2018/4/19

8

السيد /محمد أحمد رقيط

5

االجتماع رقم  2018/5بتاريخ 2018/6/30

8

د .محمد عبداهلل المحرزي

6

االجتماع رقم  2017/6بتاريخ 2018/10/4

7

الشيخ /أحمد بن عمر القاسمي
السيد /سميح أنسي ساويرس

7

االجتماع رقم  2017/7بتاريخ 2018/10/27

9

-

8

االجتماع رقم  2018/8بتاريخ 2018/12/8

9

-

اعتذر السيد /سمح ساويرس
عن الحضور وأناب السيد /نواف
غباش في الحضور نيابة عنه

1

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة كانت على النحو التالى:
االسم

عدد مرات الحضور

السيد /محمد حسن عمران

8

السيد /عبد العزيز عبد اهلل الزعابى

8

السيد /محمد سلطان القاضى

8

الشيخ /طارق أحمد القاسمى

7

الشيخ /أحمد بن عمر القاسمى

7

الدكتور /محمد عبد اهلل المحرزى

7

السيد /محمد أحمد رقيط

7

السيد /نواف غباش المري السيد /سميح أنسي ساويرس

6

السيد /سميح أنسي ساويرس

4

ت – بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:
تفويــض عــام صــادر مــن مجلــس إدارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة اســتنادا ألحــكام النظــام األساســى لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة «الشــركة» وقــرار
مجلــس اإلدارة العاشــر الصــادر بتاريــخ  2016/5/17فــى اجتماعهــا الثانــى المنعقــد بتاريــخ  2016/4/30البنــد المتعلــق باالطــاع علــى نمــوذج التفويــض
الخــاص بالســيد /العضــو المنتــدب /الرئيــس التنفيــذى حيــث قــرر المجلــس باإلجمــاع علــى تفويــض العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذى لشــركة رأس
الخيمــة العقاريــة الســيد /محمــد ســلطان القاضــى فــى تمثيــل الشــركة لــدى كافــة الدوائــر والجهــات علــى كافــة المعلومــات والجهــات الرســمية وغيــر
الرســمية والخاصــة ولــدى الشــركات والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والتوقيــع علــى كافــة المعامــات واألوراق الالزمــة إلتمــام أعمــال
الشــركة لــدى كافــة الجهــات الحكوميــة
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وغيــر الحكوميــة والخاصــة ولــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ،وفــى تمثيــل الشــركة والتوقيــع نيابــة عنهــا فــى كافــة األمــور والنواحــى الماليــة واإلداريــة
والقانونيــة والقضائيــة وفــى شــراء األســهم والحصــص فــى الشــركات القائمــة منهــا والتــى مــا زالــت تحــت التأســيس وفــى االشــتراك فــى إداراتهــا واتخاذ
قراراتهــا وإدارة كافــة شــؤونها مــن كافــة النواحــى الماليــة واإلداريــة والقانونيــة والقضائية.
كمــا قــرر مجلــس اإلدارة تفويــض الســيد /محمــد ســلطان القاضــى (العضــو المنتــدب /الرئيــس التنفيــذى) بالتوقيــع علــى العقــود التــى تتضمــن شــرط
التحكيــم وإبــرام وتوقيــع اتفاقيــات التحكيــم مــع أى طــرف باســم الشــركة وبالنيابــة عنهــا واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة فــى هــذا الخصــوص بمــا فــى
ذلــك تعييــن المحكميــن والخبــراء وردهــم وإجــراء التســويات والتصالــح والتنــازل واتخــاذ كافــة اإلجــراءات األخــرى المتعلقــة بالتحكيــم والتــى تتطلــب
تفويــض خــاص بموجــب القانــون وذلــك بموجــب نــص المــادة  25مــن النظــام األساســى للشــركة ،واإلجــازة والمصادقــة علــى كافــة اتفاقيــات التحكيــم
والعقــود التــى تتضمــن شــرط التحكيــم التــى تــم إبرامهــا ســابقًا مــن قبــل الســيد /محمــد ســلطان القاضــى (العضــو المنتــدب /الرئيــس التنفيــذى)
باســم الشــركة وبالنيابــة عنهــا مــع أى طــرف كان ،وكافــة مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات فــى هــذا الخصــوص وذلــك فــى ضــوء أحــكام النظــام األساســى
للشــركة ،وصــدر قــرار مجلــس اإلدارة رقــم  2018/3/3بتجديــد التفويــض والصالحيــات الممنوحــة للعضــو المنتــدب وذلــك فــي الجلســة المنعقــدة بتاريــخ
 ،2018/3/17وينتهــي التفويــض بنهايــة مــدة واليــة المجلــس فــي .2021/3/16
خ .التعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح)
لم يتم عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة خالل عام .2018
د .الهيكل التنظيمي للشركة:

Board of Directors

& Executive
Investment Committee

Audit Committee

& Nomination
Remuneration
Committee

Manager – Internal
Control

Managing Director

Business Development

Director of Corporate
Services

HR

Chief Commercial
Ofﬁcer

Retail & Leasing

Executive Ofﬁce

Legal

Chief Executive Ofﬁcer

Chief Operating Ofﬁcer

Chief Financial Ofﬁcer

Sales

Finance

Projects
Management

Admin

Marketing

& Design
Development

IT

Sales Admin

Marina
Operation
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& Sr.Executive Secretry
Personal Assistant

Property
Management
& Contracts
Purchasing

Facility
Management

Customer
Happiness
Center

10

د .الهيكل التنظيمي للشركة:
مجموع الرواتب
والبدالت المدفوعة
لعام 2018
بالدرهم

مجموع المكافآت
المدفوعة لعام
)bonuses(2018
بالدرهم

أي مكافئات أخرى
نقدية /عينية
للعام  2018أو
تستحق مستقب ً
ال

-

495,000

-

39,398
33,110
عمولة مبيعات
14,906

االسم

المنصب

تاريخ التعيين

السيد /سميع الدين
صديقي

الرئيس التنفيذي

2018/5/6

السيد /محمد الطير

المدير التنفيذي
للعمليات

2008/2/17

1,064,486

2005/12/5

842,848

-

2018/6/24

799,755

عمولة مبيعات
10,654

السيد /ماروكى
جوزيف

الرئيس المالي

السيد /جيليس
الكسندر هاناه

رئيس الشؤون
التجارية

 2018تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع عن عام

1,279,256
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السيد /عمر العلي

مدير إدارة الخدمات المؤسسية

2017/8/20

690,740

-

24,420

د /.أحمد حسام
الصغير

المستشار القانوني
وأمين سر مجلس
اإلدارة

2017/2/1

502,074

-

19,085

رابعًا -مدقق الحسابات الخارجي:
أ .نبذة عن مدقق حسابات الشركة ،وبيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات األخرى
تعتبــر شــركة «ديولويــت آنــد تــوش» واحــدة مــن مؤسســات التدقيــق الخارجــى ذات الخبــرة الواســعة فــى مجــال التدقيــق والمعتمــدة لــدى وزارة
االقتصــاد ،وتمتلــك شــركة «ديلويــت آنــد تــوش» مكاتــب فــى أبــو ظبــى ودبــى والشــارقة ورأس الخيمــة والفجيــرة ،وقــد تــم تعييــن شــركة «ديلويــت
آنــد تــوش» كمدقــق حســابات الشــركة الخارجــى وهــو مســتقل عــن الشــركة وعــن مجلــس اإلدارة وهــو غيــر شــريك أو وكيــل ألحــد مؤسســى الشــركة
أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو قريبــا لــه حتــى الدرجــة الرابعــة وأن جميــع األعمــال التــى يقــوم بهــا مدقــق الحســابات الخارجــى خاليــة مــن أى تضــارب
للمصالــح ،هــذا وتلتــزم الشــركة بتطبيــق كافــة البنــود والشــروط الخاصــة بمدقــق الحســابات الخارجــى التزامــا بأحــكام القــرار رقــم  7لســنة  2016بشــأن
ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســى.
ب .بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قام بها مدقق الحسابات الخارجي:
اسم مكتب التدقيق

”ديلويت” آند توش

عدد السنوات التى قضاها كمدقق حسابات خارجى للشركة

 8سنوات

إجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام  2018بالدرهم

 275,000درهم

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018

ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية

بيان بالخدمات األخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسبات
الشركة بتقديمها خالل عام 2018

ال يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

وقــد تــم تعييــن شــركة ديولويــت آنــد تــوش كمدقــق الحســابات الخارجــى للشــركة بموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية لعــام  2011وذلــك فــى
اجتماعهــا العــادى بتاريــخ  24مــارس  2011وحــددت أتعابهــم بمبلــغ ( 215,000مائتــان وخمســة عشــر ألــف درهــم) ،وقــد تــم إعــادة تعيينهــم كمدقــق
حســابات خارجــى للشــركة وذلــك فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ  18أبريــل  2012كمدقــق حســابات خارجــى للشــركة وحــددت أتعابهــم
بمبلــغ ( 255,000مائتــان وخمســة وخمســون ألــف درهــم)  ،وتــم إعــادة تعيينهــم كمدقــق حســابات خارجــى للشــركة للســنة الماليــة  2014وذلــك فــى
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ  13مــارس  2014وحــددت أتعابهــم بمبلــغ ( 275000مائتــان وخمســة وســبعون ألــف درهــم) وقــد أعيــد
تعيينهــم كمدقــق خارجــى للشــركة للســنة الماليــة  2015وذلــك فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ  19مــارس  2015وحــددت أتعابهــم بمبلــغ
( 235,000مائتــان خمســة وثالثيــن الــف درهــم) وقــد أعيــد تعيينهــم بتاريــخ  19مــارس  2016وحــددت أتعابهــم بمبلــغ  275,000درهــم (مائتــان وخمســة
وســبعون ألــف درهــم) وأعيــد تعيينهــم بتاريــخ  18مــارس  2017وحــددت أتعابهــم بمبلــغ  285,000درهــم (مائتــان وخمســة وثمانيــن ألــف درهــم) وقــد
أعيــد تعيينهــم كمدقــق خارجــى للشــركة للســنة الماليــة  2018وذلــك فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ  17مــارس  2018وحــددت أتعابهــم
بمبلــغ  275,000درهــم (مائتــان وخمســة وســبعون ألــف درهــم) وتضمنــت خدماتهــم كافــة الخدمــات المهنيــة التــى لهــا عالقــة بمراجعــة التقاريــر الماليــة
الربعيــة وكذلــك الســنوية وفقــً لكافــة البنــود والشــروط الخاصــة بمدقــق الحســابات الخارجــى عمــا بأحــكام القــرار الــوزارى رقــم  7لســنة .2016
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كمــا لجــأت شــركة رأس الخيمــة العقاريــة إلــى شــركة  Land Sterling Property Consultants LLCلتقييــم األراضــي التــي تملكهــا مقابــل
مبلــغ مقــداره  57,000درهــم ،ولجــأت إلــى شــركة  HLB Hamatلتقييــم مســاهمات شــركة رأس الخيمــة العقاريــة لــدى الشــركات األخــرى ،ولــدى
صناديــق االســتثمار مقابــل مبلــغ مقــداره  20,000درهــم وذلــك للحصــول علــى تقييمــات مســتقلة محايــدة لممتلكاتهــا واســتثماراتها.
ج -التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية السنوية للعام .2018
ال يوجد تحفظات قام بها مدقق حسابات الشركة خالل عام 2018
خامسًا -لجنة التدقيق:
أ .أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصتها والمهام الموكلة إليها:
تشــكلت هــذه اللجنــة وفقــا ألنظمــة وضوابــط حوكمــة الشــركات وهــى مكونــة مــن أربعــة أعضــاء ثالثــة منهــم أعضــاء فــى مجلــس اإلدارة وعضــوًا
مســتق ً
ال رابعــً مــن خــارج المجلــس تــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة:
أعضاء لجنة التدقيق خالل الدورة السابقة لمجلس اإلدارة والمنتهية بتاريخ  19مارس  2005هم:
 الشيخ /طارق أحمد بن حميد القاسمى رئيسا للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل) السيد /محمد عبد اهلل المحرزى عضوًا فى اللجنة مستقل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل) السيد /محمد بن ثعلوب الدرعى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل) السيد /ساجو أغسنتين ،عضوا فى اللجنةوتم إعادة تشكيل لجنة التدقيق خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ  17مارس  2018وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:
 الدكتور /محمد عبد اهلل المحرزى ،رئيسا للجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل) السيد /نواف غباش المري ،عضوًا فى اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل)و عمــا بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم  2018/4/7الصادربنــاء علــى الجلســة المنعقــدة بتاريــخ  19أبريــل  ،2018تــم اختيــار الســيد /أنــدرو روبنســون كعضــو
فــي لجنــة التدقيــق مــن خــارج الســادة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة حيــث أنــه مــن ذوي الكفــاءات ولديــه أكثــر مــن  20عامــا مــن الخبــرة والممارســة فــى
مجلــس التحليــل المالــى واالستشــارى وهــو محاســب معتمــد بانجلتــرا وعمــل لــدى مكتــب  KPMGبدبــي وعمــان ،ويحمــل الســيد /أنــدرو درجــة الزمالــة
مــن معهــد تشــارترد للمحاســبين ،وتعتبــر الشــركة أن تعيينــه إضافــة ذات قيمــة عاليــة جــدًا لعمــل اللجنــة والشــركة علــى حــد ســواء نظــرًا لخبرتــه
الطويلــة فــى هــذا المجــال.
لــم يتــم تقديــم أى خدمــات خاصــة أخــرى أو أضافيــة مــن شــركة «دوليــت أنــد تــوش» مدقــق الحســابات الخارجــى للشــركة بخــاف التدقيــق للبيانــات
الماليــة عــام .2018
أما مهام لجنة التدقيق األخرى فهى:
 وضــع وتطبيــق سياســة التعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــى ورفــع التقريــر إلــى مجلــس اإلدارة لتحــدد فيــه المســائل التــى تــرى أهميــة اتخــاذ إجــراءبشــأنها مــع تقديــم توصياتهــا بالخطــوات الــازم اتخاذها
 تابعــة ومراقبــة واســتقاللية مدقــق الحســابات الخارجــى ومــدى موضوعيتــه ومناقشــته حــول طبيعتــه ونطــاق عمليــة التدقيــق ومــدى فاعليتهــاوفقــً لمعاييــر التدقيــق المعتمــدة.
 مراقبــة ســامة البيانــات الماليــة للشــركة وتقاريرهــا الســنوية والنصــف الســنوية والربــع الســنوية ومراجعتهــا كجــزء مــن عملهــا العــادى خــال الســنةوبعــد إقفــال الحســابات فــى أى ربــع ســنوى وعليهــا التركيــز بشــكل خــاص علــى مــا يلــى:
أية تغييرات فى السياسات والممارسات الحسابية
.1
إبراز النواحى الخاضعة لتقرير اإلدارة
.2
التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق
.3
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افتراض استمرارية عمل الشركة
.1
التقييد بالمعايير المحاسبية التى تقررها هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى لألوراق المالية
.2
التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
.3
 التنســيق مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والرئيــس المالــى فــى ســبيل آداء مهامهــا وعلــى اللجنــة االجتمــاع مــع مدققــى الحســابات الخارجيــنمــرة علــى األقــل فــى الســنة
 النظــر فــى أيــة بنــود هامــة وغيــر معتــادة تــرد أو يجــب إيرادهــا فــى تلــك التقاريــر والحســابات وعليهــا إيــاء االهتمــام الــازم بأيــة مســائل يطرحهــاالمديــر المالــى للشــركة أو ضابــط االمتثــال أو مدققــى حســابات الشــركة الخارجيــن
 مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من آدائها لواجبها فى إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية النظر فى نتائج التحقيقات الرئيسية فى مسائل الرقابة الداخلية التى يكلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة اإلدارة التأكــد مــن وجــود التنســيق فــى مــا بيــن المدقــق الداخلــى للشــركة ومدقــق الحســابات الخارجــى والتأكــد مــن توفــر المــوارد الالزمــة لجهــاز الرقابــةالداخليــة ومراجعــة ومراقبــة فاعليــة ذلــك الجهــاز
 مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية فى الشركة مراجعــة رســالة مدقــق الحســابات الخارجــى وخطــة عملــه وأيــة استفســارات جوهريــة يطرحهــا المدقــق علــى اإلدارة التنفيذيــة بخصــوص الســجالتالمحاســبية أو الحســابات الماليــة أو أنظمــة الرقابــة وردهــا وموافقتهــا عليهــا.
 التأكد من رد مجلس اإلدارة فى الوقت المطلوب على االستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة فى رسالة مدقق الحسابات الخارجى وضــع الضوابــط التــى تمكــن موظفــى الشــركة مــن اإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات محتملــة فــى التقاريــر الماليــة أو الرقابــة الداخليــة أو غيرهــا مــن المســائلبشــكل ســرى والخطــوات الكفيلــة بإجــراء تحقيقــات مســتقلة وعادلــة لتلــك المخالفــات
 مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهنى ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة مناقشــة واعتمــاد التقاريــر الماليــة الربعيــة للشــركة والمصادقــة عليهــا ورفعهــا إلــى الســوق الماليــى وهيئــة األوراق الماليــة والســلع فــى حــال تعــذراجتمــاع مجلــس اإلدارة فــى التوقيــت المناســب.
 التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة األوراق المالية رقم  7لسنة 2016 مراجعــة اســتثمارات الشــركة وتقييمهــا واعتمــاد الحلــول المناســبة بشــأنها كاختيــار آليــات التخــارج أو اعتمــاد الفــرص االســتثمارية األنســب بمبالــغال تتجــاوز ( 50مليــون درهــم)
 مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات االستثمار بشكل دورى ورفعها إلى مجلس اإلدارة التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف واألرشفة (كمحاضر االجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك) ترفــع اللجنــة جميــع تقاريرهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة العتمادهــا والمصادقــة عليهــا وذلــك فــى أول اجتمــاع يعقــده المجلــس عقــب آخــر اجتمــاعللجنــة.
 تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر. تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة آلداء واجبها بما فى ذلك التصريح لها باالستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا يمكــن للجنــة االســتعانة بــأي مــن الموظفيــن ذوي التخصصــات أو أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــة بــأي وقــت وذلــك لشــرح المواضيــع ذات الصلــةبعمــل اللجنــة
 لمجلس اإلدارة الحق فى طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس اإلدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة -النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة
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ب .عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصى لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة خالل العام المالى المنتهي فى  31ديسمبر  2018االجتماعات اآلتية:
االجتماع رقم  2018/1بتاريخ 2018/2/13
.1
االجتماع رقم  2018/2بتاريخ 2018/5/10
.2
االجتماع رقم  2018/3بتاريخ 2018/8/2
.3
االجتماع رقم  2018/4بتاريخ 2018/10/25
.4
االسم

عدد مرات الحضور

السيد /محمد عبد اهلل المحرزى

4

د .مصطفى علي الشرياني (عضو سابق في لجنة التدقيق)

1

السيد /نواف غباش المري

1

السيد /اندرو روبنسون

3

السيد /ساجو أغسنتين (عضو سابق في لجنة التدقيق)

1

سادسًا -لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ .أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصتها والمهام الموكلة إليها:
تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا ألنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهى مكونة من ثالثة أعضاء من المجلس وهم:
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ  17مارس  2018هم:
(عضو مجلس اإلدارة المنتدب)
		
السيد /محمد سلطان القاضي رئيسًا للجنة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل)
الشيخ /أحمد بن عمر القاسمى ،عضوا فى اللجنة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل)
السيد /محمد أحمد رقيط ،عضوا فى اللجنة
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:
 التأكد من استقالية األعضاء المستقلين بشكل مستمر تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم اختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلى:أعضاء مجلس اإلدارة بغرض االعتماد من المساهمين
.1
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
.2
أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض االعتماد من قبل المجلس
.3
 ترتيــب ومتابعــة اإلجــراءات المتعلقــة باقتراحــات العضويــة فــى مجلــس اإلدارة وفقــا ألحــكام القوانيــن واللوائــح الســارية واللوائــح الخاصــة بهيئــةاألوراق الماليــة والســلع
 تنظيــم ومتابعــة اإلجــراءات الخاصــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا وأحــكام هيئــة األوراق الماليــةوالسلع
 البحــث عــن األفــراد المؤهليــن لترشــيحهم كأعضــاء للمجلــس وتقديــم توصيــة بشــأنهم إلــى المجلــس وإجــراء دراســة حــول خلفيــة ومؤهــاتالمرشــحين المحتمليــن لعرضهــا علــى المجلــس
 -تقديم الئحة سنوية إلى مجلس اإلدارة تتضمن األفراد الموصى بترشيحهم من أجل االختيار وذلك خالل االجتماع السنوى العام للمساهمين

 2018تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع عن عام

15

 تقديم تقارير سنوية إلى مجلس اإلدارة مرفقة بتقييم ألداء المجلس ويجب على اللجنة مناقشة التقرير مع المجلس بعد نهاية كلسنة مالية
 مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان اإلشراف العام على تقييم أداء المجلس وأعضائة ومجاالت مسئولياتهم  ،ويتم ذلك بصورة سنوية على األقل واقتراح معايير آداء موضوعية إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فى الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي مراجعة خطط التطور المهنى وخطط التعاقب الوظيفى داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس واإلدارة العليا مراجعــة وتقديــم التوصيــات إلــى المجلــس بشــأن عقــود العمــل وترتيبــات الفصــل وترتيبــات التقاعــد وأيــة امتيــازات خاصــة باألعضــاء الرئيســينبــاإلدارة العليــا
 إعــداد السياســة الخــاص بمنــح المكافــآت والمزايــا والحوافــز والرواتــب الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن فيهــا ،ومراجعتهــا بشــكل ســنوىوعلــى اللجنــة أن تتحقــق مــن أن المكافــآت والمزايــا الممنوحــة لــإدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة معقولــة وتتناســب وأداء الشــركة
 تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم دراســة واعتمــاد مدفوعــات نهايــة الخدمــة والمكافــآت ومدفوعــات الفصــل والمدفوعــات المماثلــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء المنتدبيــنواإلدارة التنفيذيــة
 مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغييرات المقترحةب -عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:
عقــدت اللجنــة خــال العــام المالــى  2018اجتماعــا واحــدا برئاســة الســيد /جمــال ســالم بــن درويــش (عضــو مجلــس إدارة ســابق ورئيــس لجنــة الترشــيحات
والمكافئــات الســابق فــي الــدورة الســابقة) قبيــل انعقــاد الجمعيــة العموميــة بتاريــخ  2018/3/4وحضــره كل مــن:
د .محمد عبداهلل المحرزي ( عضو مجلس اإلدارة وعضو سابق في لجنة الترشيحات و المكافئات في الدورة السابقة)
.1
الســيد /محمــد ســلطان القاضــي ( العضــو المنتــدب لمجلــس اإلدارة و الرئيــس الحالــي لللجنــة فــي الــدورة الحاليــة وعضــو ســابق
.2
فــي لجنــة الترشــيحات و المكافئــات فــي الــدورة الســابقة)
سابعا -لجنة المتابعة و اإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين:
أ .أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين ،وبيان اختصاصتها والمهام الموكلة إليها:
تم تشكيل لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين على النحو التالي:
 -1المستشار القانوني للشركة /الدكتور أحمد حسام الصغير
 -2المدير المالي للشركة السيد /جوزيف ماروكي
 -3مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد /عثمان زيشمان
ومهــام هــذه اللجنــة هــي إعــداد ســجل خــاص ومتكامــل لجميــع األشــخاص المطلعيــن بمــا فــي ذلــك األشــخاص الــذي يمكــن اعتبارهــم أشــخاص
مطلعيــن بصــورة مؤقتــة والذيــن يحــق أو يتوافــر لديهــم االطــاع علــى المعلومــات الداخليــة للشــركة قبــل نشــرها ،كمــا يتضمــن الســجل اإلفصاحــات
المســبقة والالحقــة الخاصــة بالمطلعيــن.
ب .ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام :2018
قامــت اللجنــة بتحديــث قوائــم األشــخاص المطلعيــن لــدى الســوق المالــي بحيــث يشــمل أعضــاء مجلــس اإلدارة والصــف األول والثانــي بالشــركة مــن
الســادة كبــار الموظفيــن ،وكــذا بعــض الســادة المطلعيــن مــن القســم األقســام المختصــة.
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ثامنًا -أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة ( اللجنة التنفيذية واالستثمار)
أ .أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:
تعتبــر اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار مفوضــة ببعــض واجبــات مجلــس اإلدارة ومســؤولياته وذلــك بهــدف زيــادة فاعليــة المجلــس مــن خــال توظيــف
مهــارات بعــض أعضــاء اللجنــة فــي اإلشــراف علــى بعــض القضايــا الهامــة مثــل دعــم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ،والنظــر فــي مســائل االســتثمار وإداة
المخاطــر و ترفــع اللجنــة تقاريرهــا إلــى المجلــس بصفــة دوريــة .يتــم تشــكيل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة لمــدة ال تزيــد عــن  3ســنوات وتتكــون مــن
عــدد مــن األعضــاء ال يقــل عــن  4أعضــاء.
تشــكلت اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار للــدورة الحاليــة باإلنتخــاب وفقــً لقــرار مجلــس اإلدارة رقــم  2018/3/4مكونــة مــن  5أعضــاء و تــم إضافــة الســيد/
ســميح أنســي ســاويرس كعضــو فــي اللجنــة الحقــً بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم  2018/4/1ليكونــوا  6أعضــاء مــن المجلــس وهــم أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة
واالســتثمار خــال الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة بتاريــخ  17مــارس  2018التاليــة أســمائهم:
( نائب رئيس مجلس اإلدارة)
 -1السيد /عبد العزيز عبداهلل الزعابي ،رئيسا للجنة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
 -2الشيخ /طارق أحمد بن حميد القاسمي ،عضوا باللجنة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
 -3الشيخ /أحمد بن عمر القاسمي ،عضوا باللجنة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
 -4السيد /سميح أنسي ساويرس ،عضوا باللجنة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
 -5السيد /نواف غباش المري ،عضوا باللجنة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)
 -6السيد /محمد أحمد رقيط ،عضوا باللجنة
تقوم اللجنة التنفيذية واالستثمار بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:
 تقديم الدعم واإلسناد إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة التتنفيذية. المراجعة الدورية لسير عمل مشاريع الشركة وأعمالها بشكل عام. مراجعة واعتماد السياسات واالجراءات المتبعة في الشركة وصالحيات االعتماد والتوقيع من حين ألخر. تقديم االقتراحات واالّراء في حيتها إلى المجلس ورئيسه وهي تلك المتعلقة باالّداء العام للشركة والقضايا الرئيسية فيها إن وجدت. وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة اقتــراح المشــاريع الكبــرى واالســتثمارات االســتراتيجية للشــركة واقتــراح المســاهمة فــي االكتتابــات العامــة فــي أســهم الشــركات ورفعهــا إلــىمجلــس اإلدارة للمصادقــة عليهــا.
 مناقشة واعتماد التقارير المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس اإلدارة بالتوقيت المناسب. التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات. مراجعــة اســتثمارات الشــركة وتقييمهــا واعتمــاد الحلــول المناســبة بشــأنها كاختيــار اّليــات التخــارج أو اعتمــاد الفــرص االســتثمارية األنســب (بمبالــغال تتجــاوز  50مليــون درهــم).
 مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات االستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس اإلدارة. التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف واألرشفة (كمحاضر االجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك). يمكن للجنة اعتماد القرارات العاجلة بالتمرير في حال تعذر اجتماعها بالشرعة القصوى. مدة عمل اللجنة من عمر المجلس إال إذا صدر قرار عن مجلس اإلدارة عكس ذلك. أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس اإلدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة. النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة. يمكــن للجنــة االســتعانة بــأي مــن الموظفيــن ذوي التخصصــات أو أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بــأي وقــت وذلــك لشــرح المواضيــع ذات العالقــة بعمــلاللجنــة.
 لمجلس اإلدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك. ترفــع اللجنــة جميــع تقاريرهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة العتمادهــا والمصادقــة عليهــا وذلــك فــي أول اجتمــاع يعقــده المجلــس ويتلــو اّخــر اجتمــاعللجنــة.
 -عقد اجتماعات دورية أو بناء على طلب رئيس اللجنة أو غالبية أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك.
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ب .عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصى لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة خالل العام المالى المنتهي فى  31ديسمبر  2018االجتماعات اآلتية:
.1
.2
.3
.4

االجتماع رقم  2018/1بتاريخ 2018/2/1
االجتماع رقم  2018/2بتاريخ 2018/6/24
االجتماع رقم  2018/3بتاريخ 2018/9/15
االجتماع رقم  2018/4بتاريخ 2018/12/13
االسم

عدد مرات الحضور

السيد /عبد العزيز عبداهلل الزعابي

4

الشيخ /طارق أحمد بن حميد القاسمي

3

الشيخ /أحمد بن عمر القاسمي

4

السيد /سميح أنسي ساويرس

2

السيد /نواف غباش المري

1

السيد /محمد أحمد رقيط

2

السيد /جمال سالم بن درويش (عضو سابق في اللجنة)

1

السيد /مصطفى علي الشرياني (عضو سابق في اللجنة)

1

السيد /محمد سلطان القاضي (عضو سابق في اللجنة)

1

تاسعًا -نظام الرقابة الداخلية:
أ .إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فاعليته:
يقــر مجلــس اإلدارة بمســئوليته عــن نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة ،وهــو يقــوم بمراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فاعليتهــا حيــث اعتمــد المجلــس
فــى جلســته رقــم ( )2لســنة  2007المنقعــد بتاريــخ  2007/4/19تأســيس إدارة فــى الشــركة ســميت آنــذاك بــإدارة التدقيــق الداخلــى ،ثــم تــم تعديــل
اســمها الحقــا بقــرار مــن مجلــس اإلدارة لتصبــح «دائــرة الرقابــة الداخليــة» لتتناســب مــع مــا ورد مــن تســميات للجــان فــى متطلبــات حوكمــة الشــركات
موضــوع هــذا التقريــر.
ب .اسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين:
يشــغل منصــب مديــر إدارة الرقابــة الداخليــة الســيد/عثمان زيشــمان والــذى يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــى التجــارة عــام  ،2002وهــو تابــع لمجلــس
اإلدارة ،ولديــه خبــرة عمليــة بأعمــال التدقيــق الداخلــى ،ويقــوم مجلــس اإلدارة وبشــكل مســتمر بمراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة للتأكــد مــن فاعليتــه
وتحقيــق أهدافــه.
المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:
الرقابــة الداخليــة نشــاط رقابــي واستشــاري مســتقل يهــدف إلــى تحســين اآلداء وتعظيــم قيمــة الشــركة بغــرض مســاعدة اإلدارة فــى إنجــاز أهدافهــا
وذلــك عــن طريــق تنفيــذ نظــام محكــم ومتواصــل يعنــى بتقييــم وتطويــر فاعليــة أداء إدارة المخاطــر ونظــام الرقابــة والضبــط الداخلــى بالشــركة،
وتقــوم أيضــا الرقابــة الداخليــة بالتأكــد مــن شــمولية ومصداقيــة المعلومــات بالشــركة ،االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات ،حمايــة الممتلــكات ،االســتخدام
االقتصــادى والفعــال للمــوارد ومــن تنفيــذ األهــداف التنظيميــة والتشــغيلية بالشــركة.
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القيم:
.1
يقوم مدير وموظفوا إدارة الرقابة الداخلية باآلتى:
أ -بذل الحد األعلى للمهنة واألمانة واألخالقيات
ب -إنشاء عالقات قوية وفعالة عن طريق االحترام المتبادل والعمل المشترك
ج -تطوير الشراكة مع جميع موظفى الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات االستشارية
د -استقدام وتدريب األفراد ذوى الخبرات المناسبة
نطاق العمل:
.2
تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بمشــاركة اإلدارة والمجتمــع الداخلــى بالشــركة واألطــراف المختلفــة بالمســاهمة فــى تحقيــق أهــداف الشــركة ودعمهــا فــى
االلتــزام بالسياســات والقواعــد واإلجــراءات .وتعمــل إدارة الرقابــة الداخليــة علــى االهتمــام بمناطــق الخطــر التــى لهــا تأثيــر كبيــر علــى الشــركة كمــا أنــه
يجــب أن تكــون لــدى إدارة الرقابــة الداخليــة المرونــة الكافيــة للتفاعــل مــع الظــروف المتغيــرة ،وبشــكل محــدد تعمــل إدارة الرقابــة الداخليــة علــى تقييــم
مــدى إحــكام نظــام الضبــط الداخلــى والرقابــة وإدارة المخاطــر بالشــركة للتأكــد مــن:
أ -األخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب
ب -دقة المعلومات اإلدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسالمتها وتوقيتها
ج -التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات
د -االقتناء االقتصادى للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية
هـ  -انجاز البرامج والخطط واألهداف بالفاعلية المطلوبة
و -جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة
ز -المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتى لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح
المحاسبة:
.3
يكــون مديــر الرقابــة الداخليــة مســئوال عــن أداء واجباتــه أمــام مجلــس إدارة الشــركة مــن خــال لجنــة التدقيــق كمــا أنــه يكــون مســئوال عــن تقديــم تقاريــر
التدقيــق إلــى العضــو المنتــدب ،وتتضمــن تلــك المســئولية األتى:
أ -القيــام بصــورة منتظمــة بالتأكــد مــن دقــة وكفــاءة الرقابــة والضبــط الداخلــى بالشــركة وذلــك فــى األنشــطة التــى تقــع ضمــن نطــاق ومهــام
التدقيــق.
ب -تقديــم التقاريــر عــن القضايــا الهامــة مــع عــرض المعلومــات المتعلقــة بالقــرار المناســب لمثــل هــذه القضايــا وكذلــك إعطــاء التوصيــات لتحســين
التشــغيل فــى األنشــطة المتعلقــة بتلــك القضايــا.
ج -تقديم معلومات بشكل دورى عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية
د -التنســيق مــع الوظائــف اإلشــرافية والرقابيــة األخــرى الداخليــة منهــا والخارجيــة ويشــمل ذلــك كل المجــاالت مثــل إدارة المخاطــر ورقابــة االلتــزام
واألمــن والقوانيــن واألخــاق والتدقيــق البيئــى والخارجــى.
الصالحيات:
.4
إن مدير وموظفى الرقابة الداخلية لديهم الصالحيات التالية:
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أ -الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجالت والممتلكات والموظفين
ب -تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات الالزمة إلنجاز أهداف التدقيق
ج – الحصــول علــى المســاعدة الضروريــة مــن الموظفيــن فــى إدارات الشــركة المختلفــة عنــد القيــام بالتدقيــق باإلضافــة إلــى الخدمــات المتخصصــة
األخــرى مــن داخــل أو خــارج الشــركة.
كما أن مدير وموظفى إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصالحيات اآلتية:
أ -أداء أى مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية
ب -إنشاء أو الموافقة على أى معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية
ج -اتخاذ أى قرارات تقع ضمن مسئوليات اإلدارة
االستقاللية:
.1
ال يوجــد أي تدخــل فــى نشــاط الرقابــة الداخليــة مــن ناحيــة تحديــد نطــاق الرقابــة الداخليــة أو أداء العمــل وتقديــم التقاريــر بالنتائــج ،ولتحقيــق اســتقاللية
إدارة الرقابــة الداخليــة ،فــإن موظفــى اإلدارة مســئولين أمــام مديــر الرقابــة الداخليــة الــذى يكــون مســئول مســئولية مباشــرة أمــام لجنــة التدقيــق
المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مباشــرة وهــو لديــه صالحيــة كاملــة ومســتقلة للتعامــل مــع أى فــرد داخــل الشــركة آلداء واجباتــه.
المعلومات والسرية:
.2
المعلومــات التــى يحصــل عليهــا المدققــون مــن خــال تدقيقهــم توفــر أساســا يعتمــد عليــه فــى عمليــة التدقيــق وتقديــم التقاريــر والتوصيــات .وأوراق
عمــل التدقيــق التــى تتضمــن تلــك المعلومــات هــى ملكيــة الشــركة بينمــا تبقــى هــذه األوراق تحــت إشــراف إدارة الرقابــة الداخليــة ويمكــن الوصــول
إليهــا عــن طريــق األفــراد المخوليــن بذلــك فقــط.
وأيضًا يجب على المدقق الداخلى:
• أن يكون حريص فى استعمال وحماية المعلومات التى يتم الحصول عليها أثناء المهمة التى يقوم بها
• عدم استعمال المعلومات ألى غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخالقي بالشركة
• الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتى سيؤدى عدم كشفها إلى نقصان فى تقرير التدقيق.
المسئوليات:
.7
مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:
أ -وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئوال عن التوظيف الفني أو اإلداري لتلك السياسات.
ب -وضــع خطــة التدقيــق الســنوية باســتخدام منهــاج يعتمــد علــى تحديــد المخاطــر المرتبطــة باألنشــطة ،وتقديــم تلــك الخطــة إلــى لجنــة التدقيــق
والمديــر التنفيــذى للمراجعــة واالعتمــاد.
ج -تطبيق خطة التدقيق السنوية ،كما تم اعتمادها من قبل اللجنة ،مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل اإلدارة واللجنة.
د -إنشــاء وتنفيــذ برامــج عمــل شــامل لتغطيــة جميــع مناطــق التدقيــق المذكــورة فــى الخطــة الســنوية ،وأيضــً لتقييــم وتطويــر نظــام الرقابــة
والضبــط الداخلــي واألنشــطة التنظيميــة بالشــركة.
هـ  -إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استنادا إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديالت حسب الضرورة.
و -إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والمدراء اآلخرين بنتائج نشاطات التدقيق.
ز -إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق باالتجاهات الحالية والممارسات الناجحة فى مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
ح  -تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة فى االجتماعات الدورية

 2018تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع عن عام

20

ط  -متابعة المالحظات المرسلة إلى اإلدارة وتقييم الخطط أو اإلجراءات التصحيحية المتخذة.
ي -القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفاعلية اإلجراءات التصحيحية التى تم اتخاذها.
ك  -األخذ في االعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضروروة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.
ل  -المســاعدة فــى إجــراء التحقيقــات فــي األعمــال التــي تتعلــق بخيانــة األمانــة داخــل الشــركة وإشــعار المديــر التنفيــذي ولجنــة التدقيــق والمــدراء
اآلخريــن بالنتائــج .ومســاعدة الســلطات الرســمية فــي االدعــاءات المختلفــة (إذا لــزم األمــر).
م -القيــام بــأي خدمــات استشــارية لمســاعدة اإلدارة فــى تحقيــق أهدافهــا ومعالجــة األمــور المختلفــة ،ويمكــن أن يتضمــن ذلــك تصميــم األنظمــة
والتدريــب والمبــادرات الجديــدة.
ن -المشــاركة فــي اللجــان المختلفــة وفــي مهــام رقابــة االلتــزام ومهــام تطويــر األنظمــة وذلــك إلمــداد الشــركة باإلرشــادات الالزمــة لمعالجــة القضايــا
المحتملــة ومناطــق ضعــف أو عــدم كفــاءة الرقابــة الداخليــة.
س  -القيــام بتقييــم وظائــف الشــركة الهامــة وأيضــا تقييــم التغييــرات واالســتحداثات فــي أنظمــة العمليــات ،والخدمــات ،واألنظمــة الرئيســية واألنظمة
الرقابيــة بالشــركة مــع العمــل علــى تطويــر المســاعدة فــى تطبيــق تلــك التغييرات.
ع – تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس اإلدارة.
معايير ممارسة الرقابة الداخلية:
تتــم ممارســة المهنــة بــإدارة الرقابــة الداخليــة بالشــركة وفقــً للمعاييــر الدوليــة لممارســة مهنــة الرقابــة الداخليــة ( )SPPIAالصــادرة عــن معهــد
الرقابــة الداخليــة ( .)IIAوتمثــل تلــك المعاييــر الحــد األدنــى لممارســة المهنــة فــى إدارة الرقابــة الداخليــة بالشــركة.
وعليــه فــإن مجلــس إدارة الشــركة يقــر بمســئوليته عــن تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة فــى الشــركة ومراجعتــه الدوريــة لهــذا النظــام وفعاليتــه وذلــك
مــن خــال لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن المجلــس.
جـ  -اسم ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين:
تقــرر تعييــن الســيد /عثمــان زيشــان – مديــر إدارة الرقابــة الداخليــة كضابــط امتثــال للســنة الماليــة  .2018ويحمــل الســيد /عثمــان زيشــان شــهادة
بكالوريــوس التجــارة عــام  2002مــن جامعــة كارنتــكا بالهنــد ،ولديــه ســابقة خبــرة امتــدت علــى مــدار ســت ســنوات حيــث شــغل العديــد مــن الوظائــف
أهمهــا مديــر شــركة البيــان بدبــي ،وتــم تعييــن الســيد /عثمــان زيشــان كمدقــق داخلــي لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة اعتبــارًا مــن  27مــارس 2008
وحتــى تاريخــه .وهــو حاليــا يقــوم بوظيفــة ضابــط االمتثــال للشــركة.
د  -كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:
لم تواجه الشركة أي مشكالت
عاشرًا -تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية
لم يتم ارتكاب أى مخالفة خالل السنة المالية 2018
حــادي عشــر -بيــان بالمســاهمات العينيــة والنقديــة التــي قامــت بهــا الشــركة فــى تنميــة المجتمــع المحلــى والحفــاظ علــى
البيئــة
قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخالل العام  2018بالمساهمات اآلتية:
رعاية قسم الرعاية الذهبية في دائرة التنمية اإلقتصادية
رعاية نادي عجمان لذوي الهمم
رعاية نادي التعاون الثقافي الرياضي
رعاية نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي
رعاية جمعية الحصن لألعمال الخيرية
-
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-

رعاية مؤتمر اإلنسان الدولي
رعاية إذاعة رأس الخيمة
تنظيم حملة إفطار صائم لفئة العمال
تنظيم حملة تنظيف المنغروف بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية ومجموعة شبكة ( )FOXالشرق األوسط

ثاني عشر -معلومات عامة
أ .بيــان بســعر ســهم الشــركة فــي الســوق (ســعر اإلغــاق ،أعلــى ســعر ،وأدنــى ســعر) فــي نهايــة كل شــهر خــال
الســنة الماليــة 2018
Trading
.No

Value

Volume

Closing

Low

High

Date

Month

9

217,406.17

443,276

0.50

0.48

0.50

31/12/2018

Dec

24

445,981.47

870,057

0.51

0.51

0.52

29/11/2018

Nov

40

1,075,500.49

1,938,853

0.56

0.55

0.56

31/10/2018

Oct

12

443,802.44

729,703

0.61

0.60

0.61

30/9/2018

Sep

37

1,311,041.00

2,153,480

0.62

0.60

0.62

30/8/2018

Aug

34

3,198,188.33

4,780,564

0.67

0.66

0.67

31/7/2018

Jun

31

943,638.56

1,476,779

0.64

0.63

0.64

28/6/2018

Jul

42

2,466,021.50

3,809,350

0.65

0.64

0.65

31/5/2018

May

51

2,336,856.97

3,549,553

0.66

0.65

0.66

30/4/2018

Apr

161

11,068,913.17

16,391,410

0.68

0.67

0.69

29/3/2018

Mar

88

7,143,239.19

8,784,229

0.82

0.80

0.82

28/2/2018

Feb

42

3,182,815.08

4,131,604

0.77

0.76

0.78

31/1/2018

Jan
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ب -بيان اآلداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذى تنتمى إليه الشركة خالل العام :2018
 -1بيان اآلداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام

 -2بيان مؤشر الشركة مع مؤشر القطاع الذى تنتمى إليه:

 3بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في  31/12/2018مصنفة على النحو التالي (محلي /خليجي /عربي /أجنبي):Outstanding

Total
Foreign

Others

Arabs

Nationals

GCC

Shares

Ownership
%

Actual

Allowed

Actual

Allowed

Actual

Allowed

Actual

Allowed

Company
Name

Symbol

2,000,000,00

27.99%

11.474%

49%

5.559%

49%

10.962%

49%

72%

100%

RAK Properties

RAKPROP
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جـــ  -بيــان بتوزيــع ملكيــة المســاهمين كمــا فــي ( 2018/12/31أفــراد ،شــركات ،حكومــات) مصنفــة علــى النحــو التالــي :محلــي،
خليجــي ،عربــي ،وأجنبــي:
أفراد
Number of Shareholders

%age

)Net Value (AED

Volume

Nationality Types

16,117

5.373

53,720,186

107,440,372

ARB

10,452

5.738

57,369,722

114,739,444

GCC

7,962

3.957

39,556,649

79,113,297

OTH

34,872

54.656

546,440,960

1,092,881,919

UAE

شركات
Number of Shareholders

%age

)Net Value (AED

Volume

Nationality Types

34

0.186

1,854,910

3,709,819

ARB

129

5.224

52,228,892

104,457,784

GCC

211

7.517

75,150,225

150,300,449

OTH

638

13.692

136,886,792

273,773,584

UAE

حكومات
Number of Shareholders

Percentage

)Net Value (AED

Volume

Nationality Types

16

3.658

36,575,147

73,150,294

UAE

د  -المساهمون الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مال الشركة كما فى 2018/12/31
م

اإلسم

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة من رأس
مال الشركة

1

السيد /محمد أحمد رقيط العلي
(عضو مجلس اإلدارة)

120,000,000

6%

هـ  -بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في  2018/12/31حسب الجدول التالي:

م

            ملكية األسهم (سهم)

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم
المملوكة من رأس
المال

1

أقل من 50,000

12,470

123,034,188

%6.1

2

من  50,000إلى أقل 500,000

1531

242,308,556

   %12.1

3

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

468

665,677,033

%33.3

4

أكثر من 5,000,000

78

969,002,953

%48.5
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و -بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي-:
اسم مسئول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:
تم تعيين السيد /غيث زغيبي كمدير لعالقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد االلكتروني ghaith@rakproperties.net
وقد انضم السيد /غيث زغيبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية اعتبارًا من  1مارس  2011وهو من الكفاءات التي بالشركة.
-

الرابط االلكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة:

يحتوي موقع الشركة على صفحة خاصة بعالقات المستثمرين من خالل الرابط التاليhttp://www.rakproperties.net/investor-relations :

ز -بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خالل عام  2018واإلجراءات المتخذة بشأنها.
ال يوجد قرارات خاصة
ح -إسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه
مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة هو الدكتور /أحمد حسام الصغير وهو المستشار القانوني للشركة وتم تعيينه بتاريخ .2017/2/1
ط -بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2018
لم يطرأ أى حدث غير اعتيادى أو جوهرى صادف الشركة خالل عام 2018
ي  -بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018
عدد أعضاء مجلس اإلدارة المواطنين  8من أصل  9أعضاء ،من بينهم رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة ،كما أن نسبة التوطين من
العاملين .%8.6
ك -بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام .2018
قامت الشركة بإنشاء لجنة متخصصة لالبتكار وتشجيعا لمبادارات االبتكار نظمت اللجنة فاعليات لعرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال
اإلنسان اآللي وبعض المبتكرات األخرى في مجمع ميناء العرب.
في حال التناقض بين النص في اللغة العربية واللغة االنجليزية يسري النص العربي.

____________________________________________________

محمد حسن عمران

رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
التاريخ ___ :فبراير 2019
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