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رسالة الرئيس التنفيذي

مع تأمل أحداث العام الماضي وكم كان مرب اكا على جميع المستويات،
أيضا على أهمية مرونة األعمال وقيمنا وممارساتنا
نلقي الضوء
ا
األخالقية ونشر جهود الرقمنة بوتيرة سريعة مع العمل على حماية
موظفينا وعمالئنا .ال شك أن انتشار هذا الوباء العالمي قد أثر على
أعمالنا ،لكنه ساهم أيضا ا في تحفيز ممارساتنا الرقمية والمستدامة
المتعلقة باالعتبارات البيئية واالجتماعية والحوكمة ،التي تقترن
باالستدامة االقتصادية.
السادة األعزاء،
أشعر بعميق الفخر لتقديم أول تقرير متكامل لشركة أمان ،والذي
يتضمن أداؤنا المالي وغير المالي لعام  ،2020وهو ما يعكس
القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
والرؤية المتبناة لجعل دبي واإلمارات العربية المتحدة أفضل.
تبرز تحديات االستدامة العالمية مثل تغير المناخ إلى جانب القضايا
االجتماعية والتحوالت الديموغرافية والضغط التنظيمي كمخاطر
جديدة تواجه المستثمرين الجدد تؤثر على جودة استثماراتهم
وربحيتها .لذلك ،فإنه من الضروري اتباع منهج تفاعلي شامل
للتعامل مع هذه التحديات وتحويلها لفرص لتطوير وتحفيز االبتكار
لضمان دعم األعمال ألصحاب المصلحة والوفاء بآمالهم وتطلعاتهم.
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يشكل هذا التقرير عالمة بارزة في رحلة تطبيق منهج متكامل نحو
االستدامة شامالا الجوانب المالية وغير المالية ،كما يعتبر نقطة
انطالق الستراتيجية طويلة األجل نهدف لقياسها ودمجها وتطويرها
سعيا ا منا ألن نكون إحدى شركات المواطنة المسؤولة.

على الرغم من هذه التحديات غير المسبوقة ،نجحت أمان في الحفاظ
على مكانتها الرائدة في مجال التأمين.
وبهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة واستجابتهم ،التزمنا
باإلفصاح عن جهودنا البيئية واالجتماعية والحوكمة وترسيخها
للمساعدة في تعزيز تأثيرنا المستدام بما يتماشى مع رؤية إمارة دبي
واإلمارات العربية المتحدة ،كما قد وضعنا الخطوط العريضة للجوانب
الجوهرية الرئيسية التي نتناولها الح اقا بشكل مفصل في التقرير
الشامل لمواردنا البشرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
والحوكمة والرقمنة والجوانب البيئية.
جهاد فيتروني
الرئيس التنفيذي
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لمحة عامة عن التقرير

تقدر شركة أمان أصحاب المصلحة وتلتزم بالشفافية والمساءلة لضمان التزامنا بتعليمات سوق
دبي المالي وهيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية والمبادئ التوجيهية الوطنية والدولية المتعلقة
بالتقارير المالية وغير المالية .ومع افصاحنا بانتظام عن األداء المالي للشركة كونها مدرجة في
البورصة ،فإننا نصدر بانتظام تقارير "حوكمة" تنشر على موقعنا اإللكتروني.
إننا نؤمن إيمانا ً راسخا ً بأن أداءنا المالي وغير المالي متالزمان ويتوجب إطالع جميع أصحاب
المصلحة عليه .لذا ،فإننا نشرع في رحلة إعداد تقارير االستدامة التي من شأنها اضافة الطابع
المؤسسي على جهودنا البيئية واالجتماعية والحوكمة من خالل القياس ووضع استراتيجية
وتطبيق ممارسات مستدامة بمختلف مجاالت الشركة.
ً
كاملة داخل دولة اإلمارات
ويعد هذا أول تقرير متكامل مُعد لتغطية عمليات فروعنا الثالثة
العربية المتحدة خالل عام  2020وهذا وف ًقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير وهي أولى
المعايير الدولية إلصدار التقارير المعنية باالستدامة.
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االستدامة لدى شركة أمان

مع اعتزازنا بممارساتنا المتقدمة في مجالي الحوكمة واالمتثال ،نعمل على تطبيق نهج
شمولي نحو االستدامة داخل الشركة لتوسيع أفقنا لتشمل الجوانب االقتصادية واالجتماعية
والحوكمة .يعد هذا جزءاً اساسيا ُ لكل جانب من جوانب أعمالنا وأصحاب المصلحة لدينا
الذين نسعى بوعي للتواصل معهم باستمرار لضمان إيجاد قيمة مشتركة ولمعالجة
الجوانب الجوهرية الخاصة بهم وبأعمالنا.
نؤمن في (أمان) بأن رحلتنا نحو االستدامة تمثل للشركة وألصحاب المصلحة تحديات
وفرص على حد سواء .وعليه ،حددنا أصحاب المصلحة لدينا وأجرينا أيضا ً تمرينا ً
لألهمية النسبية للوصول إلى مصفوفة أهمية نسبية تساعدنا على تحديد أعمالنا التجارية
ومشاركتها وقياسها وتقديم التقارير الخاصة بها بصورة منهجية لوضع خط األساس
وتوجيه استراتيجيتنا وعملياتنا اليومية.
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تفاعل أصحاب المصلحه
أصحاب المصلحه

الموردون

• االجتماعات
• العقود

• موردي الطاقة
• مزودي الموارد
الحكومية

• االعالم

• الشراكات الحكوميه

• وسائل التواصل

• تقرير "حوكمه"

االجتماعي
• التقارير السنوية

• تقارير المدققين

• انشطة ومبادرات

• التقارير التنظيمية

المسؤولية المجتمعية
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للحوكمه المؤسسية

األخرى المطلوبة

• االجتماع السنوي العام
• التقارير المالية
• تقرير "حوكمه"
للحوكمه المؤسسية

• قنوات االتصال
الداخليه

• الموقع االلكتروني ألمان
• قنوات الخدمات

• مدونة قواعد السلوك

• التقارير المنشورة

• انشطة اشراك

• االعالم

الموظفين

طرق التفاعل مع أصحاب
المصلحه

• الشراكات

البيئه

المجتمع

الحكومه

المساهمين

الموظفين

العمالء
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نبذة عن أمان
تأسيس أمان عام 2002

أهدافنا

مجموعة منتجاتنا

رؤيتنا
إن شركة دبي اإلسالمية للتأمين واعادة
التأمين ش.م.ع (أمان) هي شركة وطنية
مساهمة عامة رائدة في مجال التأمين
اإلسالمي وتعد أول شركة تأمين تكافلى
وطنية في اإلمارات العربية المتحدة.

نقدم مجموعة من المنتجات والخدمات
االستثمارية والتأمينية التي تتم بالتوافق مع
إرشادات الشريعة اإلسالمية تحت إشراف
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،وأعضائها
المتخصصين في مجال المعامالت
االقتصادية اإلسالمية والشرعية.

لمعرفة المزيد عن أمان اضغط هنا

لمعرفة المزيد عن منتجاتنا اضغط هنا
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نهدف في (أمان) أن نصبح مؤسسة التأمين
األفضل واألكثر أما ًنا لجميع أصحاب
المصلحة ومواصلة رحلة التحول التي
شرعنا بها التي تستمد إلهامها من أسس
االبتكار والتغيير.
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نبذة عن شركة أمان
بصفتها مدير صندوق حاملي وثائق التأمين ،تستثمر أمان أقساط التأمين
وتوزع األرباح المتراكمة نيابة عن حاملي الوثائق (كوكيل) من خالل
المنتج المالي اإلسالمي (المضاربة) ،وعليه يستفيد حاملو الوثائق من
خدمات الحماية واالستثمار في الوقت ذاته.
المضاربة :يعني عقد بين طرفين يساهم بموجبه الطرف االول (رب
المال /المشارك) بمبلغ معين من المال (رأسمال المضاربة) ويقوم
الطرف اآلخر (المضارب /الشركة) بتوظيف خبرته في إدارة رأسمال
المضاربة .ويقوم المضارب باستثمار رأسمال المضاربة وتبعا ً لذلك يتم
توزيع الربح حسب حصص توزيع األرباح المحددة مسبقا ً.
الوكالة :هي عقد بين طرفين يقوم بموجبه الطرف األول (الموكل:
المشارك) بتوكيل الطرف اآلخر (الوكيل :الشركة) إلدارة عمليات
التكافل نيابة عنه .ويستحق الوكيل أجر الوكالة نقدا سوا ًء كان مبلغا ً
مقطوعا ً أو نسبة متفق عليها من المساهمات.
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نبذة عن أمان
تشمل مجموعتنا الواسعة من منتجات التأمينات اإلسالمية والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ما يلي:

المنتجات العامة

تأمين األعمال الهندسية
ج م ي ع م خا ط ر ا ل م قا ول | ض د ج م ي ع م خا ط ر
ا إل ن شاء | ت ع طل ا آل ال ت | ا ل م ع د ا ت ا ال ل ك ت ر و ن ي ة |
ت د ه و ر ا ل م خ ز و ن | م صا ن ع أ و م ع د ا ت ا ل م قا و ل ي ن |
ا آل ال ت  -ج م ي ع ا ل م خا ط ر | خ سا رة ف ي ا أل ر با ح
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التأمين ضد الحرائق
ا ل ح ر ا ئ ق و ا أل خ طا ر ا ل م ر ت ب ط ة ب ه |
ا ل ح ر ا ئ ق و ا أل خ طا ر ا ل م ر ت ب ط ة ب ها ب ما ف ي
ذ ل ك ا ل س ط و | ا ل م م ت ل كا ت ض د ج م ي ع
ا ل م خا ط ر | خ سا رة ا ال ر با ح | ف ر د ي
و ت جا ر ي

التأمين الصحي

التأمين على حياة

رعاية صحية | الحوادث الشخصية | دولي
| إقليمي | محلي

التكافل | مجموعة التكافل العائلي |
تكافل ائتماني جماعي | اإلعاقة
والحوادث الشخصية | تكافل االئتمان |
اإلعاقة | األمراض الخطيرة | القرض
الشخصي | حماية االئتمان

التأمين البحري
ا لش ح ن ا ل ب ح ر ي | جس م ا لس ف ن | ا ل ح ر ف و ا ل ي خ و ت
| ا ل مس ؤ و لية ا ل قا ن و ن ية ل و ك يل ا لش ح ن | ا ل مس ؤ و لية
ا ل قا ن و ن ية ا ل ب ح ر ي ة | ا ل مس ؤ و لية ا ل قا ن و ن ية ل مش غل
ا ل ما ر ي نا | ا ل ط ي ر ا ن | مس ؤ و ل ية ش ر ك ة ب ناء ا لس ف ن

تأمين السيارات
ض د ا ل خ سا رة و ا أل ض ر ا ر و م س ؤ و ل ية ا ل ط ر ف
ا ل ثا ل ث | ض د مس ؤ و ل ي ة ا لط ر ف ا ل ثا ل ث |
ا ل م ر ك با ت

الحوادث العامة

التأمين ضد المسؤولية

جميع المخاطر | المال | السفر | كفالة حسن الني ة
| الحوادث الشخصية الجماعية | األلواح الزجاجية
| السندات الشاملة للمصرفيين

مسؤولية الغير | المنتج | العمال | المهنيين |
التعويض المهني للمشروع | مسؤولية المديرين
والمسؤولين | األخطاء الطبية | مسؤوليات
األحداث | الشحن | منظمو رحالت | مشغل
المطار
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شركاؤنا
الشركاء من البنوك
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الشركاء الحكوميين
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شركاؤنا
الشركاء الصناعيون

الشركاء االستراتيجيون

تم بناء شراكة
AAAإستراتيجية مع
لتزويد عمالئنا الكرام
بأغطية ضمان ممتدة
من الدرجة األولى
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تم بناء شراكة إستراتيجية
لتقديم أنواع FWUمع
مختلفة من منتجات
Bankatakaful
الشاملة إلى المنطقة
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حضورنا وتأثيرنا

بفضل فروعنا في جميع أنحاء المنطقة ،تمتلك أمان
واحدة من أكثر شبكات التنظيم شموالً لسهولة
الوصول إليها.

تقدم أمان مجموعة متنوعة من حلول منتجات التجارة
اإللكترونية مع دمج العديد من خدماتنا مباشرة مع
حكومة اإلمارات العربية المتحدة.

توظف أمان أفضل المواهب في المنطقة وخبراء
معتمدين يشكلون أساس هذه المؤسسة.
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فروع
• دبي
• أبو ظبي
• شارقة

االمارات العربية المتحدة

التجارة اإللكترونية
والمنتجات عبر
اإلنترنت
موظف

دبي
أبو ظبي
الشارقة
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األداء االقتصادي
أبرز اإلنجازات االقتصادية
انطوى عام  2020على وجود تحديات لم يسبق لها مثيل ،إال أنه أبدى
نهجنا التجاري القوي وإدارتنا مرونة كبيرة لمواكبة هذه التحديات ،وهو
ما دفعنا إلى ايجاد حلول مبتكرة وتسريع وتيرة مواكبة جميع التغييرات
والحفاظ على أدائنا خالل العام والقيمة المالية طويلة األجل .وباالنتقال إلى
ما هو أبعد من الحد األدنى ،تأكدت أهمية المساهمة اإليجابية في الرعاية
البيئية والمجتمعية والحوكمة بالنسبة الستدامتنا ،ونطمح ،في هذا الصدد،
أن نكون واحدة من شركات المواطنة المسؤولة.
وبالرغم من الحالة االقتصادية المتقلبة،
حققت أمان أدا ًء اقتصاديا ُ إيجابيا ً
ً
تفصيال في تقارير المراجعة
كما ورد
المالية للحسابات.
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اضغط هنا لرؤية تقاريرنا
المالية

النقاط الرئيسية
إجمالي األقساط
المكتتبة

2019
2020
التباين %
-8.20% 249,518,226 229,156,782

أرباح المساهمين

19,113,354

8,768,433

118.00%

أرباح حاملي
الوثائق

3,141,989

1,003,043

213.2%

حقوق المساهمين

85,164,576

74,265,882

14.70%

ربحية السهم

0.085

0.038

123.68%
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الموقع االلكتروني

أعمالنا

34,005
مستخدم
33,555
مستخدم جديد
196,884
مشاهدات الصفحة
83,440
الجلسات

 9,826متابع
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تقوم أعمالنا الرئيسية نحو تقديم منتجات مسؤولة تخفف من مخاطر عمالئنا في مواجهة المشهد المالي الديناميكي من خالل حلول مبتكرة.
خالل عام  ،2020تطورت أعمالنا وتركزت على ثالث جبهات رئيسية:
 .1الوجود الرقمي والخدمات :ركزت إستراتيجية أعمالنا بدرجة كبيرة على اعتماد الحلول الرقمية لتسيير عملياتنا التجارية وتوفير
نقاط اتصال جديدة لعمالئنا .ييسر هذا التركيز أيضا ً الخدمات غير الورقية مما يكفل ضمنيا ً المزيد من المسؤولية تجاه بيئتنا .ومع
احتالل جائحة كورونا مركز الصدارة خالل عام  ،2020ركزنا بشكل كبير على وجودنا على وسائل التواصل االجتماعي وتوفير
المنتجات اإللكترونية عبر موقعنا اإللكتروني التي تشمل الدورة الكاملة بداية من تقديم الطلبات إلى إصدار وثائق التأمين عبر
اإلنترنت .عالوة على ذلك ،فقد حفزت جائحة كورونا جهودنا الرامية إلى الرقمنة وال سيما وأنه أجبرنا على تحويل عملياتنا إلى
نظام العمل عن بعد.
 .2دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة :في إطار دعمنا لريادة األعمال وكجزء من إيماننا بكوننا شركة مواطنة مسؤولة ،تحرص أمان
على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي نعتقد أنها ضرورية لتحقيق النمو االقتصادي المرغوب .ومن خالل عروضنا
التجارية ،تقدم أمان أسعار خاصة لهذه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
 .3المنتجات المسؤولة :تحقيقا ً لهدفنا المتمثل في أن نكون شركة مسؤولة ،والذي يشمل أيضا ً إشراك أصحاب المصلحة ،فقد قمنا
بتضمين بُعد خيري حيث يتم خصم رسوم ثابتة من كل وثيقة تأمين لصالح المؤسسات الخيرية بقيمة تتراوح فيما بين  5إلى ٪10
وف ًقا لالتفاق مع أصحاب المصلحة المعنيين .هذا باإلضافة إلى أنه قد قمنا بتوسيع نطاق مسؤوليتنا لتشمل موظفي شركائنا وهذا من
خالل تقديم عروض خاصة لهم وخصومات على األسعار.
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الحوكمة لدى (أمان)

إننا نعتز بشكل كبير بممارساتنا في حوكمة الشركات التي تضمن قيمنا
المتمثلة في الشفافية والثقة ،مع مواءمتها مع أفضل الممارسات المتعلقة
باالستدامة .نحن نتعامل مع الحوكمة باعتبارها حجر االساس في تميزنا
الذي يهدف إلى تفعيل دور اإلدارة وتحسين اإلنتاجية وتحقيق هدف
الشركة الذي يتماشى مع مصالح أصحاب المصلحة.
تعد الحوكمة موضوعا ً جوهريا ً رئيسيا ً لضمان
االمتثال ألعلى المعايير الموجهة من خالل األنظمة
والقواعد المتعلقة بتنظيم وإدارة جميع األنشطة
والمعامالت .إننا ملتزمون باإلفصاح عن
جهودنا بشفافية وتطوير ممارساتنا األخالقية
لدمج الجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة.
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ممارسات الحوكمة في أمان
مجلس اإلدارة
إعداد التقارير
اللجان

اضغط هنا لرؤية تقرير
الحوكمة

التدقيق
السياسات واإلجراءات

مدونة قواعد السلوك
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مجلس االدارة

ممارسات العمل األخالقية لدينا هي امتداد لنموذج
د .صالح الهاشمي

اإلدارة القوي لدينا الذي يسترشد به مجلس إدارة

رئيس المجلس

الشركة ويحدد جميع المبادئ التوجيهية التي
تحرك أمان نحو التميز والممارسات المسؤولة.
يضم مجلس إدارتنا  5أعضاء ،منهم  4أعضاء
مستقلين ويجتمع األعضاء بشكل دوري.
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السيد محمد الحوسنى

السيد عبد الرحمن سنان

السيد محمد بن عمير

السيد ناصر القحطاني

عضو

عضو

نائب الرئيس

عضو
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
د .عز الدين بن زغيبة
رئيس الهيئة
أستاذ الشريعة وأصول الفقه

د .محمد عبد الحكيم زعير
أمين السر وعضو الهيئة
دكتوراه في اإلقتصاد اإلسالمي
ماجستير في الشريعة اإلسالمية

السيد موسى طارق خوري
عضو
ماجستير في الفقه وأصوله
21

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :
تعني لجنة مستقلة مكونة من علماء
متخصصين في الشريعة اإلسالمية
الذي تم تعيينهم من قبل الشركة
لتقديم الفتاوى والتوجيه الشرعي
للشركة بما يتعلق باألمور الشرعية .
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إعداد التقارير

اضغط على الرمز

C
19

بصفتنا شركة مسجلة في البورصة ،فإننا ننشر أداؤنا
المالي الموحد المدقق وفقا ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية .وكجزء من أنشطتنا المتعلقة بعالقات المستثمرين
فإننا نقوم بنشر جميع التقارير المالية على موقعنا
اإللكتروني بشكل علني.

ونقوم كذلك بنشر تقرير سنوي عن التزامنا بمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ويتم مراجعة هذا التقرير بشفافية
ضمن إطار االمتثال بالقوانين واألنظمة والمبادئ التوجيهية
الرقابية ويتم مراجعته من قبل اإلدارة العليا.

اضغط على الرمز

A

B

D

منذ عام  ،2013فإننا نقوم بنشر تقارير عن ممارسات
الحوكمة واالمتثال لدينا من خالل تقاريرنا السنوية حول نظام
حوكمة.
للمزيد من التفاصيل حول ممارسات الحوكمة يرجى الرجوع
إلى تقريرنا عن الحوكمة عام .2020

تماشيا ً مع رؤيتنا في أن نكون شركة مواطنة مسؤولة ،اتخذنا
طوعا ً الخطوة األولى في رحلة إعداد تقارير االستدامة من
خالل هذا التقرير المتكامل العتقادنا بأن مصالح أصحاب
المصلحة مترابطة وتشمل الجوانب المالية وغير المالية على حد
سواء.
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اللجان

لجنة التدقيق والمراجعة
في معالجة المسائل الجوهرية ،فإن إحدى أكثر أدوات
الحوكمة فعالية هي اللجان رفيعة المستوى التي ترفع
تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة .وفيما يلي اللجان
التي تساعد في تعزيز جهود الحوكمة واالمتثال وإدارة
المخاطر:

لجنة الترشيح والمكافآت
لجنة االستثمار
لجنة مراقبة المعامالت واإلشراف عليها من الداخل
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التدقيق والمراجعة

إن المراقبة المستمرة لممارساتنا في مجال الحوكمة هي محور التركيز الوحيد لموظفنا المسؤول عن مراقبة
االمتثال وكذلك قسمنا للتدقيق الداخلي للحسابات والذي يقدم تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق .وتهدف هذه التدابير
إلى زيادة تحسين الضوابط الداخلية سعيا ً إلى التحسين المستمر .عالوة على ذلك ،فإننا نخضع لتدقيق خارجي
سنوي ألدائنا المالي من قبل أحد أكثر المنظمات شهرة ( PwCالشرق األوسط) المستقلة عن أمان وفقا ً للمدونة
الدولية ألخالق المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقالل الدولية) الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير
أخالقيات للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيق األداء المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة .يتم
إجراء التدقيق وف ًقا للمعايير الدولية لتدقيق الحسابات.
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السياسات واإلجراءات

لقد قمنا بتطوير دليل حوكمة تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة ،وآخرها القرار رقم ( / 7ر.م) لعام
 2016بشأن معايير االنضباط المؤسسي وإدارة الشركات المساهمة العامة.
كما تعتمد الشركة سياسات وإجراءات محددة لكل قسم يتم تنفيذها من خالل نهجنا اإلداري لضمان إطالع موظفينا وتدريبهم جيداً على
تنفيذها على أرض الواقع.

22
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ميثاق الشرف والتعهد بحفظ السرية

خصوصية
البيانات

من أجل ضمان ممارسات عمل أخالقية في جميع
المجاالت إلى جانب االلتزام باألنظمة الوطنية ،طورنا
ميثاق الشرف والتعهد بحفظ السرية خاصة بنا تحدد
المبادئ والممارسات المختلفة التي تسترشد بها الشركة
وتشكل العنصر االرتكازي لها وللعمليات اليومية ،وهي
متاحة بشكل واضح لجميع الموظفين ،وتتطرق مدونة
قواعد السلوك إلى العديد من المواضيع الجوهرية المتعلقة
بمختلف أصحاب المصلحة.

عالقات
الموظفين

أمن المعلومات

المعلومات
السرية

مكافحة الفساد
والرشوة
عالقات
المستثمرين
والمنظمين
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عالقات العمالء

المشاركة
المجتمعية
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عمالؤنا
عندما يتعلق األمر بعمالئنا ،فإننا نأخذ قيمنا المتمثلة في الثقة والجودة منهجً ا يضمن لنا في النهاية تحقيق توقعاتهم بصفتنا إحدى شركات المواطنة المسؤولة .وفي
هذا اإلطار ،نسعى إلى تعزيز عالقة مستدامة مع عمالئنا من خالل برنامج التكافل االستثنائي الذي يحد من تعرض عمالئنا للمخاطر ويضمن تطورنا أثناء سعينا
باستمرار إليجاد أفضل السبل لتعزيز مواردنا التنظيمية والتقنية على أفضل وجه.
ُتصمم منتجاتنا لتناسب متطلبات كل عميل وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل .وإلى جانب تقديم أرفع مستويات الخدمة ،نعمل على االستفادة من شراكاتنا
اإلستراتيجية لتوفير وثائق تأمين يدعمها مزودو خدمات إعادة التأمين ذوي السمعة الطيبة في العالم.
ونضمن أيضا ً امتثال موظفينا لجميع القوانين واألنظمة بما في ذلك "سياسة المعلومات السرية" في إطار مدونة قواعد السلوك التي تضمن تجنب تضارب
المصالح والحفاظ على مصلحة العمالء الفضلى من خالل عروضنا المتعلقة بالسياسة العامة.

خالل عام  ،2020تم تحفيز جهودنا الرقمية بسبب جائحة كورونا حيث عملنا
على ضمان تمكين عمالئنا من إكمال دورة شراء وثائق التأمين عبر اإلنترنت.
وأدمجنا كذلك آلية التغذية الراجعة /الشكاوى لضمان قياسها في الجهود
المبذولة لتحسين عروضنا باستمرار لتلبية توقعاتهم.

24
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عمالؤنا

أمن المعلومات وإدارة المخاطر
ندرك ،في هذا العصر الرقمي ،أنه تشكل البيانات فرصة
كبيرة للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة تشجع على ايجاد
بيئة دائمة التغير .كما أنه يأتي بقدر كبير من المخاطر ويضع
أمن البيانات والمعلومات كمسألة جوهرية بالنسبة ألعمالنا
وأصحاب المصلحة على حد سواء.
وكما هو الحال بالنسبة ألي خطر ،فإن اعتماد نهج احترازي
يعد أمرً ا ال بد منه لتقليل المخاطر وضمان تطبيق ممارسات
ً
فضال عن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية .ويندرج
األمان لدينا
هذا أيضا ً ضمن اختصاص لجنة تدقيق الحسابات التابعة لنا
التي تضمن توفير اإلشراف المناسب خالل جميع أعمالنا.
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إدارة المخاطر
حيث إنه ترتبط أعمالنا األساسية ارتباطا ً مباشراً بالمخاطر،
تطبق (أمان) تدابير إدارة المخاطر ضمن إطار الحوكمة
المعتمد لدينا من خالل قسم الرقابة الداخلية المعنية بتقييم
فعالية االنضباط الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر في
الشركة.
كما ان شركة أمان تطبق بعناية عملية تحديد هوية العمالء
والتحقق منهم قبل إنشاء أي شراكات وهذا بغية التخفيف من
األخطار ذات الصلة.

تتمثل رؤيتنا في توسيع نطاق
دور قسم الرقابة الداخلية لدينا
ليشمل تعزيز ممارساتنا
المستدامة المتعلقة بالضمانات
البيئية واالجتماعية في الشركة.
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موظفونا

تشمل موضوعاتنا الجوهرية المتعلقة
بموظفينا ما يلي:
التوظيف
التعويض

التعلم و التطوير
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يُشكل موظفونا األصول األعلى قيمة لدينا ونسعى إلى خلق بيئة إيجابية ومحفزة للغاية
لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم مع توفير القيم من خالل أعمالنا .ولهذا السبب ،فإننا
حريصون أشد الحرص على توفير بيئة عمل عادلة وإيجابية تدار استراتيجيا ً من خالل
سياساتنا وإجراءاتنا التي تتوافق تماما ً مع قوانين العمل المحلية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،كما نعمل على إرساء أخالقيات عمل قوية مسترشدة بمدونة أخالقياتنا بالنسبة
لموظفينا لتشجيعهم على التصرف بمسؤولية اجتماعية ضمن أدوارهم لضمان تجنب أي
تضارب في المصالح والسلوك المضاد للمنافسة وهما ما تم إيضاحه وإبالغه لموظفينا.
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التوظيف والتنوع الثقافي

تنوع الموظفين

اناث 27%

27

ذكور 73%

يتم تعيين موظفينا بنا ًء على الكفاءات الواضحة التي تتطلبها أعمالنا بما يضمن فرصا ً متكافئة
وخالية من التمييز تشجع على التنوع بما يثري ثقافة شركتنا .كما نؤكد على نشر معايير واضحة
ومتطلبات التوظيف الحالية والمستقبلية بشفافية مع إعطاء األولوية لمواطني دولة اإلمارات
العربية المتحدة لتشجيع التوطين الذي يشكل أحد مؤشرات األداء الرئيسي في رؤية .2021
يتحتم علينا بناء عالقة إيجابية بين اإلدارة والموظفين وتشجيع الحوار والتواصل المستمر ما
يعزز قيمنا المتمثلة بالشفافية والمسؤولية مع االحترام والثقة المتبادلين .ما يعتبر كذلك جزءاً من
عملية المراجعة والتدقيق الداخلية التي تثير وتعالج أي قضايا أو مخاوف.
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موظفونا

المكافآت المالية واالستحقاقات
نرى بشكل مباشر في سياق عملنا أهمية توفير األمن المالي
لضمان حصول موظفينا على تعويضات واستحقاقات مالية
مجزية .وكونها أولوية اإلستراتيجية ،فإننا نكفل اإلشراف السليم
من خالل لجنة الموارد البشرية والتعويضات والتي تقدم تقاريرها
مباشرة إلى مجلس اإلدارة.
تعتمد الشركة حزم رواتب تنافسية تتماشى مع قوانين العمل
المحلية باإلضافة إلى توفير الشركة لمزايا ومبادرات أخرى لدعم
الموظفين:
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سلف :يمكن للموظفين طلب سلفة يمكن دفعها على أقساط
ال ُ
تصل إلى  12شهراً بدون فوائد.

اإلجازات العارضة :بينما تمنح القوانين المحلية الموظفين 3
أيام فإننا نقدم ما يصل إلى  5أيام إجازة عارضة.

نفقات المعيشة :نعمل على مساعدة ودعم الموظفين
واألفراد الذين يعانون من صعوبات معيشية ويعانون من
مشكالت مالية وديون متراكمة وحاالت صحية حرجة.
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موظفونا
حماية موظفينا خالل جائحة كورونا

الصحة المهنية والسالمة واألمن
بما أن مجالنا وعملياتنا اليومية ال تنطوي على عمل
شديد الخطورة ،فإننا نضمن االمتثال لمتطلبات
قانون العمل المحلي في مقر العمل لدينا ونقدم برامج
تدريب الصحة والسالمة المهنية األساسية لموظفينا
بما فيها تدريبات السالمة عند حدوث الحرائق
واإلسعافات األولية.

29

إن التغييرات السريعة التي فرضتها جائحة
كورونا جعلت من عام  2020استثنائيا ً
وأثرت بشكل كبير على األركان الثالث
لالستدامة؛ الناس وكوكب االرض
واالزدهار.

كان علينا التكيف بسرعة لضمان
استمرارية األعمال وحماية موظفينا.
وعليه ،انتقلنا للعمل عن بُعد بنسبة ٪100
من خالل اتمتة عملياتنا بسرعة لحماية
موظفينا امتثاالً للقوانين واألنظمة المحلية.
عالوة على ذلك ،فقد التزمنا باتخاذ تدابير
احترازية صارمة إلجراء التعقيم الكامل
أسبوعيا ً باإلضافة إلى توفير منتجات
صحية وتوعية جميع موظفينا.

كما اغتنمنا هذه الفرصة لفتح قنوات
اتصال جديدة مع موظفينا وأنشأنا
مجموعة على تطبيق واتساب لتسهيل
عملية االتصال ،كما تأكدنا من أن القسم
الطبي لدينا مستعد للتدخل ودعم
موظفينا حسب الحاجة فضالً عن
تشجيع موظفينا على إجراء الفحوصات
بعد انتشار جائحة كورونا.
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تطوير موظفينا

2020
عدد دورات
التدريب

الموظفون الحاصلون
على التدريب

6

115

التدريب والتعليم

دورات تدريب

موظف

إننا نؤمن بضرورة أن يكون موظفونا مجهزين بالتعليم والتدريب الالزمين لمساعدتهم على تحسين أداء وظائفهم
فضالً عن تنويع مهاراتهم لتحفيز تطورهم ،كما أنه كم المهم التخطيط لتعاقب الموظفين ،ما يساعد على توفير
ً
فضال عن الحفاظ على استمرارية األعمال.
سبل لتطويرهم

أنواع التدريب
استشارات مكافحة غسيل األموال ،قانون االمتثال الضريبي
للحسابات الخارجية ومعايير التقارير المشتركة ،إدارة المخاطر
امتحان اللغة اإلنجليزية التأسيسي

خبير إماراتي للتأمين المستقبلي

التأمين العام باللغة العربية

خدمة العمالء في التأمين
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التأمين العام باللغة اإلنجليزية

ولهذا ،أطلقنا عام  2018مبادرة جديدة لدعم تطوير مهارات موظفينا في مجاالت مختلفة .كما تشجع الشركة
على التدريب الوظيفي ما بين خطوط األعمال التجارية والتنقل بين الفرق المختلفة للتدريب وتقاسم الخبرات
الجديدة .وباإلضافة لذلك ،فإننا نشجع الموظفين على تقديم طلبات خاصة للحصول على دورات تدريبية إضافية
حسب احتياجاتهم الوظيفية.
خالل عام  2020كان هنالك تركيز كبير على التدريب االلكتروني عن بعد حيث قدمنا لموظفينا دورات تدريبية
الكترونيه مع التركيز بشكل خاص على إجراءات مكافحة غسيل االموال.
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موظفونا

اشراك الموظفين
في (أمان) نسعى إليجاد ثقافة عمل محفزة نشرك فيها موظفينا في العديد من المبادرات واألنشطة لما لذلك
من مردود على الشركة كما نعمل على تعزيز القيم التي نعمل على زرعها في موظفينا .وفيما يلي بعض
المبادرات لمشاركات الموظفين على مر السنين ،حيث أننا لم نستطع القيام بمبادرات شخصية بسبب انتشار
جائحة كورونا:

افطار رمضان السنوي لموظفي
امان
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فريق كرة القدم للموظفين
نعتمد في (أمان) على تشجيع موظفينا على
ً
فضال عن العمل
ممارسة أسلوب حياة صحي
على بناء روح الفريق بين أفراد الشركة ولهذا
قمنا بدعم نشاط أسبوعي لفريق كرة القدم.
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مسؤولية أمان المجتمعية

التنمية المجتمعية

المسؤولية االجتماعية للشباب اإلماراتي ][EYSR

في إطار ممارستنا لقيم الشركة ،نسعى جاهدين لالنخراط مع مجتمعنا من
خالل أنشطة مسؤولة اجتماعيًا للمساعدة على النهوض بمجتمعاتنا وتنميته،
سواء من خالل أعمالنا التجارية أو من خالل المشاركة المباشرة مع
المجتمع المحلي وإشراك موظفينا في هذه العملية في الوقت ذاته .ساهمنا
في أنشطة مختلفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مختلف
أصحاب المصلحة من خالل المساهمة في األنشطة الدينية والثقافية
والعلمية والخيرية واألكاديمية.

المسؤولية االجتماعية للشباب اإلماراتي هي مسؤولية /نشاط اجتماعي
مؤسسي يستهدف الشباب اإلماراتي الذين تسربوا من المدارس والجامعات
لوضعهم على المسار الوظيفي ومشاركتهم في الحياة العملية .تهدف هذه
المبادرة الى تحسين حياة هؤالء الشباب باإلضافة الى العمل على تحسين
البنية التحتية وحماية البيئة.

وكانت إحدى المبادرات الرئيسية التي تم تبنيها هذا العام برنامج التدريب
الداخلي الذي ظل مدرجا ً دوما ً على جدول أعمالنا السنوي ،وهو يوفر
فرصة تدريب للخريجين الجدد.
2
2020
متدرب
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تمثل المجموعة أشكاالً عديدة من األنشطة التطوعية التي تقوم بتنفيذها
منظمات متخصصة للوصول الى مجموعة من األهداف االجتماعية
واالقتصادية ،واعتماد احداث تأثير ايجابي على بيئة شباب اإلمارات
عموما ً في مناطق عمل هذه المؤسسات وتتخطى حدود الفائدة االقتصادية
الربحية لهذه المؤسسات.
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مسؤولية أمان المجتمعية
الحكومه
• الجهات الحكومية (الوزارات والهيئات الرسمية ووسائل اإلعالم واإلعالن).
• رعاة مسابقة دبي الدولية السنوية للقرآن الكريم التي تنظمها حكومة دولة اإلمارات العربية
المتحدة

نتطلع إلى العمل باستمرار على اتخاذ
مبادرات تفيد مجتمعنا وتزيد من
تأثيرنا االجتماعي .ستشمل مبادراتنا
لعام  2021مختلف برامج المكافآت
ذات الصلة بوثائق التأمين وعروض
كورونا والزكاة والجمعيات الخيرية
باإلضافة إلى الشراكات الحكومية
وشراكات القطاع الخاص.
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الجمعيات الخيريه
• الزكاة والصدقات السنوية
• دعم الزكاة والجمعيات الخيرية بما في ذلك جمعية دار البر  ،جمعية بيت الخير  ،جمعية الشارقة
الخيرية  ،صندوق الزكاة.

المجتمع
• المساهمة في برنامج المكافآت الخاص لشرطة دبي "إسعاد".
• منذ اندالع فيروس كورونا  ،دعمت الشركة خط الدفاع األول بخصم يقارب  ٪50على بوالص
التأمين على المركبات
• غطت الشركه جميع مطالبات كوفيد ذات الصلة في حين أن الشراكات األخرى لم تفعل ذلك
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مسؤولية أمان البيئية
استهالك الطاقه

2020

2019

45,950
kWh

70,792
kWh

الهدف في 2021
تخفيض 5%
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حيث إنه قد طغى تأثير انتشار جائحة كورونا عام  ،2020فإننا
نكشف هذا العام عن استهالكنا للطاقة الذي سيساعد على توجيه
أهدافنا المستقبلية.
فقد عملنا على تغيير مصابيح مكتبنا إلى مصابيح موفرة للطاقة
( )LEDونعمل على مواصلة هذا المشروع في جميع المكاتب.
تتمثل رؤيتنا المستقبلية فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية في ضمان
وضع خط أساس لجميع استهالكاتنا البيئية واستهالك الطاقة مما
يساعد على توجيه جهودنا لضمان تقليل تأثيرنا على البيئة ،كما أننا
نركز بشكل كبير على مبادراتنا الرقمية وغير الورقية والتي
ً
ارتباطا مباشرً ا بتقليل استهالك المواد وتقليل النفايات.
ترتبط
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فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
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رقم اإلفصاح
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
102-14
102-15
102-16
102-17
102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25

عنوان اإلفصاح
اسم المنظمة
األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات
موقع المقر الرئيسي
موقع العمليات
الملكية والشكل القانوني
األسواق التي تخدمها
مقياس المنظمة
معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين
سلسلة التوريد
التغيرات الهامة على المنظمه وسلسلة التوريد الخاصة بها
مبدأ أو منهج التحوط
المبادرات الخارجية
عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية
بيان صانعي القرار
األثار والمخاطر والفرص الرئيسية
القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك
آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف المتعلقة باألخالقيات
هيكل الحوكمة
سلطة التفويض
مسؤولية المستوى التنفيذي عن الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
استشارة أصحاب المصلحة حول الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها
رئيس أعلى هيئة إدارة
ترشيح واختيار أعلى هيئة إدارة
تضارب المصالح
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فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
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 102-26دور أعلى هيئة إدارة في تحديد رسالة المنظمة وقيمها واستراتيجيتها
 102-27المعرفة الجماعية ألعلى هيئة إدارة
102-28تقييم أداء أعلى هيئة إدارة
 102-29تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية وإدارتها
 102-30فعالية عمليات إدارة المخاطر
 102-31مراجعة الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
 102-32دور أعلى هيئة إدارة في إعداد تقارير االستدامة
 102-33التواصل حول المخاوف الحرجة
 102-34طبيعة وإجمالي عدد المخاوف الحرجة
 102-35سياسات المكافآت
102-36عمليات تحديد األجر
 102-37مشاركة أصحاب المصلحة في تحديد األجر
102-38نسبة إجمالي االجور السنويه
 102-39الزيادة المئوية في نسبة إجمالي األجور السنوية
 102-40قائمة مجموعات أصحاب المصلحة
 102-41اتفاقات المفاوضة الجماعية
 102-42تحديد واختيار أصحاب المصلحة
 102-43منهج إشراك أصحاب المصلحة
 102-44الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة
 102-45الكيانات المدرجة في البيانات المالية الموحدة
102-46تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع
 102-47قائمة الموضوعات الجوهرية
102-48إعادة صياغة المعلومات
102-49التغييرات في إعداد التقارير
 102-50فترة المشمولة بالتقرير
102-51تاريخ أحدث تقرير
102-52دورة تقديم التقارير
 102-53جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير
102-54ادعاءات إعداد التقارير وف ًقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير
 102-55فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
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تقرير الحوكمة
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التقرير المالي
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شكرا
AMAN
للتواصل
السيد عمر مجذوب
عضو مجلس االستدامة ومدير إدارة المخاطر
Email: omer.magzoub@aman.ae
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