تقرير الحوكمة

2018

رسالتنا و رؤيتنا
الرسالة
"توفيــر باقــة مــن المنتجــات و الخدمــات المبتكــرة التــي توطــد عالقــات
مســتدامة مــع العمــاء بمــا يوافــق أحــكام الشــريعة اإلســامية"
الرؤية
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نبذة عن دار التكافل
تأسســت دار التكافــل عــام  2008بــرأس مــال مدفــوع قيمتــه
 150مليــون درهــم كشــركة تأميــن إســامية تتخــذ مــن دبــي
مقــر ًا لهــا وتوفــر خدمــات تأميــن تتوافــق مــع أحكام الشــريعة
اإلســامية.
دار التكافــل هــى شــركة تأميــن محليــة تتميــز باإلبتــكار والحرفيــة واإللتــزام
بالمبــادىء ،ويتــم إتخــاذ قــرارات الشــركة وفــق إحتياجــات ومتطلبات العمــاء ،كما
أن إحتياجــات وتوقعــات التأميــن التــي يتطلبهــا عمــاء دار التكافــل مدعومــة
بمجموعة قوية من المستثمرين الذين يوفرون دعما وأساسا مالي ًا متين ًا يشعرهم
باألمــن واألمــان ،بغــض النظــر عن مجــال أعمالهم.
إنطالقــا مــن كونهــا شــركة تأميــن إســامية تعمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،فــإن أعمــال الشــركة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،ويتــم
اإلشــراف عليهــا مــن جانــب لجنــة مرموقــة للفتــوى وأحــكام الشــريعة اإلســامية.
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 .1بيان باإلجراءات المتخذة إلكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  ، 2018وكيفية تطبيقها:
يحــرص مجلــس إدارة دار التكافــل (ش .م .ع) علــى تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركة الســليمة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القــرار الــوزاري رقــم ( )7لعــام  2016بشــأن
معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة ،حيــث اســتخدمت الشــركة أفضــل الممارســات واإلرشــادات والمبــادىء حتــى تتطابــق مــع ضوابــط
حوكمــة الشــركات وذلــك لضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي المعامــات وضمــان قــدرة وكفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة مــن أجــل تحســين المعامــات التجاريــة
وتطبيــق أفضــل الممارســات .لذلــك يمكننــا تلخيــص التدابيــر المتخــذة فــي عــام  2018علــى النحــو التالــي:
1.1ضمــان االمتثــال ألنظمــة الرقابــة الداخليــة عــن طريــق مطابقــة البيانــات الصــادرة مــع بيانــات التدقيــق الخارجــي ،وإتاحــة الفرصــة ألعضــاء لجنــة الرقابــة لمتابعــة
دورهــم اإلشــرافي بشــكل أكثــر فعاليــة.
2.2في عام  ،2018نظمت الشــركة دورة تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة لشــرح أحكام وقواعد حوكمة الشــركات والقرارات اإلدارية التي تنظمها.
3.3تــم تعييــن عضــو نســائي في مجلس اإلدارة لتمكين دور المرأة في المجتمع وتماشــي ًا مع تعليمات حكومــة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
4.4خالل عام  ،2018تابع مجلس إدارة الشــركة لجنتي الترشــيح والمكافآت ولجنة التدقيق ً
وفقا ألحكام وضوابط الحوكمة.
5.5حرصــت الشــركة علــى القيــام بأعمالهــا بالشــفافية المطلوبــة فيمــا يتعلــق بااللتــزام بتواريــخ وطــرق االفصــاح عــن البيانــات الماليــة ،بمــا يتوافــق مــع جميــع أحــكام
وقــرارات هيئــة األوراق الماليــة والســلع.
6.6التزام الشــركة مســبق ًا بتعيين مســؤول عالقات المســاهمين من أجل تلبية توقعاتنا بأعلى معايير رضا المســاهمين.
7.7طبقت لجنة االســتثمار في الشــركة سياســة االســتثمار المعتمدة ،ومراجعة اســتثمارات الشركة واتخاذ القرارات الالزمة لتنويع االســتثمارات وتحسين عوائدها.
بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام  2018وفق ًا للجدول التالي:
الرقم

اإلسم

المنصب  /صلة القرابة

األسهم المملوكة كما
في 2018/12/31

إجمالي عمليات البيع

إجمالي عمليات الشراء

1

عبد العزيز محمد عبداهلل البناي

الرئيس

1,000,000

ال يوجد

ال يوجد

2

شهاب أحمد لطفي الهرموزي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

258

ال يوجد

ال يوجد

3

يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال

عضو

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

4

صالح إبراهيم شرف

عضو

1,400

ال يوجد

ال يوجد

5

علي حميد العويس

عضو

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

6

أسامة إبراهيم صديقي (المستقيل)

عضو( المستقيل)

10,000

ال يوجد

ال يوجد

7

صالح عبدالغفار الهاشمي (المستقيل)

نائب رئيس مجلس
اإلدارة و العضو المنتدب
(المستقيل)

1,464.334

ال يوجد

ال يوجد

8

ميثاء محمدالشريف يوسف الهاشمي

عضو

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

9

عبدالخالق أحمد عبداهلل كودرزي

عضو

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

09

أعضاء مجلس االدارة

عبد العزيز البناي
رئيس مجلس اإلدارة

شهاب لطفي هرموزي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

صالح إبراهيم شرف
عضو مجلس اإلدارة

ميثاء الهاشمي
عضو مجلس اإلدارة

علي حميد العويس
عضو مجلس اإلدارة

يعقوب بن عيسى بن
ناصر السركال
عضو مجلس اإلدارة

عبدالخالق أحمد عبداهلل كودرزي
عضو مجلس اإلدارة

11

الخبرة والمؤهالت :حاصل على دبلوم في التجارة اإللكترونية  -كلية التقنية العليا عام
 ،2005و درجة البكالوريوس في إدارة األعمال العلوم التطبيقية عام .2008
تم تعيينه رئيس ًا لمجلس مجموعة العويس والشركات ذات الصلة في أعقاب وفاة والده

 .3تشكيل مجلس اإلدارة:
تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين خالل انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ  ،2018/04/25و ستكون مدة إدارة هذا المجلس لفترة ثالث سنوات مالية.

رحمه اهلل.

حيــث يتــم تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعلومــات المطلوبــة والتقاريــر الدوريــة لمناقشــتها فــي اجتماعــات المجلــس عــن الوضــع المالــي للشــركة والمواضيــع الرئيســية

مهام أخرى:

المتعلقــة بنشــاط الشــركة وأي أمــور هامــة ،و يتألــف المجلــس مــن ســبعة أعضــاء يتمتعــون بمهــارات وكفــاءات وخبــرات طويلــة فــي قطــاع المــال و األعمــال ويشــاركون فــي

● رئيس مجلس اإلدارة -مجموعة العويس

اتخـــاذ القــرارات الهامــة فــي كافــة األمــور المتعلقــة بالشــركة ويتكــون المجلــس مــن الســادة اآلتيــة أســماءهم.

● رئيس مجلس اإلدارة -الشركة المتحدة لألغذية
● نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة المخبز الحديث

أ .بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي ( مع إضافة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين والمعينين):

● نائب رئيس مجلس اإلدارة -دبي للمرطبات
● عضو مجلس اإلدارة -شركة عمان للمرطبات

الخبــرة والمؤهــات :تقاعــد برتبــة لــواء بعــد  36عامـ ًا مــن الخدمــة الشــرطية ،حيــث كان مــن
رواد إدارة التغيــر و تحديــث قــوات الشــرطة ،و قــد تــرك بصمــة واضحــة مــن خــال العديــد مــن
اإلنجــازات التــي تحققــت خــال حياتــه المهنيــة .خــال الســنوات التــي قضاهــا فــي القيــادة
العامــة لشــرطة دبــي تقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة التنفيذيــة ،حيــث تــم ترشــيحه
مديــر ًا عامــ ًا لألقســام العامــة المختلفــة ،و رقــي إلــى رتبــة لــواء و مســاعد القائــد العــام
للقــوات المســلحة بشــرطة دبــي.
مهام اخرى:
● رئيس مجلس إدراة مجموعة البناي
● رئيس مجلس إدارة البناي لالستثمار
● رئيس مجلس إدارة اكسيوم تليكوم
● العضو المنتدب والرئيس وعضو مجلس إدارة First Security Group
● عضو مجلس إدارة موارد للتمويل
● عضو مجلس إدارة مصنع جبل علي لالسمنت
● رئيس جمعية لإلسكواش

● عضو مجلس إدارة -بنك  ENBDوEIB
السيد /علي حميد العويس

عضو مجلس اإلدارة
الفئة :عضو غير تنفيذي  /مستقل
تاريخ أول انتخاب - 2011 :مدة العضوية 8 :سنوات

الخبــرة والمؤهــات :حاصــل على درجة الماجســيتر في العلــوم من جامعة بوســطن األمريكية
ماجســتير العلــوم فــي الدراســات اإلداريــة فــي تخصــص االقتصــاد المالــي ،بكالوريــوس فــي
العلــوم فــي إدارة االعمــال – تخصــص فــي التمويــل.
مهام أخرى:
السيد /عبد العزيز محمد عبداهلل البناي

رئيس مجلس اإلدارة
الفئة :عضو غير تنفيذي  /مستقل
تاريخ أول انتخاب - 2012 :مدة العضوية 7 :سنوات

● الرئيس و الرئيس التنفيذي لشركة يعقوب بن عيسى السركال (ذ.م.م)
● المدير العام لمؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال
● المدير العام لشركة عيسى للسفر
● مدير المالية بمؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال
● رئيس مجلس ادراة شركة السركال الرياضة

الخبــرة والمؤهــات :حصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بوســطن
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،و ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة كاس بينرنــس ســكول

السيد يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال

بالمملكــة المتحــدة  .وقــد تولــي مناصــب إدرايــة هامــة فــي القطــاع المصرفــي و العقــاري و

عضو مجلس اإلدارة

إدارة المشــاريع و المنشــآت لعــدة ســنوات ،إضافــة إلــى تاريخــه األســري فــي مجــال األعمــال.

الفئة :عضو غير تنفيذي  /مستقل
تاريخ أول انتخاب - 2012 :مدة العضوية 7 :سنوات

مهام أخرى:
● الرئيس التنفيذي لشركة برايت ستار ( ش ذ م م ).
● العضو المؤسس و التنفيذي في شركة إدراة مشاريع عقارية.
● عضو سابق في مجلس إدراة دبي كابيتال
● رئيس قسم المبيعات في مجموعات دبي العقارية (سابقا ).
● مدير االستثمارات في بنك دبي الوطني
● مدير تطوير المشاريع بمجموعة شركات لطفي.

الخبــرة والمؤهــات :حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم -جامعة بوســطن ،الواليات
المتحــدة األمريكيــة .1998 -عمــل فــي مجــال الشــحن فــي جميــع أنحــاء ألمانيا وهونــغ كونغ.
مهام أخرى:
● رئيس قسم الشحن ،النقل واإلمداد بمجموعة شرف
السيد /شهاب لطفي هرموزي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

● عضو مجلس اإلدارة والمدير العام لمجموعة شرف
● عضو مجلس إدارة في جمعية الشحن في االمارات العربية المتحدة

الفئة :عضو غير تنفيذي  /مستقل
تاريخ أول انتخاب - 2015 :مدة العضوية 4 :سنوات

السيد /صالح إبراهيم شرف

عضو مجلس اإلدارة
الفئة :عضو غير تنفيذي  /مستقل
تاريخ أول انتخاب - 2011 :مدة العضوية 8 :سنوات
12

13

األعضاء المستقيلين

الخبــرة والمؤهــات :حصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بوســطن
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،و ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة كاس بيزنــس ســكول
بالمملكــة المتحــدة .وقــد تولــى الهاشــمي مناصــب إداريــة هامــة فــي القطــاع المصرفــي
لعــدة ســنوات إضافــة إلــى تاريخــه األســري فــي مجــال األعمــال.

الخبــرة والمؤهــات :حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال وعلــوم
الكمبيوتــر مــن سويســرا ،وهــي مصرفيــة لديهــا أكثــر مــن  21عامــا مــن الخبــرة،
مهام اخرى:
● رئيس مسؤولي المخاطر في بنك اإلمارات اإلسالمي.
● عضو مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية والوساطة المالية
اإلسالمية اإلماراتية.

مهام اخرى:
● عضو مجلس إدارة – موارد للتمويل
● عضو مجلس ادارة موارد للتكنولوجيا (تاكمي لمفاهيم الفن التقني سابق ًا).
● نائب رئيس مجلس ادارة -جمعية االمارات للتأمين.
● رئيس اللجنة العليا لتأمين التكافلي والحياة -جمعية االمارات للتأمين.
● عضو في -مجموعة األعمال التأمينية.

السيدة /ميثاء محمدالشريف يوسف الهاشمي

السيد صالح عبد الغفار الهاشمي

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب

الفئة :عضو غير تنفيذي  /مستقل

الفئة :عضو تنفيذي  /غير مستقل

تاريخ أول انتخاب - 2018 :مدة العضوية 8 :أشهر

تاريخ أول انتخاب - 2008 :مدة العضوية 10 :سنوات
و  10أشهر

الخبرة والمؤهالت:
ماجستير في إدارة األعمال من جامعة توليدو (الواليات المتحدة األمريكية) .1998
متخصص في إدارة المحافظ االستثمارية.
محاسب عام معتمد ( )CPAالواليات المتحدة األمريكية .1996
 BBAجامعة توليدو (الواليات المتحدة األمريكية) 1995محاسبة رئيسية.

الخبــرة والمؤهــات :حاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة الوطنيــة
االمريكيــة دنفــر – كولــورادو.
مهام أخرى:
● عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات صديقي القابضة (ذ.م.م ).
● نائب الرئيس – المالية و االدارة في مجموعة شركات صديقي و أوالده.
● نائب المدير العام في مجموعة شركات صديقي وأوالده لالستثمار (ذ.م.م).

مهام اخرى:
● شغل منصب المدير المالي في مؤسسة دبي العقارية.
● رئيس التداول في الخزينة  -بنك دبي الوطني.

السيد /عبدالخالق أحمد عبداهلل كودرزي

عضو مجلس اإلدارة
الفئة :عضو تنفيذي  /مستقل
تاريخ أول انتخاب - 2018 :مدة العضوية :شهرين
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السيد أسامة ابراهيم صديقي

عضو مجلس اإلدارة
الفئة :عضو غير تنفيذي  /مستقل
تاريخ أول انتخاب - 2012 :مدة العضوية 6 :سنوات
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ب .بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام :2018
-

ج .بيان مهام اختصاصات مجلس اإلدارة:

تم فتح باب الترشيح بعضوية مجلس اإلدارة في عام  2018وتم انتخاب السيدة ميثاء محمد الشريف الهاشمي بالتصويت التراكمي وذلك من خالل انعقاد الجمعية
بتاريخ  ،25/04/2018حيث التزمت الشركة بتمثيل المرأة في مجلس اإلدارة بنسبة عضو واحد من إجمالي  7أعضاء في مجلس اإلدارة.

اسم الشخص
صالح عبدالغفار الهاشمي نائب رئيس مجلس اإلدارة و
العضو المنتدب (المستقيل بتاريخ .)2018/10/31

ت .بيان ما يلي:

.1

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام :2017
ال توجد مكافآت مدفوعة عن عام .2017
-

.2

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  2018والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه:
ال توجد مكآفات مقترحة عن العام .2018
-

.3

بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس:

صالحية التفويض
1.1التوقيع على كافة المعامالت والمراسالت الخاصة بالشركة
والمتعلقة بنشاطها داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
وخارجها .
2.2تمثيل الشركة أمام كافة وزارات الحكومة االتحادية في
دولة اإلمارات

مدة التفويض
تباشر اإلدارة التنفيذية للشركة المهام واالختصاصات
الموكلة لها بموجب تفويض مصدق من مجلس اإلدارة،
يخضع للمراجعة المستمرة من قبل المجلس ،وتظل هذه
الصالحيات قائمة ما لم يتم إلغائها أو تقويضها من قبل
مجلس اإلدارة.

3.3تمثل مجلس اإلدارة أو الشركة بالتوقيع أمام أي من الدوائر
التابعة للحكومات المحلية في أي من إمارات الدولة مثل
الدوائر االقتصادية والبلدية والصحة والشرطة والمحاكم

م

االسم

اسم اللجنة

قيمة البدل

عدد حضور االجتماعات

1

شهاب أحمد لطفي الهرموزي

المكآفات

7,500

1

2

يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال

المكآفات

7,500

1

3

صالح إبراهيم شرف

المكآفات

7,500

1

4

شهاب أحمد لطفي الهرموزي

التدقيق

22,500

3

5

يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال

التدقيق

7,500

1

6

صالح إبراهيم شرف

التدقيق

7,500

1

7

ميثاء محمدالشريف الهاشمي

التدقيق

15,000

2

8

شهاب أحمد لطفي الهرموزي

إدارة المخاطر واالستثمار

22,500

3

9

ميثاء محمدالشريف يوسف الهاشمي

إدارة المخاطر واالستثمار

22,500

3

وكاتب العدل وغيرها .
4.4حق التوقيع وتمثيل مجلس اإلدارة أو الشركة أمام كافة
الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية داخل اإلمارات
مثل السفارات والقنصليات والمكاتب اإلقليمية والفروع .
5.5التوقيع على كافة المعامالت القانونية واالجراءات التي قد
تطلب منه أمام تلك الجهات .
6.6توكيل المحامين وغير المحامين في كل ما أوكل به أو
بعضه وعزل أو سحب أو إلغاء أو زيادة صالحيات أو نقصانها
من ما قد أوكل إليه في أي من الصالحيات المذكورة أعاله .
7.7الترتيب للميزانية السنوية .
8.8تعيين وعزل الموظفين و المستشارين وتحديد مهامهم
ومكافآتهم داخل وخارج الدولة .
9.9كافة الصالحيات التخاذ الخطوات المالئمة لفتح فروع
للشركة داخل إمارات الدولة
1010الحق في تأسيس الشركات ذات الصلة بنشاط الشركة
والمساهمة و االشتراك فيها وامتالكها وشراء أسهمها

ث .عدد اجتماعات مجلس االدارة:

وحصصها وكذلك تأسيس وامتالك وشراء المؤسسات
والشركات والمشاريع التجارية والتي تمارس أعما ًال مماثلة

تاريخ االجتماع

عدد الحضور

عدد الحضور بالوكالة

2018/02/11

5

ال يوجد

2018/03/21

6

ال يوجد

2018/04/25

5

ال يوجد

2018/05/15

4

ال يوجد

2018/09/05

4

ال يوجد

2018/10/03

7

ال يوجد

2018/10/30

5

ال يوجد

2018/12/10

3

1

أسماء األعضاء الغياب
أسامة صديقي
صالح إبراهيم شرف
أسامة صديقي
يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال
شهاب لطفي هرموزي
صالح إبراهيم شرف
علي حميد العويس
عبدالعزيز البناي

السيد سرينيواسان ادوتهوري راجاجوباالن الرئيس التنفيذي

حيث باشر مهامه في إدارة األعمال اليومية/التشغيلية للشركة

تباشر اإلدارة التنفيذية للشركة المهام واالختصاصات

بتاريخ  2018/10/11ومن الصالحيات الالزمة على سبيل المثال:

الموكلة لها بموجب تفويض مصدق من مجلس اإلدارة،

1.1التوقيع على كافة المعامالت والمراسالت الخاصة بالشركة

يخضع للمراجعة المستمرة من قبل المجلس ،وتظل هذه

والمتعلقة بنشاطها داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
2.2تمثيل الشركة أمام كافة وزارات الحكومة االتحادية في

مجلس اإلدارة.

3.3تمثيل مجلس اإلدارة أو الشركة بالتوقيع أمام أي من
الدوائر التابعة للحكومات المحلية في أي من إمارات
الدولة مثل الدوائر االقتصادية والبلدية والصحة والشرطة
والمحاكم وكاتب العدل وغيرها .
4.4حق التوقيع وتمثيل مجلس اإلدارة أو الشركة أمام كافة

صالح إبراهيم شرف
علي حميد العويس

مثل السفارات والقنصليات والمكاتب اإلقليمية والفروع .

ال يوجد

الصالحيات قائمة ما لم يتم إلغائها أو تقويضها من قبل

دولة اإلمارات .

الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية داخل اإلمارات

ميثاء الهاشمي
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أو مشابهة أو متممة.

5.5التوقيع على كافة المعامالت القانونية واإلجراءات التي قد
تطلب منه امام تلك الجهات.
6.6توكيل المحامين وغير المحامين في كل ما أوكل به أو
بعضه وعزل أو سحب إو إلغاء أو زيادة صالحيات أو نقصانها

صالح إبراهيم شرف
علي حميد العويس
صالح إبراهيم شرف

من ما قد أوكل إليه في أي من الصالحيات المذكورة أعاله .
7.7الترتيب للميزانية السنوية .
8.8تعيين وعزل الموظفين و المستشارين وتحديد مهامهم
ومكآفاتهم داخل الدولة

يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال
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د .بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذين:
الوظيفة

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب و البدالت
المدفوعة

مجموع المكافآت
المدفوعة لعام 2018

أي مكافآت أخرى

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
(المستقيل)

2006/10/14

2,300,000

950,000

ال يوجد

القــرارات الماليــة والتشــغيلية .تخلــق معامــات األطــراف ذات العالقــة تضاربــات محتملــة أو فعليــة فــي الشــركة ويمكــن أن تعطــي انطباعًــا بــأن قــرارات العمــل تســتند إلــى

المدير المالي

2011/01/21

720,120

140,000

ال يوجد

اعتبــارات تتعــارض مــع مصالــح الشــركة والمســاهمين .ومــع ذلــك ،هنــاك وقــت معيــن يمكــن أن تكــون فيــه معامــات األطــراف ذات العالقة فــي مصلحة الشــركة ومســاهميها.
ً
وفقــا لذلــك ،تخضــع معامــات األطــراف ذات العالقــة لموافقــة مجلــس اإلدارة لدينــا .حيــث تمثــل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين الرئيســيين ومجلــس اإلدارة وموظفــي

نائب الرئيس – الدعم الفني استراتجية
وإعادة التكافل

2009/05/24

659,980

79,600

ال يوجد

نائب الرئيس – الدعم الفني وإعادة
التكافل (إعادة التأمين)

2011/07/01

676,420

112,400

ال يوجد

ح .بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع االطراف ذات العالقة:
معامــات األطــراف ذات العالقــة هــي المعامــات التــي يكــون ألي طــرف فــي شــركتنا فيهــا القــدرة علــى التحكــم أو ممارســة أي تأثيــر مــادي علــى الطــرف اآلخــر فــي اتخــاذ

اإلدارة الرئيســيين للمجموعــة والشــركات التــي تمــارس نفــوذ ًا كبيــر ًا علــى الشــركة .تقــرر اإلدارة شــروط وأحــكام المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة.
أرصدة مع أطراف ذات عالقة:
تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
المبلغ
 270,000درهم إماراتي

الوصف

رئيس قسم المبيعات (المستقيل)

2010/07/20

566,520

72,000

ال يوجد

الرئيس التنفيذي

2018/10/11

267,742

ال يوجد

ال يوجد

المصروفات التي دفعتها الشركة لشركة موارد للتمويل (ذ.م.م)
وخدمات هيئة الرقابة الشرعية وتكنولوجيا المعلومات

 .4مدقق الحسابات الخارجي للشركة:
أ .تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

خ .الهيكل التنظيمي للشركة:

قمنــا بتحديــث دليــل الحوكمــة وإضافــة سياســة تعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي لتنظيــم تعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي ،والتــي تحــدد إطــار ونطــاق وصالحيــات مدقــق
الحســابات الخارجــي مــع الحــرص علــى توفيــر االســتقاللية التامــة لممارســة أعمالهــم المســندة إليهــم ،كمــا تحــدد الشــروط المســتوجب توافرهــا إلختيــار المدقــق ،حيــث يقــوم
مجلــس اإلدارة برفــع توصياتــه إلختيــار المدقــق ليتــم اســتعراضها مــع الجمعيــة العموميــة إلبــداء الــرأي والتصديــق علــى التوصيــات.
وقــد قــررت الجمعيــة العموميــة باجتماعهــا المنعقــد فــي  2018/04/25الموافقــة علــى تعييــن شــركة ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق األوســط) هــي عضــو فــي "ديلويــت تــوش
توهماتســو المحــدودة" والتــي تعتبــر مــن الشــركات المهنيــة الرائــدة والتــي تقــوم بخدمــات تدقيــق الحســابات و الضرائــب واالستشــارات اإلداريــة والمشــورة الماليــة وتضــم
أكثــر مــن  2500شــريك ومديــر وموظــف يعملــون مــن خــال  26مكتب ـ ًا فــي  15بلــد ًا فــي الشــرق األوســط (منهــا  6مكاتــب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة) ،وبفضــل
شــبكة عالميــة مترابطــة مــن الشــركات األعضــاء فــي أكثــر مــن  150دولــة وتضــم  225,000مهنيـ ًا ،تقــدم ديلويــت خدمــات عاليــة الجــودة.
ب .بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ،وذلك حسب الجدول التالي:
اسم مكتب التدقيق

ديلويت

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

6

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ( 2018درهم)

 285,000درهم

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018
ً
صراحة
(درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك

تدقيق قسم مكافحة غسيل األموال -40,000

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

ال توجد خدمات أخرى

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات
الشركة بتقديمهـا خالل ( 2018إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر
ً
صراحة
يتم ذكر ذلك

ال توجد خدمات أخرى

ج .بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة في القوائم المرحلية والسنوية لعام .2018
فــي رأي مدقــق الحســابات ديلويــت ،إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا
فــي  31ديسمبـــر  2018وآدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـ ًا للمعاييـــر الدوليــة للتقاريـــر الماليــة.
 .5لجنة التدقيق:
أ .أسماء أعضاء لجنة التدقيق ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
تشــرف لجنــة التدقيــق علــى المتابعــة مــع مدققــي الحســابات والمحافظــة علــى العالقــة الجيــدة معهــم ،ومراجعــة تقاريــر ديــوان المحاســبة باإلضافــة إلــى مراجعــة
التقاريــر الماليــة بشــكل دوري ومرحلــي ،كمــا تقــوم اللجنــة باإلشــراف علــى إدارة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر ،وتضطلــع لجنــة التدقيــق بــدور فعــال فــي التأكــد مــن
تطبيــق الشــركة للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة كذلــك التأكــد مــن ممارســاتها المحاســبية.
تتكون لجنة التدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة التالي أسمائهم:
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ب .بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة :2018

1.1السيد شهاب أحمد لطفي (رئيس اللجنة).
2.2السيد صالح إبراهيم شرف (عضـو).

لجنة الترشيحات و المكافآت

3.3السيد عبدالخالق كودرزي (عضـو).
4.4السيدة ميثاء محمدالشريف الهاشمي (عضـو).
أما واجبات لجنة التدقيق و المهام الموكلة لها فهي:
.1

تقديم التوصيات حول التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين ومـراقبة استقالليتهم وموضوعيتهم.

.2

مراجعة ورفع التقارير لمجلس اإلدارة بشأن البيانات المالية السنوية المرحلية ،وسياسة الحسابات وممارساتها.

.3

مراجعة ورصد ورفع التقارير لمجلس اإلدارة بشأن فعالية إدارة الرقابة الداخلية ،ومراجعة الخطة السنوية للرقابة الداخلية والمصادقة عليها.

.4

مراجعــة رســالة مدقــق الحســابات الخارجــي وخطــة عملــه مــع التأكــد مــن رد مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي الوقــت المطلــوب علــى اإلســتيضاحات والمســائل

تاريخ اجتماع اللجنة

اسم العضو

الصفة

2018/02/06

شهاب أحمد لطفي

الرئيس

✓

صالح ابراهيم شرف

عضو

✓

ميثاء الهاشمي

عضو

✓

الجوهريــة المطروحــة فــي رســالة المدقــق.
.5

مراجعة ورصد التطبيقات المالية للشركة والرقابة الداخلية وأنشطة إدارة المخاطر.

 .7لجنة تعامالت األشخاص المطلعين:

 .11مراجعة سياسة التداول باألسهم.

لــم تقــم شــركة دار التكافــل (ش.م.ع) فــي عــام  2018بإنشــاء لجنــة مســتقلة إلدارة ومتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن ،علمـ ًا بــأن مســؤولة التدقيــق

 .12مراجعة سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة.
 .13التأكد من آلية التنسيق مابين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

الداخلــي واالمتثــال بالشــركة تتولــى تلــك المهمــة وســوف تــدرس شــركة دار التكافــل (ش.م.ع) تشــكيل لجنــة المتابعــة مســتقلة إلدارة ومتابعــة واالشــراف علــى تعامــات
األشــخاص المطلعيــن وملكياتهــم واإلحتفــاظ بالســجل الخــاص بهــم ورفــع الكشــوف والتقاريــر الدوريــة إلــى الســوق وذلــك تطبيقـ ًا لقــرار رئيــس مجلــس إدارة هيئــة األوراق

 .14متابعة أي أمور أخرى يفوضها مجلس اإلدارة للجنة التدقيق.

الماليــة والســلع رقــم ( /7ر.م) لســنة  2016بشــأن معاييــر اإلنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة.

وبخصوص صالحيات لجنة التدقيق فهي:
تتمتــع لجنــة التدقيــق بصالحيــات مــن قبــل مجلــس اإلدارة لدراســة أي نشــاط يدخــل ضمــن شــروط المراجعــة الخاصــة بهــا ،وهــي مفوضــة بالوصــول دون قيــد أو شــرط إلــى
مدققــي الحســابات الخارجييــن والحصــول علــى أي استشــارة مهنيــة بشــأن أيــة مســألة تتعلــق بحســابات الشــركة ،وتملــك اللجنــة صالحيــات بطلــب أيــة معلومــات تحتاجهــا
مــن أي موظــف أو عضــو مجلــس إدارة ويتــم توجيــه أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن للتعــاون مــع أي طلــب مقــدم مــن اللجنــة.
و يقــوم رئيــس اللجنــة بتقديــم تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة عــن األمــور التــي تقــوم اللجنــة بتقييمهــا وتقديــم توصياتــه ،كمــا يقــوم رئيــس اللجنــة بحضــور االجتمــاع
الســنوي للجمعيــة العموميــة واإلجابــة عــن أي استفســارات يقدمهــا المســاهمون عــن أنشــطة الشــركة.

 .8أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة:
أ .اسم اللجنة:
 لجنة إدارة المخاطرب .أسماء أعضاء لجنة إدارة المخاطر  ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 السيد شهاب أحمد لطفي (الرئيس). السيد صالح إبراهيم شرف (عضو). -السيدة ميثاء محمدالشريف الهاشمي (عضو)

ب .بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل السنة :2018
لجنة التدقيق

بيان اختصاصات لجنة إدارة المخاطر واالستثمار:

تاريخ اجتماع اللجنة

تتلخــص اختصاصــات و مهــام لجنــة إدارة المخاطــر واالســتثمار بإعــداد خطــة وسياســة االســتثمار مراجعتهــا متضمنــة حــدود المخاطــر وحــاالت التعــرض لهــا فــي أنشــطة

اسم العضو

الصفة

2018/03/21

2018/05/15

2018/09/06

شهاب أحمد لطفي

الرئيس

✓

✓

✓

صالح إبراهيم شرف

عضو

✓

يعقوب بن عيسى السركال

عضو

✓

ميثاء محمدالشريف الهاشمي

عضو

الشــركة االســتثمارية بصــورة دوريــة للتأكــد مــن مالءمتهــا لألوضــاع الحاليــة للســوق وقــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر بوجــه عــام.
ج .بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة :2018
لجنة إدارة المخاطر

✓

✓

 .6لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ .أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تاريخ اجتماع اللجنة

اسم العضو

الصفة

2018/07/02

2018/09/06

2018/09/06

شهاب أحمد لطفي

الرئيس

✓

✓

✓

صالح إبراهيم شرف

عضو

ميثاء محمدالشريف الهاشمي

عضو

✓

✓

✓

يتمثــل دور لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بوضــع ومراجعــة سياســة المكافــآت واألجــور لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وتحديــد التعويــض اإلجمالــي الــذي يتوافــق مــع
أنظمــة الرواتــب والمكافــآت المعتمــدة وتحــرص كل الحــرص علــى مواءمــة هــذه المكافــآت مــع أداء الشــركة .وكمــا تقــوم اللجنــة بإعــداد ومراجعــة سياســة المــوارد
البشــرية لتتوافــق مــع التشــريعات والقوانيــن وتتابــع اإلجــراءات الخاصــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة .تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكآفــات مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
التالــي وهــم:
1.1السيد شهاب أحمد لطفي (الرئيس).
2.2السيد صالح إبراهيم شرف (عضو).
3.3السيدة ميثاء محمدالشريف الهاشمي (عضو).

 .9الرقابة الداخلية:
يتحمــل مجلــس اإلدارة فــي شــركة دار التكافــل (ش .م .ع) مســؤولية الرقابــة الداخليــة ومراجعــة فعاليتــه ،مــن خــال المحافظــة علــى األصــول وحفــظ البيانــات الماليــة
صحيحــة ،والكشــف عــن األخطــاء والمخالفــات ،ويلتــزم مجلــس اإلدارة بمراجعــة تقريــر لجنــة التدقيــق عــن نتائــج أنشــطة الرقابــة الداخليــة والتقاريــر الدوريــة الخاصــة
بأنشــطة الرقابــة.
وتشــمل الرقابــة الداخليــة تحديــد هيــكل تنظيمــي واضــح ،وتدويــن السياســات واإلرشــادات ،وتحديــد الســلطات والتوكيــات وآليــات رقابــة األداء التــي تــم وضعهــا لمراقبــة
عمليــات الشــركة بفعاليــة وانتظــام والتأكــد مــن االلتــزام بقوانيــن الحوكمــة.

وبخصوص واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت فهي:
1.1مراجعة استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.
2.2إعــداد ومراجعــة السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت واألجــور لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة و مراجعتهــا بشــكل ســنوي ،ويجــب أن تتأكــد اللجنــة مــن أن المكافــآت
و المزايــا الممنوحــة لــإدارة التنفيذيــة العليــا فــي الشــركة معقولــة وتتماشــى مــع أداء الشــركة.
3.3تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية.
4.4تنظيم ومراجعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
5.5إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية.

أ .آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية:
تتولــى الســيدة حصــة ســعيد مهــام مديــر الرقابــة الداخليــة و االمتثــال وهــي مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و لقــد تــم تعينهــا فــي  2012/4/15و هــي
المســؤولة عــن إنجــاز خطــة العمــل الســنوية لمراقبــة اإلمتثــال وهــي حاصلــة علــى المؤهــات العلميــة التاليــة:
•شهادة دولية في مجال االمتثال من أكاديمية .2014 ،CCL
•بكالوريوس الخدمات الماليةمن كلية دبي للطالبات. 2013 ،

•الدبلوم العالي في إدارة األعمال والخدمات المالية كلية دبي للطالبات. 2012 ،
•عضو في مجلس إدارة جمعية المحاسبين ،اإلمارات العربية المتحدة.
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أما عن آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية فهي على النحو اآلتي:
تتحمــل إدارة الرقابــة الداخليــة مســؤولية التأكــد مــن أن اإلجــراءات المطبقــة لمراقبــة العمليــات ضمــن الشــركة قــد تــم تصميمهــا بشــكل مناســب ويتــم تنفيذهــا بطريقــة
فعالــة وفــق خطتهــا الســنوية المعتمــدة مــن قبــل لجنــة التدقيــق المفوضــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

ب .بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام :2018
السنة

دار التكافل

سوق دبي المالي

ديسمبر 2017

0.863

3370

يناير 2018

0.901

3394

تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بتعييــن ضابــط إمتثــال بمســؤوليات واضحــة ومســتقلة لإلشــراف علــى مــدى اإلمتثــال للقوانيــن والتشــريعات واإلجــراءات الداخليــة ،حيــث يقــوم

فبراير 2018

0.708

3244

قســم مراقبــة االمتثــال بالرقابــة علــى األنشــطة المعمــول بهــا فــي الشــركة والتأكــد بأنهــا موافقــة للقوانيــن واألنظمــة الداخليــة والخارجيــة وفــق خطــة عمــل قســم

مارس 2018

0.698

3109

رقابــة االمتثــال الســنوية ،باإلضافــة إلــى تعديــل وتحديــث اإلجــراءات المتبعــة فــي نظــام رقابــة االمتثــال لضمــان إســتمرارية عمــل القســم وفــق أعلــى المعاييــر المتبعــة.
إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيد ًا معقو ًال إلى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس اإلدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة.

إبريل 2018

كمــا تتحمــل إدارة الرقابــة الداخليــة مســؤولية إعــداد التقاريــر عــن مــدى فعاليــة وكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة ،وتقــدم تقاريرهــا إلــى اإلدارة
ولجنــة التدقيــق المفوضــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة متضمنــة األفــكار والتوصيــات التــي تتعلــق بتحســين تلــك األنظمــة ،وال تتحمــل إدارة الرقابــة الداخليــة مســؤولية إعــداد
أنظمــة الرقابــة الداخليــة والمحافظــة عليهــا فهــذه المســؤوليات تقــع علــى عاتــق اإلدارة المفوضــة.

0.680

3066

مايو 2018

العمل على تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة والتقيد بها.

0.647

2964

يونيو 2018

ضمان توفر أنشطـــة التدقيق الداخلي والخارجي والتـأكد من االستقاللية الكاملة ألنشطتها.

0.606

2821

يوليو 2018

0.724

2956

أغسطس 2018

0.640

2840

سبنمبر 2018

0.640

2835

أكتوبر 2018

0.587

2785

ب .كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة بالشركة:
لــم تصــادف الشــركة أيــة مشــاكل تســتدعي تدخــل دائــرة الرقابــة الداخليــة لحلهــا لكــن فــي حــال حدوثهــا فــإن اإلجــراء أن تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بدراســة المشــكالت
الكبيــرة فــي الشــركة بشــكل تفصيلــي مــن خــال جميــع أقســامها ،تبعـ ًا لطبيعــة المشــكلة ،حيــث يتــم تقديــم التوصيــات الفعالــة وإحالتهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة
التدقيــق ،كمــا يتــم متابعــة تنفيــذ تلــك التوصيــات بشــكل دوري وتقديــم تقريــر بهــا إلــى لجنــة التدقيــق.
ج .سياسة اإلبالغ عن المخالفات:
حيــث نحــرص فــي شــركة دار التكافــل (ش .م .ع) علــى توفيــر الجــو المالئــم و اإلجــراءات الموثوقــة للموظفيــن لالفصــاح عــن أي مخالفــات محتملــة ،ويتضمــن (دليــل حوكمــة
الشــركات ) سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات والموضحــة مــن خـــال إجــراءات موثوقــة للموظفيــن لالفصـــاح عــن أي مخـــالفات محتملة .وقد أســندت مســؤولية االشــراف وتنفيذ
السياســة الخاصــة باالبــاغ عــن المخالفــات إلــى إدارة الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وهــي مســؤولة عــن توفيــر الجــو المناســب لتســهيل هــذه المهمــة.
 .10تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية :2018
مــن خــال البيانــات المقدمــة و المتابعــة المســتمرة للجــان مجلــس اإلدارة وكذلــك إدارة الرقابــة الداخليــة و مدقــق الحســابات الخارجــي تبيــن تســجيل مخالفــة خــال العــام
 2018لدائــرة الصحــة فــي أبوظبــي بمقــدار  60,000درهــم إماراتــي.
 .11مساهمة الشركة خالل العام  2018التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية:
 أنفقت الشركة مبلغ وقدره  15,200درهم على األطفال األقل ًحظا لشراء مالبس العيد.
 تبرعت الشركة بمبلغ  50,000درهم لإلغاثة من الفيضانات في والية كيراال. .12معلومات عامة:
أ .بيان بسعر سهم الشركة في السوق سعر اإلغالق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام .)2018
الشهر
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سعر االغالق

أدنى سعر

أعلى سعر

يناير

0.901

0.880

0.989

فبراير

0.708

0.666

0.928

مارس

0.698

0.662

0.754

إبريل

0.680

0.603

0.699

مايو

0.647

0.620

0.690

يونيو

0.606

0.606

0.695

يوليو

0.724

0.586

0.929

أغسطس

0.640

0.628

0.748

سبتمبر

0.640

0.581

0.710

أكتوبر

0.587

0.580

0.648

نوفمبر

0.488

0.488

0.649

ديسمبر

0.462

0.405

0.503
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ج .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ( 31/12/2018أفراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي :محلي ،خليجي ،عربي ،وأجنبي.

ح .إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه.
-

نسبة األسهم المملوكة

تصنيف المساهم

حمد شرف تم تعيينه في تاريخ .2018/10/03

ط .بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام .2018
-

حققت الشركة أرباح وقدرها  6.7مليون درهم إماراتي.

-

اســتقالة العضــو المنتــدب ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة صالــح الهاشــمي بتاريــخ  2018/10/31و تعييــن الرئيــس التنفيــذي الســيد سرينيواســان ادوتهــوري راجاجوبــاالن

أفراد

شركات

حكومة

المجموع

محلي

44.0363%

31.3194%

-

75.3557%

خليجي

3.138%

0.0133%

-

3.1513%

عربي

14.5634%

0.1255%

-

14.6889%

-

محلي

5.9278%

0.8987%

-

6.8265%

ك .بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام .2018

المجموع

67.6655%

32.3569%

-

100.0224%

بتاريــخ .2018/10/11

ي .بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ( 2018يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاوالت).

-

بلغت نسبة التوطين% 4 :
أحدث مبادرة تم تقديمها هي تعاوننا مع مبادرة إسعاد.

د .بيان بالمساهمين الذين يملكون  5%أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  31/12/2018حسب الجدول التالي:
األسم

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة

موارد للتمويل

32,776,331

21.8509%

ه .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفق ًا لحجم الملكية كما في  31/12/2018حسب الجدول التالي:
ملكية االسهم

توقيع رئيس مجلس اإلدارة:

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة من رأس المال

أقل من 50,000

1542

6,219,500

4.1687%

من  50,000إلى أقل من 500,000

273

47,561,320

32.0995%

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

47

62,855,175

41.9033%

أكثر من 5,000,000

1

32,776,331

21.8509%

ختم الشركة الرسمي:

و .بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي:
قامــت شــركة دار التكافــل (ش .م .ع) بتطويــر وتحديــث موقعهــا اإللكترونــي الخــاص لعالقــات المســتثمرين بمــا يتوافــق مــع متطلبــات وضوابــط إدارة عالقــات المســتثمرين
المعمــول بــه لــدى هيئــة األوراق الماليــة والســلع ،علــى وجــه يتســم بالكفــاءة والفاعليــة وباإلمــكان زيــارة هــذا الموقــع اإللكترونــي وتصفحــه مــن قبــل المســاهمين
والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح والجمهــور عبــر زيــارة الرابــط اآلتــي . www.dat.ae

التاريخ 2019 / 04 / 11 :

تفاصيل التواصل الخاصة بمسؤول عالقات المستثمرين:
-

البريد االلكترونيIR@dat.ae :

-

رقم التواصل.)800-TAKAFUL (8252385 :



-

السيدة نوال معالي مديرة عالقات المستثمرين.

ز .بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خالل عام  2018واإلجراءات المتخذة بشأنها.
القرار الخاص الذي اتخذ في الجمعية العمومية لسنة  2018أال وهو:
تعديــل المــادة  39مــن النظــام األساســي للشــركة لتتماشــى مــع المــادة  169مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  2لســنة  2015ليصبــح نــص المــادة " :تتكــون مكافــأة رئيــس
وأعضــاء مجلــس اإلدارة مــن نســبة مئويــة مــن الربــح الصافــي للســنة الماليــة المنتهيــة علــى أن ال تتجــاوز  10%مــن تلــك األربــاح للســنة الماليــة بعــد خصــم االســتهالكات
واالحتياطــي وموافقــة الجمعيــة العموميــة"  .المــادة قبــل التعديــل " :تتكــون مكافــأة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مــن نســبة مئويــة مــن الربــح الصافــي للســنة الماليــة
المنتهيــة علــى أن ال تتجــاوز  10%مــن تلــك األربــاح للســنة الماليــة بعــد خصــم االســتهالكات واالحتياطــي وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن  5%مــن رأس المــال علــى المســاهمين
وموافقــة الجمعيــة العموميــة".
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عنواننا
+971 4 3041500
+971 4 5530389
info@dat.ae

www.dat.ae

