تقرير الحوكمة الخاص بشركة تكافل اﻻمارات تأمين )ش م ع( لسنة 2020
 -1بيان باﻹجراءات التي تم اتخاذها ﻻستكمال نظام حوكمة الشركات خﻼل عام  ،2020وكيفية تطبيقها.
لقد حرص مجلس ادارة شركة تكافل اﻻمارات بالتعاون مع كل من لجنة التدقيق ،لجنة الترشيحات و المكافآت المنبثقة عن المجلس ،مدقق الحسابات الخارجي للشركة و دائرة اﻻمتثال والتدقيق
الداخلي للشركة على تطبيق ضوابط الحوكمة و معايير اﻻنضباط المؤسسي في ظل القانون اﻻتحادي رقم ) (2لسنة  2015بشأن الشركات التجارية و قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ) (3
بشأن معايير اﻻنضباط المؤسسي و حوكمة الشركات  ،و ذلك من أجل ايجاد نظام متكامل لﻼنضباط المؤسسي.
هذا وقد حث مجلس اﻻدارة فريق العمل لدى الشركة على اﻻشتراك في البرامج التدريبية وورشات العمل التي تنظمها الجهات الرقابية كهيئة اﻷوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي من أجل
اﻻرتقاء بمستوى اﻻمتثال والشفافية من جانب وحماية حقوق المساهمين من جانب آخر.
و حضر أمين سر مجلس اﻹدارة ورشة عمل ل)سكرتير مجلس اﻹدارة المعتمد( عبر اﻹنترنت في الفترة من  1يونيو  2020إلى  4يونيو  2020والتي اقامها معهد حوكمة.
كما أن مجلس اﻻدارة يعمل على مدار العام على مراجعة واعتماد السياسات واﻻجراءات المتبعة في الشركة.
أما عن اﻹدارة فقد التزمت بتزويد مجلس اﻹدارة واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات الكافية بشكل كامل وموثق في الوقت المطلوب لتمكينه من اتخاذ القرارات باﻻستناد على أسس صحيحة ﻷداء
واجباته ومسؤولياته على أكمل وجه ،مع التأكيد بأن لمجلس اﻹدارة اتخاذ كافة الوسائل للحصول على المعلومات التي تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة.
تقوم ادارة الشركة بعرض تطورات العمل على المجلس ليتم مناقشتها في اجتماعاته الدورية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتلتزم شركة تكافل اﻻمارات  -تأمين بتطبيق قرار مجلس ادارة الهيئة
رقم ) (3لسنة  2020بشأن دليل حوكمة الشركات باﻻضافة الى القوانين والتشريعات المرعية في دولة اﻻمارات العربية المتحدة.

 -2بيان بملكية وتعامﻼت أعضاء مجلس اﻹدارة وأزواجهم وأبناؤهم في اﻷوراق المالية للشركة خﻼل العام  2020وفقا ً للجدول التالي :

م

اﻹسم

المنصب /صلة
القرابة

اﻷسهم المملوكة كما في إجمالي عملية البيع
2020/12/31

إجمالي عملية الشراء

السيد عبد ﷲ بخيت سيف مرشد المرر

رئيس مجلس اﻻدارة

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

1

الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة

نائب رئيس مجلس
اﻻدارة

السيد عمر سعيد عبد ﷲ محمد بروك الحميري

عضو مجلس ادارة

2

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

3

السيد سعاده محمد حاجي الخوري

عضو مجلس ادارة

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

4

السيد فاهم محمد احمد الكوك الشحي

عضو مجلس ادارة

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

5

السيد أجيت فيجاي جوشي

عضو مجلس ادارة

ﻻ شيء

ﻻ شيء

ﻻ شيء

6

السيد خليفة يوسف عبد ﷲ حسين الخوري
7

عضو مجلس ادارة

٥٠٠٠٠٠

ﻻ شيء

ﻻ شيء

 -3تشكيل مجلس اﻹدارة:
أ .بيان تشكيل مجلس اﻹدارة الحالي ) مع إضافة أسماء أعضاء مجلس اﻹدارة المستقيلين والمعينين( وفقا للجدول التالي :
م

اﻹسم

الفئة
)تنفيذي
وغير
تنفيذي
ومستقل(،

الخبرات و المؤهﻼت

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس
إدارة الشركة من
تاريخ أول إنتخاب
له

السيد عبد ﷲ بخيت سيف مرشد المرر

غير تنفيذي
غير مستقل

يحمل درجة بكالوريوس
والماجستير في ادارة اﻻعمال
)التمويل والمصارف(

منذ ٢٠١٥/٠٤/١٥

غير تنفيذي
غير مستقل

حاصل على الدكتوراه في الصيدلة
من جامعة مانشستر ،المملكة
المتحدة ،ودرجة الماجستير في
كيمياء اﻷدوية من جامعة نيوكاسل
 ،المملكة المتحدة
لديه اربع عشرة سنة من الخبرة في
البحوث والمنشورات عضو
الجمعيات البريطانية ﻷبحاث
السرطان .عضو الجمعية اﻷمريكية
ﻷبحاث السرطان.

1

الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة

2

منذ
٢٠١٧/١٢/١٤

عضوياتهم ومناصبهم مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو
في أية شركات
تجارية هامة أخرى.
مساهمة أخرى

رئيس مجلس ادارة واحة
الزاوية القابضة ش م ع

وزارة شؤون الرئاسة
عضو مجلس ادارة تبارك
لﻼستثمار

عضو مجلس إدارة شركة
تبارك لﻼستثمار
مدير جامعة العين
عضو مجلس اﻻمناء في جامعة
الفﻼح

عضو الجمعية الملكية للكيمياء في
المملكة المتحدة

السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي

غير تنفيذي
مستقل

3

السيد عمر سعيد عبد ﷲ محمد بروك
الحميري

غير تنفيذي
مستقل

4

السيد سعادة محمد حاجي الخوري
5

غير تنفيذي
مستقل

يحمل شهادة البكالوريوس
في اﻻعمال الدولية من
كلية ايكيرد في فلوردا –
الوﻻيات المتحدة
اﻻمريكية
لديه  ١٤سنة خبرة في
دعم اﻻعمال والتطوير
التجاري
حاصل على درجة البكالوريوس
في التمويل من الجامعة اﻷمريكية
في دبي.
لديه تسع سنوات من الخبرة في
مجال التمويل في عدة منظمات.
حا بكالوريوس في اﻻقتصاد -
جامعة وﻻية كاليفورنيا  -سان
برناردينو .أكثر من  29عا ًما من
الخبرة تشمل اﻹدارة التنفيذية ،
التطوير التنظيمي  ،اﻹدارة المالية
 ،استثمارات اﻷعمال وإدارة
المشاريع.

منذ ٢٠١٩/٠١/٢٧

منذ ٢٠١٧/١٢/١٤

منذ ٢٠٢٠/٠١/١٩

شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة عضو مجلس إدارة شركة مسار
سوليوشن

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

وزارة شؤون الرئاسة

شركة اﻹمارات الدولية لتعليم
قيادة السيارات

السيد أجيت فيجاي جوشي

غير تنفيذي
غير مستقل

حاصل على البكالوريوس في
الهندسة حاسوب وماجستير في
إدارة اﻻعمال
يتمتع بخبرة تزيد عن  ١٢سنة في
اﻻستشارات التكنولوجية وإدارة
اﻻستثمارات

غير تنفيذي
مستقل

حاصل على ماجستير في ادارة
اﻷعمال
رجل أعمال معروف ،مؤسس
شركة أرت كاسا لﻼستشارات

6

السيد خليفة يوسف عبد ﷲ حسين الخوري

7



منذ ٢٠١٩/٠٣/١٩

عضو مجلس ادارة  -شركة
اشراق لﻼستثمار
رئيس اﻷسواق العامة
والخاصة  -شعاع كابيتال ش م
ع

منذ ٢٠١٥/٠٤/١٥

عضو مجلس ادارة لدى شركة
اسمنت رأس الخيمة.
عضو مجلس ادارة لدى شركة
طيران أبو ظبي.

عضوا في مجلس اﻹدارة بتاريخ
استقال السيد محمد زياد طارق الهواري من منصبه كعضو مجلس إدارة الشركة بتاريخ  2020/01/06وتم تعيين السيد سعادة محمد حاجي الخوري
ً
.2020/01/09


 قدم السيد فاهم الشحي استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة تكافل اﻹمارات للتأمين اعتباراً من .2021/1/10
استقال السيد خليفة الخوري من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة تكافل اﻹمارات للتأمين اعتبارا ً من .2020/10/27

ب .بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اﻹدارة للعام 2020
ﻻ يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس اﻹدارة للعام .٢٠٢٠

ت .بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اﻹدارة.
لقد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة شركة تكافل اﻻمارات خﻼل الفترة من  ٢٠١٨/٠٣/٢٥ – ٢٠١٨/٠٣/١٥وذلك ﻻنتخاب مجلس إدارة جديد )مؤلف من سبعة أعضاء( حسب ما
ورد في قانون الشركات وقد ورد بعض طلبات الترشح لعضوية المجلس من العنصر النسائي ولكن لم تحظى أي منهم بفرصة الفوز بالعضوية عند اجراء اﻻنتخاب في .٢٠١٨/٠٣/٢٩

ث .بيان بما يلي :
 .1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة المدفوعة عن العام .2019
لم يتم دفع أي مكافآت ﻷعضاء مجلس اﻹدارة عن عام .٢٠١٩

 .2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة المقترحة عن العام  2020والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.
لم يقترح المجلس صرف أي مكافآت ﻷعضاء مجلس اﻹدارة عن العام .2020
 .3بيان بتفاصــيل بدﻻت حضــور جلســات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضــاها أعضــاء مجلس اﻹدارة عن الســنة المالية للعام  2020وفقا ً
للجدول التالي:
لم يتم دفع أي بدﻻت ﻷعضاء مجلس اﻹدارة لحضور جلسات اللجان لعام .2020

 .4تفاصيل البدﻻت أو الرواتب أو اﻷتعاب اﻹضافية التي تقاضها عضو مجلس اﻹدارة بخﻼف بدﻻت حضور اللجان وأسبابها.
ﻻ توجد عﻼوات أو رواتب أو أتعاب إضافية يتقاضاها عضو مجلس اﻹدارة.

ج .عدد اجتماعات مجلس اﻹدارة التي عقدت خﻼل السنة المالية  2020مع بيان تواريخ انعقادها ،وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع اﻷعضاء مع
بيان اﻷعضاء الحاضرين بالوكالة ) يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس اﻹدارة حسب ما هو مذكور في البند ) 3أ( أعﻼه(.
أسماء اﻷعضاء الغائبين
عدد الحضور عدد الحضور بالوكالة
م تاريخ اﻹجتماع
١

٢٠٢٠/٠١/٠٩

سبعة أعضاء

-

-

٢

٢٠٢٠/٠٢/١٣

سبعة أعضاء

-

-

٣

٢٠٢٠/٠٣/٠٨

ستة أعضاء

-

السيد عبد ﷲ بخيت سيف مرشد المرر

٤

٢٠٢٠/٠٦/٠٤

سبعة أعضاء

-

-

٥

٢٠٢٠/٠٨/١٢

سبعة أعضاء

-

-

٦

٢٠٢٠/٠٩/٠٢

أربعة أعضاء

السيد عبد ﷲ بخيت سيف مرشد
المرر

السيد عبد ﷲ بخيت سيف مرشد المرر
السيد سعادة محمد حاجي الخوري
السيد خليفة يوسف عبد ﷲ حسين الخوري

٧

٢٠٢٠/١١/١١

خمسة أعضاء

-

السيد عبد ﷲ بخيت سيف مرشد المرر



قدم السيد خليفة الخوري استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة تكافل اﻹمارات للتأمين بتاريخ .2020/10/27

ح.

عدد قرارات مجلس اﻹدارة التي صدرت بالتمرير خﻼل السنة المالية  2020مع بيان تواريخ انعقادها
عــدد لقرارات التي
تمت الموافقة عليها

تاريخ اﻻجتماع

٢

٢٠٢٠/٠١/٠٩

٧

٢٠٢٠/٠٢/١٣

3

٢٠٢٠/٠٦/٠٤

٢

٢٠٢٠/٠٨/١٢

خ .بيان مهام واختصاصات مجلس اﻹدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اﻹدارة التنفيذية خﻼل عام  2019بنا ًء على تفويض من المجلس مع
تحديد مدة وصﻼحية التفويض حسب الجدول التالي:

م إسم الشخص المفوض

صﻼحية التفويض

مدة التفويض

1

السيد  /وائل الشريف  -الرئيس التنفيذي اعتبارا ً من 2019/09/26

قام مجلس اﻹدارة بتفويضه باﻹدارة التنفيذية وفقا
لما يلي:
 تسيير اﻻمور التجارية والداخلية اليومية للشركة تمثيل الشركة امام الدوائر والوزاراتوالمؤسسات الحكومية
 تمثيل الشركة وتوقيع اﻻتفاقيات داخل وخارجالدولة
 تمثيل الشركة اما القضاء والمحاكم و مجالسالتحكيم

حتى تاريخ 2023/03/08

د .بيان بتفاصيل التعامﻼت التي تمت مع اﻷطراف ذات العﻼقة )أصحاب المصالح( خﻼل عام : 2020
وفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوراق المالية والسلع )ر.م  (3لعام  2020بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة  ،فإن اﻷطراف ذات الصلة هي
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة  ،وأعضاء اﻹدارة التنفيذية العليا للشركة  ،وموظفو الشركة والشركات التي يمتلك فيها أي من هؤﻻء  ٪30أو أكثر من
رأس مالها  ،وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركات التابعة .لم تكن الشركة طرفًا في أي صفقة مع أطراف ذات صلة خﻼل عام .2020

ذ .الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة  ،على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء
العاملين في الشركة كالمدير المالي.

ر .بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف اﻷول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة )حسب  - 3ذ( ووظائفهم وتواريخ تعيينهم
مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم ،وذلك حسب الجدول التالي:

م
.١
.٢

المنصب

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب والبدﻻت
المدفوعة لعام ) 2020درهم(

الرئيس التنفيذي

٢٠١٩/٠٩/٢٩

1،560،000

رئيس دائرة العمليات

٢٠١٠/١٢/١٦

.٤

.٥
.6

.7

رئيس الدائرة المالية

2016/08/28

رئيس دائرة الموارد البشرية
والشؤون اﻻدارية
مدير أول اﻻمتثال
رئيس شؤوون تكنولوجيا
المعلومات
مدير التوزيع

 -4مدقق الحسابات الخارجي:

يقرر ﻻحقا

-

783،009
387،600

.٣

مجموع المكافآت المدفوعة
لعام ) 2020درهم(

أي مكافآت أخرى
نقدية/عينية لعام 2020
أو تستحق مستقبﻼً

62،250
32،300

-

٢٠١٣/٠٨/٢٥

378،958

-

٢٠١٣/١٢/١٦

351،000

29،250

-

-

-

-

-

-

-

شاغر
شاغر

أ .تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.
ديلويت هي شركة خدمات محترفة متعددة الجنسيات مقرها في لندن  ،إنجلترا .ديلويت هي واحدة من أكبر أربع شركات محاسبة .يقدم خدمات الضمان ,الضرائب ,اﻻستشارات والنصائح للشركات.
لدى ديلويت في اﻹمارات العربية المتحدة أكثر من  1100متخصص يعملون في خمسة مكاتب على امتداد دبي ,أبو ظبي ,الفجيرة ,رأس الخيمة والشارقة.

ب .بيان اﻷتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي  ،وذلك حسب الجدول التالي-:
ديلويت
إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
السيد سوندر نوراني
سنة واحدة 2020 /
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
380،000
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ) 2020درهم(
41،700
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة اﻷخرى بخﻼف التدقيق للبيانات المالية لعام
) 2020درهم(

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة اﻷخرى

بيان بالخدمات اﻷخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات
الشركة بتقديمهـا خﻼل 2020

 -1مصادقة تقارير هيئة التأمين الدورية
 -2مصادقة الخبير اﻻكتواري على منتجات التأمين الصحي
وتأمين الحياة
 -1تقييم العقارات
-2اﻻجراءات المتفق عليها لتوزيع اﻻرباح غير
المدفوعة

ج -بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام .2020
لم يقم مدقق حسابات الشركة بتضمين القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام  2020بأي تحفظات.

 -5لجنــة التدقيــق:
أ .إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر السيد عمر بن بروك رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها.
ب .أسماء أعضاء لجنة التدقيق ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.




أسماء أعضاء لجنة التدقيق لغاية تاريخ :٢٠20/٠٢/١٣
 .1السيد عمر سعيد عبد ﷲ محمد بروك الحميري  -رئيس اللجنة
عضو في اللجنة
 .2الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة -
عضو في اللجنة
 .3السيد أجيت فيجاي جوشي

أسماء أعضاء لجنة التدقيق من تاريخ ٢٠20/٠٢/١٣
 .1السيد عمر سعيد عبد ﷲ محمد بروك الحميري -
 .2السيد أجيت فيجاي جوشي  -عضو في اللجنة
 .3السيد سعادة محمد حاجي الخوري  -عضو في اللجنة

رئيس اللجنة

المهام الموكلة:

 .1مراجعة السياسات واﻹجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
 .2مراقبة سﻼمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي خﻼل السنة ،وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اﻹدارة.
 التعديﻼت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 افتراض استمرارية عمل الشركة.
 التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 التقيد بقواعد اﻹدراج واﻹفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
 .3التنسيق مع مجلس إدارة الشركة واﻹدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
 .4النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات ،وعليها إيﻼء اﻻهتمام الﻼزم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو
ضابط اﻻمتثال أو مدقق الحسابات.
 .5رفع توصية لمجلس اﻻدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس اﻹدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن ،فعلى مجلس اﻹدارة أن يضمن في
تقرير الحوكمة بيانا ً يشرح توصيات لجنة التدقيق واﻷسباب التي دعت مجلس اﻹدارة لعدم اﻷخذ بها.
 .6وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ،ورفع تقرير لمجلس اﻹدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الﻼزم اتخاذها.
 .7التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين واﻻنظمة والقرارات المعمول بها والنظام اﻻساسي
للشركة ومتابعة ومراقبة استقﻼليته.
 .8اﻹجماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص اﻹدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ،مرة واحدة على اﻷقل في السنة ،ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى
فعاليتها وفقا ً لمعايير التدقيق المعتمدة.
 .9بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسﻼته مع الشركة ومﻼحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اﻹدارة التنفيذية العليا
بخصوص السجﻼت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيﻼت الﻼزمة للقيام بعمله.
 .10التأكد من رد مجلس اﻹدارة في الوقت المطلوب على اﻹستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
 .11مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
 .12مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس اﻹدارة ،والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
 .13النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس اﻹدارة أو تتم بمبادرة من
اللجنة وموافقة مجلس اﻹدارة
 .14اﻻطﻼع على تقييم المدقق ﻹجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
 .15التأكد من توفر الموارد الﻼزمة ﻹدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك اﻹدارة.
 .16دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اﻹجراءات التصحيحية للمﻼحظات الواردة فيها.

 .17وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اﻹبﻼغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات
مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
 .18مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
 .19مراجعة تعامﻼت اﻷطراف ذات العﻼقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس اﻹدارة قبل ابرامها.
 .20ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصﻼحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اﻹدارة.
 .21تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اﻹدارة عن المسائل المذكورة أعﻼه والواردة في هذه المادة.
 .22النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس اﻹدارة.

ج .عدد اﻻجتمـاعات التي عقـدتهـا لجنـة التـدقيق خﻼل عام  2020وتواريخهـا لمناقشــــة المســــائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى ،وبيان عدد
مرات الحضور الشخصي لﻸعضاء في اﻻجتماعات المنعقدة.

السيد عمر سعيد عبد ﷲ محمد بروك الحميري

اﻻجتماع اﻷول
2020/03/08


اﻻجتماع الثاني
٢٠20/٠٥/١4


اﻻجتماع الثالث
٢٠20/٠8/11


اﻻجتماع الرابع
٢٠20/١1/11


اﻻسم

السيد سعادة محمد حاجي الخوري





-



السيد أجيت فيجاي جوشي









تم تعيين

السيد سعادة محمد حاجي الخوري بتاريخ  ٢٠2٠/02/13بدﻻ من الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة

 -6لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ .إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها.
"يقر السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد
من فعاليتها"
ب .أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وبيان المهام الموكلة لها.

لجنة الترشيحات والمكافآت :
السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي  -رئيس اللجنة
السيد عمر سعيد عبد ﷲ محمد بروك الحميري  -عضو في اللجنة
عضو في اللجنة
السيد أجيت فيجاي جوشي -

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت و المهام الموكلة لها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس اﻹدارة واﻻدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خﻼل مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية ،وموافاة
الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديﻼت تطرأ عليها.
تنظيم ومتابعة اﻹجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اﻹدارة بما يتفق والقوانين واﻷنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
التأكد من استقﻼلية اﻷعضاء المستقلين بشكل مستمر.
إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ،ومراجعتها بشكل سنوي ،وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت
والمزايا الممنوحة لﻺدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
المراجعة السنوية لﻼحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اﻹدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهﻼت المطلوبة لعضوية مجلس اﻹدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم
أن يخصصه العضو ﻷعمال مجلس اﻹدارة.
مراجعة هيكل مجلس اﻹدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اﻹدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ،ومراجعتها بشكل سنوي.
أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اﻹدارة.

ج .بيان بعدد اﻻجتماعات التي عقدتها اللجنة خﻼل عام  2020وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

اجتماعات لجنة المكافآت و الترشيحات خﻼل العام : ٢٠20
اﻻسم

اﻻجتماع اﻷول
2020/01/12

اﻻجتماع الثاني
2020/03/08

اﻻجتماع الثالث
2020/06/02

اﻻجتماع الرابع
2020/08/30

السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي









السيد عمر سعيد عبد ﷲ محمد بروك الحميري









 -7لجنة متابعة واﻹشراف على تعامﻼت اﻷشخاص المتطلعين
أ .إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها.
"يقر )السيد سلمان قريشي ( بمسؤوليته عن نظام المتابعة واﻹشراف على تعامﻼت اﻷشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عمله والتأكد
من فعاليته"

ب .أسماء أعضاء لجنة متابعة واﻹشراف على تعامﻼت اﻷشخاص المتطلعين ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
السيد سلمان قريشي  -مدير أول اﻻمتثال – رئيس اللجنة
السيد محمود رحال  -رئيس دائرة الموارد البشرية – عضو في اللجنة

ج .ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خﻼل العام .2020

لعام  ، 2020اجتمعت اللجنة في  12أغسطس  .2020استعرضت اللجنة اﻻمتثال لدليل حوكمة الشركات الجديد وفقًا لقرار هيئة اﻷوراق المالية والسلع لعام  .2020كما راجعت اللجنة تقارير
التداول والتقارير الدورية المقدمة إلى سوق دبي المالي على قائمة المطلعين .استعرضت اللجنة اﻹجراءات واﻻتفاقيات التعاقدية مع اﻷطراف اﻷخرى التي يمكنها الوصول إلى المعلومات غير
العامة على أساس مؤقت.

 -8أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اﻹدارة
أ .إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها.
"يقر )الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة( رئيس لجنة اﻻستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عملها والتأكد من فعاليتها"
ب .إسم اللجنة أو اللجان.
لجنة اﻻستثمار
ج .أسماء أعضاء كل لجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
لجنة اﻻستثمار لغاية :2020/02/13
الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة  -رئيس اللجنة
السيد محمد زياد طارق رسﻼن ابو يونس الهواري  -عضو في اللجنة
السيد أجيت فيجاي جوشي  -عضو في اللجنة
لجنة اﻻستثمار اعتبارا من تاريخ :2020/02 /13
الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة  -رئيس اللجنة
السيد سعادة محمد حاجي الخوري – ضو في اللجنة
السيد أجيت فيجاي جوشي – عضو في اللجنة

 استقال السيد محمد زياد طارق الهواري من منصبه كعضو في اللجنة بتاريخ  06يناير .2020

اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:





وضع استراتيجية وسياسة اﻻستثمار ﻻعتمادها من مجلس اﻹدارة
وضع إرشادات اﻻستثمار.
مراجعة ومراقبة اﻻستثمارات.
العمل مع لجنة التدقيق على تحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة التي تشمل تغطية كاملة ﻷنشطة اﻻستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيل في الوقت
المناسب.



مساعدة مجلس اﻹدارة في تقييمه لمدى كفاية وفعالية السياسات واﻹجراءات والممارسات والنظم الرقابية اﻻستثمارية المطبقة في اﻷعمال اﻹدارية اليومية ومن خﻼل تقرير جهة تدقيق مستقلة
)إما داخلية أو خارجية( والذي يجب أن يقدم إلى لجنة التدقيق في الشركة.

د .بيان بعدد اﻻجتماعات التي عقدتها اللجنة خﻼل عام  2020وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.
اﻻسم
الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة
السيد سعادة محمد حاجي الخوري
السيد أجيت فيجاي جوشي

اﻻجتماع اﻷول
2020/01/22

اﻻجتماع الثاني
2020/04/27






اﻻجتماع الثالث
2020/07/09



اﻻجتماع الرابع
2020/07/20



اﻻجماع الخامس
2020/10/18



اﻻجتماع السادس
2020/11/11















مﻼحظة  :جميع اجتماعات لجنة اﻻستثمار عقدت بالتمرير.
لجنة المخاطر:
أ -أسماء أعضاء اللجنة مع توضيح اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.
أعضاء لجنة المخاطر:
السيد وائل الشريف  -الرئيس التنفيذي  -رئيس اللجنة
السيد ﻻليثا براساد  -مدير العمليات -عضو في اللجنة
اﻷستاذ عدنان سبع العيش  -مدير أول للشؤون المالية  -عضو في اللجنة
اﻻستاذ سلمان خواجة  -محلل اكتواري -
السيد علي عمران ميمون  -مدير أول التدقيق الداخلي والرقابة  -عضو في اللجنة
السيد سلمان قريشي – مدير اول امتثال  -عضو في اللجنة
ب .دور لجنة المخاطر:

• المساعدة في تحديد اللهجة وتطوير برنامج إدارة المخاطر
• خلق الوعي بحيث يمتلك الناس على جميع المستويات المخاطر المتعلقة بهم ويديرونها
• مراقبة ملف مخاطر المنظمة  -تعرضها المستمر والمحتمل للمخاطر من أنواع مختلفة
• اعتماد سياسة وخطة إدارة المخاطر .يجب أن تكون خطة إدارة المخاطر تشمل نهج إدارة مخاطر الشركة يشير إلى التفاوتات والفترات الزمنية ،
التكرار وما إلى ذلك.
• المناقشة مع الرئيس التنفيذي واﻹدارة بشأن تعرض الشركة للمخاطر الرئيسية و مراجعة الخطوات التي اتخذتها اﻹدارة لرصد هذه المخاطر
والتحكم فيها
• تقديم البيانات لمجلس اﻹدارة ولجنة التدقيق فيما يتعلق بالمخاطر
• القيام بأي أنشطة أخرى يرى مجلس اﻹدارة أو لجنة المخاطر أنها ضرورية

 -9نظام الرقابة الداخلية:
أ .إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته ﻵلية عمله والتأكد من فعاليته ،كما يقوم مجلس اﻹدارة بمراجعة النظام للتأكد من التزام الشركة وموظفيها بالكامل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .تشمل مسؤوليات مجلس اﻹدارة كذلك مراقبة السياسات واﻹجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية المقدمة من قبل اﻹدارة العليا للشركة
والتي يتم استخدامها في إعداد البيانات المالية.

ب .أسم مدير اﻹدارة ومؤهﻼته وتاريخ التعيين.

شغل السيد علي عمران ميمون منصب مدير ادارة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في الشركة خﻼل العام  ،2020ليتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين
واﻷنظمة والقرارات واللوائح الصادرة وهو حاصل على درجة الماجستير في اﻻقتصاد وهو مدقق داخلي معتمد ويحمل ما يزيد عن  16سنة من الخبرة.

ج .اسم ضابط اﻹمتثال ومؤهﻼته وتاريخ التعيين.
شغل السيد سلمان قريشي منصب مدير أول  -اﻻمتثال للشركة طوال عام  ،2020وقد تم تعينه في  ٢٠١٣/١٢/١٦وهو حاصل على مؤهل علمي في المحاسبة واﻻدارة ويحمل ما يقارب
 ٢٢سنة من الخبرة في الشؤون المالية ،التدقيق الداخلي واﻻمتثال.

د .كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اﻹفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية :
يشير اﻹيضاح  19من البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020إلى إعادة حساب الفترات السابقة المتعلقة بتكلفة اقتناء الوثائق المؤجلة ،تقوم إدارة التدقيق والرقابة
الداخلية بمهام التدقيق على المخاطر وفقًا لخطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة وتتم مناقشة المﻼحظات التي تمت أثناء التدقيق مع اﻹدارة ،ثم يتم الحصول على خطة العمل واﻹطار
الزمني لتصحيح مﻼحظات التدقيق المتفق عليها وتوثيقها في تقارير المراجعة النهائية .تنقل أي مسألة حرجة ،إن وجدت ،إلى لجنة التدقيق .يتم إجراء المتابعة المنتظمة مع اﻹدارة بشأن
مشكﻼت التدقيق التي تم التبليغ عنها الناشئة عن التدقيق الداخلي  /الخارجي و يشارك التدقيق الداخلي أيضًا في التحقيقات في أي مسألة تتعلق بشكاوى العمﻼء أو احتيال  /سوء سلوك
الموظف  ،ويتم تعديل خطة التدقيق السنوية وفقًا لذلك.
يتم موافاة لجنة التدقيق بالمستجدات كل ثﻼثة أشهر على أساس المشكﻼت المحددة في تقارير التدقيق الداخلي وحالة متابعة مﻼحظات المراجعة .يقوم المدقق الخارجي أيضا بموافاة لجنة
التدقيق بنبذة اﻷمور الناشئة عن التدقيق الخارجي.
تقارير التدقيق الداخلي التي تم اﻻنتهاء منها في عام  2020مرفقة وتحتوي على مﻼحظات مفصلة ،ويتم الكشف عن مﻼحظات التدقيق الرئيسية ،إن وجدت ،والتي تكون ناشئة عن التدقيق
الخارجي في تقرير االمدقق الخارجي.

عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.
تم اصدار ثمانية تقارير من قبل إدارة الرقابة الداخلية خﻼل العام .٢٠20
 -10تفاصيل المخالفات المرتكبة خﻼل عام  2020وبيان أسبابها ،وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبﻼً.
التأخير في تجديد شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة وتقديم تقرير ربع سنوي إلى هيئة الصحة بدبي .اتخذت الشركة اﻹجراءات التصحيحية من خﻼل أتمتة
العملية وفصل المهام لضمان التقديم في الوقت المناسب في المستقبل.
 -11بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خﻼل العام  2020في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.


قدمت الشركة بوليصات تأمين مجانية ضد الحوادث الشخصية لـ  500طبيب و  5000ممرض في اﻹمارات العربية المتحدة

 قدمت الشركة تطعي ًما مجانيًا ضد اﻹنفلونزا للموظفين والعائﻼت
 تقدر الشـــركة اهمية المســـاهمة في الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي وﻻ تشـــترط على الموظفين حفظ الملفات الورقية بل اﻻلكترونية باســـتثناء الوثائق القانونية .تعتمد الموظفون على
محدود جدا من الطابعات الورقية في المقر الرئيســي للشــركة ,باﻹضــافة إلى ان إدارة الموارد البشــرية تنشــر الوعي بين الموظفين بهدف تقليل اســتهﻼك الورق أثناء العمل واســتخدام البريد
اﻹلكتروني في جميع المراسﻼت  ،باﻹضافة إلى تجديد الشركة العقد مع شركة متخصصة لحفظ الملفات في شكل إلكتروني بدﻻ من المنشورات الورقية.
 تركز وسائل التواصل اﻻجتماعي للشركة على العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحة وأنماط الحياة السليمة واللياقة البدنية.

 -12معلومات عامة:
أ .بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اﻹغﻼق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خﻼل السنة المالية للعام .2020
Insurance
Index
1,644.27
1,662.52
1,400.06
1,598.79
1,503.30
1,518.90
1,695.58
1,850.08
2,148.47
1,965.48
2,074.03
2,086.42

DFM Index
2,790.42
2,590
1,771.31
2,026.61
1,945.09
2,065.28
2,050.77
2,245.29
2,273.48
2,187.86
2,419.60
2,491.97

Lowest Price Closing
Price
1.18
1.39
1.18
1.18
1.23
1.40
1.33
1.43
1.43
1.43
1.25
1.34
1.34
1.44
1.37
1.46
1.37
1.43
1.43
1.43
1.43
1.57
1.50
1.60

ب .بيان باﻷداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خﻼل العام .2020

Highest
Price
1.39
1.32
1.45
1.43
1.43
1.37
1.46
1.46
1.46
1.44
1.60
1.60

Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

ج .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ) 2020/12/31أفراد ،شركات ،حكومات( مصنفة على النحو التالي :محلي ،خليجي ،عربي ،وأجنبي.

م تصنيف المساهم

نسبة اﻷسهم المملوكة

محلي
عربي
أجنبي
المجموع

أفراد
٪٢٦,42
٪0.30٣٨
٪2.30
٪٢٩,02

شركات

حكومة
70.93
٪0.04
0.01
٪ ٧٠,98

المجموع
-

%٩7.35
%0.34
%2,31
٪١٠٠

د .بيان بالمساهمين الذين يملكون  %٥أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  2020/12/31حسب الجدول التالي:
نسبة اﻷسهم المملوكة من رأس مال الشركة
عدد اﻷسهم المملوكة
اﻹسم
م
٪٢٩.٤٩
٤٤،٢٢٩،١٦٥
جولديلوكس انفستمنت كومباني
ليمتد
٪٢٢.٦٧
٣٤،٠٠٠،٠٠٠
مصرف عجمان
٪١٨.٦٧
٢٨،٠٠٠،٢٣٤
مؤسسة روك اﻷولى للتجارة العامة
مملوكة من تبارك لﻼستثمار

م

ه .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا ً لحجم الملكية كما في  2020/12/31حسب الجدول التالي:
عدد اﻷسهم المملوكة
عدد المساهمين
ملكية اﻷسهم )سهم(

نسبة اﻷسهم المملوكة من رأس المال

1
2
3
4

أقل من 50,000
من  50,000إلى أقل من 500,000
من  500,000إلى أقل من 5,000,000
أكثر من 5,000,000

4781
48
9
٦

٣،273،282
6،009،240
١٤،810،545
١٢5،906،933

٪٢.18
٪4.01
٪٩.8٧
٪٨3.94

و .بيان باﻹجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عﻼقات المستثمرين مع بيان ما يلي-:
 إسم مسؤول عﻼقات المستثمرينالسيد سلمان قريشي كان مسؤوﻻ عن إدارة عﻼقات المستثمرين خﻼل 2020
تم انشاء صفحة خاصة لعﻼقات المستثمرين على الموقع اﻻلكتروني للشركة.
تم تحديث الموقع اﻻلكتروني للشركة بحيث تتمكن الشركة من نشر المعلومات والبيانات التي يتم اﻻفصاح عنها وغيرها من البيانات المتعلقة بالشركة وحقوق المساهمين مثل
تقارير الحوكمة ،القوائم المالية السنوية ،هيكل الملكية ونسب التملك ،بيانات اﻻتصال بمسؤول عﻼقات المستثمرين.

 بيانات التواصل مع عﻼقات المستثمرين ) البريد اﻹلكتروني – الهاتف – المحمول – الفاكس(البريد اﻻلكترونيinvestor.relations@takafulemarat.com :
الهاتف ٠٤٢٣٠٩346 :
المحمول٠٥٠٤٦٣٧8008 :
الفاكس٠٤٢٣٠٩٣٣٣ :

 الرابط اﻹلكتروني لصفحة عﻼقات المستثمرين على الموقع اﻹلكتروني للشركة./https://takafulemarat.com/investors-information

ز .بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خﻼل عام  2020واﻹجراءات المتخذة بشأنها.



عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة بتاريخ  ٢٠20/04/06وتمت الموافقة على ما يلي:
تمت الموافقة بموجب قرار خاص لتعديل المادة رقم  ٤8من النظام اﻷساسي لشركة تكافل اﻻمارات فيما يتعلق بطريقة التصويت في الجمعية العمومية:
نص المادة ) 48قبل التعديل( :
عملية التصويت في الجمعية العمومية:
يكون التصــويت في الجمعية العمومية وفقا ً للعملية التي يحددها رئيس الجمعية ما لم تقرر الجمعية العامة اعتماد طريقة معينة للتصــويت .يكون التصــويت من خﻼل اﻻقتراع الســري التراكمي على
اﻻنتخاب والعزل والمساءلة وتعيين أعضاء مجلس اﻹدارة إلى الحد الذي تسمح به أحكام هذا النظام اﻷساسي.
نص المادة ) 48بعد التعديل( :
عملية التصويت في الجمعية العمومية:
يكون التصــويت في الجمعية العمومية وفقا ً للعملية التي يحددها رئيس الجمعية ما لم تقرر الجمعية العامة اعتماد طريقة معينة للتصــويت .يكون التصــويت من خﻼل اﻻقتراع الســري التراكمي على
اﻻنتخاب والعزل والمساءلة وتعيين أعضاء مجلس اﻹدارة إلى الحد الذي تسمح به أحكام هذا النظام اﻷساسي.
مع مراعاة أحكام المادة  183من قانون الشـركات  ،يجوز للمسـاهم التصـويت إلكترونيًا ﻻجتماعات الجمعية العمومية للشـركة وفقًا لﻶلية المتبعة في السـوق الذي يتم فيه إدراج أسـهم الشـركة والموافقة
عليها من قبل الهيئة.



تمت الموافقة بموجب قرار خاص على توصية مجلس اﻹدارة بتخصيص مبلغ للمسؤولية اﻻجتماعية للشركات وتفويض مجلس اﻹدارة بتحديد المستفيد من المساهمة بشرط أﻻ تتجاوز المساهمات ٪2
من متوسط صافي الربح.

ح .مقرر إجتماعات مجلس اﻹدارة
 إسم مقرر إجتماعات مجلس اﻹدارة
السيد سلمان قريشي

تم تعيينه كمقرر ﻻجتماعات مجلس اﻻدارة في اذار  2020بعد استقالة مقرر اﻻجتماعات السابق.

 مؤهﻼته وخبراته
تم تعيين السـيد سـلمان قريشـي في  16ديسـمبر  2013كضـابط امتثال في شـركة تكافل اﻻمارات وهو عضـو مشـارك في معهد محاسـبة التكاليف
واﻹدارة في باكستان مع أكثر من  22عا ًما من الخبرة في اﻻمتثال والتدقيق الداخلي.
 بيان مهام عمله خﻼل العام .
إتمام جميع اﻷمور المتعلقة باجتماعات مجلس اﻹدارة بما فيها اﻹفصــاح عن اجتماعات مجلس اﻹدارة و التنســيق مع اﻷعضــاء لحضــورها،
اعداد و حفظ محاضر اجتماعات مجلس اﻹدارة.

 .بيان تفصيلي باﻷحداث الجوهرية واﻹفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خﻼل العام .2020
سجلت الشركة إجمالي الدخل الشامل لﻸشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر  2020بمبلغ  6،795،107درهم إماراتي مقارنة بخسارة قدرها  15،731،814درهم إماراتي في عام
 2019عن نفس الفترة  ،واستمرت الشركة في كونها إحدى شركات التأمين المشاركة التي تقدم خطة التامين الصحي اﻻلزامي في دبي.

 .بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية اﻷعوام . 2020 ،2019،2018
بلغت نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام  ٢٠١٨نسبة  %١.١من موظفي الشركة.
بلغت نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام  ٢٠١٩نسبة  %٢.٢من موظفي الشركة.
بلغت نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام  ٢٠20نسبة  %4.6من موظفي الشركة

ك .بيان بالمشاريع والمبادرات اﻻبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خﻼل العام .2020
في عام  ، 2020خﻼل اﻷوقات الصعبة لفيروس كورونا  ،ساعد النظام البيئي الرقمي لتكافل اﻹمارات على خدمة العمﻼء بشكل أفضل من خﻼل توفير مدفوعات رقمية بنسبة  ، ٪98ومستندات موقعة
رقميًا بنسبة  ،%88وحضور بنسبة  ٪97لجميع مكالمات العمﻼء ،باﻹضافة إلى ذلك  ،كانت تكافل اﻹمارات واحدة من أولى الشركات التي تعمل عن بعد خﻼل مرحلة اﻹغﻼق )وفي غضون أسبوع(
 ،وقد أظهر هذا تخطي ً
طا مرنًا ﻻستمرارية اﻷعمال ،فقد أطلقنا  3منتجات رقمية للتأمين على الحياة في  3أشهر بالرغم من العمل عن بعد .وكرمت تكافل اﻹمارات موظفي الخط اﻷمامي COVID -
 19بإطﻼق مبادرة المسؤولية اﻻجتماعية للشركات في شكل خطة مجانية للحوادث الشخصية.

توقيع رئيس مجلس اﻹدارة
السيد عبدﷲ بخيت
المرر

توقيع رئيس لجنة التدقيق
و لجنة الترشيحات
والمكافآت
السيد عمر سعيد عبد ﷲ
محمد بروك الحميري

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية
السيد علي عمران ميمون

ختم الشركة الرسمي

