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نبذة عن الشركة
تكافل اإلمارات  -تأمين (ش.م.ع) هي
إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين
التكافلي على الحياة والصحة المتوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية في اإلمارات
العربية المتحدة ،وقد تأسست الشركة في
العام  .2008تقدم الشركة باقة كبيرة
ومتنوعة من المنتجات وخدمات التأمين
التكافلي على الحياة والصحة لألفراد
والشركات ،بما في ذلك ،برامج الحماية
التكافلية ،وبرامج االدخار ،وبرامج
االستثمار ،من خالل قنوات التوزيع
المتنوعة.
باإلضافة إلى ذلك ،حصلت الشركة على ترخيص من هيئة الصحة بدبي لتوفير برنامج التأمين الصحي الساسي
اإللزامي في إمارة دبي.
رسالتنا:
•
•
•

التخطيط المالي السليم وضمان المان المالي للعمالء بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
اكتساب ثقة وتقدير العمالء من خالل توفير خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة مدعومة بخبرات عالمية متميزة.
العمل بشفافية ووضوح بما يحقق مصالح العمالء.
رؤيتنا:
تحقيق الريادة الدولية في توفير خدمات التأمين التكافلي في منطقة الخليج والشرق الوسط وشمال افريقيا
والبلدان اإلسالمية الخرى.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني .www.takafulemarat.com
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لمحة موجزة عن عام 2020
كشفت تكافل اإلمارات  -تأمين (ش.م.ع) النقاب عن نتائجها المالية لعام  ،2020حيث سجلت الشركة نتائج مالية
قياسية ،وحققت أربا ًحا قدرها  7مليون درهم مقارنة بخسائر العام السابق  2019وقدرها  37مليون درهم .يأتي
ذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد )19-التي ألقت بظاللها الوخيمة على قطاع العمال على
مستوى العالم وما صاحبها من اضطراب مالي وعدم استقرار.
جدير بالذكر أن الفضل في تحقيق هذه النتائج القياسية يرجع إلى عملية إعادة هيكلة شاملة حرصت الشركة
خاللها على الحفاظ على رواتب الموظفين واالستحقاقات الوظيفية الخرى ،في بادرة كريمة تعكس مدى اهتمام
الشركة بمواردها البشرية وثقتها الكبيرة في قدراتها وإمكاناتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا .إن تحقيق
هذه النتائج المالية يمثل شهادة نجاح الستراتيجية الشركة في توظيف االبتكار والتركيز على الحلول الرقمية،
مما ساهم بدوره في تعزيز موقف تكافل اإلمارات في قطاع التأمين في دولة االمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية حول الداء المالي للشركة لعام :2020
•

بلغ إجمالي القساط المكتتب بها في عام  2020مبلغا ً وقدره  614مليون درهم إماراتي مقارنةً بإجمالي القساط
المكتتب بها في عام  2019بقيمة  606مليون درهم إماراتي.

•

بلغ صافي دخل التأمين التكافلي في عام  2020مبلغا ً وقدره  80.8مليون درهم إماراتي مقارنةً بصافي دخل
التأمين التكافلي لعام  2019بقيمة  77.5مليون درهم إماراتي.

•

تراجعت المصاريف العمومية واإلدارية في عام  2020لتصبح  60.5مليون درهم إماراتي ،بنسبة انخفاض
قدرها  %30.6مقارنة بالعام السابق ( )2019حيث بلغت المصاريف العمومية واإلدارية  87.2مليون درهم
إماراتي.

•

في عام  ،2020حققت الشركة دخالً شامالً إجماليا ً قدره  7مليون درهم إماراتي ،وبزيادة قياسية قدرها 44.5
مليون درهم مقارنةً بالخسائر التي واجهتها في عام  2019والتي قدرت قيمتها ب  37.5مليون درهم إماراتي.
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االستدامة في تكافل االمارات
• رسالة الرئيس التنفيذي
قال السيد وائل الشريف ،الرئيس التنفيذي لشركة
تكافل اإلمارات" :تؤكد النتائج المالية التي نكشف عنها
لسنة  2020نجاح االستراتيجية المالية الجديدة للشركة،
والتي كانت ثمار لعملية إعادة الهيكلة المتكاملة
والطموحة والتي شملت مختلف الجوانب للشركة
باإلضافة إلى العمل على تحسين الداء على مختلف
الصعدة ،وهو ما يظهر جليا ً في تحقيق صافي أرقام
تعد قياسية بالنسبة لتحديات عام  .2020ويسرني بهذه
المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس
اإلدارة على مساهماتهم ومتابعتهم ،كما أهنئ أعضاء
الفريق القيادي في الشركة ،وسائر الموظفين والشركاء
بهذا النجاح".
وأضاف الشريف" :لقد قمنا بتقييم جميع قطاعات العمل لدينا بعناية واستثمرنا في أحدث الوسائل والتقنيات ،من
خالل االستمرار في التركيز على االبتكار والمرونة التشغيلية ،التي أتاحت لنا الوصول إلى قاعدة عمالء أوسع
وتحقيق مستويات استثنائية من الوالء.
لقد أصبحت شركة تكافل اإلمارات مثاالً يحتذى في تطبيق أحدث التقنيات واالبتكارات ،التي تسهم في تسهيل
وصول عمالئنا إلى خدماتنا وتعزيز هويتنا كشركة رائدة في قطاع التأمين في اإلمارات العربية المتحدة.
ومع التطلع قد ًما إلى ما تبقى من عام  2021وما بعده ،نحرص على تسريع وتيرة العمل في تكافل اإلمارات،
بالتزامن مع إدخال التقنيات الحديثة ودمجها في آليه العمل لدينا بما يسمح من توفير خدمات ومنتجات التأمين
التكافلي التي تتسم بالتنافسية والجودة والحداثة".
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•

منهجية الشركة
التأمين التكافلي عبارة عن نظام تأمين تعاوني تضامني قائم على مفهوم تقاسم االشتراكات والتعاون والتضامن
المتبادل .في هذا النظام التأميني التكافلي ،ال نتقاضى أي فوائد ،بل نوفر اشتراكات معلومة وتعويضات مجمعة
تهدف إلى حماية عمالئنا في حالة التعرض لخسارة أو عند الطلب.
نحن ملتزمون بضمان مستقبل مستدام وخلق قيمة مضافة لعمالئنا .ومن بين المميزات المهمة لهذا االلتزام
اإلفصاح الدوري عما قمنا به وما حققناه في مجال االستدامة المؤسسية لدينا على نحو يتسم بالشفافية والتوافق
مع أفضل الممارسات في هذا الصدد.
التأمين التكافلي مقارنة بالتأمين التقليدي:
"التكافل" في اللغة العربية يقصد به "التضامن والتعاون بين مجموعة من الشخاص" .و"التأمين التكافلي"
يمثل أحد أشكال "التأمين التعاوني" المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويقوم على مفهوم تقديم االشتراكات
والتعاون المتبادل بين الفراد المشتركين لتعويض بعضهم البعض في حالة التعرض للخسارة.
تشمل أطراف التأمين التكافلي "العميل/الطرف المشترك" و "مدير صندوق التأمين التكافلي/شركة التأمين
التكافلي" ،بما يماثل ويوازي مصطلحي "المؤمن له" و "المؤمن" في حالة التأمين التقليدي.
يقوم التأمين التكافلي على المفاهيم التالية:

.1

التبرع :ويعني أن االشتراكات تقدم على هيئة تبرعات.

.2

المضاربة :وتعني مساهمة أحد الطراف بالمال ومساهمة الطرف اآلخر باإلدارة.

.3

الوكالة :وتعني قيام أحد الطراف بتفويض الطرف اآلخر (الوكيل) لداء مهمة معينة بالنيابة عنه.

.4

التعاون :ويعني التعاون والتضافر بين الشركاء.
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آلية التأمين التكافلي
يقوم المشتركون في التأمين التكافلي بدفع اشتراكات مالية على أساس طوعي في شكل تبرع إلى صندوق التأمين
التكافلي المشترك ،والذي بدوره يوفر الحماية لكل مشترك آخر من المخاطر المشتركة وتقاسم الفائض بالتساوي
بعد ذلك .من جانب آخر ،تعمل الشركة على إدارة وتشغيل صندوق التأمين التكافلي نيابة عن المشتركين دون
أي توقعات بتحقيق عوائد ثابتة.
ما هو الفارق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي؟
في تكافل اإلمارات ،نوفر منتجات وخدمات تقوم على مفهوم التأمين التكافلي الذي يختلف عن التأمين التقليدي
من الجوانب التالية:
.1
.2

في التأمين التكافلي ،ال يجوز استثمار رأس المال إال في الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
يضمن التأمين التكافلي عدم اكتساب أي عضو من العضاء أي ميزة على حساب عضو آخر وهو ما يحقق
التعاون المتبادل بين حاملي وثائق التأمين ويحقق المصلحة العامة لجميع العضاء.
في التأمين التكافلي ،توزع أرباح االستثمار بين المشتركين والمساهمين على أساس المضاربة او الوكالة.

.4

في التأمين التقليدي ،ال يجوز للمؤمن له استرداد أقساط التأمين في حالة عدم وجود مطالبة .ولكن في التأمين

.3

التكافلي ،يجوز للمشترك استرداد جزء من االشتراك حتى في حالة عدم وجود مطالبة.
.5
.6

يوزع الفائض على العضاء تحت مسمى "خصم عند التجديد".
تظل حسابات المساهمين والمشتركين منفصلة.

.7

ضا خاليا ً من الفوائد
في حالة وجود أي عجز في أي صندوق للمشتركين ،يوفر صندوق المساهمين للمشترك قر ً
(قرض حسن).

.8

تحرص تكافل اإلمارات على االلتزام بأحكام القوانين اإلماراتية وتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية المعينة.

•

االستمرار في تحقيق األهداف
دورا مه ًما من خالل تطبيق الممارسات التجارية
انطالقًا من دورنا كشركة تأمين تكافلي وطنية ،فإننا نمارس ً
المسؤولة والتي نعمل من خاللها على تعزيز ودعم السلوك أو الممارسات المسؤولة في جميع مراحل سلسلة
العمليات التجارية .وتحقيقًا لهذا الغرض ،تخضع أنشطتنا المؤسسية لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وبما يتفق
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مع التوجيهات الرقابية المعمول بها في هذا الشأن .كما نسعى دائ ًما إلى دمج مبادئ الشريعة اإلسالمية في آليات
إدارة المخاطر مع السعي الدؤوب نحو التحسين المستمر لنشطتنا التجارية على جميع الصعدة.
من ناحية أخرى ،تحرص إدارة تكافل اإلمارات دائ ًما على دعم التقنيات والساليب الحديثة المعززة للتميز في
ً
فضال عن
العمليات التشغيلية ،بالتزامن مع تحقيق السبق والريادة في خلق قيمة مضافة لصحاب المصلحة،
دعم التنمية المستدامة وإدارتها في ذات الوقت.
لذلك ،نؤمن إيمانا ً راسخا ً بأن تمكين الفراد من خالل التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الصديقة للبيئة يعتبر
مكونا ً أساسيًا وجوهريا ً لمسؤوليتنا فيما يتعلق باالستدامة.
•

إشراك أصحاب المصلحة
يقدم هذا التقرير فرصة إللقاء الضوء أوالً على الدراسات والتحليالت التي تجريها تكافل اإلمارات حول جوانب
التنمية المستدامة وثانيا ً على المباحثات والنقاشات التي أجرينها مع أصحاب المصلحة .تدرك تكافل اإلمارات
إن استمرار تحسين وتعزيز عملية إشراك أصحاب المصلحة هو أمر بالغ الهمية من أجل ابتكار حلول شاملة
ومعالجة أي تحديات ومشاكل تعترض طريقنا خالل رحلة العمل سويا ً والمضي لألمام .ويمكننا ،بفضل التفاعل
والتواصل والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة ،القيام بعملياتنا التشغيلية على نحو مستدام وتلبية توقعات
عمالءنا والمساهمين وشركاء العمل والموردين والموظفين والجهات الرقابية وغيرهم من أصحاب المصلحة،
ً
فضال عن معالجة أي تحديات أو مسائل لديهم في هذا الصدد.
الموظفين
يتم التواصل والتفاعل مع الموظفين من خالل شبكات التواصل الداخلية ،والنشرات اإلخبارية والتحديثات
المستمرة ،وتوجيهات الرئيس التنفيذي ،ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ،واالستبيانات والدراسات
االستقصائية ،وتكوين فرق العمل ،وتوفير التدريب الداخلي لهم.
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العمالء
يتم التواصل والتفاعل مع العمالء وخدمتهم من خالل المنصات المتعددة لدى الشركة ،مثل :المكالمات الهاتفية
ً
فضال عن استطالعات الرأي
والموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني وغيرها من وسائل التواصل،
والمالحظات المستلمة ومنصات وسائل التواصل االجتماعي ومحرك البحث "جوجل" والمنصة الرقمية
للمبيعات لدى تكافل اإلمارات.
شركاء العمل
يتم التواصل والتفاعل مع شركاء العمل من خالل الدورات التدريبية ،وورش العمل ،والفعاليات والمناسبات،
وبوابات الخدمات ،والتواصل الشخصي ،وشركاؤنا في إستراتيجية التحول الرقمي.
الجهات الرقابية ووسائل اإلعالم واألوساط المجتمعية وغيرها
يتم التواصل والتفاعل معهم من خالل المشاركات التطوعية ،والمقابالت ،والمنشورات ،والمناسبات
االجتماعية ،وتبادل الفكار والمراسالت مع الجهات الرقابية ،ومن خالل المشاريع ،واستطالعات الرأي.
المساهمون والمستثمرون
يتم التواصل والتفاعل مع المساهمين والمستثمرين من خالل بيانات اإلفصاح السوقية ،والجمعيات العمومية،
واالجتماعات ،والتواصل الشخصي عبر إدارة عالقات المستثمرين ،وإخطارات الشركة.
قطاع التأمين
يتم التواصل والتفاعل مع قطاع التأمين عن طريق الفعاليات/المؤتمرات المختلفة ،والتعاون المتبادل ،والتواصل
الشخصي.
• المسائل الجوهرية
جراء سلسلة الحوار المتواصل مع أصحاب المصلحة خالل عام  ،2020قمنا بتحديد مسائل وقضايا جوهرية
تمكننا من تحقيق أفضل مساهمة في أهداف التنمية المستدامة بين أصحاب المصلحة .باإلضافة إلى ذلك ،قمنا
بإيالء اهتمام خاص لموائمة سياساتنا وتماشيها مع أفضل الممارسات على النحو الموصي به في "المبادرة
العالمية إلعداد التقارير" ،كما قمنا باالطالع على المصادر العامة التي تعطينا نظرة ثاقبة عن أبرز التوجهات
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العامة ،والفرص والمخاطر التي تكتنف قطاع التأمين .كما أننا قمنا بتحديد وتقييم الموضوعات والمسائل
الجوهرية ذات الهمية انطالقًا من صلتها بدورنا الذي نلعبه في المجتمع وتأثيرنا في مجال العمل وأهميتها
الرئيسية لصحاب المصلحة.
.1

التحول الرقمي والقضاء على المعامالت الورقية

.2

الخصوصية وأمن البيانات

.3

استقرار السوق المالي

.4

تجارب العمالء

.5

الصحة والسالمة

.6

الحوكمة وإدارة المخاطر

.7

الحلول المستدامة

.8

إشراك الموظفين

.9

التدريب على مسائل التنوع والشمولية واالحتواء وتطوير ما يتعلق بها.
• التوافق والموائمة مع أهداف التنمية المستدامة
التكامل والدمج مع إستراتيجية العمل
دمج مبادئ العمليات التشغيلية المستدامة وإدخال الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ذات الصلة
في استراتيجية العمل لدينا.
الرعاية البيئية
في تكافل اإلمارات ،نحن ملتزمون بالتخفيف من آثار التغير المناخي ،والحفاظ على الموارد الطبيعية ،واتخاذ
خطوات ملموسة للحد من البصمة الكربونية المنبعثة عن نشاطنا كل عام.
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الحوكمة المؤسسية وممارسات العمل المسؤولة
في تكافل اإلمارات ،نؤمن ببناء عالقات مستدامة مع أصحاب المصلحة .إن التصرف بمسؤولية تجاه سلسلة
إطارا عا ًما لممارسات
العمل لدينا يحظى بأهمية قصوى .ويتبلور ذلك في سياسات االمتثال الشاملة التي تقدم
ً
العمل الخالقية لجميع أصحاب المصلحة .وفي هذا الشأن ،تتمتع تكافل اإلمارات بسجل حافل في مجال االمتثال
وتتعهد بمواصلة االلتزام بجميع المتطلبات الرقابية من خالل معايير قوية للحوكمة واإلدارة.
تمكين األفراد والمجتمع
نؤمن بتوفير بيئة عمل آمنة بها جميع سبل التمكين وذلك يرسي بدوره الساس اللتزامنا بحقوق اإلنسان وعدم
التمييز .إن التزامنا بتمكين الفراد والمجتمع مدرج في ثنايا مدونة قواعد السلوك والسياسات المعمول بها لدينا.
وفي هذا السياق ،نعرب عن استمرار التزامنا بتحمل مسؤوليتنا المجتمعية تجاه المجتمع الذي نعمل فيه والبحث
عن سبل للمساهمة بإيجابية.
• الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر
نهج الشركة في الحوكمة
تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية ،بما يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة في العمليات
التشغيلية ،وتعظيم القيمة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة ،وتقديم مساهمة إيجابية للمجتمع .وفيما
يتعلق بتقييم ودمج محاور االستدامة الثالث (البيئية واالجتماعية والحوكمة) في استراتيجية الشركة وإدارة
سا لدى اإلدارة خالل عام  .2020وفي سبيل الوصول
المخاطر ،فال يزال هذا التقييم وذلك الدمج يمثل
محورا رئي ً
ً
بأداء الشركة في مجال االستدامة إلى مستويات أعلى من الشفافية ،يجب أن يكون قياس ورصد المعايير البيئية
سا على مدى السنوات القادمة.
واالجتماعية والحوكمة لدى الشركة هدفًا رئي ً
االمتثال وممارسات العمل األخالقية
بالتعاون مع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس اإلدارة والمراجع الخارجي للشركة وإدارات
االمتثال والتدقيق الداخلي ،قام مجلس إدارة الشركة بتطبيق قواعد ومعايير للحوكمة المؤسسية ولالنضباط
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المؤسسي من أجل تدشين نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية تستطيع من خالله إدارة الشركة المتابعة
والمراقبة.
يرجى االطالع على تقرير الحوكمة المؤسسي الصادر عن الشركة للعام  2020عبر الرابط التالي:
https://takafulemarat.com/wp-content/uploads/2021/04/FINAL-GovernanceReport-english-arabic-260421.pdf
إدارة المخاطر
إن العمل في بيئة مليئة بالتحديات يقتضي إتباع أسلوب حديث في إدارة المخاطر .كما أن تطوير نماذج العمال،
والتقدم التقني وما يصاحبه من مخاطر ناشئة ،باإلضافة إلى المستوى غير المسبوق من العقوبات وزيادة عدد
اللوائح الرقابية ،يقتضي جميعه تعزيز إستراتيجيات إدارة المخاطر .ومن جانبنا ،نحن نؤمن بأن إدارة مخاطر
الشركة أمر أساسي لإلدارة المستدامة ومحور جوهري في الجدوى المالية الشاملة .إن لجنة إدارة المخاطر في
الشركة على دراية تامة بالعمليات الساسية للشركة والمخاطر التي تكتنفها ،وعليه فهي تراقب جميع المخاطر
الجوهرية عن كثب.
وفي هذا السياق ،فإن إدارة الرقابة الداخلية ترفع تقاريرها إلى وتتبع لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة وتعتمد نه ًجا
ً
شامال يراعي العالقة بين جميع اإلدارات والقسام بالشركة ويعمل على موائمة وتماشي إطار إدارة المخاطر
مع نموذج العمال المتطور ،واستراتيجيات الشركة على حد سواء .هذا ،وتخضع المخاطر الحالية والناشئة
للمراجعة الدورية بما يتماشى مع الضوابط الحالية ،ويتم مناقشة التوصيات مع رؤساء الوحدات والقسام وإدارة
الشركة ،ثم تعرض هذه التوصيات وتناقش مع لجنة التدقيق .يتكون اإلطار العام إلدارة المخاطر في الشركة
من إجراءات وسياسات شاملة تبدأ من تحديد المخاطر وتقييمها ومواجهتها ومتابعتها .وهذا من شأنه أن يرسخ
ثقافة الوعي بالمخاطر ،بما يضمن قبول هذه المخاطر وإدارتها بما يتماشى مع درجة تقبل تلك المخاطر.
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التميّز في العمليات التشغيلية
نهج الشركة في التميّز التشغيلي
في سبيل الحفاظ الدائم على مواكبة عملياتنا للتقنيات والساليب الحديثة والمن واالستدامة ،يحمل التحول الرقمي
أهمية خاصة بالنسبة لنا .إن عمليات التجديد التي نقوم بها تعمل على تيسير وتبسيط جهود فرق العمل لدينا،
ويمكننا أيضا الحد من استهالك المواد إلى حد كبير .وفي ظل هذا التحول الرقمي ،نسعى دو ًما إلى تجاوز
منافسينا من خالل تعزيز قدراتنا وإمكاناتنا واعتماد أحدث االبتكارات وتحسين أنظمة التشغيل لدينا وخدمة
عمالئنا من خالل إستراتيجيتنا للتحول الرقمي.
• التحول الرقمي
تقوم مبادرات التحول الرقمي في الشركة على أساس أحدث التقنيات وقد تم تدشينها على أساس شراكات قوية
مع الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع التأمين وشركات التقنية الكبرى على مستوى العالم.
وفي إطار التحول الرقمي ،نقوم بتطبيق هذه الحلول التنقية:
•

تطبيق أعمال النشاط الساسية – التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي العائلي

•

تخطيط موارد المؤسسات – أوراكل للشؤون المالية

•

نظام إدارة محتوى المؤسسة  -موقع الويب للتجارة اإللكترونية – البوابات اإللكترونية الطبية لألفراد

•

أداة إدارة عالقات العمالء

•

أداة التشغيل اآللي للبريد اإللكتروني

•

برنامج إدارة الموارد البشرية

•

كوادر العمل الرقمية

•

الدوات التحليلية

•

نظام مركز االتصال
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•

التوقيع الرقمي

•

أدوات مكالمات الفيديو الرقمية

•

أدوات وسائل التواصل االجتماعي
ً
تحوال رقميًا.
ضا ،قامت تكافل االمارات بتحويل عملياتها التجارية وخدماتها النهائية
وفي سياق التحول الرقمي أي ً
ومن خالل تطبيق واستخدام هذا التحول الرقمي في جميع ما نقوم به ،أصبحت لدينا القدرة على تمكين عمالؤنا
وموظفينا ،على حد سواءٍ  ،لالستفادة من الجوانب الرقمية.
وفي ظل الوضع الرقمي الحالي في العالم ،انتقلت الشركة بوتيرة سريعة واستطاعت مواكبة النقلة النوعية
الرقمية عبر دعم أصحاب المصلحة بتجارب متميزة .وقد استطعنا ،من خالل استخدام حلول رقمية متطورة
تعزز زمن إنجاز الخدمات والرد واالستجابة ،ووجود شبكة انترنت قوية وتبني زمن معالجة أسرع ،تطوير
منظومة متكاملة مدعومة بالتعاون واالبتكار والتطوير المستمر.
في هذا الصدد ،تعتبر تكافل االمارات من أوائل المؤسسات التي تبنت تقنيات التشغيل اآللي للعمليات في أسواق
اإلمارات العربية المتحدة وأصبح لها دور بارز في:

•

تحسين تجربة المستخدم؛

•

الذكاء االصطناعي في تحليل حاالت االحتيال في محفظة المطالبات الطبية؛

•

الدور اإلرشادي النشط في وحدة التكنولوجيا المالية مع إثبات صحة المفهوم ،وذلك في سبيل بناء الحد الدنى
من المنتجات الوظيفية في تقنية البلوك تشين ( )MVPبهدف تيسير اإلجراءات المعززة للتأمين على الحياة.
وهذا المفهوم يتضمن تشكيل ائتالف بين شركات التأمين للكشف عن حاالت االحتيال وتجاوز مبلغ التأمين قيمة
المبلغ المؤمن عليه في التأمين على الحياة.

•

تنفيذ طبقة التزامن – اختراق السوق في فترة زمنية أقصر؛ وهذا بدوره يسمح بإعادة استخدام المكونات القابلة
إلعادة االستخدام مثل تقنية قارئ االحرف الضوئية ( )OCRوبوابات الدفع وتطبيقها عبر نطاقات العمل
المختلفة وسلسلة العمال.
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• الخصوصية وأمن البيانات
اليوم ،يؤدي التقدم التقني ،أكثر من أي وقت مضى ،دورا ً مه ًما في طريقة إدارة العمال التجارية وكيفية توفير
الخدمة للعمالء .وانطالقًا من دورنا كشركة تأمين تكافلي ،نسعى دائ ًما للحصول على المعلومات وتحقيق فهم
ً
فضال عن التحلي
أعمق لصول البيانات وتصنيفها ،والذي بدروه يمنحنا القدرة على خلق قيمة مضافة لعمالئنا،
بمرونة العمال .في هذا اإلطار ،تتبنى تكافل االمارات أفضل الدوات لحماية خصوصية البيانات في هذا
القطاع؛ بغية الحيلولة دون أي هجوم إلكتروني نتيجة التشغيل اآللي لمعظم العمليات ودعم موظفينا بأنظمة
ومحركات تحليلية متطورة إلدارة ثروات المعلومات ،كل ذلك بالتزامن مع التحلي بالمرونة ومواكبة التقنيات
الرقمية في مواجهة المخاطر والتحديات .على جانب آخر ،يعمل فريق إدارة المخاطر لدينا على تحديد مجاالت
أمن المعلومات وحماية خصوصية البيانات واستمرارية العمال باعتبارها مجاالت رئيسية تتعلق بمسؤولية
الشركة تجاه حاملي وثائق التأمين وأصحاب المصلحة الخرى.
تعمل تكافل اإلمارات باستمرار على تطبيق تدابير محددة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بإدارة وأمن البيانات
وضمان االمتثال لجميع متطلبات أمن المعلومات ذات الصلة بما يتفق مع اللوائح وأفضل الممارسات في قطاع
التأمين .وبصرف النظر عن تطبيق أنظمة قوية لإلدارة المنية ،تحرص الشركة على إجراء مراجعة سنوية
لتقنية المعلومات من خالل جهة استشارية خارجية ،ضمانًا لتطبيق أفضل ممارسات أمن تقنية المعلومات مع
إدخال التحسينات المطلوبة .باإلضافة إلى ذلك ،يعمل تصميم استمرارية العمل والتعافي من الزمات على توفير
الدعم الفوري المناسب لألنظمة والبنى التحتية لتقنية المعلومات ومواجهة الحاالت الطارئة بأقصى درجات
ً
فضال
الحماية .كما تعمل الشركة على توفير التدريب الدوري لموظفينا على برامج التوعية بأمن المعلومات،
عن تطبيق السياسات واإلجراءات المنية المحدَّدة تحديدا ً واضحا ً والتي تخضع للمراجعة والتحديث الدوريين.
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أصحاب المصلحة وبناء العالقات وتوطيدها
• رعاية وإدارة المتعاملين
ال تزال تكافل اإلمارات تسير على الدرب الصحيح في توفير الخدمات المتميزة والتي تتناسب مع جميع
احتياجات عمالئنا على اختالف فئاتهم .ولما كانت الشركة لديها من القيم والمبادئ الساسية والشفافية وأخالقيات
المهنة والنزاهة ما يدعم التزامها تجاه عمالئها في جميع أنشطتها وعملياتها ،تؤمن الشركة إيمانًا راس ًخا بأن
بناء عالقات طويلة المد مع عمالئها ينبع من ثقتهم بأن الشركة توفر خدمات تأمينية مستدامة .فعلى مدار
السنوات الماضية ،استطاعت الشركة بناء هذه الثقة من خالل حماية عمالئها ،وإدارة المطالبات بسرعة قياسية،
باإلضافة إلى دعم العمالء في اتخاذ قرارات مستنيرة في اختيار المنتجات التأمينية ،وإسداء المشورة حول
تخفيف المخاطر والذي يتبعه بالضرورة خفض التكاليف وإثراء تجربة العمالء مع الشركة .باإلضافة إلى ذلك،
قامت الشركة ،في السنوات الخيرة ،بتعزيز رحلة العمالء من خالل استخدام التقنيات الذكية مع تبسيطها وجعلها
سهلة لالستخدام بالنسبة للعمالء.
في هذا السياق ،يعتمد نجاحنا على قياس رضا عمالئنا باستمرار؛ بما يساعدنا على تحسين منتجاتنا وخدماتنا
وتلبية احتياجات جميع عمالئنا على اختالف فئاتهم .لذلك ،تعمل الشركة على تشجيع عمالئها على إبداء
مالحظاتهم وتعليقاتهم عبر قنوات مختلفة منها على سبيل المثال ال الحصر إجراء استبيانات رضا العمالء من
خالل إجراء المكالمات الهاتفية والتواصل عبر الموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة
ً
فضال عن تحسين تجارب العمالء؛ وهذا بدوره يمكننا من قياس مستويات
وقنوات التواصل االجتماعي الخرى،
خدماتنا ،واإللمام بالسباب الجذرية لي خلل أو نقص ومن ثم الوصول إلى قرارات صائبة والبحث عن سبل
متنوعة لتوفير خدمات مميزة مصحوبة بقيمة مضافة .باإلضافة إلى أن والء عمالئنا وسرعة نمونا تنبع من
حرصنا على تلبية توقعات عمالئنا دائ ًما وتوفير خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،من خالل
توفير منصات رقمية ذكية سهلة االستخدام ،كل ذلك مدعوم بالحرص الدائم على إشراك عمالئنا خالل مدة
التأمين .وفي سبيل ذلك ،نحن نعمل على ما يلي:
•

فهم احتياجات العمالء وتقييمها.

•

دعم عمالئنا من الشركات والفراد بخدمات مصحوبة بقيمة مضافة.
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•

إرشاد عمالئنا التخاذ قرارات مستنيرة بشأن التأمين والحد من المخاطر التي تكتنف الشركات والفراد.

•

تلبية توقعات العمالء مع توفير حلول التأمين التكافلي المصممة حسب الطلب.

•

تبسيط استخدام التقنيات وتحقيق المان والشفافية عبر المنصات الذكية الرقمية.

•

المسؤولية تجاه تحقيق متطلبات عمالئنا وتحسين خدماتنا.

•

تشجيع عمالئنا على تعزيز أهدافنا االستراتيجية.

•

تحقيق المشاركة المستمرة خالل مدة التأمين.
مبادرات :2020
"خالل عام  ،2020وفي ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ،ساعدت المنظومة الرقمية لدى تكافل
االمارات على توفير خدمة أفضل للعمالء ،إذ بلغت نسبة الدفع اإللكتروني لالشتراكات  ،%98والتوقيع
اإللكتروني على الوثائق والمستندات بنسبة  ،%88ونسبة الرد على جميع مكالمات العمالء  .%97باإلضافة
إلى ذلك ،أصبحت تكافل اإلمارات من أوائل الشركات النشطة التي تعمل عن بعد في ظل قيود اإلغالق نتيجة
جائحة كورونا (في خالل أسبوع) .وفي هذا الصدد ،شرعت تكافل اإلمارات في تكريم فريق العمل المسؤول
عن الخط المامي للرعاية الحرجة في فترات جائحة كورونا ،وذلك بإطالق مبادرة المسؤولية االجتماعية
للشركات في شكل برنامج تأمين مجاني ضد الحوادث الشخصية ،ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

•

خدمة أكثر من  300ألف عميل عبر اإلنترنت منذ عام .2016

•

اإلبداع واالبتكار والحرص الدائم على رضا العمالء.

•

طرح  3منتجات تأمين تكافلي رقمي :التأمين على الحياة ،ومبادرة المسؤولية االجتماعية للشركات ،والتأمين
ضد الحوادث الشخصية.

•

فريق عمل الخط المامي للرعاية الحرجة (تسجيل أكثر من  300طبيب وممرضة في خالل أسبوع).

•

أول برنامج تأمين رقمي طويل الجل في قطاع التأمين المحلي.

•

تنفيذ نظام استمرارية العمال.
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• موظفونا هم مصدر قوتنا
نهج الشركة في التنوع والشمولية واالحتواء
ينبثق غرض الشركة نحو تحقيق التنوع والشمولية واالحتواء من كوننا نعمل في بل ٍد يطبق إرشادات توجيهية
راسخة تدعو الى التسامح والشمولية .وفي هذا السياق ،تعد اإلمارات العربية المتحدة موطنًا لجنسيات متعددة
تجاوزت  200جنسية .وبينما نحتفي بالتنوع واالحتواء والتعايش والتوافق الذي يضفيه موظفونا إلى روح
الشركة ،ومن خالل االستعانة بـ  168موظفًا من أكثر من  18جنسية مختلفة ،ال يزال مبدأ التنوع والشمولية
ً
متأصال في ثقافتنا وسياستنا.
واالحتواء
اإلناث

الفئة

الذكور

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

مدير

4

2%

34

%20

موظف

57

34%

73

%44

المجموع

61

36%

107

%64

هذا ،وتتمثل استراتيجيتنا في زيادة عدد المواهب والكفاءات اإلماراتية ودمج العمالة الوطنية في المناصب
الساسية بالشركة ،والذي بدوره يتيح لموظفينا ضمان مسار مهني طويل الجل في قطاع التأمين؛ إذ أنه في
عام  ،2020بلغت نسبة الموظفين من المواطنين اإلماراتيين  %5من إجمالي موظفي الشركة.
خالل جائحة كورونا (كوفيد)19-
خالل جائحة كورونا ،أظهرت تكافل اإلمارات برامج تتسم بالمرونة والوضوح نحو استمرارية أعمال الشركة،
إذ قامت الشركة بتقسيم مقر الشركة إلى مناطق ذات مداخل ومخارج منفصلة بهدف احتواء الفيروس والحد من
تفشيه .كما تراوحت نسبة الموظفين الذين يرتادون مواصالت النقل العامة والمساكن المشتركة وحاالت الوالدة
بين  40إلى  % 45من إجمالي موظفي الشركة العاملين عن بعد ،وذلك ضمانًا لسالمتهم وسالمة اآلخرين في
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دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتحقيقًا لهذا الغرض ،فنحن نستخدم المنصات السحابية للعمل بمرونة وتوفير
خدمات متميزة دون انقطاع.
• إشراك الموظفين
يقتضي العمل في مجال التأمين مستوى عا ٍل من الكفاءات والخبرات وسرعة التعلم .وفي هذا اإلطار ،تنصب
جهودنا على بناء بيئة عمل شاملة وجاذبة وقوية؛ وذلك بدوره يمثل الساس لترسيخ ثقافة مؤسسية قوية
واحترافية .نحن ملتزمون بالتنوع والمساواة ،ونؤمن بأن ثقافة التنوع في مكان العمل من شأنها أن تعزز خلق
ً
فضال عن إشراك الموظفين بما يدعم تبني الموظفين لهداف الشركة وتوجههم نحو تحقيقها
القيمة المضافة
ونجاحها.
وفي سياق تلك الجهود الحثيثة ،تحرص الشركة على تنظيم العديد من النشطة الترفيهية على مدار العام ،من
االحتفاء بإنجازات الشركة وتكريم أفضل الموظفين وتنظيم أنشطة لبناء روح الفريق وغير ذلك من النشطة
والمناسبات .من شأن ذلك أن يعضد روح الفريق وبيئة العمل المتفائلة الموجهة نحو إيجاد الحلول .واليوم ،في
ظل عصر التقنيات والتحول الرقمي ،نؤمن بالتيسير على موظفينا من خالل استخدام تطبيق "إدارة الموارد
البشرية" ،والذي يتضمن خدمات مثل طلبات اإلجازات وطلب شهادات الرواتب وتقارير التقييم وإدارة معلومات
الموظفين ونشرات التنبيه وما إلى ذلك .وقد حرصت الشركة على تجميع هذه الميزات في "الدليل الشامل
ً
فضال عن مجاالت االهتمام الخرى مثل حقوق
للموظفين" والذي يحتوي على سياسات وإرشادات الشركة،
الموظفين والسياسات المتعلقة بالسالمة والصحة.
• األمان والرفاه المالي
ال يزال المان والرفاه المالي لموظفي تكافل االمارات يمثالن أولوية استراتيجية لنا ،لذلك ،فإننا نوفر لجميع
موظفينا تأمينًا تكافليًا لفراد أسرهم ،انطالقًا من إدراكنا بأن خلق قيمة لموظفينا من شأنه أن يكمل مسيرة النجاح
ً
فضال عن ذلك ،تحرص الشركة دائ ًما على تحفيز
ويحقق تطلعات الجميع مع التخطيط السليم لمستقبل مستدام.
موظفيها على اتباع أسلوب حياة صحية .ومن بين البرامج التي نوفرها لموظفينا خالل العام ،إجراء فحوصات
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طبية دورية وتنظيم جلسات صحية للتوعية بالصحة العامة ،بالتعاون مع مزودي الخدمات الطبية المعتمدين.
وذلك باإلضافة إلى الدورات التدريبية الدورية في مجال السالمة والصحة ،وكذلك اإلسعافات الولية والبرامج
التوجيهية والتعريفية بمكان العمل والتدريب على السالمة والصحة وجوانب شتى.
• التدريب والتطوير
تعتبر رعاية المواهب والكفاءات هي المحرك الرئيسي نحو نجاحنا خالل مدة عملنا .إذ أن تدريبات الموظفين
ً
فضال عن إتاحة فرص التطوير الوظيفي بهدف خلق موارد بشرية ذات دراية
ترمي إلى تعزيز قاعدة معارفنا،
أمرا
تقنية عالية .وكلما ازدادت سرعة وتيرة استخدام التقنيات والساليب الحديثة ،تصبح التدريبات المستمرة ً
ضروريًا لتحقيق نجاح الشركة ونجاح المشاركين في هذه التدريبات على حد سواء .في هذا السياق ،يتولى فريق
تقنية المعلومات لدينا تنظيم جلسات توعية بالتهديدات الرقمية المتزايدة ،مع تقديم برامج تدريبية خاصة في مقر
الشركة ،والتي بدورها تسهم في تلبية احتياجات الموظفين وتنمية مهاراتهم ،وتشمل دورات تدريبية إلزامية
حول مستجدات مكافحة غسل الموال وتمويل اإلرهاب ومكافحة الرشاوى والفساد وأمن المعلومات ومدونة
قواعد السلوك وما إلى ذلك .وخالل العام ،تشجع الشركة موظفيها على حضور تلك الدورات والبرامج التدريبية،
التي تتراوح مدتها عشر ساعات – بحد أدنى  -في شكل دورات تدريبية داخلية أو برامج تدريبية بمواعيد محددة
أو حلقات عمل وما إلى ذلك .ومن خالل سجل متكامل لقياس اإلنجاز والداء الوظيفي ،يخضع أداء الموظفين
للتقييم الدوري سنويًا ،وتضاف درجاته إلى نتائج هذه الدورات التدريبية .وباإلضافة إلى التدريب الداخلي
المنظم ،نحرص على تحفيز موظفينا من المواطنين اإلماراتيين على حضور الدورات التدريبية التي توفرها
الجهات الرقابية ومعهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية ،والتي تركز بشكل خاص على التطوير الوظيفي
ً
فضال عن المشاركة في مبادرات التدريب لدى البنك المركزي اإلماراتي و
والتدرج الوظيفي بالشركة،
"التدريب على مكافحة الجرائم المالية" وبرامج التدريب االفتراضي الخرى.
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المسؤولية االجتماعية
في يناير :2018
شارك فريق تكافل اإلمارات في "ماراثون ستاندرد تشارترد دبي" لدعم وجمع التبرعات لصالح مؤسسة الجليلة.
في مايو :2018
تبرعت الشركة بأثاثها المكتبي خالل شهر رمضان المبارك.
في  17مايو 2018
بمناسبة اليوم العالمي الرتفاع ضغط الدم ،نظمت "مختبرات سرفييه للصناعات الدوائية" برنام ًجا للتوعية في
مقر الشركة ،بدعم من هيئة الصحة في دبي ،وجمعية اإلمارات لمراض القلب ،وجمعية اإلمارات الطبية.
في مايو :2019
تحت مظلة "مبادرة ساهم" لتوفير المواد الغذائية لألسر والفراد المحتاجين ،تعاون فريق العمل بالشركة مع
"جمعية رؤية" ،حيث تولى تجهيز وتغليف المواد الغذائية الواردة من "جمعية اإلتحاد".
في يونيو :2019
تم إجراء فحوصات مجانية على العيون والسنان في مقر الشركة .وكان الرعاة "الجابر للنظارات" و"عيادة
د .جوي لألسنان".
مبادرات :2020
•

وثائق تأمين مجانية ضد الحوادث الشخصية للممرضين والطباء ،حيث تشمل حاالت الوفاة في الحوادث وفق
تقديرا منا وعرفانًا بجهود هؤالء البطال)
مبدأ تقاسم التكلفة ( ً
وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية لعدد  500طبيب بقيمة اسمية قدرها  250ألف درهم لكل حالة.

•

وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية لعدد  5000ممرض وممرضة بقيمة اسمية قدرها  50ألف درهم لكل

•

حالة.
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المسؤولية البيئية
نهج الشركة في المسؤولية البيئة
ندرك بأن دورنا الرئيسي يتمثل في االستجابة الفورية الستفسارات العمالء وطمأنتهم ،والسيما فيما يتعلق
ضا أن مخاطر تغير المناخ تقتضي التعاون الفعال
بمطالبات تغير المناخ .وباالنتقال من التأمين التقليدي ،ندرك أي ً
مع جميع مراحل سلسلة النشاط لدينا في تنفيذ التدابير الوقائية في مواجهة المخاطر وتطبيق إستراتيجيات تتسم
بالمرونة والمواءمة .وبينما نسعى جاهدين نحو الحد من أثرنا البيئي قدر اإلمكان ،ندرك أننا سنخوض رحلة
طويلة لبناء قدرة النظم االجتماعية االقتصادية واالنتقال إلى مرحلة "اقتصاد منخفض الكربون" .لذلك  -من بين
أمور أخرى  -نود أن نشارك بقوة فيما يلي من خالل ضخ االستثمارات ورفع الوعي وتوفير التدريب على
الجاهزية لمواجهة المخاطر والحد منها:
•

تنفيذ التصميم السليم بيئيا ً للمباني والمنشآت.

•

إعادة التدوير وإدارة النفايات والمخلفات.

•

الدوات والمعدات الصحية الذكية.

•

أنظمة اإلضاءة من خالل االستشعار عن بعد.

•

كفاءة الموارد واعتماد النظمة والعمليات المكتبية غير الورقية.

•

الحد من البصمة الكربونية؛ إذ تتراوح نسبة العاملين عن بعد بين  %40و.%45
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