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 االستدامة يف الوثبة

للتأمني

متهيد

الصفحة الرئيسية



  رسالة من
الرئيس التنفيذي

انعكاس لصمودنا

أصحاب املصلحة األفاضل،

بالعمل  ملتزمة  للتأمني  الوطنية  الوثبة  رشكة  ظلت  السنني،  مر  عىل 

مبسؤولية وإحداث تأثري إيجايب من خالل وجودنا التشغييل.

نفخر بكوننا رشكة التأمني األوىل يف اإلمارات التي تطوعت باإلفصاح عن

الذي  واملجتمع  البيئة  لدعم  وإنجازاتنا  االسرتاتيجية  وأهدافنا  التزامنا 

نعمل به، وهذه هي سنتنا الثانية التي نربز فيها جهودنا مبا يتامىش مع 

املامرسات املستدامة املعتمدة.

بسام جيليمران
الرئيس التنفيذي

لطاملا كانت الوثبة للتأمني من املدافعني عن فكرة أن االنتقال الرقمي 

يساعد يف البقاء يف الطليعة والتقرب أكرث من العمالء وأصحاب املصلحة 

الرئيسيني.

ظل التحول الرقمي مفتاًحا لنجاحنا التشغييل وإرشاك أصحاب املصلحة، 

حتى بعد ظهور كوفيد-١٩.

التحول  مع  بالتوازي  برسعة  االنتقال  من  للتأمني  الوثبة  متكنت  لقد 

تجربة  توفري  األخرية من خالل  اآلونة  العاملي يف  السيناريو  النمطي يف 

سلسة لجميع أصحاب املصلحة. ومن خالل الحلول الرقمية التي توفر 

أوقات استجابة أحسن واتصال أفضل وأوقات معالجة أرسع، متكنا من 

إنشاء نظام بيئي مدعوم بالتعاون واالبتكار والتحسني املستمر.

لطاملا آمنا بالنهج التعاوين أثناء عملية االنتقال خالل هذه األوقات غري 

هذه  يف  التشغيلية  مرونتنا  بوضوح  النهج  ذلك  عكس  وقد  املسبوقة، 

سالمة  ضامن  مع  كاملعتاد  األعامل  بإدارة  نفخر  إننا  الصعبة.  األوقات 

ورفاهية موظفينا وعمالئنا. وقد ظلت سالمة املوظفني وخدمة العمالء 

وبفضل  أعاملنا.  جدول  رأس  عىل  القيمة  سلسلة  وإدارة  اإلنرتنت  عرب 

األمن  توفري  استطعنا  به،  قمنا  الذي  والتخطيط  املدى  طويلة  رؤيتنا 

استمرارية  وضامن  موظفينا،  يف  املتمثلة  الرئيسية  ملواردنا  الوظيفي 

الخدمة ألصحاب املصلحة الرئيسيني - حاميل وثائق التأمني لدينا. 

وقد حافظنا عىل أداء صحي لألعامل التجارية مع رسملة سليمة تدعم 

اسرتاتيجية  فرصة  كوفيد-١٩  اعتربنا  املدى.  طويلة  اإلسرتاتيجية  خطتنا 

للمراجعة والتأمل يف

أهداف وإنجازات الوثبة للتأمني املستدامة. لقد تركزت الجهود يف املقام 

األول عىل تحقيق املرونة التشغيلية والكفاءة مع الحفاظ عىل جودة 

الخدمة بشكل عام.

يسعدنا جًدا أن جهودنا قد ساعدتنا يف الحصول عىل ثالث شهادات آيزو 

 ISO 14001 و ISO/ IEC 27001 2013 :خالل عام  ٢٠٢٠ أال وهي

. ISO 9001 2015 2015 و

وهذا دليل عىل التزامنا مبامرسة األعامل التجارية مبسؤولية واستدامة 

وانعكاس لتميزنا التشغييل الذي يؤكد التزامنا تجاه العمالء واملجتمع ككل.

إننا نعتقد أن خطط استدامة األعامل طويلة األجل لرشكة الوثبة للتأمني 

قد نجحت بفضل مبادرات حكومة اإلمارات العربية املتحدة ملكافحة 

أزمة كوفيد-١٩ يف مجاالت مختلفة مبا يف ذلك القطاعات االجتامعية 

واالقتصادية املعرتف بها عىل املستوى العاملي. ونظل ملتزمني بالرؤية 

الوطنية واالقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وسنسعى جاهدين 

للمساهمة بشكل إيجايب من خالل املامرسات املستدامة يف خدمة اإلنسان 

والكوكب وتحقيق النفع.

كام نود أن نعرب عن احرتامنا وامتناننا للعاملني يف الخطوط األمامية 

الذين عملوا بال كلل وسط طوفان الجائحة لضامن صحة ورفاهية املاليني.

ميثل عام ٢٠٢٠ فرتة استثنائية

تؤكد املقولة املأثورة „االستعداد

هو مفتاح النجاح“.

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
4

مقدمة



نبذة عنا

العمل الجامعياالحرتاف يف نهجنا
للتميز التشغييل 

 االلتزام مبصالح
أصحاب املصلحة

النزاهة يف
كل ما نقوم به 

تأسست رشكة الوثبة الوطنية للتأمني يف عام ۱۹۹٦، وهي رشكة تأمني عام مدرجة يف سوق أبوظبي لألوراق 

املالية، ويقع مقرها الرئييس يف أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة.

ومنذ بداية تأسيسها، تركزت أعامل الوثبة للتأمني حول األشخاص. وكرمز لألمان والخدمة، كانت الوثبة للتأمني 

تبتكر باستمرار حلواًل للمساعدة يف إدارة املخاطر بطرق تلبي احتياجات العميل والسوق. وأسفرت تلك الجهود 

عن إيجاد رشكة مبتكرة يف حلول إدارة املخاطر توفر خدمات االكتتاب الحكيم والتغطية الكاملة للمنتجات مبا 

لديها من خدمة فريدة وبيئة آمنة، مبا يوفر منواً لألسواق وربحية طويلة األجل.

واليوم، ومبا لديها مام يزيد عن ٢٠ ٢٠ عاًما من الخربة القوية يف خدمة سوق التأمني اإلمارايت، وحجم رأس مال 

قوي يبلغ 207 مليون درهم إمارايت، وأفكار مبتكرة حول حلول إدارة املخاطر، وقدرة عىل التكيف مع تحديات 

السوق العاملية، ودعم كوكبة من رشكات إعادة التأمني املشهورة دوليًا، يُنظر إىل الوثبة للتأمني عىل أنها رشكة 

تأمني متكاملة تخلق قيمة حقيقية ملموسة ألصحاب املصلحة وتوفر األمان واملوثوقية الالزمني لعمالئها.

نهتم بهويتنا وسبل تحقيق أهدافنا كفريق له تأثري إيجايب عىل املجتمع.

قيمنا األساسية وثقافتنا تقود اسرتاتيجية العمليات املستدامة يف الوثبة للتأمني.

املكتب الرئييس يف

 أبوظبي

+٢٠
عاًما من الخربة

مليون درهم إمارايت۲۰۷

حجم رأس املال

مقدمة
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العضويات

جمعية اإلمارات للتأمني
اتحاد الخليج للتأمني

(IBG)مجموعة أعامل التأمني 
اتحاد رشكات التأمني وإعادة التأمني العربية

مجموعة األعامل الربيطانية

الجوائز والتكرميات

رحلة التميز 

J

J

J

J

J

يف رحلتنا صوب احتالل الريادة يف املجال،

تكرر تكريم رشكة الوثبة للتأمني لتفانيها

وابتكارها ومتيزها يف الخدمة عىل مر السنني.

۲۰۲۰
من مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

تم تكريم الوثبة للتأمني لدعمها ملقدمي الرعاية الصحية

وموظفي الخطوط األمامية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل جائحة

كوفيد- ۱۹ من خالل منحهم خصومات بقيمة مليون درهم عىل خدماتها.

۲۰۲۰
من إنشورانس إيجا أواردس

حصلت رشكة الوثبة للتأمني عىل جائزة “أفضل مبادرة تأمني

رقمي للعام” يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

۲۰۱۹
من إنشورانس إيجا أواردس

حصلت الوثبة للتأمني عىل جائزة “التميز يف التحول الرقمي

والخدمات الذكية”

۲۰۲۰
من فوربس الرشق األوسط

احتلت رشكة الوثبة للتأمني املرتبة السادسة ضمن

“رشكات التأمني األكرث قيمة” عىل املستوى اإلقليمي لعام

۲۰۲۰

۲۰۱۹
من مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

حصلت الوثبة للتأمني عىل جائزة “التميز يف التحول الرقمي

والخدمات الذكية”

۲۰۱۸
من مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

حصلت الوثبة للتأمني عىل جائزة “التميز يف التحول الرقمي

والخدمات الذكية”

التصنيف والشهادات

تصنيف القوة املالية من ستاندرد آند بورز غلوبال

تصنيف- BBB (نظرة مستقبلية مستق رة)

شهادات آيزو من رشكة فرييتاس أشورانس انرتناشونال، وهي     

هيئة اعتامد معتمدة من املجلس الدويل للخدمات املعتمدة 

(UAF) ومؤسسة االعتامد املتحدة(ASIB) األوروبية

ISO/ IEC 27001:2013 (نظام إدارة أمن املعلومات)

ISO 14001:2015 (نظام اإلدارة البيئية)

ISO 9001:2015 (نظام إدارة الجودة)

J

J

N

N

N

N

مقدمة
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ملحة رسيعة عن ۲۰۲۰

*األداء املايل 

منو األقساط

%۲۳: ۲۰۲۰

%۸-: ۲۰۱۹

%۱٤: ۲۰۱۸

صايف النسبة املجمعة

%۸۲: ۲۰۲۰

%۸۱: ۲۰۱۹

%۷۹: ۲۰۱۸

نسبة مالءة رأس املال

%۱۸۲: ۲۰۲۰

%۱۳۸: ۲۰۱۹

%۱۷۰: ۲۰۱۸

صايف نسبة أرباح التأمني

%۱۸: ۲۰۲۰

%۱۹: ۲۰۱۹

%۲۱: ۲۰۱۸

توزيعات األرباح للسهم الواحد

۰,۰٥: ۲۰۲۰

  -: ۲۰۱۹

۰,۱٥: ۲۰۱۸

BBB- 

 (نظرة مستقبلية مستقرة)

ستاندرد آند بورز

صايف الربح (باملليون درهم إمارايت)

۱٥

۲۳

٤۳

٦

۲۷

۱۰

صافي الربح

صافي الربح على االستثمار

صافي الربح على التأمين

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

  مالحظة: للحصول عىل معلومات مفصلة حول بياناتنا املالية، يرجى الرجوع إىل تقريرنا السنوي لعام ۲۰۲۰ والذي تم اإلفصاح عنه بشكل منفصل يف سوق أبوظبي لألوراق املالية واملتوفر يف قسم املستثمر عىل موقع رشكتنا 

https://awnic.com/eng

*

مقدمة
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أنها عىل  كويف-۱۹  جائحة  إىل  ننظر   إننا 

الحاق إىل  التأمني  قطاع  يدفع   عامل 

حيث من  األخرى  القطاعات   بركب 

واالبتكار، الحديثة  التكنولوجيات   تبني 

تتيح تشغيل  مناذج  إىل  كذلك   والتحول 

.قنوات إضافية للتواصل مع العمالء

   استجابتنا
لجائحة كوفيد-١٩

املوظفون

املجتمعالعمالء

 متكني االنتقال السلس لتفاعالت العمالء من وضع التعامل وجًها لوجه إىل الوضع الرقمي من

 خالل زيادة نقاط االتصال املتعددة القنوات الخاصة بنا

 القيام بحمالت توعية بالصحة والسالمة للعمالء من خالل قنوات التواصل 

االجتامعي الخاصة بنا

تعزيز معرفة العمالء ووعيهم بالتأمني  

تم تكريم الوثبة للتأمني من مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 
عن دعمها ملقدمي الرعاية الصحية وموظفي الخطوط األمامية يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة خالل جائحة كوفيد- 19 من خالل منحهم 

خصومات بقيمة مليون درهم عىل خدماتها التأمينية.

J

J

J

J

J J

J

J

مقدمة

 تسيري العمل كاملعتاد باعتامد الوثبة للتأمني نظام العمل من املنزل (البنية التحتية   

     الرقمية التي تدعم القوى العاملة الفعالة عن بُعد منذ فرباير ۲۰۲۰

 تنفيذ برامج توعية وسالمة صحية منتظمة للموظفني تغطي الصحة النفسية

والجسدية

 ضامن استمرارية األعامل والحامية من الهجامت اإللكرتونية املتزايدة 

 خالل العمل بنظام العمل من املنزل. استمرار تحديثات الوعي باألمن السيرباين

للموظفني

 تم إجراء اختبار “يب يس آر” الكاشف عن كوفيد-١٩ عىل فرتات منتظمة 

عند استئناف العمل من املكتب لحامية املوظفني، مام يضمن بيئة عمل آمنة وصحي

(

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
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نبذة عن هذا التقرير

التعليقات

 نقدر تعليقاتكم القيمة عىل هذا التقرير ونرحب بأي

.استفسارات أخرى قد تكون لديكم

sustainability@awnic.comميكنكم مراسلتنا عىل  :

يسعدنا أن نقدم تقرير االستدامة السنوي الثاين لعام ۲۰۲۰ . يوضح هذا التقرير إنجازات الوثبة 

للتأمني والتزاماتها بالتنمية املستدامة التي تم طرحها يف فرتتنا السابقة.

التقارير   العاملية إلعداد  املبادرة  الوارد يف  ًوفقا لبند „الخيار األسايس“  التقرير  تم إعداد هذا 

مثل  املستدامة،  للتنمية  والدولية  الوطنية  والتوجيهات  املعايري  إىل  اإلشارة  وقد متت   .(GRI

البيئي واالجتامعي والحوكمة من سوق أبوظبي لألوراق املالية، ورؤية  دليل معايري اإلفصاح 

املتحدة  األمم  ومبادئ   ،(UNGC) املتحدة  لألمم  العاملي  امليثاق  ومبادئ   ،  ۲۰۲۱ اإلمارات 

حسب   ،(SDGs) املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  وأهداف   ،(UN PSI) املستدام  للتأمني 

االقتضاء. وبناًء عىل هذه املراجع، يتضمن هذا التقرير املجاالت التي تعترب جوهرية لنموذج 

أعاملنا. يرجى الرجوع إىل مؤرش GRI الخاص بنا لإلفصاحات ذات الصلة.

اإلدارة  مناقشة  وتقرير  املالية،  والبيانات  اإلدارة،  ملجلس  التفصييل  التقرير  عن  اإلفصاح  يتم 

املالية ومتوفر يف  أبوظبي لألوراق  الرشكة بشكل منفصل يف سوق  وتحليلها، وتقرير حوكمة 

https://awnic.com/eng قسم املستثمر عىل موقع رشكتنا

األهداف.  تحقيق  يف  املحرز  والتقدم  االستدامة  أداء  عن  بشفافية  لإلفصاح  جاهدين  نسعى 

ولتحقيق ذلك، متت مراجعة محتويات هذا التقرير من قبل أصحاب املصلحة الداخليني مبا يف 

ذلك اللجنة التوجيهية واإلدارة العليا والوحدات/اإلدارات املعنية وفريق االمتثال. ومل نلتمس 

مراجعة خارجية مستقلة لهذا التقرير.

إخالء املسؤولية:

لقد بذلت الوثبة للتأمني قصارى جهدها لضامن دقة وموثوقية املعلومات املقدمة يف هذا التقرير. ومع ذلك، قد تكون بعض البيانات استرشافية. تستند هذه إىل افرتاضات معينة باستخدام املعلومات املتاحة حاليًا والتي تخضع لبيئة متغرية باستمرار 

ومخاطر جديدة ناشئة. ال تتحمل الوثبة للتأمني أي التزام بتحديث أي معلومات واردة يف تقرير االستدامة هذا علًنا. ال يُقصد من  هذا االتصال أن يكون توصية لرشاء أو بيع أو االحتفاظ باألوراق املالية. ونحذر القراء من االعتامد املفرط عىل املعلومات 

املقدمة هنا. ولن نكون مسؤولني عن أي خسارة أو رضر من أي نوع ينشأ بسبب استخدام هذه املعلومات.

مقدمة

(

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
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االستدامة يف  الوثبة للتأمني
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البيئة

نهجنا يف التنمية املستدامة واإلدارة

إننا كرشكة تأمني وطنية نلعب دوًرا مهاًم يف تطبيق مامرسات األعامل املسؤولة. ونشجع وندعم السلوك أو املامرسات املسؤولة 

عرب سلسلة القيمة لدينا. ونسرتشد يف أنشطتنا املؤسسية مببادرة مبادئ التأمني املستدام (PSI) التي أطلقتها مبادرة متويل برنامج 

األمم املتحدة للبيئة (UNEP FI) ومبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة (UNGC). ونسعى جاهدين لتضمني عوامل الحوكمة 

باستمرار.  للتأمني  الوثبة  أنشطة أعامل  لدينا ونسعى إىل تحسني  املخاطر  إدارة  إطار عمل  البيئية واالجتامعية واملؤسسية يف 

البيئي  اإلفصاح  عوامل  فإن دمج  وبالتايل،  والبيئة.  املجتمع  وآثارها عىل  التأمني  أعامل  بعمليات  املرتبطة  املخاطر  نتفهم  كام 

واالجتامعي والحوكمة وتطبيق مبادئ التأمني املستدام يف أنشطتنا األساسية هو طريقنا لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية طويلة 

األجل لكوننا رشكة تأمني مستدامة ذات منو مربح من ناحية ولها تأثري إيجايب عىل املجتمع والبيئة من ناحية أخرى .

لقد كانت الوثبة للتأمني من أوائل املؤيدين للتكنولوجيا التي تدعم التميز التشغييل، 
وتساعد يف خلق قيمة ألصحاب املصلحة وكذلك تدعم اإلدارة والتنمية املستدامة يف 

الوقت نفسه.

نؤمن بأن متكني الناس من خالل الرقمنة وقيادة التنمية الصديقة للبيئة هو أمر أساس ي ملسؤوليتنا البيئية واالجتامعية 

والحوكمة املؤسسية.

االستدامة يف الوثبة للتأمني
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التفكري عىل  الصعبة   2020 عام  فرتة   ساعدت 
 يشكل إيجايب يف خطة االستدامة طويلة األجل،
 وال يزال عامنا األول مبثابة خطوة إىل األمام يف
 امليض قدماً يف املبادرات التي تم طرحها يف عام

۲۰۱۹.

  ،۲۰۲۰ لعام  األداء  بطاقة   نقدم 
 ونسلط الضوء عىل جهودنا وااللتزام باملامرسات

.املستدامة والرتكيز عىل رفاهية موظفينا

املعنية    التوجيهية  اللجنة   تضمن 
أن واملؤسسية   واالجتامعية  البيئية   بالحوكمة 
مناقشتها تتم  األولوية  ذات  الرتكيز   مجاالت 
واتخاذ املوظفني،  مشاركة  جلسات  خالل   من 
 إجراءات بشأنها ومراقبتها وتحقيق نتائج قابلة

.للقياس كام هو مخطط لها

التقدم املحرز

يف ۲۰۲۰ 

التقدم املحرز الحالة تحديثات إطار العمل وسياسة استدامة الرشكة

يتم تحديث السياسات يف الوقت املناسب، ويتم عرضها عىل مجلس اإلدارة ملراجعتها واملوافقة عليها عىل املسار الصحيح تحديثات إطار العمل وسياسة استدامة الرشكة عىل مستوى الكيان

 يتم دمج خطة االستدامة يف تخطيط األعامل السنوي لكل وحدة عمليات ويتم مناقشة التقدم املحرز يف اجتامع

اإلدارة عىل املسار الصحيح
تضمني قضايا الحوكمة البيئية واالجتامعية واملؤسسية ذات الصلة

يف اسرتاتيجية أعاملنا

يتم حاليًا إعادة النظر يف بطاقة األداء الحالية لدمج أهداف االستدامة لكل وحدة تشغيلية مع نتائج قابلة للقياس/

مؤرشات األداء الرئيسية وأمتتتها قيد التنفيذ
لوحة املعلومات وبطاقة األداء بشأن الحوكمة البيئية واالجتامعية

واملؤسسية

متثيل املرأة يف مجلس اإلدارة واستمرار الرتكيز عىل تعزيز التنوع بني الجنسني يف املناصب القيادية العليا عىل املسار الصحيح تشجيع مشاركة املرأة يف املجلس الحوكمة وإدارة

املخاطر
 تعيني مستشار خارجي ملراجعة إطار إدارة املخاطر الحايل مبا يتامىش مع أفضل املامرسات وسيتم االنتهاء منه يف

عام ۲۰۲۱ قيد التنفيذ
تعزيز إطار إدارة املخاطر القائم من خالل تكامل عوامل

الحوكمة البيئية واالجتامعية واملؤسسية

 تحسني التعلم والنمو من خالل التدريبات التفاعلية االفرتاضية للموظفني التي أجريت من خالل كل من أداة

التعلم اإللكرتوين من الوثبة للتأمني واملستشار الخارجي عىل املسار الصحيح التدريب

حصلت الوثبة للتأمني عىل ثالث شهادات آيزو خالل عام 2020 يف تأكيد لجهودنا يف اتجاه املامرسات املستدامة

 ISO 9001:2015            ISO 14001:2015            ISO/IEC 27001:2013
مكتمل شهادات آيزو التميز التشغييل

استمرار تشجيع التقدم الوظيفي من خالل التعلم والتدريب املهني قيد التنفيذ اكتساب املواهب بهدف زيادة دور املرأة القيادي يف املناصب اإلدارية

السالمة واألمن
 تم التخطيط ألنشطة مشاركة املوظفني بهدف تعزيز عافية املوظفني، مبا يف ذلك الصحة العقلية والبدنية خاصة

خالل جائحة كوفيد-١٩ مع الرتكيز عىل بيئة عمل صحية
عىل املسار الصحيح الصحة والسالمة

سيتم تغطيتها يف عام ۲۰۲۱ قيد االنتظار
إعادة النظر يف عمليات سلسلة التوريد مبا يتامش ى مع أفضل

املامرسات
مامرسات األعامل

 تعيني مستشار خارجي ملراجعة العمليات التجارية الحالية واملساعدة يف امليض قدًما يف تحقيق مامرسات األعاملاملسؤولة

املستدامة عىل الطريق إىل الصايف الصفري من خالل التحول إىل أفضل املامرسات
قيد التنفيذ

تحديد أهداف الرشكة لخفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وتحسني

أداء األصول والتقدم يف شهادة آيزو للبصمة الكربونية

J

J

J

NN N

األهداف ۲۰۲۰ - ۲۰۲۲
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املوظفون

I،شبكة اإلنرتانت، والرسائل اإلخبارية، واتصاالت الرئيس التنفيذي 

 واجتامعات اإلدارة، واالستطالعات، وبرامج الصحة، وبناء الفريق، وأحداث

التدريب الداخلية

 العمالء

 ،Call خدمات العمالء والتفاعل عرب منصات متعددة مثل خدمة

 لألعامل، والربيد اإللكرتوين وغري WhatsApp وموقع الويب، وخدمة

ذلك، واستطالعات وتعقيبات صايف نقاط الرتويج

 املوردون ورشكاء األعامل

 الدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات وبوابات الخدمة وجهات

االتصال الشخصية

السلطات التنظيمية واإلعالم واملجتمع وغريهم

 املشاركات الطوعية واملقابالت واملنشورات واملناسبات االجتامعية وتبادل األفكار واالتصاالت مع املنظمني واملشاريع

واالستطالعات

 املساهمون واملستثمرون

 إفصاحات السوق، اجتامع الجمعية العمومية، االتصاالت الشخصية عن طريق

عالقات املستثمرين، إخطارات الرشكة

الصناعة

 فعاليات/مؤمترات إقامة العالقات، التعاون، جهات االتصال

الشخصية

إرشاك أصحاب املصلحة

يقدم هذا التقرير فرصة لتسليط الضوء أوالً عىل أبحاث وتحليالت الوثبة للتأمني حول قضايا التنمية املستدامة وثانيًا مناقشتنا مع أصحاب املصلحة.  ويف خضم مشهد املخاطر املتغري، يعد فهم وجهات نظر وآراء أصحاب املصلحة 

الداخليني والخارجيني خطوة مهمة يف تقييم األهمية النسبية. وتدرك الوثبة للتأمني أن التحسني املستمر لعملية مشاركة أصحاب املصلحة أمر بالغ األهمية لتطوير حلول شاملة ومعالجة املخاوف بينام منيض قدًما مًعا.  ولن نتمكن 

من العمل بشكل مستدام وتلبية توقعات عمالئنا ومساهمينا ورشكاء األعامل واملوردين واملوظفني واملنظمني وتوقعات ومخاوف أصحاب املصلحة اآلخرين إال من خالل املشاركة املستمرة واملناقشات.

االستدامة يف الوثبة للتأمني

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
13



1

8

2
3

4

5

6

7

10

9

11

األهمية النسبية

الرقمنة والتأمني بال أوراقمخاطر املناخ والفرص

األهمية النسبية لآلثار االقتصادية والبيئية واالجتامعية
حة

صل
امل

ب 
حا

ألص
ة 

مي
أله

ا

خصوصية وأمان البيانات

أهمية مستمرة

منخفضة مرتفعة

مرتفعة

ضة
خف

من

األولوية

استقرار األسواق املالية

 املنتجات الخرضاء/الحلولإدارة املشكالت واملخاطرالصحة والسالمةتجربة العميل

املستدامة

التدريب والتطويرالتنوع والشمولمشاركة املوظفني

1234

5678

9

تم  التي  الرئيسية  النقاط  مبراجعة   ۲۰۲۰ عام  خالل  قمنا 

تحديدها من خالل تقييم األهمية النسبية الذي جرى يف عام 

2019 كنتيجة للحوارات املستمرة مع أصحاب املصلحة، وذلك 

يف ضوء تطورات جائحة كوفيد19- وعوامل أخرى. ونظرنا كذلك 

يف مدى توافقنا مع أفضل املامرسات واملعايري الوطنية والدولية 

ثاقبة  تقدم نظرة  التي  العامة  املوارد  الطوعية، وقمنا مبراجعة 

والفرص  واملخاطر  التأمني  قطاع  يف  الكربى  التوجهات  حول 

الناشئة فيه.

النسبية  األهمية  ذات  املوضوعات  وتقييم  بتحديد  قمنا  كام 

التي تم تحديد وضعها بناًء عىل أهمية دورنا يف املجتمع وتأثري 

وسيتم  لدينا.  املصلحة  ألصحاب  الرئيسية  واألهمية  األعامل 

إجراء إعادة تقييم يف السنة املالية ۲۰۲۱.

االستدامة يف الوثبة للتأمني
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مدى التوافق مع املعايري
اإلدماج يف اإلسرتاتيجية

متكني الناس واملجتمع  الحوكمة املؤسسية ومامرساتمراعاة البيئة
األعامل املسؤولة

3
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89

10
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13
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 مساهمة الوثبة للتأمني

 يف أهداف التنمية

املستدامة ذات الصلة

 عقد الرشاكات
لتحقيق األهداف

 الصحة الجيدة
والرفاه

املساواة بني الجنسني

 املياه النظيفة
والنظافة الصحية

 العمل الالئق ومنو
االقتصاد

 الصناعة واالبتكار

والهياكل األساسية

 االستهالك واإلنتاج
املسؤوالن

 السالم والعدل
 واملؤسسات

القوية

العمل املناخي

 الحد من أوجه
عدم املساواة

التعليم الجيد

دمج مبادئ العمليات املستدامة وتضمني قضايا الحوكمة البيئية واالجتامعية واملؤسسية ذات الصلة يف اسرتاتيجية أعاملنا. التكيف مع أهداف إدارة 

املخاطر املؤسسية والحوكمة البيئية واالجتامعية واملؤسسية عرب سلسلة القيمة، وتحديد األهداف مبا يتامش ى مع أفضل املامرسات واملعايري الوطنية 

والدولية الطوعية مبا يف ذلك رؤية اإلمارات ۲۰۲۱ ، واملبادرة العاملية إلعداد التقارير، وأهدافالتنمية املستدامة، ورفع تقارير إىل مجلس اإلدارة عن التقدم 

املحرز يف تحقيق االستدامة من قبل اللجنة التوجيهية.

إن   رشكائنا.  مع  مستدامة  عالقة  ببناء  نؤمن 

هو  أعاملنا  قيمة  سلسلة  خالل  من  لترصفبمسؤولية 

أمر يف غاية األهمية. ويتم إضفاء الطابع الرسمي عىل 

الشاملة  االمتثال  سياسات  خالل  من  الترصفات  هذه 

لجميع  األخالقية  األعامل  ملامرسات  إطاًرا  توفر  التي 

أصحاب املصلحة. وتحتفظ الوثبة للتأمني بسجل حافل 

املتطلبات  لجميع  باالمتثال  ملتزمة  وتظل  باالمتثال 

التنظيمية من خالل معايري الحوكمة القوية.

ص. ۱۹-۱۷

تغري  مخاطر  تظل  للتأمني،  الوثبة  يف 

التجارية  العمليات  عىل  وآثاره  املناخ 

بصمتنا  من  للحد  هدفنا  إىل  باإلضافة 

البيئية (االستخدام الفعال للطاقة واملياه، 

وإعادة تدوير النفايات، ودعم املنتجات 

الخرضاء، وتعزيز االستدامة البيئية ضمن 

سلسلة القيمة لدينا) عىل أولوياتنا.

ص. ۳۷-۳۳

نؤمن بتعزيز وجود مكان عمل آمن وقوي   

وميثل هذا األساس اللتزامنا بحقوق اإلنسان 

مدونة  يف  هذا  دمج  وتم  التمييز.  وعدم 

والسياسات  بنا  الخاصة  السلوك  قواعد 

مبسؤوليتنا  ملتزمني  ونظل  الصلة.  ذات 

الذي نعمل فيه  االجتامعية تجاه املجتمع 

وإيجاد طرق للمساهمة فيه بشكل إيجايب.

ص. ۳۲-۲۸
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توفري خطط صحية مناسبة مع شبكة رعاية صحية واسعة لدعم متطلبات األعضاء املؤمن عليهم

تعزيز الثقافة الشاملة واملشاركة يف املبادرات االجتامعية والثقافية

ص. ۳۲-۲۸

 رعاية املواهب املحلية الشابة من خالل برامج تنمية املهارات القيادية والتدريب أثناء العمل يف الوظائف األساسية مثل
االكتتاب والتمويل وتكنولوجيا املعلومات واملطالبات واالمتثال وتوجيههم من خالل مسار وظيفي ثري

 صقل مهارات املوظفني وإعادة تأهيلهم للتعرف عىل اللوائح املتغرية وطرق العمل الجديدة ومشهد األعامل املتطور
باستمرار

ص. ۲۹

مدى التوافق مع املعايري
متحدون يف االزدهار

 مساهمة رشكة الوثبة للتأمني يف

رؤية اإلمارات ۲۰۲۱

متحدون يف املسؤولية

متحدون يف املعرفة

االستدامة يف الوثبة للتأمني

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
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الحوكمة وإدارة املخاطر

نهجنا

 نهج عادل وشفاف

ومتجاوب
 الوحدات

الوظيفية

 االستدامة

املؤسسية

لجنة التدقيق

 لجنة الرتشيحات

واملكافآت

مجلس اإلدارة املساهمون

لجنة االستثامر

 اللجنة التوجيهية للحوكمة البيئية

واالجتامعية واملؤسسية

 ممثل من جميع الوظائف

 ذات الصلة مبا يف ذلك التأمني

واالستثامر ووحدات الدعم

تسعى الوثبة للتأمني جاهدة لتعزيز وتقوية حوكمة الرشكات بشكل مستمر، وضامن الشفافية التشغيلية واملساءلة وتعظيم 

القيمة طويلة األجل لجميع أصحاب املصلحة لدينا واملساهمة اإليجابية يف املجتمع. وقد ظل تقييم عوامل الحوكمة البيئية 

واالجتامعية وحوكمة الرشكات وإدماجها يف اسرتاتيجية الرشكة وإدارة املخاطر عىل رأس جدول أعامل مجلس اإلدارة خالل عام 

۲۰ ۲۰ . ولجعل أداء االستدامة يف الوثبة للتأمني أكرث شفافية، يظل قياس ومراقبة مقاييس البيئة والحوكمة البيئية واالجتامعية 

واملؤسسية الخاصة برشكة الوثبة للتأمني هدفًا رئيسيًا وسيتم تقدميه يف تقرير االستدامة السنوي من خالل بطاقة أداء التقدم.

االستدامة يف الوثبة للتأمني

)

)

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
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الحوكمة املؤسسية *

االمتثال واملامرسات التجارية األخالقية

J

J

J

األهداف ۲۰۲۲ - ۲۰۲۰

تشجيع مشاركة املرأة يف املجلس

تم تحقيقها

/https://awnic.com/eng  مالحظة: للحصول عىل معلومات مفصلة، يرجى الرجوع إىل تقرير حوكمة الرشكات السنوي لعام 2020 والذي تم اإلفصاح عنه بشكل منفصل يف سوق أبوظبي لألوراق املالية واملتوفر يف قسم املستثمر عىل موقع رشكتنا *

الحالة

 املساواة بني
الجنسني

 السالم والعدل
واملؤسسات القوية

 تقليل أوجه
عدم املساواة ۱۰

٥

الحوكمة  وتطبيق  للتأمني  للوثبة  االسرتاتيجي  التوجه  إن 

الرشيدة ما هو إال انعكاس للقيادة الحكيمة. يتكون مجلس 

إدارتنا من تسعة أعضاء من مختلف جوانب املجتمع الذين 

لألعامل.  جوهرية  ميزة  متنح  التي  الفرص  بالبداهة  يرون 

سبعة من أصل تسعة أعضاء مجلس إدارة مستقلون. تتكون 

التدقيق  (لجنة  الثالث  اإلدارة  مجلس  لجان  من  لجنة  كل 

والرتشيحات واملكافآت واالستثامر) من ثالثة أعضاء يف مجلس 

تحدد  تفصيلية  مواثيق  وهناك  مستقلون.  معظمهم  اإلدارة، 

وتكوينهم  ومسؤولياتهم  اإلدارة  مجلس  لجان  أعضاء  دور 

األساس  وضع  جانب  وإىل  والصالحيات.  االجتامع  ونصاب 

األخالقية،  التجارية  واملامرسات  املؤسسية  للحوكمة  القوي 

يركز مجلس إدارة الوثبة للتأمني عىل التعلم املستمر والتطوير 

من أجل تحقيق النجاح طويل األمد والرقابة الفعالة. ظلت 

السيرباين  واألمن  الرقمنة  مثل  الرئيسية  الشائعة  املوضوعات 

والحوكمة البيئية واالجتامعية واملؤسسية (املخاطر والفرص) 

التنظيمية ذات أهمية كبرية عىل جدول أعامل  والتحديثات 

۱٦مجلس اإلدارة.

القانونية   املتطلبات  عىل  لدينا  الرشكة  حوكمة  تستند 

التنظيمية،  باملتطلبات  نلتزم  الوطنية. وبينام  التنظيمية 

فإننا ال نزال نركز عىل أفضل مامرسات الحوكمة. وبالتايل، 

فقد كشفنا طواعية عن مامرسات االستدامة من خالل 

بنا يف عام ۲۰۱۹ والذي  الخاص  األول  االستدامة  تقرير 

يعكس التزام الوثبة للتأمني بالشفافية وتشجيعها الحوار 

سنوات  وخالل  لدينا.  املصلحة  أصحاب  مع  املفتوح 

التنفيذ، تم تكريم  لوثبة للتأمني من قبل هيئة األوراق 

املالية والسلع باعتبارها واحدة من الرشكات البارزة يف 

مجال االمتثال للحوكمة املؤسسية.

للرشكة  الرئيسية  واإلجراءات  السياسات  جميع  تخضع 

إىل الحد األدىن من املراجعة والتحديث السنوي، مبا يف 

ذلك مصفوفة تفويض السلطة والعناية الواجبة وسياسة 

االئتامن واملكافآت والحوافز وغريها. وعالوة عىل ذلك، 

توجه هذه املعايري بشكل جامعي املوظفني يف الترصف 

عرب  األخالقي  للسلوك  عالية  معايري  وإظهار  مبسؤولية 

الداخليني  املصلحة  أصحاب  مع  والعالقات  العمليات 

والخارجيني. ونرى أن التنفيذ الفعال للحوكمة املؤسسية  

األخالقية  التجارية  املامرسات  مبراعاة  التزامنا  يف  كمن 

بنزاهة. ومن خالل الجهود املستمرة، قمنا بتنمية ثقافة 

نجاحنا  يف  يساهم  مام  السلوك،  املوظفلقواعد  ملكية 

منو  نحو  رشكتنا  هدف  الثقافة  هذه  تدعم  وسمعتنا. 

األعامل املستدام وكوننا رشكة تأمني موثوقة.

بسبب أننا نعمل يف مشهد دينامييك من املخاطر والحوكمة، 

بعمق يف جوهر  متأصالن  باملخاطر واملسؤولية  الوعي  فإن 

رشكتنا من خالل تطبيق آلية حوكمة قوية ومستدامة. وهذا 

التي  واإلجراءات  السياسات  من  قياسية  مبجموعة  مدعوم 

يتبناها مجلساإلدارة، مبا يف ذلك

وحقوق  الرشكات،  تأثري  تغطي  التي  والسلوك  األخالق  مدونة 

والفساد،  الرشوة  ومكافحة  املصالح،  وتضارب  والسالمة،  اإلنسان 

وعقود الخدمة واإلبالغ عن املخالفات

سياسة التداول من الداخل

سياسة معامالت األطرافذات الصلة

املبادرات ذات األولوية ۲۰۲۱
االستمرار يف تعزيز التنوع بني الجنسني

وتشجيع مشاركة املرأة يف مجلس اإلدارة

واملناصب القيادية العليا.

االستدامة يف الوثبة للتأمني

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
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إدارة املخاطر
األهداف ۲۰۲۰ - ۲۰۲۲

املبادرات ذات األولوية ۲۰۲۱

عوامل دمج  لدينا من خالل  الحايل  املخاطر  إدارة  إطار عمل   تعزيز 

 الحوكمة البيئية واالجتامعية واملؤسسية، واالستفادة من الخربة التقنية

 والتتبع الوثيق للوحة معلومات مؤرش األداء الرئييس املعني بالحوكمة

البيئية واالجتامعية واملؤسسية

برنامج عىل  تركز  للموظفني  تدريبية  لدورات  زمني  جدول   وضع 

إدارة املخاطر املتعلقة باالستدامة

الحالة

قيد التنفيذ

مستمر

يتطلب العمل يف بيئة مليئة بالتحديات اتباع نهج جديد إلدارة 

املخاطر. تتطلب مناذج األعامل املتطورة، والتقدم التكنولوجي 

العقوبات  من  املسبوق  غري  واملستوى  الناشئة،  املخاطر  مع 

واللوائح املتزايدة، اسرتاتيجيات معززة إلدارة املخاطر. ونؤمن 

املستدامة  للحوكمة  أسايس  أمر  املؤسسية  املخاطر  إدارة  أن 

وركيزة أساسية الستمراريتنا املالية الشاملة.

تتفهم لجنة مجلس إدارة الوثبة للتأمني أنشطة العمليات األساسية وملف 

املخاطر الخاص بها، وبالتايل تراقب بانتظام جميع املخاطر املادية. ترفع 

وظيفة الرقابة الداخلية تقاريرها إىل لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة 

وظائفالرشكة  جميع  عرب  االرتباطات  مراعاة  مع  شامال   ً نهًجا  وتعتمد 

واسرتاتيجيات  املتطور  األعامل  منوذج  مع  املخاطر  إدارة  إطار  ومواءمة 

الضوابط  مع  يتامىش  مبا  والناشئة  الحالية  املخاطر  مراجعة  تتم  الرشكة. 

الحالية وتناقش التوصيات مع رؤساء الوحدات واإلدارة.

يتم تناول هذا مبزيد من العرض واملناقشة مع لجنة التدقيق. 

يشتمل إطار عمل إدارة املخاطر يف الوثبة للتأمني عىل سياسات 

وتقييمها  املخاطر  تحديد  ذلك  يف  مبا  شاملة،  وإجراءات 

واالستجابة للمخاطر وتدابري الرقابة. وهذا يحدد ثقافة الوعي 

مع  يتامىش  مبا  وإدارتها  املخاطر  قبول  تضمن  التي  باملخاطر 

الرغبة يف املخاطرة. وعىل سبيل املثال، يعد تغري املناخ موضوًعا 

ذا أهمية كبرية لرشكة الوثبة للتأمني كرشكة تأمني استرشافية. 

لتحسني  هناكتوصيات  املخاطر،  من  التخفيف  من  وكجزء 

مخاطر املناخ للعمالء.

االستمرار يف مراقبة آثار تغري املناخ واملخاطر 
ذات الصلة

عىل األعامل واالستثامرات

االستمرار يف عرض املخاطر املتعلقة باالستدامة 
عىل اإلدارة العليا ولجنة مجلس اإلدارة.

دراسة حالة: تسليط الضوء عىل إدارة املخاطر ومرونة األعامل

يف حني أن املراجعات الديناميكية والناشئة للمخاطر مدرجة عىل 

أجندة إدارة املخاطر، إال أن مدى جاهزية األعامل وآثار الظروف 

غري املسبوقة مثل الجائحة ظل من املستحيل التنبؤ بها.

وأصبح  األعامل.  مرونة  مدى  كوفيد-١٩  جائحة  تحدت  لقد 

وجاهزية  بُعد“  عن  والعمل  املتجاوب  لالتصال  „مركز  وجود 

البنية التحتية اآلمنة رقميًا ً أمرا ً رضوريا يف الوقت الحايل.

“كانت الوثبة للتأمني رائدة يف تبني التحول الرقمي واالستفادة 

أولويات  العمالء. وبهذا، متت مواءمة  تطوير متطلبات  منه يف 

واختبار  السيرباين  األمن  لتدابري  املستمرة  املراجعة  مع  املخاطر 

استمرارية األعامل عىل مدار السنوات املاضية.

بإمكانيات  مزود  رشيق  أعامل  منوذج  للتأمني  الوثبة  اعتمدت 

رقمية (مبا يف ذلك الوصول إىل العمل عن بُعد) مطبق قبل فرتة 

بنسبة  األعامل  استمرارية  بوقت طويل. ساعد هذا يف  اإلغالق 

املرتبطة  املخاطر  اختبار  تم  لعمالئنا.  سلسة  وخدمة   ٪  ۱۰۰

باألمن السيرباين والتعايف من الكوارث جيًدا من خالل الرتقيات 

يف الوقت املناسب“

الضوء   ۱۹ كوفيد-  خالل  الناجحة  التجارية  عملياتنا  تسلط 

عىل توافق إدارة املخاطر مع منوذج األعامل املتطور واستدامة 

الرشكة.

االستدامة يف الوثبة للتأمني

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
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الحالة املشرتيات وسلسلة

التوريد 

مجموع املشرتيات

(مليون درهم)

نسبة املشرتيات خارج اإلمارات

األهداف ۲۰۲۰ - ۲۰۲۲

 تحديث استبيان سلسلة التوريد الخاص
بنا ليشمل القضايا البيئية

 تقديم استبيان التقييم الذايت ملوردينا
 والذي يغطي متطلبات االمتثال

واالستدامة ومكافحة الرشوة والفساد

 املبادرات ذات األولوية
۲۰۲۱

۲۰۲۰ ۲۰۱۹

۱۰.۷۸ ۱٥ ۱۰۱۲.۷۸

مراعاة  مع  التوريد  سلسلة  إدارة  بتطوير  ملتزمة  للتأمني  الوثبة  تظل 

املعايري االجتامعية والبيئية. نهدف باستمرار إىل تحسني استخدام أصولنا 

مع تقليل التأثري البيئي.

عىل  للحفاظ  جاهدة  للتأمني  الوثبة  تسعى  التوريد،  سلسلة  إدارة  يف 

عالقات تجارية طويلة األمد تعود بالنفع املتبادل مع رشكائنا يف العمل 

أيًضا  نقوم  وعادلة.  صادقة  مامرسات  أساس  عىل  والبائعني  واملوردين 

بتقييم األنشطة التجارية ومصداقية موردينا من خالل مزودي خدمات 

مخاطر  يقلل  مام  بهم  املوثوق  الثالثة  األطراف  من  الواجبة  العناية 

السمعة املحتملة املرتبطة بسلوك موردينا. وتوفر مدونة قواعد السلوك 

الخاصة بنا إرشادات واضحة للموظفني بشأن التعامل مع املوردين وعدم 

التسامح مطلًقا مع املامرسات التجارية غري األخالقية. وتندرج متطلبات 

متعلقة  ولوازم  نوعني، خدمات  أساس ي تحت  بشكل  لدينا  املشرتيات 

بتكنولوجيا املعلومات وغري متعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

تعتمد عملية اختيار املوردين لدينا عىل طلب مفصل لتقديم عرض يغطي 

النطاق والقضايا االجتامعية والحوكمة وتضارب املصالح. وهناك حاجة 

إىل ثالثة عروض أسعار إضافية عىل األقل من أجل النفقات الرأساملية 

والتشغيلية الرئيسية، ويتم تقديم تقرير التقييم إىل لجنة مجلس اإلدارة 

للنظر فيه.

تأخر بسبب الجائحة وعوامل أخرى . 

سيتم تغطيته يف عام ۲۰۲۱.

تأخر بسبب الجائحة وعوامل أخرى. 

سيتم تغطيته يف عام ۲۰۲۱ .

دمج  طرق  يف  التحقيق  يف  االستمرار 

واالجتامعية  البيئية  الحوكمة  عوامل 

التوريد  سلسلة  خالل  من  واملؤسسية 

البيئة  عىل  تأثرينا  وتقييم  بنا  الخاصة 

واألشخاص من خالل هذا التعاون .

القيمة  تقييم  من خالل  املضافة  املحلية  القيمة  درجات  يتم حساب   *

التي  الخدمات  أو  للمنتجات  اإلمارات  دولة  داخل  املضافة  االقتصادية 

العوامل  مراعاة  مع  مسبًقا  محددة  ملنهجية  وفًقا  املؤسسة،  تقدمها 

التي تعكس التأثري عىل األعامل التجارية والتنمية البرشية مثل اإلنفاق 

الخارجي والتوطني واالستثامر وغريها.

إدارةسلسلة التوريد

درجة „القيمة املحلية املضافة“ املعتمدة - 
%٤۸.۳٥

االستدامة يف الوثبة للتأمني

تقرير الوثبة للتأمني بشأن االستدامة لعام٢٠٢٠
20



التميزالتشغييل

نهجنا
واألمان  التكنولوجيا  حيث  من  محدثة  التأمينية  خدماتنا  إبقاء  أجل  من 

الرقمي له أهمية خاصة بالنسبة للوثبة للتأمني.  التحول  واالستدامة، فإن 

تقليل  أيًضا  ميكننا  فرقنا،  عمل  وتبسط  املتجددة  العمليات  تسهل  فبينام 

عىل  للتقدم  نسعى  الرقمنة،  ويف عرص  كبري.  بشكل  لدينا  املواد  استهالك 

أقراننا من خالل تعزيز قدراتنا من خالل تكييف أحدث االبتكارات وتحسني 

طرقنا و وسائلنا يف تشغيل وخدمة عمالئنا.

تبني أحدث التقنيات الرقمية لتقديم خدمات

ذات قيمة وجودة عالية.

االستدامة يف الوثبة للتأمني
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التحول الرقمي

 العمل الالئق
والنمو االقتصادي

 رشاكات من أجل
تحقيق األهداف

إن مبادرات الرقمنة يف الوثبة للتأمني تعتمد عىل تقنيات رائدة، وهي مبنية عىل ش 

التأمني،  التأمني، وقطاع تكنولوجيا  راكات قوية وتكامل مع فاعلني رئيسيني يف قطاع 

وعالمات تجارية بارزة، ورشكات تكنولوجيا عىل مستوى العامل.

خالل  من  ورضاهم،  العمالء  عىل   - دامئًا  وسيظل   - األسايس  أعاملنا  تركيز  ينصب 

تنفيذ حلول مثل أداة إدارة عمليات األعامل اآللية، وأحدث الحلول التقنية للهاتف 

املحمول والواجهة اإللكرت ونية القامئة عىل الويب لعمالئنا املبارشين، وبوابات حديثة 

لرشكائنا يف العمل، وتقنيات التشغيل اآليل القامئة عىل أمتتة العمليات الروبوتية لتلبية 

احتياجاتنا التشغيلية، وبهذا تتصدر رشكة الوثبة للتأمني مشهد الريادة يف قطاع التأمني 

(۱.۰٥ يف اإلمارات العربية املتحدة. الرأساملية  النفقات  إجاميل  من   ٪  ۷٤ من  أكرث  أن  حقيقة 

تظهر  الرقمي  التحول  جهود  ترسيع  بغرض  كانت  درهم)  مليون 

التزامنا نحو رؤية تحقيق الرقمنة من البداية إىل النهاية وتسهيل 

رحلة العميل

۸ ۱۷

ليس رساً أن صناعات التأمني هي عمل ثقيل املستندات، ونحن 

عىل دراية مبسؤولياتنا االجتامعية والبيئية، ومن ثم فقد نرشنا 

إىل  بحاجتنا  يعتني  الذي  املؤسسة،  محتوى  إدارة  نظام  أيًضا 

إىل  أدى  مام  رقمية  لتصبح  الورقية  املحتويات  عىل  الحصول 

إىل  االنتقال  أثناء  السنني.  مر  عىل  الكربونية  البصمة  تحسني 

التأمني غري الورقي، متت معالجة ۹٥٪ من املطالبات واملعامالت 

املالية رقمياً.

البيانات هي جوهر أعاملنا، ونحن نحميها طوال الوقت. تويل 

الوثبة للتأمني أهمية كبرية لعملية اتخاذ القرار التي تعتمد عىل 

البيانات، ولهذا اعتمدنا أدوات وتقنيات حديثة لالستفادة تجاريًا 

من البيانات املتاحة لدينا.  من خالل البيانات والعقلية الرقمية 

واملوظفني  العمالء  من متكني  متكنا  به،  نقوم  ما  كل  يف صميم 

رقميًا بخيارات أفضل وسهولة االستخدام.

الرقمي  التحول  موجة  ركوب  يف  للتأمني  الوثبة  نجحت  لقد 

لجميع  سلسة  تجربة  يوفر  مام  العاملي،  السيناريو  يف  األخرية 

التي توفر أوقات  أصحاب املصلحة. من خالل الحلول الرقمية 

استجابة أحسن واتصال أفضل وأوقات معالجة أرسع، متكنا من 

إنشاء نظام بيئي مدعوم بالتعاون واالبتكار والتحسني املستمر. 

وكوننا من أوائل املتبنني لتقنيات األمتتة وبلوك تشني يف سوق 

اإلمارات العربية املتحدة يؤكد مرة أخرى دورنا الرائد.

االستدامة يف الوثبة للتأمني

“حساب الوثبة للتأمني اآليل„

هو قسم تأسس يف عام ۲۰۱۹

كمركز للتميز (COE) يتصدر

مبادرات االبتكار الرقمي لدينا

خلق قيمة لعمالئنا والقدرة عىل الصمود يف 

املنافسة
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الحالة

تم تحقيقه

 أمن البيانات

وخصوصية البيانات

األهداف ۲۰۲۰-۲۰۲۲

آيزو  شهادة  معيار  عىل  الحصول 

يف  ضامنًا  يوفر  الذي   ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳

املادي  واألمن  املعلومات  أمن  مجاالت 

واستمرارية األعامل

املبادرات ذات األولوية ۲۰۲۱

معه  يجلب  ومواكبته  الرقمي  التحول  مع  التكيف  يف  التعجل  إن 

مخاطر وتحديات.

يحدد فريق إدارة املخاطر لدينا األمن السيرباين وخصوصية البيانات 

وتتعلق  رئيسية  جوهرية  كمجاالت  األعامل  واستمرارية  وحاميتها 

مبسؤولية الوثبة للتأمني تجاه حاميل وثائق التأمني وأصحاب املصلحة 

اآلخرين.

ترشف لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة عىل وظيفة األمن السيرباين 

التي يعتني بها مسؤول أمن املعلومات. لدينا أيًضا لجنة لحوكمة أمن 

املعلومات تتألف من أعضاء رئيسيني يف اإلدارة التنفيذية والتي تضمن 

التوجيه املناسبللوظيفة.

إجراء تدريب إلزامي عىل األمن السيرباين وخصوصية البيانات لجميع 

الحديثة  التقنيات  مراعاة  أيًضا  نضمن   . سنوي  أساس  موظفيها عىل 

األمن  لتهديدات  واكتشاف واالستجابة  ملنع  األمان  والتحديثات ألطر 

السيرباين املتطورة باستمرار.

االستمرار يف تدريبات األمن السيرباين واالتصاالت التوعوية مبا يف ذلك

خصوصية البياناتوأمنها

االستمرار يف الحفاظ عىل اتصاالت سياسة الخصوصية البسيطة

والواضحة للعمالء

وخطة  الكوارث  من  والتعايف  األعامل  استمرارية  تصميم  يضمن 

التحتية  للبنية  املناسب  الوقت  يف  مناسبًا  دعاًم  للحوادث  االستجابة 

الطارئة  األساسية لتكنولوجيا املعلومات لدينا والتي تغطي األحداث 

يف غري أوانها.

برصف النظر عن تنفيذ أنظمة إدارة أمنية ناضجة وقوية، فإننا نقوم 

أيًضا مبا ييل

تدقيق شامل لتكنولوجيا املعلومات عرب مستشار خارجي يؤكد 

وإلجراء  لدينا  املعلومات  تكنولوجيا  مامرساتأمن  أفضل  عىل 

التحسينات،

الختبار  منتظمة  فرتات  عىل  االخرتاق  واختبار  الضعف  تقييم 

فعالية دفاعاتنا اإللكرتونية

الحفاظ عىل تغطية تأمينية كافية عىل اإلنرتنت

قيام  كيفية  اإلنرتنت  عرب  بالرشكة  الخاصة  الخصوصية  بيانات  توضح 

الوثبة للتأمني بجمع واستخدام وحامية املعلومات التي يتم جمعها من 

تفاعالت العمالء. لقد خضعت الرشكة طواعية لفحص طبي من قبل 

مستشارين خارجيني بشأن التزامنا بلوائح خصوصية البيانات املحلية 

مع  والتوافق  الحالية  املامرسات  لتحسني  باستمرار  ونسعى  والدولية 

أفضل املامرسات الدولية.

العميل من خالل وسائل  بيانات  الحصول عىل  لدينا ضوابط لضامن 

املعلن.  للغرض  فقط  ومعالجتها  جمعها  يتم  كام  وشفافة،  قانونية 

باألمن  تتعلق  بنوًدا  لدينا  املوظفني  وإعداد  إلحاق  عملية  تتضمن 

السيرباين وخصوصية البيانات.

J

J

J

 الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية ۹

االستدامة يف الوثبة للتأمني
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أصحاب املصلحة
بناء العالقات والحفاظ عليها

 االستدامة يف الوثبة

للتأمني

متهيد

 ملتزمون باملساهمة بشكل إيجايب ملنفعة

 البرش والكوكب من خالل مامرساتنا

التجارية املستدامة

مراعاة البيئة

أصحاب املصلحة

الصفحة الرئيسية



 العمل الالئق
والنمو االقتصادي

الصحة الجيدة۸
والرفاه

۳

نهجنا

األمامية  الخطوط  موظفي  يف  الجائحة  أثرت  كيف 
وتجربة العمالء؟

دراسة حالة مراعاة احتياجات

العمالء

ال يقترص الرتكيز عىل العمالء يف الوثبة للتأمني عىل توفري خدمة

عمالء عالية الجودة فحسب، بل ميتد إىل تصميم حلولنا لخلق

البهجة وإنتاج عامل مدهش لجميع عمالئنا ورشكاء األعامل يف

بها معهم ومن أجلهم. نضمن إضفاء  التي نقوم  جميع األشياء 

جانب االبتكار يف كل نشاط نقوم به سواء كان ذلك يف النهاية 

للقنوات  سلسة  تجربة  لضامن  األمامية  الواجهة  أو  الخلفية 

املتعددة لعمالئنا.

تتيح بنية التوزيع متعددة القنوات الخاصة بنا للعمالء اختيار

وضعهم املفضل لرشاء املنتجات.

تعمل هذه األداة املدعومة بذكاء األعامل املتطورة عىل متكني

العمالء  احتياجات  تطوير  يف  العميق  الغوص  من  املوظفني 

والتعاون لتقديم الخدمة بكفاءة وفعالية.

يف حني أن املنصات الرقمية الذكية هي بحاجة إىل الوقت، وال 

أن  ميكن  يشء  ال  أنه  نتفهم  فإننا  األعامل،  الستدامة  منها  مفر 

يحل محل الدعم املتميز من قبل موظفينا الذين يتعاملون مع 

استفسارات العمالء بشكل احرتايف. تؤمن الوثبة للتأمني بالرقمنة 

التزامنا وقيمنا من قبل موظفينا  تبني  يتم   . البرشي  النهج  مع 

ويتم إظهارها يف خدماتالدعم املهنية.

اإللكرتونية  التجارة  موقع  مثل  الرقمية  املنصات  وبخالف 

وتطبيقات الهاتف املحمول وخدمة WhatsApp لألعامل التي 

تخدم العمالء أثناء التنقل، يتيح مركز االتصال املتطور لدينا دعاًم 

عىل مدار الساعة.

لدينا فريق متعدد اللغات لخدمة العمالء يف الخطوط األمامية

لضامن التعامل مع استفساراتالعمالء بشكل مناسب.

يبدو أن تفضيالت العمالء تتغري بتغري الظروف واألحوال، وقد زادت التوقعات مع تحول األولويات إىل 

الصحة والسالمة.

بالغ  بناء عالقة طويلة األمد والحفاظ عليها، ال سيام خالل هذه األوقات غري املسبوقة، أمرًا  ولقد ظل 

األهمية ويتأثر مبدى تفاعل العمالء.

يقع الرتكيز عىل العمالء يف صميم كل ما نقوم به، وخالل فرتة الوباء الصعبة، ركزت الوثبة للتأمني عىل 

قدراتنا  من  االستفادة  العمالء من خالل  توقعات خدمة  تلبية  مع  ملوظفينا وعمالئنا  والتواصل  الرعاية 

الرقمية ملساعدة العمالء عىل تجاوز الجائحة بأمان وفعالية.

واصلت الوثبة للتأمني عملها كاملعتاد بنسبة ۱۰۰ ٪ عن بُعد دون أي انقطاع. ويف الواقع، شهدنا زيادة 

بنسبة ۲۰۰ ٪ يف اإلنتاج املتميز من خالل القناة اإللكرتونية الخاصة بنا خالل الربع الثاين من عام ۲۰۲۰. 

وباملثل، تم تسجيل معدل رضا العمالء بنسبة ٤.۹۳ ٪ من مارس إىل يونيو ۲۰۲۰ حيث متكن العمالء من 

أي  دون  بنا  الخاصة  اإللكرتونية  القناة  باستخدام  للتأمني  الوثبة  عروض  من جميع  واالستفادة  الوصول 

تدخل يدوي .

تتيح منصتنا الرقمية متعددة األجهزة للعمالء الوصول إىل بوالصهم عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع، 

وتسجيل املطالبات عرب اإلنرتنت، وبدء طلبات الخدمة وإنهائها (الخدمة الذاتية) وما إىل ذلك.

وكجزء من سعينا املستمر لنكون جاهزين للمستقبل ولتلبية احتياجات العمالء من جيل األلفية، قمنا 

أيًض ا بتعزيز قدرة خدمة WhatsApp لألعامل كقناة خدمة مرغوبة من العمالء.

يضمن وجودنا عرب القنوات الرقمية واملادية 

والربط مع الوسطاء املرخصني أننا نلبي 

احتياجات العمالء عرب جميع نقاط االتصال.

أصحاب املصلحة
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أركان خدمة العمالء

تقديم قيمة لعمالئنا

J

J

J

J

J

J

J

يعتمد نجاحنا عىل القياساملستمر لرضا العمالء مام يساعدنا عىل تحسني منتجاتنا وخدماتنا لتلبية متطلباتهم. يتم 

تشجيع العمالء عىل تقديم مالحظات عرب قنوات مختلفة مبا يف ذلك استطالعات الرضا من خالل االتصال واملوقع 

اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين وتجربة العمالء والوالء من خالل صايف نقاط الرتويج. وهذا ميكننا من قياس مستويات 

خدمتنا وفهم األسبابالجذرية للحل وإيجاد طرق مميزة لتقديم القيمة.

يأيت والء عمالئنا املستمر ومنونا الدائم من خالل تلبية توقعات العمالء املتطورة من خالل تقديم منتجات وخدمات 

قيّمة ومنصات ذكية سهلة االستخدام وبديهية واملشاركة التأمينية الشخصية املستمرة من خالل دورة البوليصة.

املنصات الرقمية الذكية التي تخدم شعار الوثبة للتأمني -

خدمات تأمينية وفق راحتك

فريق ماهر ومتمرس

فهم وتقييم احتياجات تأمني العمالء

التوجيه التخاذ قرارات تأمني مستنرية

تلبية توقعات العمالء من خالل حلول تأمني متكاملة مصممة خصيًصا

إبقاء األمور بسيطة وآمنة وشفافة من خالل منصات الذكية الرقمية

املسؤولية تجاه متطلبات عمالئنا وتحسني خدماتنا

تشجيع عمالئنا عىل تعزيز أهداف املسؤولية املؤسسية الخاصة بهم

املشاركة املستمرة من خالل دورة البوليصة

أصحاب املصلحة
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J

J

J

J

J

iOS Android

تنزيالت التطبيق

زيارات املوقع
البوابة اإللكرتونية املشغلة بالذكاء االصطناعي لشكاوى العمالء

أنظمة االستجابة
الصوتية التفاعلية 

تلقي الشكاوى وحلها

تجربة العميل صايف نقاط
الرتويج

CSAT

متوسط زمن الدورة

متابعو وسائل التواصل
االجتامعي

۲۰۱۹

۲۰۱۹۲۰۱۹

۲۰۱۹

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۰۲۰۲۰

۲۰۲۰

۲۰۲۰

۹۰٦۰۲

۳٥۹۱۸۹

۷۹۲۲۸

٥٥۲۰٦

٤۲۳۷

۷۱

%۸۷
%۹٤

%۸۸
%۹٥

٥٤

۲۳۰ ٥,۷

۲٤۱۳٥

۲٥۱۲

۲٦۳ ٥

۲٦۳

برامج التقارب للموظفني

وأعضاء الجهات التالية:
بطاقة AWNIC املميزة

من الوثبة للتأمني (برنامج الوالء)

أميال ضيف االتحاد

(FAZAA) فزعه

جزيرة ياس

أدنوك

(ADIA) أديا

 ICAI إيكاي
(فرع أبوظبي)

أصحاب املصلحة
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 العمل الالئق
والنمو االقتصادي

التعليم الجيد
الصحة الجيدة

والرفاه

املساواة بني
۸الجنسني

٤ ۳

٥
يف صميم سياسة الوثبة للتأمني يكمن إمياننا باملوظفني السعداء، وحتى العمالء األكرث سعادة. تعزز الوثبة 

للتأمني ثقافة عمل إيجابية من خالل برامج مشاركة املوظفني، والرفاهية املالية واألمن، والتعلم املستمر.

لقد كانت خربة موظفينا ومساهمتنا مفيدة يف التحول الرقمي للوثبة للتأمني. وأدى متكني موظفينا من 

البيئة  يتبنى املوظفون هدفنا املتمثل يف „التحول إىل  البيانات إىل منو املؤسسة.  خالل األمتتة وتحليالت 

بأفكار ووجهات نظر جديدة  النشطة  الخرضاء“ نحو نظام بيئي مستدام، وهو ما يتضح من مشاركتهم 

ملكان العمل املستدام. بقدر مالحظات العمالء، أدت األفكار الفريدة ملوظفينا إىل تحسني جودة الخدمة.

للتسامح  إرشادية قوية  قام بوضع مبادئ  بلد  العمل يف  التنوع والشمولية من  الرشكة يف  ينطلق هدف 

والشمول . إن اإلمارات العربية املتحدة هي موطن ملجموعة متنوعة من السكان تنحدر من 200 جنسية 

تقريبًا. يتم متثيل التنوع العرقي يف الوثبة للتأمني من خالل موظفيها من أكرث من 15 جنسية.

نحن ندرك األهمية االسرتاتيجية للتحصني بقوى عاملة متنوعة تكمل 

رأس املال الفكري.

نهجنا

بناء قوى عاملة متنوعة 

ومتفاعلة ومرنة

موظفونا، رس قوتنا

 تقليل أوجه
عدم املساواة ۱۰

أصحاب املصلحة
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J

مشاركة املوظفنيمشاركة املوظفني

الجوائز والتكرميات

املواهب املحلية
احتفاالت ثقافية

إن رعاية املواهبهي املحرك الرئيس ي لنجاحنا عىل مر السنني. وتهدفالتدريبات ملوظفينا إىل تعزيز قاعدة املعرفة لدينا باإلضافة يتطلب العمل يف بيئة التأمني الديناميكية مستوى عاٍل من الكفاءة والخربة ورسعة التعلم.

إىل توفري فرص التقدم الوظيفي لخلق قوة عاملة رقمية ذكية. ومع االعتامد الرسيع للتكنولوجيا، أصبحت التدريبات املستمرة 

رضورية  للمستخدمني الذين يستفيدون منها لتحقيق النجاح. وينظم فريق تكنولوجيا املعلومات لدينا بنشاط جلسات توعية 

حول تهديدات

األمن السيرباين املتزايدة.

وكحد أدىن، يتم التشجيع عىل إمتام عرش ساعات من التعلم يف شكل تدريبات داخلية أو دورات مجدولة وورشعمل وغريها 

لجميع املوظفني خالل العام. شارك ۱۰۰ ٪ من موظفينا يف تدريبات االمتثال العام واملوارد البرشية (مبا يف ذلك الصحة والسالمة)

واملشاركة عىل أساسالجدارة يف برامج خاصة.

إىل جانب التعلم املنظم الداخيل، نشجع مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل متابعة الدورات التي يقدمها البنك املركزي 

ومعهد اإلماراتللدراساتاملرصفية واملالية مع الرتكيز عىل التطوير والتقدم الوظيفي يف التأمني.

تم تكريم املوظفني عىل الفور لجهودهم وتفانيهم تجاه الرشكة خالل فرتة جائحة كوفيد- ۱۹ الصعبة

تدعم الوثبة للتأمني موظفيها من خالل توفري بيئة داعمة وعادلة وقامئة عىل الجدارة وفرص التعلم والنمو. يتم تسهيل أولويات 

التقدم الوظيفي لجيل األلفية، يف منتصف العمر الوظيفي، وكبار املديرين التنفيذيني من خالل التدريب أثناء العمل، والتناوب 

الوظيفي، واإلثراء وتنمية املهارات القيادية. تتمتع الرشكة بعمق واتساع يف القيادة.

۸٥% من موظفينا يف املناصب اإلدارية والتنفيذية العليا هم من املواهب املحلية وقد خدموا الرشكة ألكرث من ۷ سنوات

نحن ملتزمون بالتنوع واملساواة. ونؤمن بأن ثقافة العمل املتنوعة تكمل خلق القيمة ومشاركة أكرب للموظفني تعزز 

امللكية نحو أهدافالرشكة ونجاحها.

نجاح الوثبة للتأمني هو من نجاح موظف الوثبة للتأمني. نحن ندعم سياسة االتصال املفتوح، ومتكني املوظفني من 

تقديم ومناقشة أفكارهم من خالل عملية صنع القرار. جلسات العصف الذهني الرسمية، ورسائل الرئيس التنفيذي 

املنتظمة، تشجع عىل مشاركة املوظفني.

بخالف بيئة العمل املتصلة رقميًا أثناء الجائحة، ساعد تطبيق الهاتف املحمول للخدمة الذاتية للموظفني عىل البقاء 

عىل اطالع دائم من خالل املنشورات االستشارية املنتظمة حول نصائح الصحة والسالمة، والدورات التدريبية، وب 

رامج الرفاهية، والحضور عرب اإلنرتنت، وغري ذلك الكثري.

تتجه جهودنا نحو بناء أساس لبيئة عمل شاملة وجذابة من أجل ثقافة مؤسسية قوية.

عيد األممهرجانات ثقافية
اليوم الوطني لدولة

اإلمارات

J

J

J

تقديم عرض وظيفي طويل األمد

حول  اإللزامية  الجلسات  يشمل  مبا  املوظفني  لجميع  اإللكرتوين  التعلم  بنظام  االمتثال  عىل  وخارجية  داخلية  تدريبات 

السلوك،  السيرباين، ومدونة قواعد  الرشوة والفساد، واألمن  تحديثات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ومكافحة 

وغريها

برامج خاصة حول التعلم والنمو يف مجال تكنولوجيا املعلومات

برامج التعلم غري املهيكلة مبا يف ذلكتنمية املهارات/القيادة

أصحاب املصلحة
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الرفاهية واألمن

J

J

J

 

ومكان  املوظفني  بني  العاطفي  االتصال  للتأمني  الوثبة  عززت 

العمل من خالل خلق بيئة عمل حيوية وإيجابية ملوظفينا عىل 

مر السنني.

املوازنة  ومستوى  للموظفني  االجتامعية  املشاركة  تأثرت  ولقد 

بني العمل والحياة الخاصة بالتحول إىل العمل عن بُعد والعمل 

من املنزل خالل جائحة كوفيد- 19 . وبينام نقدر تفاين موظفنا، 

فإننا نتفهم أيًضا مستويات التوتر املتزايدة املصحوبة باالنفصال 

االجتامعي وتغري الحالة املزاجية.

وقد ظللنا ملتزمني بالحفاظ عىل بيئة عمل آمنة وشاملة للموظفني 

وإعطاء األولوية لسالمتهم العقلية والبدنية.

بالعمل  متعلقة  / مشاكل صحية  إصابات  أي  اإلبالغ عن  يتم  مل 

خالل عام ۲۰۲۰.

منشورات السالمة مثرية لالهتامم؛ أحبها جميًعا وأتطلع دائًم ا لقراءتها.

من فضلكم استمروا يف تقدميها

- أديب زياد عيطه (مسئول خدمة عمالء)

سأقوم بالتأكيد بالتامرين من مكتبي – يف مقال حول كيفيؤثر منط

الحياة الخامل عىل جسمك؟ (متارين يجب القيام بها يف العمل)

- موراليكريشنان آر (املدير املايل)

أحب نصائحكم ومقاالتكم الصحية

- تينا خليل (مسئولة التجارة اإللكرتونية)

أتوقع إقبااًل كبريًا من املشاركني يف حملة العافية من الوثبة للتأمني (تحدي 

فقدان الوزن) اآلن بعد أن قمنا بتعميم نصائح العافية عىل الفريق.

- ميادة بغدادي (املوارد البرشية)

وقد شملت مبادرات صحة املوظفني

تحدي فقدان الوزن „تحدي بناء العضالت - اخرس وزنك وكسب 

صحتك“ (مشاركة ٤۸٪ من املوظفني)

نصائحهم  يعرضون  موظفني  مبشاركة  أسبوع  كل  العافية،  حملة 

املتعلقة بنمط حياتهم الصحي والتي تغطي موضوعات مثل إدارة 

اإلجهاد واللياقة البدنية والتوازن بني العمل والحياة وغريها.

الفحوصات الصحية يف املوقع

أصحاب املصلحة

ماذا يقول موظفونا….
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% الجنسية

جنوب آسيا ٤۷ 

%۱۲ مرص

%۹ األردن

%۹ الفلبني

%٦ اإلمارات العربية املتحدة

%٥ سورية

%۳ العراق

%۱ بريطانيا

%۷ غري ذلك

% ةيرمعلا ةئفلا

%۱٤ ۳۰-۲۰

%٥٦ ٤۰-۳۰

%۲۳ ٥۰-٤۰

%٥ ٦۰-٥۰

%۳ ۷۰-٦۰

ملوظفي الوثبة

للتأمني جوائز التميز

العمل الجامعي املتميز – فريقان

مرشوع

جائزة التميز - ۳ موظفني

ساعات التعلم
۱۷۲۲

۱٥۰ موظف

شهادة تقدير عرفانًا بالجهود الخالدة

واملساهمة يف أهداف الرشكة خالل

جائحة كوفيد- 19 - لجميع املوظفني

الحاصلون عىل الخدمة الطويلة األمد

إلكاملهم ۱٥ عاًما من الخدمة - ٤

موظفني

الصحة والعافية (تحدي بناء العضالت) - 

نسبة الترسبفائز واحد و 4 مراكز تالية
۲۰۱۹

أنثى

۲۰۲۰

ذكر

%۹

%۱٥

%۲۳

%۷۷

نسبة املوظفني
حسب الفئة

العمرية

%

أصحاب املصلحة
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 رشاكات من أجل
۱۷تحقيق األهداف الصحة الجيدة

والرفاه ۳

J

J

J

J

J

J

بصفتنا رشكة تأمني وطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، نحن ممتنون حًقا للمجتمع الذي نعمل فيه. 

ولكوننا رشكة مواطنة مسؤولة، فإننا ندرك القطاعات الرئيسية يف املجتمع حيث ميكننا املساهمة بفعالية 

يف متكني الناسفي يف امليض قدماً إىل األمام. يركز مجال املشاركة املجتمعية لدينا يف املقام األول عىل الرعاية 

الصحية لألطفال ذوي اإلعاقة وتدريبات إعادة التأهيل ألصحاب الهمم.

الحكومية،  غري  املنظامت  مع  أيًضا  ونشارك  الرشكات.  مجتمع  برامج  يف  التطوع  عىل  موظفينا  نشجع 

ملساعدتنا عىل تحقيق مبادرتنا املجتمعية بنجاح خالل شهر رمضان.

ومن خالل هذه املبادرات املتواضعة نحاول أن نعكس امتناننا تجاه األشخاص.

املسؤولية االجتامعية

J

J

J

J

J

املبادرات

املساهمة العامة والتأييد

مركز راشد ألصحاب الهمم

عملية االبتسامة

صناديق شهر رمضان من خالل الهالل األحمر

مركز الهدف للتدريب والتأهيل

أبطال اإلمارات، تم تكريم الوثبة للتأمني لدعمها ملقدمي الرعاية الصحية وموظفي الخطوط األمامية 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل جائحة كوفيد- 19 من خالل منحهم خصومات بقيمة مليون 

درهم عىل التأمني خدماتها

ومنتديات  الخليجي  التأمني  واتحاد  للتأمني  اإلمارات  جمعية  مثل  الصناعة  جمعيات  يف  املشاركة 

الصناعة األخرى التي متثل مصالح التأمني.

دعم منو األعامل األساسية يف الدولة وفرص النمو املستقبلية.

بوليصة  من  كجزء  املضمنة  والتغطية  بالتأمني  املتعلقة  املصطلحات  معجم  حول  الجمهور  تثقيف 

التأمني النموذجية

زيادة وعي العمالء وعامة الناس بآليات معالجة التظلامت لالستفسارات والشكاوى املتعلقة بالتأمني

املتحدة ولدينا متثيل  العربية  اإلمارات  املدرجة يف  نظرًا لكوننا مستثمرًا مؤسسيًا مهاًم يف الرشكات 

يف مجلس اإلدارة، فإننا نلعب دوًرا ا ً نشط يف االجتامعات العامة للرشكات املستثمر فيها ونشارك 

بنشاط يف عملية صنع السياسات لهذه الرشكات املستثمرة عىل مستوى أعىل لتحسني إطار الحوكمة 

واالستدامة.

والخدمات  التحتية  والبنية  الغذاء  إنتاج  مثل  األهمية  ذات  الصناعات  والدعم يف  الفعال  االستثامر 

املالية وبالتايل دعم رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة لزيادة مساهمة هذه الصناعات يف الناتج 

املحيل اإلجاميل

أصحاب املصلحة
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مراعاة البيئة

 االستدامة يف الوثبة

للتأمني

متهيد

الصفحة الرئيسية

مراعاة البيئة

أصحاب املصلحة



نهجنا

تهدف اسرتاتيجية أعاملنا وعملياتنا التشغيلية إىل التوافق مع اسرتاتيجية اإلمارات للطاقة 

۲۰٥۰ ، وخطة التنمية املستدامة ۲۰۳۰ ، وأهداف التنمية املستدامة (UNSDGs) واتفاقية 

باريس للمناخ. ومن ثم، فإننا نتتبع أدائنا ونضع ا ً أهداف للتحسني نحو استهالك الطاقة 

والوقود والورق، والحد من توليد النفايات، وأهداف انبعاثات غازات الدفيئة، مام يساعدنا 

الطاقة  استهالك  كفاءة  لزيادة   ۲۰٥۰ للطاقة  اإلمارات  اسرتاتيجية  مع  التوافق  عىل  أيًضا 

للرشكات بنسبة ٤۰٪.

 الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية

العمل املناخي
 االستهالك
واإلنتاج

املسؤوالن

املياه النظيفة
 والرصف
۹الصحي

۱۳ ۱۲

٦

مراعاة البيئة
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نسبة التخفيض العام ۲۰۱۹ العام ۲۰ ۲۰ االستهالك / الوحدات

%۱۳- ٦,۱۱۳,٥۲۹ ٥,۳۱٤,٥۰۲ الكهرباء (كيلو واط ساعة)

%۳٦ - ٤,۰۳۰ ۲,٥۹۳ الكهرباء كيلو واط ساعة لكل مرت مربع

%۱۳- ۱۷,۳۲۹ ۱٥,۰٦٤ املاء (مرت مكعب)

%۱۳- ۱۱٥ ۱۰۰ مرت مكعب املياه لكل رأس

%۱۳- ۱۷,۰٤۸ ۱٤,۷٥٤ كمية الوقود (لرت)

%۳۱- ۷,٦۲۰ ٥,۲۹۲ الورق (كلغم)

إعطاء أولوية للمركبات الكهربائية

استهالك الطاقة والوقود والورق

عدد املركبات الصديقة للبيئة املؤمن عليها

نظرًا ألن أجندة االستدامة أصبحت أولوية رئيسية لقطاع السيارات حيث ناقش ۷٥ ٪ من 

مصنعي املعدات األصلية هذا املوضوع يف عام ۲۰۲۰ ، فإننا نريد دعم تحول العمالء إىل 

طرق أكرث استدامة للقيادة، خاصة إذا كانتهذه امل ركبات قد تزيد أيًضا من سالمة العمالء. 

تواصل رشكة الوثبة للتأمني توسيع عروض التأمني عىل السيارات التي تجعل امتالك سيارة 

كهربائية أسهل.

للحصول  كهربائية  سيارة  ميتلكون  الذين  العمالء  لدينا  األعامل  معالجة  فريق  يجذب 

عىل خدماتنا التأمينية، ويتجىل ذلك أيًضا يف معدل النمو أدناه بني عامي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ 

باإلضافة إىل قسط تفضييل للمركبات الكهربائية يف الوثبة للتأمني.

الحكيم  االستخدام  وضامن  التجارية،  عملياتنا  من  البيئية  البصمة  بتقييد  ملتزمون  نحن 

العادات  مزج  عىل  تركز  والتي   ۲۰۱۳ عام  منذ  غرين“  „غو  مبادرتنا  تدعم  التي  للموارد 

البيئية مع إجراءات الرشكة والتأثريات املجتمعية التي نحسبها. ونخطط باستمرار ونهدف 

إىل تحسني أداء االستدامة لدينا يف عملياتنا مبا يف ذلك استهالك الطاقة واملياه، وإعادة تدوير 

الورق عىل سبيل املثال ال الحرص، والتي ميكن رؤيتها أيًضا من خالل استهالك الوقود )خفض 

بنسبة ۱۳ ٪)، واملياه (خفض بنسبة ۱۳ ٪)، والكهرباء (خفض بنسبة ۱۳ ٪) الورق (خفض 

بنسبة ۲۷ ٪) الوارد أدناه.

تظل الرقمنة املدعومة بالتحول الالورقي أولويتنا.

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۱۸۸

۳۰
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انبعاثات غازات االحتباس الحراري
إدارة النفايات وإعادة تدويرها

توافق  الدول إلجراء  لعام 2015 جميع  باريسالتاريخية  البيئة، جمعتاتفاقية  السلبي عىل  املناخ وتأثريه  تغري  من أجل مكافحة 

مشرتك للعمل مًعا لبذل جهود قابلة للقياس للتخفيف من هذه املشكلة العاملية.

متاشيا مع الجهود العاملية والوطنية للتخفيفمن تغري املناخ الناجم عن االحتباس الحراري، فإننا نتتبع انبعاثات غازات الدفيئة لدينا 

ونتخذ باستمرار التدابري لتقليلها إىل أدىن حد يف عملياتنا وخارجها.

اتباع معيار املحاسبة واإلبالغ للرشكات لربوتوكول الغازات الدفيئة لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة كام هو معروض هنا.

للتأمني  الوثبة  فإن  واالستدامة،  البيئة  نحو  املتكاملة  والجهود  غرين“  „غو  مبادرة  إطار  يف 

تضمن االستهالك املدروس للموارد، ليس ذلك فحسب بل تحافظ أيًضا عىل فحص شامل لتوليد 

النفايات مع الرتكيز بشكل كبري عىل جمع النفايات وإعادة تدويرها بشكل منهجي. ولقد قمنا 

برتكيب صناديق جمع نفايات مناسبة مرمزة باأللوان يف منشآتنا وتتم مراقبتها شهريًا. وتشكل 

النفايات العضوية النسبة املئوية القصوى من إجاميل نفايات الشقق، ونخطط التخاذ التدابري 

املناسبة لتحويل النفايات العضوية إىل مكبات النفايات، عن طريق حلول التسميد املنزيل.

نجحنا أيًضا يف تقليل تكلفة الطباعة والقرطاسية لدينا بشكل كبري عىل أساسسنوي، وهو ما 

يدعمه استثامر مستدام كبري يف التحول الرقمي، ال سيام يف التخزين الرقمي ونقل املستندات 

داخليًا وخارجيًا.

متوسط النفايات اليومية والتكوين

 متوسط النفايات اليومية املتولدة: ۱٥ كغم

 متوسط النفايات الشهرية ملبنى املقر الرئيس ي: ٤۲۳۰۰ كغم / شهر

۱٥%تكوين النفايات

%۳۰

%۷٥

ورق معاد تدويره

عضوي

غري ذلك
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نسبة التخفيض العام ۲۰۱۹ العام ۲۰ ۲۰ االستهالك / الوحدات

%۱۳- ٥۲ ٤٥ استهالك الوقود النطاق ۱ االنبعاثات املبارشة

%۱۳- ٤۷ ٤۱ املياه

النطاق ۲ االنبعاثات غري املبارشة

%۱۳- ۳۲۲۸ ۲۸۰٦ الكهرباء

۸۱۳ نقل النفايات النطاق ۳ االنبعاثات غري املبارشة
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التحول إىل زيادة استخدام مصادر الطاقة الطبيعية

تقليل استهالكنا للورق واالقرتاب خطوة من التحول الالورقي

التسميد  بأنظمة  الوعي  خالل  من  لدينا  العضوية  النفايات  وإدارة  تخطيط 

داخل الرشكة، وذلك لتوفري النفايات العضوية من الذهاب إىل مكبات النفايات 

.(CH 4) وامليثان (CO 2) وتقليل انبعاثاتثاين أكسيد الكربون

من  الحد  بشأن  الرشكة  أهداف  وتحديد  الطبيعية  املوارد  استخدام  مراقبة 

انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسني أداء األصول .

J

J

J

J

أهدافنا لعام

۲۰۲۱
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971 2 4185 300 600 54 40 40www.awnic.com

التعليقات
نحن نقدر تعليقاتكم القيمة عىل هذا التقرير وأي استفسارات أخرى قد تكون لديكم.

sustainability@awnic.com :ميكنكم مراسلتنا عىل

رشكة الوثبة الوطنية للتأمني ش.م.ع.

https://awnic.com/eng/
https://awnic.com/eng/
https://www.linkedin.com/company/al-wathba-national-insurance-co--p-s-c?trk=prof-exp-company-name
https://www.instagram.com/alwathbainsurance/
https://twitter.com/WathbaInsurance
https://www.youtube.com/channel/UCRm8LRzDiaD8wXSOFDVA0Fg
https://www.facebook.com/awnic

