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تأسســت شــركة الوثبــة الوطنيــة للتأميــن ش.م.ع .بموجــب المرســوم األميــري رقــم  78/3الصــادر فــي  ،1978/2/10وهــي شــركة وطنية مســجلة
لــدى هيئــة التأميــن برقــم  .10ويتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي أعمــال التأميــن العــام وإعــادة التأميــن لجميــع الفئــات .والشــركة
مدرجــة فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي أبوظبــي ويبلــغ رأس المالــي الحالــي لهــا  207مالييــن درهــم إماراتــي.

نطــاق التقرير وحدوده
يُغطــي التقريــر المتكامــل األول لشــركة الوثبــة الفتــرة مــن  1ينايــر وحتــى  31ديســمبر

ُتمــارس الشــركة األنشــطة الرئيســية لهــا بدولــة

 ،2021مــا لــم يُنــص علــى خــاف ذلــك.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث يقــع مقرهــا

أطر إعــداد التقرير

مســؤولية مجلس اإلدارة

الرئيســي فــي أبوظبــي باإلضافــة إلــى فرعيــن

تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــً لمعاييــر هيئــة

يقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عــن ضمــان

نشــرت شــركة الوثبــة تقريــر االســتدامة الخــاص بهــا لعاميــن متعاقبيــن فــي  2019و.2020

فــي دبــي والعيــن مــع مجموعــة مــن المكاتــب

األوراق الماليــة والســلع باإلمــارات العربيــة

تكامــل هــذا التقريــر ونزاهتــه ويؤكــد علــى أن

يُمثــل هــذا العــام أول عــام تتوســع فيــه الشــركة فــي مجــال إعــداد التقاريــر حيــث

الصغيــرة المنتشــرة فــي أرجــاء البــاد.

المتحــدة واإلطــار الدولــي إلعــداد التقاريــر

المعلومــات المفصــح عنهــا تمثــل بشــكل عــادل

يشــهد إعــداد تقريرهــا المتكامــل االفتتاحــي .ويُركــز هــذ التقريــر علــى قــدرة شــركة

المتكاملــة (  ،)IIRFمــع تطبيــق مبــادئ إعــداد

الوثبــة علــى خلــق القيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة علــى المــدى القريــب والمتوســط

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة مــا

التقاريــر المتكاملــة المتمثلــة فــي الموثوقيــة

والبعيــد ويتضمــن نشــاطنا التجــاري واســتراتيجيتنا وكذلــك أداء الشــركة علــى المســتوى

يلــي مــن شــركات:

واالســتيفاء واالتســاق وقابليــة المقارنــة.

المالــي وعلــى مســتوى البيئــة والمجتمــع وحوكمــة الشــركات.

باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،أ عِ ــد محتــوى االســتدامة

وضــع شــركة الوثبــة وأدائهــا وعلــى رجــوع
التقريــر بشــكل دقيــق إلــى اإلطــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر المتكاملــة فضــ ً
ا عــن معاييــر المبــادرة
العالميــة للتقاريــر.

فــي التقريــر وفقــً لمعاييــر المبــادرة العالميــة
للتقا ر يــر  :ا لخيــا ر ا أل سا ســي و تما شــيًا مــع

البيانــات التطلعية

مقا ييــس ا لجو ا نــب ا لبيئيــة و ا ال جتما عيــة

النوع

األنشــطة الرئيسية

مكان التأسيس

ا لملكية

أونيك انفســتمنتس لیمتد

شركة تابعة

إدارة االستثمار

جزر كايمان

100%

شــركة الرؤية للتأمين

شركة زميلة

أعمال التأمين

سلطنة عُ مان

17.53%

شــركة أور الدولية للتأمين

شركة زميلة

أعمال التأمين

العراق

40.00%

شركة فودكو ش.م.ع

شركة زميلة

اســتيراد وتوزيع المواد الغذائية

اإلمارات العربيــة المتحدة

22.82%

االسم

يشــمل حد هذا التقرير أنشــطة التأمين لشــركة الوثبــة اإلمارات العربيــة المتحدة ،بما في ذلك جميع فروع الشــركة.

وحوكمــة الشــركات البالــغ عددهــا  31والتــي

تنطــوي البيانــات التطلعيــة علــى عــدم اليقيــن

وضعهــا ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة.

نظــرًا للكثيــر مــن العوامــل الخارجيــة التــي مــن
شــأنها أن تؤثــر علــى البيئــة التــي تعمــل فيهــا
الشــركة .ومــن ثــم ال تتحمــل الشــركة أي التــزام

وأخيــرًا ،عملنــا أيضــً علــى مواءمــة تقريرنــا مــع
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تشــكل أهميـ ً
ـة

بتحديــث بياناتهــا التطلعيــة أو مراجعتهــا خــال

ً
جوهريــة لنمــوذج أعمالنــا.

الســنة الماليــة المقبلــة باســتثناء مــا تقتضيــه
القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

التدقيق
المالحظــات والتعليقات
أخضعــت األقســام الداخليــة ذات الصلــة محتوى
هــذا التقريــر لمراجعــة صارمــة وتحقــق قســم

فــــي حــــال وجود أي استفســارات أو مالحظــات

التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة مــن صحتــه.

وتعليقــــات حــــول هــــذا التقريــــر ،يُرجــــى

عــاوة علــى ذلــك ،فــإن جميــع األرقــام الماليــة

التواصــــل معنــاsustainability@awnic.com :

ا لمســتخر جة مــن قو ا ئمنــا ا لما ليــة جــر ى
تدقيقهــا بشــكل مســتقل مــن شــركة تدقيــق
ُمعتــرف بهــا دوليــً.

(GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-48, GRI 102-49,

)GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53. GRI 102-54, GRI 102-56, ADX-G7, ADX-G8, ADX-G9

التقريــر الســنوي المتكامل  2021لشــركة الوثبة الوطنيــة للتأمين
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ســعيًا إلــى تزويــد أصحــاب المصلحــة برؤيــة أفضــل عــن عملياتنــا التجاريــة،

فــي ظــل مواصلــة مهمتنــا صــوب «احتــال الريــادة» فــي

وال تقتصــر فائــدة جميــع هــذه الجهــود المذكــورة أعــاه

اختــارت شــركة الوثبــة هــذا العــام تعزيــز عمليــة إعــداد تقاريــر الشــركة مــن

مجــال التأميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واختــراق

علــى آفــاق أعمــال الوثبــة للتأميــن فحســب ،بــل إنهــا مصممــة

خــال إصــدار أول تقريــر متكامــل.

قطاعــات أعمــال جديــدة ،ســنواصل التركيــز علــى الصفــات

أيضــً لدعــم األهــداف اإلســتراتيجية طويلــة المــدى لقيــادة

التــي تميــز شــركتنا عــن أقرانهــا .وتتمثــل هــذه الصفــات فــي

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتزامنــً مــع احتفــال دولــة

وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة تطــورًا كبيــرًا فــي أطــر إعــداد التقاريــر

ســرعة األداء والتخصيــص واالبتــكار .وينبنــي النمــو الــذي

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيوبيلهــا الذهبــي فــي ديســمبر

الدوليــة ،ممــا يعكــس التحــول التدريجــي الــذي حــدث فــي عالــم الشــركات

حققنــاه علــى اســتمرارنا فــي تنفيــذ مختلــف المبــادرات

 ،2021بمناســبة مــرور  50عامــً علــى تأســيس الدولــة مــن قبــل

ـكل أكبــر علــى
مــن كونــه مجــرد مســاهم إلــى أن أصبــح نمــوذج يركــز بشـ ٍ

االســتراتيجية التــي تتضمــن إقامــة شــراكات رئيســية وأتمتــة

صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،فمــن

خلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة.

العمليــات التشــغيلية وتحســين عمليــات معالجــة المطالبــات

المدهــش التفكيــر فيمــا حققتــه دولــة اإلمــارات العربيــة

والتركيــز المتواصــل علــى وضــع العميــل فــي بــؤرة التركيــز

المتحــدة فــي مثــل هــذه الفتــرة الزمنيــة القصيــرة ،وهــذه

وصقــل هــذا التركيــز.

اإلنجــازات تمنحنــا الثقــة فيمــا يتــن تحقيقــه علــى مــدى

ويعــد هــذا التحــول أمــرًا هامــً إذا كان للقطــاع الخــاص أن يتماشــى مــع
المبــادرات المحليــة والعالميــة التــي تســعى إلــى معالجــة التحديــات

العقــود المقبلــة.

البيئيــة واالجتماعيــة .وتتعلــق االســتدامة بإيجــاد طــرق لتحقيــق النمــو

وســتواصل شــركة الوثبــة تســخير حلولهــا مــن الخدمــات

االقتصــادي بالتناغــم مــع الرفاهيــة البيئيــة واالجتماعيــة .لقــد و ّلــت األيــام

والمنتجــات المبتكــرة المخصصــة المدعومــة بوضعهــا

ومــع التفكيــر دائمــً فــي المســتقبل ،أرســت القيــادة الرشــيدة

التــي ُتقيّــم فيهــا الشــركات علــى أســاس أدائهــا المالــي فقــط.

المالــي القــوي وقدراتهــا التقنيــة مــن أجــل الصمــود فــي

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالفعــل أســس النمــو

مواجهــة التحديــات الناشــئة بعــد جائحــة فيــروس كورونــا

واالزدهــار المســتدامين فــي شــكل خطــة مئويــة اإلمــارات  2071ومبــادئ الخمســين.

وبيئــة األعمــال ذات مســتوى التنافســية المضطــرد.

تهــدف مئويــة اإلمــارات إلــى جعــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة أفضــل دولــة فــي العالــم

يقــوم المســتثمرون وأصحــاب المصلحــة المهمــون اآلخــرون بفحــص أداء
الشــركات علــى نطــاق أكبــر فيمــا يتعلــق بالمقاييــس البيئيــة واالجتماعيــة

بحلــول عــام  2071مــن خــال التركيــز علــى استشــراف المســتقبل ،وتوفيــر تعليــم

ومقاييــس حوكمــة الشــركات .فالشــركات التــي تتخــذ إجــراءات قويــة

يُشــير التغيــر الســريع فــي احتياجــات العمــاء واتجاهــات

متميــز ،وبنــاء اقتصــاد معرفــي متنــوع قائــم علــى االبتــكار ،وضمــان ســعادة المجتمــع

تحظــى بنظــرة إيجابيــة مــن الجميــع فــي حيــن أن الشــركات التــي تعجــز

الســوق فــي قطــاع التأميــن إلــى أن الشــركات األكثــر مرونــة

بشــكل كامــل مــع هــذه األهــداف باإلضافــة إلــى
وتماســكه .تتماشــى شــركة الوثبــة
ٍ

عــن اتخــاذ التصــرف المالئــم تواجــه خطــر التعــرض لعواقــب ســلبية؛

هــي وحدهــا القــادرة علــى مواكبــة المتطلبــات .وتــدل

التزامهــا بأهــداف رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة  2030لتحويــل اقتصــاد اإلمــارة إلــى اقتصــاد

ألن أداء الشــركة فيمــا يتعلــق بالجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة

المشــاركة المســتمرة مــع أصحــاب المصلحــة علــى تمتــع

متنــوع ومبتكــر وقائــم علــى المعرفــة بحلــول نهايــة هــذا العقــد .وإننــي علــى ثقــة

الشــركات ســينعكس فــي نهايــة المطــاف فــي المحصلــة النهائيــة

شــركة الوثبــة بفهــم عميــق لألمــور األكثــر أهميــة بالنســبة

بــأن شــركة الوثبــة تمتلــك اآلن جميــع العناصــر المتاحــة لتقديــم أقصــى قيمــة لجميــع

وســتزداد قــوة هــذا االرتبــاط بمــرور الوقــت.

لهــم ،وهــذه البصيــرة تمكننــا مــن تلبيــة توقعاتهــم.

أصحــاب المصلحــة فــي الســنوات القادمــة.

وقــد كان لشــركة الوثبــة الريــادة حيــن بــدأت رحلتهــا نحــو التكامــل

فبينمــا يــزداد بحــث العمــاء عــن حلــول وخدمــات تتوافــق

أود أن أعــرب عــن عميــق شــكري للقــادة الملهميــن لإلمــارات العربيــة المتحــدة والجهــات

علــى مســتوى الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات منــذ

مــع طلباتهــم ،يُقــدر الموظفــون الشــركات المتقدمــة تقنيــً

التنظيميــة بهــا وللمتعامليــن األعــزاء ولــكل الوســطاء وشــركاء العمــل علــى ثقتهــم

ثــاث ســنوات وتحولــت فــي عــام  2020إلــى أول شــركة تأميــن تنشــر تقريــر

والقــادرة علــى تلبيــة طلبــات العمــاء مــن خــال الوســائل

الراســخة ووالئهــم للشــركة ودعمهــم لهــا .وأخيــرًا ،أتوجــه بالشــكر لــإدارة التنفيذيــة

اســتدامة للعــام  .2019ومنــذ ذلــك الحيــن ،خطــوة تلــو األخــرى ،عززنــا نهجنــا

الرقميــة .وهــذا مــا يجعــل التحــول الرقمــي واالبتــكار ركيزتيــن

وألعضــاء فريــق العمــل علــى التزامهــم الفعــال وإســهاماتهم المميــزة طــوال العــام.

فــي اإلدارة والقيــاس وإعــداد التقاريــر عــن تأثيرنــا علــى مســتوى الجوانــب

اســتراتيجيتين لـــدى الوثبــة للتأميــن ،وقــد وضعــت الشــركة

كمــا أتقــدم بالثنــاء لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى إســهاماتهم المتواصلــة

البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات .وبصفتنــا مديريــن للمخاطــر

مجموعــة مــن األهــداف الطموحــة لزيــادة نســبة األعمــال

ولمختلــف لجــان مجلــس اإلدارة علــى إنــارة الطريــق لشــركة الوثبــة فــي مســيرتها.

ومســتثمر مؤسســي رئيســي ،فنحــن نعــي جديــً الحقيقــة المتمثلــة

الــواردة مــن منصاتنــا الرقميــة وتســريع وتيــرة أتمتــة العمليــات

فــي قــدرة قطــاع التأميــن علــى االضطــاع بــدور رائــد فــي بنــاء مجتمــع

التشــغيلية التأمينيــة.

قــادر علــى التأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة وفــي تنســيق الجهــود نحــو
تحقيــق الهــدف الوطنــي للمبــادرة االســتراتيجية للحيــاد المناخــي لعــام

سعادة الشــيخ ســيف بن محمد بن بطي آل حامد
رئيس مجلس اإلدارة

 .2050ونؤمــن بأننــا علــى الطريــق الصحيــح ونحــن ملتزمــون تمامــً بمواصلــة
هــذا الطريــق لنصبــح رواد االســتدامة فــي قطــاع التأميــن فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

)(GRI 102-14, GRI 102-32, ADX-G7, ADX-G8

التقريــر الســنوي المتكامل  2021لشــركة الوثبة الوطنيــة للتأمين

كلمة الرئيس التنفيذي

5

إنــه لمــن دواعــي ســروري البالــغ أن أقــدم التقريــر الســنوي المتكامــل األول لشــركة

وبغــض النظــر عــن القطاعــات التــي تخدمهــا شــركة وثبــة،

لقــد شــهد أداؤنــا المالــي فــي عــام  2021تحســنًا

الوثبــة الوطنيــة للتأميــن لعــام  2021والــذي يقــدم رؤى شــاملة حــول إســتراتيجية أعمالنــا،

فهــي دائمــً مــا تطبــق مبدئيــن عنــد ممارســة األعمــال

علــى الرغــم مــن ضعــف النمــو االقتصــادي مــع

وحوكمــة الشــركات ،واألداء المالــي وأداء الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة

التجاريــة .المبــدأ األول هــو التزامنــا الثابــت بالجــودة .يعتمــد

اســتمرار االضطرابــات التــي ســببتها جائحــة

الشــركات لهــذا العــام ،باإلضافــة إلــى تقديــم نظــرة عامــة علــى آفــاق شــركة الوثبــة

عمالؤنــا علينــا لتقديــم حلــول تأمينيــة توفــر لهــم شــبكة

كوفيــد .19 -فــي عــام  ،2021بلــغ إجمالــي

علــى مــدى الســنوات القليلــة القادمــة.

أمــان وتعــزز قدرتهــم علــى الصمــود فــي مواجهــة األحــداث

األقســاط المكتتبــة  31 6.4 7مليــون درهــم

غيــر المتوقعــة .فدائمــً مــا تســعى شــركة الوثبــة إلــى تجــاوز

إماراتــي ،بزيــادة قدرهــا  ٪3.22عــن العــام الســابق.

تعتــزم شــركة الوثبــة تعزيــز مكانتهــا كفاعــل رئيســي فــي قطــاع التأميــن فــي دولــة

توقعــات العمــاء وال تتنــازل أبــدًا عــن جــودة المنتجــات

كمــا ارتفــع صافــي األقســاط المكتســبة بنســبة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحقيــق رؤيتهــا الســامية بــأن تصبــح «الشــركة المفضلــة»

والخدمــات المقدمــة.

 ٪3.14إلــى  214.02مليــون مــن  207.31مليــون فــي

للعمــاء مــن خــال تقديــم منتجــات وخدمــات بأعلــى جــودة .بفضــل مــا اكتســبته مــن

عــام  .2020وبلــغ صافــي الربــح التشــغيلي 18.29

خبــرة تزيــد عــن  25عامــً فــي خدمــة ســوق التأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة،

الركيــزة الثانيــة هــي التــزام شــركة الوثبــة بخلــق قيمــة

مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام  2021بينمــا

ومــا لديهــا مــن قاعــدة رأســمالية قويــة تبلــغ  207مليــون درهــم إماراتــي ،وأفــكار

لجميــع أصحــاب المصلحــة ،بمــا فــي ذلــك المســتثمرين

شــهد صافــي الدخــل زيــادة بمقــدار  10أضعــاف

مبتكــرة حــول حلــول إدارة المخاطــر ،والقــدرة علــى التكيــف مــع التحديــات فــي الســوق

والعمــاء والموظفيــن والمجتمــع علــى نطــاق أوســع .نرعــى

العالميــة ،ودعــم كوكبــة مــن شــركات إعــادة التأميــن ذات الشــهرة العالميــة ،يُنظــر

عالقــات وثيقــة مــع هــؤالء الشــركاء حتــى نتمكــن مــن دمــج

إلــى  164.169مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام
ً
مقارنــة مــع  15.22مليــون درهــم إماراتــي
2021

إلــى شــركة الوثبــة علــى أنهــا شــركة تأميــن متكاملــة تخلــق قيمــة حقيقيــة ألصحــاب

احتياجاتهــم فــي نمــوذج أعمالنــا وخلــق قيمــة مشــتركة .ومن

فــي الســنوات الســابقة بســبب االداء اإليجابــي

المصلحــة وتوفــر األمــان والموثوقيــة الالزميــن لعمالئهــا.

هنــا تنبعــث أهميــة الحفــاظ علــى زخــم رحلتنــا لالســتدامة .إننــا

الســتثماراتنا فــي االســهم.

نخطــط الســتكمال مــا حققناه مــن إنجــازات حتــى اآلن وإضافة
تــم إعــداد تقريرنــا األول وفقــً لإلطــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة ،وهــو المعيــار

المزيــد مــن العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية فــي

و فقــً للميز ا نيــة ا لعمو ميــة  ،ز ا د ت حقــو ق

العالمــي الرئيســي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة ،ويوضــح بالتفصيــل كيــف تخلــق شــركة

حوكمــة شــركتنا بهــدف أن نصبــح رواد االســتدامة فــي قطــاع

المســاهمين بنســبة  %34.62لتصــل إلــى 973.52

الوثبــة قيمــة مســتدامة لجميــع أصحــاب المصلحــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط

التأميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

مليــون درهــم إماراتــي ،بينمــا زادت قيمــة

والطويــل .يتضمــن التقريــر أيضــً تقييمــً ألداء الشــركة فــي الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة

وحوكمــة الشــركات وفقــً لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر (  ،)GRIممــا

أصولنــا بنســبة  %17.38لتصــل إلــى  1.839مليــار
وهــذا يعنــي التوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة

يجعلــه مكمــ ً
ا لتقاريــر االســتدامة الســابقة المســتقلة .يدعــم هــذا المســتوى مــن

باإلضافــة إلــى المبــادرات المحليــة مثــل المبــادئ التوجيهيــة

إعــداد التقاريــر الجهــود التــي تبذلهــا هيئــات وســلطات الخدمــات الماليــة لتحقيــق

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــأن التمويــل المســتدام،

المزيــد مــن الشــفافية فــي أســواق رأس المــال فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والتــي

والتــي صــدرت فــي أوائــل عــام  2020مــن قبــل ســلطات

تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تعزيــز االســتثمار.

الخدمــات الماليــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتشــجيع
الممارســات األكثــر اســتدامة فــي القطــاع المالــي .ستشــكل

علــى النحــو الموضــح فــي التقريــر ،وضعــت شــركة الوثبــة إســتراتيجية واضحــة وخطــة

االســتدامة جــزءًا ال يتجــزأ مــن نمــوذج أعمالنــا حيــث نســعى

عمــل مصممــة لتعزيــز مكانتهــا كفاعــل رئيســي فــي ســوق التأميــن اإلماراتــي لتحتــل

جاهديــن لتحســين أدائنــا فــي الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة

الريــادة بصفتهــا «الشــركة لمفضلــة» فــي مجــال التأميــن.

وحوكمــة الشــركات وأن نتحمــل المســؤولية كصاحــب عمــل
ومــزود تأميــن ومواطــن اعتبــاري.

تعتبــر الرقمنــة إحــدى الركائــز األساســية فــي اســتراتيجية الوثبــة وخطــة عملهــا .وقــد
خطــت شــركة الوثبــة خطــوات كبيــرة نحــو التحــول الرقمــي ألعمالنــا فــي الســنوات

وبصفتنــا مســتثمرًا ذكيــً وواعيــً ،فقــد ســعينا دائمــً نحــو

األخيــرة .فــي الواقــع ،كانــت شــركة الوثبــة أول شــركة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة

التركيــز علــى االســتثمار فــي فــرص اســتثمارية مختــارة بعنايــة،

تقــدم تطبيقــً يوفــر خدمــة شــاملة لعمالئهــا فــي مجــال التأميــن علــى الســيارات.

وقــد اســتطعنا بفضــل جهودنــا المســتمرة والمركــزة تحقيــق

ســنواصل االســتثمار فــي منصاتنــا الرقميــة وعــروض التجــارة اإللكترونيــة التــي شــكلت

واحــدًا مــن أعلــى مســتويات العائــد علــى االســتثمار لشــركات

العــام الماضــي حوالــي  ٪3.5مــن إجمالــي األقســاط المكتتبــة.

التأميــن المدرجــة باإلمــارات العربيــة المتحــدة .فقــد شــهد
مســتوى الدخــل المحقــق مــن االســتثمار فــي عــام 2021

كمــا جعلــت شــركة الوثبــة مــن أولوياتهــا اإلســتراتيجية دخــول قطاعــات أعمــال جديــدة.

ارتفاعــً ليصــل إلــى  145.87مليــون درهــم إماراتــي بعــد أن كان

فقــد قدمنــا العــام الماضــي حــل تأميــن الســفر باإلضافــة إلــى التأميــن علــى الحيوانــات

 19.48مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام .2020

درهــم إماراتــي.

“

تعتزم شــركة الوثبة تعزيز
مكانتها كفاعل رئيســي
في قطــاع التأمين في
دولة اإلمارات العربية
المتحــدة وتحقيق رؤيتها
السامية بأن تصبح
«الشركة المفضلة»

وفــي ظــل تعافــي دولــة اإلمــارات بقــوة مــن
جائحــة كوفيــد ،19-فإننــا علــى ثقــة بــأن عــام
 2022ســيجلب زخمــً متجــددًا لقطــاع التأميــن.
وبفضــل مــا لديهــا مــن ســيولة ،تتمتــع شــركة
الوثبــة بوضــع جيــد يمكنهــا مــن االســتفادة مــن
الفــرص التــي ستنشــأ فــي الســنوات القادمــة.
وهــذا مــا ســنقوم بــه مــع الحفــاظ علــى التزامنــا
بخلــق قيمــة مشــتر كة مســتد ا مة لجميــع
أصحــاب المصلحــة.
أود أن أعــرب عــن شــكري لجميــع أصحــاب
المصلحــة علــى ثقتهــم ودعمهــم المســتمر.

بســام جيلميران
الرئيــس التنفيذي

األليفــة ونفكــر حاليــً فــي إعــادة الدخــول إلــى ســوق التأميــن الصحــي الــذي يمثــل
حوالــي نصــف إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة فــي ســوق التأميــن اإلماراتــي.

)(GRI 102-14, GRI 102-32, GRI 102-20, ADX-E8, ADX-E9, ADX-G7, ADX-G8
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التصنيــف واالعتمادات

شــركة الوثبــة الوطنيــة للتأميــن

المنتجــات والخدمات

شــركة تأميــن عــام مدرجــة فــي
ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة.

صبــت شــركة الوثبــة التركيــز فــي أعمالهــا منــذ

تؤمــن شــركة الوثبــة بأهميــة بنــاء العالقــات القويــة

تأسيســها على االلتزام باكتســاب رضــا المتعاملين.

مــع المتعامليــن وقــد عكفــت علــى توجيــه اســتراتيجية
التحــول الرقمــي بهــا نحــو تحســين مســتوى رضــا العمــاء.

تمتلــك الشــركة اليــوم مــا يربــو
علــى  25عامــً مــن الخبــرة فــي

وممــا يُثبــت تركيــز شــركة الوثبــة علــى تقديــم

وقــد كرســت شــركة الوثبــة ،التــي حصــدت لقــب الشــركة

رؤيتنا

خد مــا ت فا ئقــة ا لجــو د ة و تحقيــق ا لتميــز

المفضلــة ،جــل جهودهــا لتقديــم حلــول تأمينيــة علــى أعلــى

وحجــم رأس مــال قــوي يبلــغ

تســتهدف شــركة الوثبــة تعزيــز

التشــغيلي ،فإنهــا أول شــركة تأميــن مدرجــة

جــودة تتناســب مــع احتياجــات المتعامليــن ومتطلباتهــم.

 2 0 7مال ييــن د ر هــم إ ما ر ا تــي

مكانتهــا بســوق اإلمــارات العربيــة

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحصــل علــى

كمــا تتمتــع بد عــم كو كبــة

المتحــدة فــي مصــاف الجهــات

شــهادة ( ISO 9001:2015نظــام إدارة الجــودة)

مــن شــركات إعــادة التأميــن

الفاعلــة الرئيســية والتحــول إلــى

المرموقــة دوليــً.

«الشــركة المفضلــة» عــن طريــق

خدمــة ســوق التأميــن اإلماراتــي،

و ( ISO 14001:2015نظــم إدارة البيئــة) ،و ISO

( 27001:2013نظــام إدارة أمــن المعلومــات).

النمــو بعيــد المــدى المصحــوب

تمتلــك كل مــن المنتجــات التأمينيــة الشــخصية والتجاريــة علــى
حــد ســواء القــدرة علــى تأميــن األمــن والراحلــة للمتعامليــن
مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى دعمهــم للنمــو والتوســع
بطريقــة ذكيــة .كمــا يُركــز برنامــج الحلــول المؤسســية علــى

وبفضــل مــا تمتلــك الشــركة

بالربحيــة ،والدراســة المتأنيــة فــي

أكــدت شــركة التصنيفــات العالميــة ،ســتاندارد آنــد

مــن أ فــكا ر مبتكــر ة بشــأ ن

مجــال التعهــد بالتأميــن ،وإدارة

بــورز ،التصنيف االئتماني لشــركة الوثبــة على المدى

حلــول إدارة المخاطــر وقــدرة

ا لمخا طــر  ،و تقد يــم مجمو عــة

علــى ا لتكيــف مــع تحد يــا ت

شــاملة ومبتكــرة مــن المنتجــات مع

البعيــد  - BBBمــع نظرة مســتقبلية مســتقرة.

الســوق العالميــة ،فهــي قــادرة

توفيــر خدمــة فريــدة مــن نوعهــا

حظينــا بإشــادة مصــرف اإلمــارات العربيــة

التأمين الشــخصي

علــى توفيــر األمــان والموثوقيــة

المتحــدة المركــزي لعاميــن متتالييــن ( 2018

حلول األفراد

قيمــة

و )2019وذلــك بحصولنــا علــى جائــزة «التميــز فــي

للمتعا مليــن

و خلــق

التحــول الرقمــي والخدمــات الذكيــة».

لجميــع أ صحــا ب ا لمصلحــة .
ا أل سا ســية

تتجســد المكانــة التنافســية لشــركة الوثبــة فــي

وثقافتنــا علــى توجيــه عملياتنــا

الســوق فــي الحقيقــة المتمثلــة فــي احتاللهــا

و ا ســتر ا تيجيا تنا

علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة مكانــة

تعمــل

قيمنــا

ا لتشــغيلية

حلــول التأميــن وإدارة المخاطــر المبتكــرة المخصصــة.

التأمين علــى المركبات

التأمين علــى اليخوت والمراكب

ضمــن أفضــل عشــر شــركات مدرجــة للتأميــن

ا لمتعلقــة با ال ســتد ا مة :

التقليــدي مــن حيــث أربــاح التعهــد بالتأميــن.

قيمنا
المهنية فــي منهجيتنا
النزاهة فــي كل ما نقوم به

التأميــن على المنازل

التأمين على الســفر

االلتــزام بتحقيق القيمة ألصحــاب المصلحة
العمل الجماعــي وصو ً
ال إلى التميز التشــغيلي

تأمين مركبات الجت سكي

)(GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-12, GRI 102-13, GRI 102-16

تأشــيرة الزيارة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة
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التأميــن التجاري

حلول الشــركات المقدمة من شــركة الوثبة

حلول الشركات

الفروع والمواقع
تمتلــك شــركة الوثبــة فريــق عمــل قوامــه  150موظفــً وتخــدم المتعامليــن مــن خــال ثالثــة فــروع وســتة مكاتــب صغيــرة موزعــة
فــي أرجــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويقــع مقرهــا فــي إمــارة أبوظبــي.

التأمين علــى الممتلكات

 التأمين على الممتلكات ضد جميع األخطار التأمين ضد الحريق واألخطار اإلضافية التأمين ضد السرقة تأمين المجوهرات التأمين ضد توقف األعمال التأمين الفندقي الشامل التأمين ضد حوادث المكتب التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التأمين ضد اإلرهاب والتخريب -العنف السياس

التأمين البحري علــى البضائع

 التأمين البحري على البضائع (وثيقة تأمين البضائعلشحنة واحدة ووثيقة تأمين البضائع المفتوحة)
 التأمين البحري على البضائع ضد الحروب واإلضرابات مسؤولية عمال التحميل والتفريغ تأمين المسؤولية القانونية لمتعهدي النقل/المســؤولية القانونيــة لــوكالء الشــحن /المســؤولية
القانونيــة للناقــل

الرسالة
المفض ّلــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
بصفتهــا الشــركة ُ
تســعى شــركة الوثبــة جاهـ ً
ـدة لتوفير أفضــل قيمــة لعمالئها
مقابــل مــا يدفعــوه مــن أمــوال وذلــك مــن خــال إيجــاد حلول
مخاطــر مبتكرة فــي إطــار «برامج حلــول الشــركات» المصممة
خصيصــً لهــا .تكــرس الشــركة نشــاطها لتقديــم خدمــات
ـكل كامــل.
شــخصية ذات جــودة عاليــة ،وتلتــزم بذلــك بشـ ٍ

تأمين المســؤولية القانونية

 تأمين تعويضات العمال /مسؤولية أصحاب األعمال تأمين المسؤولية العامة تجاه الغير المسؤولية العامة الشاملة مسؤولية المديرين والمسؤولين تأمين التعويض المهني تأمين األخطاء الطبية التأمين السيبراني (أفراد /شركات) التأمين ضد إلغاء الفاعليات تأمين الضمان الشامل ضد خيانة األمانة ضمان األمانة تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات -التأمين على األموال

التأمين الهندســي

 التأمين على المقاولين ضد جميع المخاطر التأمين ضد جميع أخطار التركيب تأمين آالت ومعدات المقاولين التأمين ضد أعطال اآلالت تأمين خسارة أرباح اآلالت تأمين المعدات اإللكترونية فساد المخزون تأمين الغاليات وأوعية الضغط التأمين على خسارة األرباح المتقدمة للموكلين /التأخير في بدء العمل

مبنى شركة الوثبة
الوطنية للتأمين ،شارع
النجدة  ،ص.ب ،45154
أبوظبي -اإلمارات العربية
المتحدة

2
برنامج حلول الشــركات

6

فــي إطــار تفانــي شــركة الوثبــة فــي تقديــم برامــج تأميــن
مثاليــة مصممــة خصيصــً لتناســب احتياجــات العمــاء مــن
جميــع الفئــات ،تقــدم الشــركة مــن خــال برنامــج حلــول
الشــركات مــا يلــي:
 حلــول إدارة المخاطر تحليــل المخاطر ،تحديــد المخاطر -تقنيــات تقليل المخاطــر أو تحويلها

التأمين البحري على أجســام الســفن

 التأمين على جسم السفينة ومعداتها تأمين الحماية والتعويض -المسؤولية القانونية لمصلحي السفن

1

األهداف
يركــز برنامــج الوثبــة لحلــول الشــركات علــى خدمــة
العمــاء ،و ُتحــدد أهدافــه بوضــوح وفقــً لمــا يلــي:
 تقديــم برنامج تأمين تقديم الحلول األنســبلمتطلبات العمالء
 إضافة قيمة من خالل تســهيل اإلدارة وتحســينالتكلفة ألقصى حد ممكن وزيادة مزايا العائد
 إثبــات المرونة فــي الحماية التأمينيــة التي تلبيالتغييرات المســتقبلية ونمو المؤسســة

ا لمنهجية
تتألــف منهجيــة برنامــج حلــول الشــركات المقــدم مــن
شــركة الوثبــة مــن المراحــل الخمســة التاليــة:
 فحــص العمليات وفهمهــا فهمًا تامًا تقييــم هيــكل التأمين الحالي تحديد متطلبــات التأمين إعداد أفضــل برنامج تأمين تقديم الخدمات لصاحب الحســاب مــع التحليبالمهنية ومنح العميل إحســاس الشــعور باأللفة

المركز الرئيسي
في أبوظبي

منطقة الروضة ،طريق
المطار القديم ،مقابل
مستشفى النور ،بناية ار
دي كي -بلوك ب ،مكتب
رقم 5

4
8

8

7

إدارة مطالبات
التأمين على
السيارات

5

1

3

3

2

4

5

6

7

8

مكتب المرور
مركز تسجيل وفحص
المركبات المرورية
بأبوظبي

مكتب مرور محاوي
مركز فحص المركبات
الخفيفة بمحاوي

مكتــب مرور مصفح
مركز فحص المركبات
الخفيفة بمصفح

فرع دبي
الوحدة  ،1205برج أوبال،
دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

فرع العين
مبنى الشيخة سالمة بن
زايد ،الطابق  ،M2مكتب
رقم 203

مكتــب مرور باطين
المرخانية ،مركز فحص
المركبات ،العين
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الشركاء
اســتطاعت شــركة الوثبــة إقامــة سلســلة مــن الشــراكات
وأنشــطة الرعايــة وبرامــج التقــارب التــي ُتضيــف المزيــد مــن
القيمــة لمجموعــة الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة عــن
طريــق تزويــد المتعامليــن بمجموعــة واســعة مــن الباقــات
والخدمــات والخصومــات.

تعاونــت شــركة الوثبــة مــع االتحــاد
للطيــر ا ن لتقــد م لعمال ئهــا ثال ثــة
أضعــاف أميــال ضيــف االتحــاد .كمــا
قدمــت شــركة الوثبــة بالتعــاون مــع
االتحــاد للطيــران تأمينــً مجانيــً واحــدًا
علــى الســيارات احتفــا ًلا باليــوم الوطنــي
التاســع واألربعيــن لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،ومنحــت االتحــاد 10
مــن عمــاء الوثبــة مليــون ميــل مــن
أميــال ضيــف االتحــاد .يحصــل العمــاء
أيضــً علــى ميــل واحــد مــن أميــال
ضيــف االتحــاد علــى كل 2درهمــً يتــم
انفاقهمــا علــى التأميــن .وبصفتهــا
شــريك التأميــن الوحيــد فــي برنامــج
ضيــف االتحــاد ،تتعــاون شــركة الوثبــة
بانتظــام مــع طيــران االتحــاد فــي
العــروض الموســمية والعرضيــة.

برنامج اعتماد

العضويات
 جمعية اإلمــارات للتأمين اتحاد التأميــن الخليجي مجموعة عمــل التأمين االتحاد العربي العــام للتأمين اتحاد شــركات التأمين وإعادة التأميــن العربية -المجموعــة البريطانيــة للتجارة

أبرمــت شــركة الوثبــة شــراكة مــع
«نــون» ،منصــة التســوق اإللكترونــي
الرائــدة فــي الشــرق األوســط ،لتقديــم
خصــم  ٪2 0علــى مشــتر يا ت « نــو ن
إكســبريس» لعمــاء شــركة الوثبــة
خــال شــهر مــارس .2021

دخلــت شــركة الوثبــة فــي شــراكة
مــع بنــك أبوظبــي األول حيــث توفــر
لعمالئهــا إمكانيــة ســداد مدفوعاتهــم
علــى أقســاط تصــل إلــى  12شــهر.
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الجوائــز والتكريم

2021

البيانــات المالية الهامة
إجمالي األقســاط المكتتبــة  316.47مليون درهم إماراتي

3.22%

صافي األقســاط المكتســبة  214.02مليون درهم إماراتي

3.24%

صافي الدخــل  164.17مليون درهم إماراتي

x11

حقــوق المســاهمين  973.52مليون درهم إماراتي

34.63%

إجمالي األصــول  1.84مليار درهم إماراتي

17.38%

العائد على حقــوق الملكية

16.86%

من إنشــورتيك الشرق األوسط
فازت شــركة الوثبة بجائــزة «االبتكار لعام “2021
كجزء من الغولدن شــيلد أواردس

2020

من مصــرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركزي
جائــزة «التميّز في تســوية المطالبات»

2020

من إيجا إنشــورانس أواردس
حصلــت شــركة الوثبة على جائــزة «أفضل مبادرة تأميــن رقمي للعام»

2020

من فوربس الشــرق األوسط
احتلت شــركة الوثبة المرتبة السادســة ضمن «شــركات التأميــن األكثر قيمة»
على المســتوى اإلقليمي

2019

أبرز النقاط المتعلقــة بالبيئة
والمجتمــع والحوكمة
13+

150

جنسية

موظف

من مصــرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركزي
حصلــت شــركة الوثبة على جائــزة «التمييز في التحــول الرقمي والخدمات
الذكيــة» للعام الثانــي على التوالي

2019

17%

26%

إماراتيين

سيدات

من إنشــورانس إيجا أواردس
حصلــت على جائزة أفضل» شــركة تأمين متوســطة الحجــم لهذا العام»

2018

من مصــرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركزي

13.33%

84%

متوسط معدل تناقص
الموظفين على مدار  3سنوات

معدل رضاء
الموظفين

حصلــت شــركة الوثبة على جائــزة «التميز في التحــول الرقمي والخدمات
الذكية»

2018

من إنشــورتيك الشرق األوسط

90%

85%

نسبة رضاء
العمالء

مــن الموردين من اإلمارات
العربيــة المتحدة

فازت شــركة الوثبة بجائزة «أفضل شــركة تأمين ســيارات لهذا العام»

2018

من جولدن شــيلد ألنظمة األمن والســامة
حصلت شــركة الوثبة على «جائــزة التميّز»

زيادة في االستثمارات
المجتمعيــة بمقــدار ثالثة أضعاف
منذ عام 2017
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مــن خــال التقييــم المســتمر لسلســلة القيمــة فــي قطــاع التأميــن

المعــاد هندســتها رقميــً علــى تســهيل
عملــت العمليــات ُ

يضمــن وجودنــا عبــر القنــوات الرقميــة والماديــة والربــط مــع الوســطاء المرخصيــن أننــا

والعوامــل المختلفــة المؤثــرة عليهــا ،يمكــن للشــركات أن تظــل قــادرة

وتبســيط عمــل فــرق العمــل لدينــا وتقليــل اســتهالكنا للمــواد

نلبــي احتياجــات العمــاء عبــر جميــع نقــاط االتصــال .لدينــا فريــق متعــدد اللغــات لخدمــة

علــى المنافســة وأن تتصــدر مــا يشــهده هــذا القطــاع مــن تطــور .نــرى أنــه

بشــكل كبيــر .لقــد كنــا دائمــً متقدميــن علــى أقراننــا مــن
ٍ

العمــاء فــي الخطــوط األماميــة لضمــان التعامــل مــع استفســارات العمــاء بشــكل

هنــاك عامــان مترابطــان مــن شــأنهما إحــداث تغييــر فــي قطــاع التأميــن

خــال تعزيــز قدراتنــا عــن طريــق تكييــف أحــدث االبتــكارات

مناســب .وتتيــح منصتنــا الرقميــة متعــددة األجهــزة للمتعامليــن علــى مــدار الســاعة

وهمــا التطــورات التكنولوجيــة والتغيــرات فــي ســلوك العمــاء .إنهمــا

وتحســين طــرق ووســائل التشــغيل وخدمــة العمــاء لدينــا.

وطــوال أيــام األســبوع االطــاع علــى وثائقهــم التأمينيــة ،وتســجيل المطالبــات إلكترونيــً،

يتطــوران بخطــى ســريعة ويحطمــان الحــدود التقليديــة لقطــاع التأميــن.

ومباشــرة طلبــات الخدمــة وإنهائهــا (الخدمــة الذاتيــة) ،وغيــر ذلــك بكثيــر .وكجــزء مــن
يعتبــر حصــول شــركة الوثبــة علــى ثــاث شــهادات  ISOهــي:

ســعينا المســتمر لنكــون جاهزيــن للمســتقبل ولتلبيــة احتياجــات العمــاء مــن جيــل

ونعتقــد أن كوفيــد 19-كان بمثابــة عامــل تحفيــزي لقطــاع التأميــن للحــاق

 ISO/IEC 27001:2013و  ISO 14001:2015و ISO 9001:2015

بالقطاعــات األخــرى مــن ناحيــة التكنولوجيــا واالبتــكار ونمــاذج التشــغيل

دليــ ً
ا علــى التزامنــا بممارســة األعمــال التجاريــة بمســؤولية

المتغيــرة التــي تتيــح قنــوات إضافيــة لعمالئهــا .وقــد أدى التطــور الرقمــي

واســتدامة وانعــكاس لتميزنــا التشــغيلي الــذي يؤكــد التزامنــا

يــؤدي التقــدم التكنولوجــي والرقمنــة والتغييــرات فــي ســلوك العمــاء إلــى تعطيــل كل

إلــى تحويــل سلســلة القيمــة فــي قطــاع التأميــن مــن ابتــكار المنتجــات

تجــاه العمالء والمجتمــع ككل .وتســتعرض اســتراتيجيتنا إلدارة

جــزء مــن سلســلة القيمــة فــي قطــاع التأميــن .ويلخــص الشــكل أدنــاه سلســلة القيمــة

والتســويق والمبيعــات واالكتتــاب إلــى معالجــة المطالبــات والمدفوعــات.

المخاطــر جميــع الروابــط مــن خــال سلســلة قيمــة األعمــال.

لــدى شــركة الوثبــة:

تطويــر المنتجات
 /الخدمات

 -تقديــم منتجات تأميــن عامة جديدة

 -اكتســاب عدد أكبر من العمالء

 -اتخاذ قرار تأميني أســرع

 -تحســين عمليــة معرفة العمالء

أ نشطة
الدعم

الجهات
المتخصصة /
المشاركة

)(GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 102-11, ADX-G4

 -تحســين منهجيات االمتثال

 الوكاالت والكراجات -متخصصــو المطالبات

الشــؤون المالية واإلدارية وتكنولوجيــا المعلومات

اإلدارة

الشــؤون القانونية واالمتثال

الضوابــط الداخلية وإدارة المخاطــر والحوكمة

 تحســين عملية نمذجةالمخاطــر الماليــة وتحليلها

الهامش

تحليل
البيانات

التسويق والتوزيع

إدارة المطالبات
 /الفوائد

إدارة األصول

القيمة المقدمــة للعمالء

الوحدات الوظيفية

األنشطة
األساسية

الشؤون اإلدارية

األلفيــة ،قمنــا أيضــً بتعزيــز خدمــة واتــس آب لألعمــال كقنــاة خدمــة مرغوبــة مــن العمــاء.

 الوسطاء -االكتواريون

 -المجمعون

 -شــركات إعادة التأمين

 -مركز االتصاالت

 -شــركات تكنولوجيــا المعلومات

 -الوكاالت والكراجات

 -البنوك

 -االستشاريون

 -متخصصــو المطالبات

 -شركات إدارة األصول

 -تطبيق الهاتف المتحرك والموقع اإللكتروني
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لقــد أدت جائحــة «كوفيــد »19-إلــى تســريع الثــورة
الرقميــة حيــث اتجــه النــاس نحــو المنصــات
اإللكترونيــة لمواصلــة نشــاطهم بينمــا تــم تقييــد
التفاعــل المباشــر وجهــً لوجــه .وتعمــل الرقمنــة
أيضــً علــى تغييــر طريقــة عمــل شــركات التأميــن
عبــر سلســلة القيمــة بأكملهــا .ومــن المهــم أن
تنظــر شــركات التأميــن إلــى هــذا األمــر علــى أنــه
فرصــة وليــس تهديــدًا وأن تجــري تعديــات علــى
نمــاذج أعمالهــا لتتوافــق مــع الواقــع الرقمــي
الجديــد لتحظــى باســتفادة مؤكــدة وتكــون
قــادرة علــى إنشــاء ميــزة تنافســية فــي الســوق.
تختفــي ا لتفا عــا ت ا لتقليد يــة ا لمبا شــر ة
والعمليــات الورقيــة ومراكــز االتصــال البشــرية
ببــطء حيــث يعبــر العمــاء بوضــوح عــن تفضيلهم
للتفاعــل الفــوري .ولتحقيــق االزدهــار فــي العالــم
الرقمــي الجديــد ،ال ينبغــي للشــركات االســتثمار
فــي قدراتهــا الرقميــة فحســب ،بــل يجــب عليهــا
أيضــً وضــع ثقافــة مؤسســية تتبنــى الرقمنــة.
بــدأت شــركة الوثبــة رحلتهــا نحــو الرقمنــة منــذ
ســنوات عديــدة ،وقــد أتــاح لنــا ذلــك أن نكــون
فــي طليعــة التحــول الرقمــي لقطــاع التأميــن.
وســتظل الرقمنــة ركيــزة اســتراتيجية حيــث
نتطلــع دومــً إلــى تكييــف نمــوذج أعمالنــا مــع
أحــدث التطــورات التكنولوجيــة حيــث ســتكون
الشــركات التــي تتمتــع بالمرونــة الكافيــة للتكيــف
بســرعة مــع االتجاهــات المتغيــرة قــادرة علــى
مواكبــة احتياجــات العمــاء المتطــورة ،وتقديــم
خدمــة أســرع وأكثــر موثوقيــة ،والبقــاء فــي
صــدارة المنافســة.
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ضــد المخاطــر الفنيــة أو التأميــن العــام أيضــً

(مقابــل االعتماد على الوســطاء)
دخول ســوق التأميــن الصحي مرة أخرى

نمــوًا متواضعــً .وفــي عــام  ،2021ســاهم التأميــن
علــى الســيارات بحوالــي ثلثــي أقســاط التأميــن
اإلجماليــة للشــركة.

السيارات

الصحة

ا لتقني

توضــح األقســام الفرعيــة التاليــة المدخــات المختلفــة التــي اســتخدمناها لوضــع
اســتراتيجيتنا .وتشــمل هــذه المدخــات )1( :إجــراء تحليــل شــامل لنقــاط القــوة والضعــف
والفــرص والمخاطــر (  )2( ،)SWOTســرد المزايــا التنافســية لدينــا )3( ،تحليــل البيئــة التــي
نعمــل بهــا ،و ( )4فهــم المخاطــر والفــرص التــي نواجههــا.

)(GRI 102-15, GRI 102-26, GRI 102-30, GRI 201-2, ADX-E10
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الميزات التنافســية لدينا
كانــت للمزايــا التنافســية التــي تتمتــع بهــا شــركة الوثبــة أثــرًا فــي الحفــاظ علــى مكانتهــا كشــركة تأميــن رائــدة

 .3إدارة الخزينة

 .6خدمــات (تأمينية مميزة) مصممــة خصيصًا

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة باســتمرار .فعلــى مــر الســنين،

تطبــق شــركة الوثبــة نفــس فلســفة توليــد القيمــة فيمــا

باعتبارهــا شــركة تأميــن مميــزة ،تقــدم شــركة الوثبــة خدمــة متخصصــة ومصممــة

تمك ّنــا مــن تحقيــق المرونــة فــي ســوق التأميــن التنافســي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال التركيــز

يتعلــق بنهجنــا فــي إدارة الخزانــة .وبصفتنــا مســتثمر ذو

خصيصــً لعمالئهــا .ويتيــح لنــا هــذا الوضــع أيضــً أن نكــون أكثــر مرونــة وكفــاءة وأن نركــز

ـدر الجــودة،
علــى هوامــش ســليمة باتبــاع نهــج مميــز فــي تقديــم خدمــة مخصصــة فــي ظــل ســوق مســتهدف يُقـ ِ

قيمــة كبيــرة ،فإننــا نركــز علــى االســتحواذ علــى حصــص

علــى جــودة الخدمــات المقدمــة بــد ً
ال مــن كمهــا .وتكــرس شــركة الوثبــة جهودهــا

فضــ ً
ا عــن تقديــم حلــول ضمــن قطاعــات األعمــال المتناميــة والمربحــة.

فــي شــركات عاليــة الجــودة بتقييمــات معقولــة .فنحــن

لدعــم التزامهــا بتقديــم حلــول تأمينيــة عاليــة الجــودة ،ومصممــة خصيصــً لتناســب

مالكــون فاعلــون ونســعى إلــى تمثيلنــا فــي مجلــس إدارة

احتياجــات ومتطلبــات عمالئهــا.

تلــك الشــركات التــي تتجــاوز اســتثماراتنا بهــا حــد معيــن.

 .1إعادة التأمين

ولدينــا محفظــة حقــوق ملكيــة متنوعــة ونظــرة مســتقبلية

تركــز كل مــن خطــوط التأميــن الشــخصية والتجاريــة علــى توفيــر درجــة عاليــة مــن

تســعى شــركة الوثبــة ســعيًا حثيثــً إلــى تحمــل المخاطــر التــي تفهمهــا والتــي توفــر فرصــة معقولــة لكســب ربــح

لالســتثمار علــى المــدى الطويــل .وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة

األمــن والراحــة للعمــاء مــع الحفــاظ علــى قدرتهــم علــى النمــو و

مقبــول .وتديــر شــركة الوثبــة مخاطــر العمــاء التــي تتحملهــا ،وتقلــل مــن مخاطــر التعهــد بالتأميــن غيــر المرجــوة،

اســتثماراتنا فــي حقــوق الملكيــة  1.12مليــار درهــم إماراتــي

التوســع فــي اســتخدام الطــرق الذكيــة .ويركــز برنامــج حلــول الشــركات علــى حلــول

مــن خــال اتفاقيــات إعــادة التأميــن النســبية أو غيــر النســبية الخارجيــة والودائــع االختياريــة ذات المخاطــر الفرديــة

فــي  31ديســمبر .2021

التأميــن وإدارة المخاطــر المبتكــرة المصممــة خصيصــً.

التــي يتــم إجراؤهــا لشــركات إعــادة التأميــن المشــهورة التــي تحتــل المرتبــة األولــى فــي التصنيــف.

 .4إدارة المطالبات
 .7إقامة شــراكات لتقديــم مزايا فريدة

 .2الرقمنة

يمكــن أن تــؤدي معالجــة المطالبــات بكفــاءة وفعاليــة إلــى

أصبحــت الرقمنــة عنصــر رئيســي مــن عناصــر نجــاح أعمــال التأميــن وســتلعب دورًا متزايــد األهميــة فــي إحــراز

تقليــل التكاليــف وتحســين مســتوى رضــا العمــاء وزيــادة

بفضــل ســمعتها الجيــدة وســجلها الحافــل ،تمكنــت شــركة الوثبــة مــن بنــاء شــراكات

التقــدم .تعمــل الرقمنــة علــى تمكيــن شــركات التأميــن مــن تخصيــص خدماتهــا للعمــاء الذيــن بدورهــم

األقســاط التأمينيــة التــي تحص ّلهــا الشــركة .فكمــا ذكــر

طويلــة األمــد مــع بعــض أكبــر العالمــات التجاريــة وأكثرهــا شــهرة فــي اإلمــارات العربيــة

ســيتفاعلون بســهولة مــع شــركات التأميــن .عــاوة علــى ذلــك ،تتيــح الرقمنــة تزويــد العمــاء بخدمــة أســرع وأكثــر

أعــاه ،تدعــم الرقمنــة تحســين عمليــات معالجــة المطالبــات.

المتحــدة .لقــد أقمنــا شــراكات اســتراتيجية مــع بعــض هــذه المؤسســات التــي مكنتنــا

سالســة فيمــا يتعلــق بمعالجــة المطالبــات ،وبالتالــي التقليــل مــن تكلفــة ذلــك وتحقيــق مســتويات أعلــى مــن

أدخلــت شــركة الوثبــة نظــام إدارة المطالبــات (  )CMSلتوفيــر

مــن تقديــم مزايــا فريــدة لعمالئنــا ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

رضــا العمــاء .وتســاهم الرقمنــة فــي إنجــاح مبــادرة شــركة الوثبــة نحــو عــدم التعامــل الورقــي والتقليــل مــن

تجربــة سلســة لعمالئنــا ،ممــا ّ
مكنهــا مــن تقليــل وقــت

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

االســتجابة (  )TATلمعالجــة المطالبــات وكذلــك الحفــاظ علــى
نســبة الخســارة لدينــا أقــل مــن  ٪60معيــار قطــاع التأميــن.

وتهــدف جميــع الحلــول التــي تنفذهــا شــركة الوثبــة إلــى تحســين مســتوى رضــا العمــاء .وتضمنــت الحلــول
المنفــذة مــا يلــي:

 .5رأس المــال المرتبط بالموارد البشــرية
 -أداة إدارة عمليــات األعمال اآللية

فــي عــام  ،2021بلــغ عــدد الموظفيــن لدينــا  150موظفــً بمعــدل

 الحلــول التقنيــة القائمة علــى الهاتف المحمول واإلنترنــت للتعامل مباشـ ًـرة مع العمالء

تناقــص يصــل إلــى  ،%17.45وهــو أعلــى قليــ ً
ا مــن متوســط

 -بوابــات حديثــة للتفاعل مع شــركائنا في العمل

معــدل تناقــص الموظفيــن خــال ثــاث ســنوات البالــغ .%13.62

 -تقنيات التشــغيل اآلليــة القائمة علــى أتمتة العمليــات الروبوتية لتلبيــة احتياجاتنا التشــغيلية

ـال مــن المشــاركة مــع موظفينــا
إننــا نحافــظ علــى مســتوى عـ ٍ

باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،أنشــأت شــركة الوثبــة نــادي التميــز ،وهــو برنامــج والء يقــدم

ونزودهــم بثقافــة عمــل إيجابيــة تعــزز رفاهيتهــم وتضمــن

للمســتخدمين أســعارًا تفضيليــة وعروضــً خاصــة لــدى أكثــر مــن  50شــريكًا مرموقــً فــي

وكوننــا مــن أوائــل المتبنيــن لتقنيــات األتمتــة وبلــوك تشــين فــي ســوق اإلمــارات العربيــة المتحــدة يؤكــد مــرة أخــرى

أمنهــم مــن خــال تحســين مكافــآت نهايــة الخدمــة عــن

جميــع أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

دورنــا الرائــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــكلت تكنولوجيــا المعلومــات أكثــر مــن  ٪70مــن إجمالــي النفقــات الرأســمالية

طريــق وضــع خطــة مســاهمة محــددة.

لشــركة الوثبــة فــي عامــي  2020و 775،462( 2021درهمــً إماراتيــً و 862،280درهمــً إماراتيــً علــى التوالــي).
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البيئة التــي نعمل فيها
يتميــز ســوق التأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بقدرتــه التنافســية العاليــة ،حيــث يضــم حوالــي  60شــركة مشــاركة بمــا فــي ذلــك شــركات التأميــن التــي يقــع مقرهــا فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة باإلضافــة إلــى فــروع شــركات التأميــن العالميــة .وقــد ترتــب علــى ذلــك ،تزامنــً مــع تراجــع النمــو الــذي شــهدناه خــال جائحــة كوفيــد ،19-انخفــاض
ملحــوظ فــي هوامــش الربــح المحققــة ،ممــا أدى إلــى تكويــن عــدد مــن المخاطــر والفــرص الرئيســية التــي تــم أخذهــا فــي االعتبــار فــي عمليــة صنــع القــرار االســتراتيجي لدينــا.
ويتضمــن ذلــك مــا يلــي:

التحدي الرئيســي 3

التحدي الرئيســي 1

التحدي الرئيســي 2

أدت جائحــة كوفيــد 19-إلــى انكمــاش الناتــج

أدت الطبيعــة التنافســية لســوق التأميــن فــي

أدى وجــود  60شــركة تأميــن فــي الســوق

المحلــي اإلجمالــي لدولــة اإلمــارات العربيــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى قيــام العديــد

الصغيــرة إلــى خلــق منافســة شــديدة علــى

المتحــدة بنســبة  ٪6.6-فــي عــام  ،2020تبعــه نمــو

مــن الشــركات بخفــض األســعار وبيــع وثائــق

ا لمو ا هــب فيمــا بينهــا  ،ممــا يجعــل مــن

معتــدل بنســبة  ٪1.3فــي عــام  .2021وشــجعت

التأميــن بمعــدالت أقســاط منخفضــة ،وهــو

الصعــب علــى الشــركات االحتفــاظ بالموظفيــن

البيئــة االقتصاديــة الضعيفــة العمــاء علــى

أمــر غيــر مســتدام علــى المــدى المتوســط إلــى

الموهوبيــن والماهريــن علــى المــدى الطويــل.

البحــث عــن قيمــة أفضــل مقابــل المــال عنــد

الطويــل .وهنــاك عامــل إضافــي مرتبــط بهــذا

شــراء وثائــق التأميــن .إضافــة إلــى ذلــك ،نظــرًا

التحــدي وهــو أن العديــد مــن شــركات التأميــن

لتواجــد عــدد كبيــر مــن شــركات التأميــن

اســتفادت مــن انخفــاض عــدد المطالبــات أثنــاء

الفرصة الرئيســية 3

فــي الســوق ،أصبــح العمــاء فــي وضــع قــوي

الجائحــة لتعــرض أقســاط بمعــدل أقــل .ومــع

يدعــو هــذا الموقــف الشــركات إلــى التميــز مــن

للمســاومة فــي الوقــت الــذي كانــت شــركات

ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن الزيــادة فــي المطالبــات

خــال اســتراتيجية إدارة المواهــب التــي تركــز

التأميــن تتنافــس فيــه أيضــً علــى حصــة فــي

مــع تعافــي الســوق ،ظلــت األســعار منخفضــة

علــى تعييــن أفضــل الموظفيــن وتطويرهــم

ســوق أصغــر .وقــد تمثــل األثــر العــام لــكل هــذه

للغايــة وهــو وضــع غيــر صحــي.

واالحتفــاظ بهــم .وفــي هــذا اإلطــار ،مــن
المهــم توفيــر مــكان عمــل إيجابــي وصحــي

العوامــل فــي انخفــاض األســعار ،وبالتالــي خلــق

يقــدر التنــوع ،ويعــزز تكافــؤ الفــرص ،ويســاهم

بيئــة عمــل عاليــة المخاطــر.

الفرصة الرئيســية 2

فــي رفاهيــة الموظــف ويوفــر األمــان مــن خــال

يظــل التأميــن علــى الســيارات قطاعــً تجاريــً

تحســين مكافــآت نهايــة الخدمــة.

الفرصة الرئيســية 1

حيويــً لشــركة الوثبــة .ولقــد الحظنــا أن العمــاء

مــع تعافــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

علــى اســتعداد لدفــع ســعر أعلــى قليــ ً
ا مــن

مــن اآلثــار األســوأ للجائحــة ،تســتمر المخاطــر

أجــل الشــراكة مــع شــركة تأميــن موثوقــة

ذات الصلــة فــي التراجــع وتشــهد الدولــة

يعتقــدون أنهــا ســتوفر خدمــة رقميــة أفضــل.

انتعاشــً اقتصاديــً؛ حيــث مــن المتوقــع أن

عــاوة علــى ذلــك ،تــرى شــركات التأميــن

يتجــاوز نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي  ٪2فــي

التطلعيــة أنهــا فرصــة لالبتــكار وإصــدار منتجــات

عــام  .2022فضــ ً
ا عــن ذلــك ،مــن المتوقــع أن

جديــدة تلبــي االحتياجــات المتطــورة للعمــاء.

يســاهم إكســبو  2020دبــي بمبلــغ  33مليــار
دوالر مــن إجمالــي القيمــة المضافــة القتصــاد
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــن عامــي 2013
و 2031وأن يســاهم بنحــو  ٪1.5مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الســنوي المتوقــع خــال تلــك الفتــرة.
وســينعكس هــذا فــي النهايــة بشــكل إيجابــي
علــى قطــاع التأميــن.
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الركائز االســتراتيجية لشــركة الوثبة

1

الركيزة االســتراتيجية 1
النمو داخل شــرائح األعمال الحالية
اســتطاعت شــركة الوثبــة أن ترســخ أقدامهــا باعتبارهــا شــركة تأميــن متخصصــة

3

الركيزة االســتراتيجية 3
مســتوى عائدات أعلى من التعهــد بالتأمين

4

ســنعمل على تحقيــق المذكور أعاله بالوســائل التالية:

التقنيــة والتحول الرقمي
أثبتــت شــركة الوثبــة قدراتهــا علــى التحــول الرقمــي مــن خــال كونهــا أول شــركة

تهتــم بالعمــاء وتتمتــع بنظــرة مســتقبلية و ُتركــز علــى الجــودة واالبتــكار والتحــول

تأميــن تمتلــك تطبيــق خدمــة شــاملة لشــريحة التأميــن علــى الســيارات .عــاوة علــى

الرقمــي ،ولــن تســعى الشــركة مطلقــً نحــو تحقيــق النمــو علــى حســاب الجــودة .وقــد

 -تعزيــز آليــات تقييــم المخاطــر :اســتطعنا بنــاء ســجل

ذلــك ،تمتلــك شــركة الوثبــة منصــة تســمح لجميــع وكالئهــا بالتفاعــل الفعــال مــع

اســتطاعت الشــركة إثبــات ذلــك بوضــوح مــن خــال التزامهــا تجــاه المتعامليــن عــن

حافــل مــن النجاحــات فــي انتقائنــا للمنتجــات وتركيزنــا علــى

الشــركة ممــا يُرســخ الشــفافية فــي عمليــة اختيــار الــوكاالت ،كمــا أن شــركة الوثبــة هــي

طريــق حرصهــا علــى تقديــم خدمــة تتســم بالتميــز والجــودة العاليــة والتخصيــص ،وهــو

الجــودة .وعلــى الرغــم مــن احتــدام المنافســة فــي ســوق

أول شــركة تأميــن تمتلــك بوابــة ذات واجهــة أماميــة للوســطاء للتأميــن علــى الســيارات

مــا يُمثــل شــهادة ُتثبــت الثقــة التــي يضعهــا المتعامليــن فــي الشــركة وفــي خدماتهــا

التأميــن علــى الســيارات ،فقــد اســتطعنا المحافظــة علــى

ولتأميــن الشــركات.

ذات الجــودة العاليــة وفــي قدرتهــا علــى التركيــز علــى األســواق المتخصصــة.

متوســط معــدالت أقســاط التأميــن مــع العمــل فــي الوقــت

المستهدف

2

الركيزة االســتراتيجية 4

ذاتــه علــى الحفــاظ علــى هوامــش جيــدة بإعــادة التأميــن.

اســتطاعت شــركة الوثبــة أتمتــة  %75مــن الجوانــب األساســية للمطالبــات باإلضافــة

 -إدارة المطالبــات :نســعى إلــى إضفــاء المزيــد مــن التحســين

إلــى عمليــات التمويــل األخــرى باســتخدام أحــدث التقنيــات مثــل أتمتــة العمليــات اآلليــة

برغــم ظــروف الســوق الصعبــة ،فإننــا نســتهدف تحقيــق نمــو مســتقر فــي إجمالــي

علــى عمليــات إدارة عمليــات المطالبــات لدينــا مــن خــال

وتكامــل واجهــة برمجــة التطبيقــات وغيرهــا.

األقســاط التأمينيــة وصــو ً
ال إلــى  336مليــون درهــم إماراتــي بحلــول عــام  2024مقارنــة

التحــول الرقمــي وآليــات الوقايــة وغيرهــا مــن الوســائل

وســتواصل شــركة الوثبة رحلتهــا نحو التحول الرقمــي واضعة نصــب عينيها ما يلي:

بعــام  2021حيــث بلغــت  316.4مليــون درهــم إماراتــي.

التــي تمنحنــا القــدرة علــى الحفــاظ علــى عمليــات تشــغيلية

الركيزة االســتراتيجية 2
النمو وصو ً
ال إلى شــرائح جديدة

مــدرة لألربــاح إلــى جانــب اكتســاب مســتويات عاليــة مــن

 -تحســين مستوى الكفاءة وترشــيد النفقات

رضــا العمــاء.

 -تحســين نتائج التعهــد بالتأمين

 -التقنيــات :ســنعمل مــن أجــل تحقيــق هــذه الركيــزة

 -االرتقاء بمســتوى رضا العمالء

االســتراتيجية علــى تســخير التقنيــات وفــرص التجــارة
اإللكترونيــة بهــدف تســهيل توفيــر مجموعــة الخدمــات

فــي الوقــت الــذي تحافــظ فيــه الشــركة علــى تركيزهــا بقــوة علــى الجــودة ،فإنهــا

التــي تقدمهــا الشــركة للمتعامليــن مــع العمــل فــي الوقــت

تســعى بشــكل متواصــل فــي إطــار جهودهــا إلحــداث تنــوع فــي شــرائح أعمالهــا نحــو

ذاتــه علــى خفــض التكاليــف التشــغيلية .وقــد اســتطاعت

تطويــر منتجــات وحلــول جديــدة مثــل تأميــن الحيوانــات األليفــة والســفر .وتســتهدف

شــركة الوثبــة خــال عــام  2021تحقيــق إيــرادات بلغــت

الشــركة علــى وجــه التحديــد مــا يلــي:

حوالــي  10مالييــن درهــم إماراتــي مــن بوابتهــا وتطبيقهــا

 -بخصــوص شــرائح األعمــال الحاليــة ،وخصوصــً مجموعــة خدمــات التأميــن علــى

5

الركيزة االســتراتيجية 5
زيــادة العائد على حقــوق الملكية

علــى الهواتــف للتجــارة اإللكترونيــة المطوريــن بالكامــل ،بمــا

تســتهدف شــركة الوثبــة خلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة مــن خــال زيــادة

يعنــي حوالــي  %3.5مــن إجمالــي أقســاطها التأمينيــة.

مســتوى التنافســية وحصتهــا الســوقية ،حيــث يُمثــل تحقيــق االزدهــار ركيــزة هامــة فــي

الســيارات ،فإننــا نســتهدف تأميــن حصــة أكبــر مــن إجمالــي األقســاط التأمينيــة

قضيــة االســتدامة تعمــل علــى خلــق قيمــة مباشــرة مــن خــال إجمالــي أقســاط التأميــن

المتولــدة مــن األعمــال المباشــرة مقابــل المتولــدة مــن خــال الوســطاء ،والتــي تبلــغ

المستهدف

والقــدرة علــى توزيــع هــذه القيمــة لمختلــف أصحــاب المصلحــة .وتتضمــن األمثلــة توليــد

فــي الوقــت الحالــي حوالــي  .%60وسيســاعد ذلــك علــى حمايــة الشــركة مــن العمــوالت

 -نســتهدف توليــد حلــول التجاريــة اإللكترونيــة الخاصــة

القيمــة للموظفيــن فــي شــكل أجــور ومزايــا ،أو توزيعــات األربــاح للشــركاء ،أو خلــق قيمــة

بالشــركة إليــرادات تبلــغ  35مليــون درهــم إماراتــي ،بزيــادة

للمجتمــع مــن خــال مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات .يُمثــل العائــد علــى

 %10فــي إجمالــي األقســاط التأمينيــة.

حقــوق الملكيــة أحــد مؤشــرات األداء المالــي التــي تخضــع للمراقبــة اللصيقــة مــن جانــب

المتزايــدة للوســطاء التــي تخطــت حاجــز  %30فــي عــام .2021
 وقــد اخترنــا الخــروج مــن ســوق التأميــن الصحــي فــي عــام  2016نتيجــة النعــدامالنضــوج الــذي كان يشــهده الســوق فــي ذلــك الوقــت ومــا تســبب ذلــك فيــه مــن

 -نستهدف استمرار المحافظة على نسبة الخسارة دون .%65

الشــركة ،ويُحســب هــذا العائــد عــن طريــق قســمة صافــي الدخــل علــى حقــوق الملكيــة

وبنــاء علــى ذلــك،
تدهــور لهوامــش التعهــد بالتأميــن باعتبــاره أحــد شــرائح العمــل.
ً

للشــريك ،واللذيــن نســعى دائمــً لزيادتهمــا .يُمثــل العائــد علــى حقــوق الملكيــة مؤشــرًا

فقــد احتفظنــا برخصتنــا لتقديــم حلــول التأميــن الصحــي ،وقــد عكفنــا علــى دراســة

جيــدًا علــى مســتوى الربحيــة ومــدى كفــاءة الشــركة فــي توليــد هــذه األربــاح.

الســوق عــن كثــب ونســعى لمعــاودة الدخــول إليــه مــرة أخــرى مــع العمــل فــي
الوقــت ذاتــه علــى االلتــزام بمنهجيــة مخصصــة مــع التركيــز علــى الجــودة.

المستهدف
بلــغ مســتوى العائــد علــى حقــوق الملكيــة فــي عــام  2021حوالــي  ،%16.86ويتمثــل هدفنــا
فــي مواصلــة تحقيــق مســتويات ال تقــل عــن .%5
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توقعات األعمال
تشــهد شــركة الوثبــة منــذ بدايــة عملهــا منــذ  25عامــً تطــورًا مســتمرًا
واســتطاعت أن تحتــل لنفســها مكانــة فــي الســوق باعتبارهــا شــركة
تأميــن متخصصــة تمنــح للمتعامليــن لديهــا القــدرة علــى مواصلــة العمــل
مــن خــال توفيــر منتجــات عاليــة الجــودة وخدمــة متعامليــن فائقــة.

الجــودة قبل الكم
ســتواصل الشــركة االهتمــام بالجــودة قبــل زيــادة حجــم األعمــال تزامنــً
مــع عملهــا نحــو تحقيــق الربحيــة وخلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
كمــا ســتدعم الشــركة مجموعــة خدماتهــا المتميــزة للتأميــن علــى
الســيارات بالمزيــد مــن المجــاالت التجاريــة

الشــركة المفضلة للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة
نســعى للتحــول إلــى الشــركة المفضلــة بحلــول عــام  2024للمشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة كمــا نســتهدف زيــادة حصتنــا بهــذا الســوق لتصــل
إلــى  %10بحلــول هــذا العــام ،وســنعمل علــى تحقيــق ذلــك مــع الحــرص فــي
الوقــت ذاتــه علــى اســتمرارية تمتعنــا المرونــة والديناميكيــة .وســيحرص
فريــق اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة الــذي يتمتــع بالتمــرس والخبــرة علــى
مواصلــة تقييــم ظــروف الســوق وتحليــل االتجاهــات باالقتصــاد وبالقطــاع
والســعي نحــو التحــول الرقمــي الكامــل لجميــع عملياتنــا التشــغيلية
بحيــث نتمكــن مــن خلــق قيمــة مســتدامة لجميــع أصحــاب المصلحــة
ونوفــر األمــان واالعتماديــة التــي يبحــث المتعاملــون عنهــا.

اســتراتيجية تخصيــص األصول المركزة علــى القيمة
ُنخطــط إلحــداث نشــاط كبيــر فــي محفظتنــا االســتثمارية مــن خــال
تحقيــق االســتفادة مــن بعــض أوجــه تنميــة رأس المــال ،ممــا يُعــزز مــن توافــر
الســيولة الكافيــة ،والتــي ســ ُتضخ بدورهــا فــي فــرص اســتثمارية مختــارة
بعنايــة .و ُتمثــل قدراتنــا علــى تخصيــص األصــول أحــد العناصــر الهامــة فــي
نجاحنــا ،ومــن ثــم ســنحرص علــى مواصلــة العمــل وفــق االســتراتيجية
ذاتهــا المركــزة علــى األصــول .كمــا ستســتثمر الشــركة فــي الشــركات
القــادرة التــي تمتلــك إدارة رشــيدة وتتمتــع بميــزة تنافســية مســتدامة.
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عنــد تقييــم اســتراتيجيتنا فيمــا يتعلــق بدمــج العوامــل البيئيــة والمجتمــع وحوكمــة الشــركات بصــورة أكبــر فــي نمــوذج

 .1عمليات تشــغيلية تأمينية مســتدامة

العمــل لدينــا ،فإننــا نعمــل علــى دراســة كيفيــة تأثيــر العوامــل البيئيــة والمجتمــع وحوكمــة الشــركات الخارجيــة علــى عملياتنــا
التشــغيلية وقدرتنــا علــى توليــد القيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة باإلضافــة إلــى كيفيــة تأثيــر عملياتنــا التشــغيلية علــى البيئــة

يُمكــن تقســيم عملياتنــا التشــغيلية إلــى التعهــد

الخارجيــة ،بمــا فــي ذلــك راس المــال البشــري والمجتمعــي والطبيعــي .ويُعــرف هــذا النهــج باســم المنهجيــة المزدوجــة لألهميــة

بالتأميــن ،والــذي يُشــكل جوهــر نشــاطنا التجــاري،

النســبية للتعامــل مــع االســتدامة.

واألنشــطة االســتثمارية التــي ُتمثــل عنصــرًا
أساســيًا فــي تخصيــص رأس المــال المتــاح بكفــاءة

يوضــح المخطــط الــوارد أدنــاه منهجيتنــا مقســمة إلــى ثــاث خصائــص رئيســية .وتتمثــل الخاصيــة األولــى فــي ضمــان التحــول
الكامــل إلــى عمليــات تشــغيلية تأمينيــة مســتدامة ،والثانيــة فــي التحــول إلــى صاحــب عمــل مســؤول ،والثالثــة فــي التحــول إلــى
عضــو مؤسســي صالــح:

منهجيــة الوثبــة تجاه العوامــل البيئيــة واالجتماعية والحوكمة في مجــال التأمين
عمليات تشــغيلية
تأمينية مســتدامة

صاحب عمل مســؤول

عضو مؤسســي صالح

 االستثمار -التعهــد بالتأمين

 -إدارة المواهب ومكان عمل مســتدام

 -رعاية المجتمــع والطبيعة

أ .نشــاط التعهد بالتأمين

ب .النشــاط االستثماري

المخاطــر  -يتســبب التحــول إلــى اقتصــاد

ُتعــد شــركات التأميــن مــن أكبــر المؤسســات المســتثمرة

عالمــي مســتدام فــي زيــادة المخاطــر المرتبطــة

فــي العالــم ،ونســعى فــي الشــركة لتخصيــص رأس المــال

بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة ،والتــي يجــب

ا لمتو فــر بكفــا ء ة و د مــج ا لعو ا مــل ا لبيئيــة و ا لمجتمــع

علينــا دمجهــا فــي إطــار العمــل الحالــي الخــاص

وحوكمــة الشــركات فــي تحليلنــا لالســتثمارات وعمليــات

بــإدارة المخاطــر المؤسســية ،والــذي يرتبــط

اتخــاذ القــرار.

بصــورة رئيســية بالتغيــر المناخــي والمخاطــر
الناشــئة عــن الظــروف المناخيــة القاســية التــي

ويتمثــل أســلوب شــركة الوثبــة فــي االســتثمار فــي أســلوب

تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى عــدد مــن القطاعــات

المســتثمر الذكــي الواعــي بالقيمــة الكامنــة ،حيــث نحــرص

حــول العالــم ،بمــا فــي ذلــك الســياحة والزراعــة

علــى التعمــق بصــورة كبيــرة فــي مرحلــة البحــث ونمــارس

والعقــارات وغيرهــا .ومــن األهميــة بمــكان

أعلــى درجــات العنايــة الواجبــة ونســعى إلــى التحــول إلــى

تقييــم ا لشــر كا ت لمــد ى تأ ثيــر ا لمخا طــر

مــاك نشــطين.

المرتبطــة البيئــة والمجتمــع والحوكمــة علــى
المتعامليــن مــن األفــراد والشــركات.

المخاطــر ُ -تصاحــب العوامــل المرتبطــة بالبيئــة والمجتمــع
والحوكمــة مجموعــة مــن المخاطــر الناشــئة التــي تواجــه

مــن المســتحيل تحقيــق النجــاح فــي الركائــز البيئيــة واالجتماعيــة دون إقامــة نمــوذج مــن الحوكمــة الجيــدة ،حيــث يضمــن وجــود منظومــة
حوكمــة قويــة ،فــي إطــار البيئــة والمجتمــع والحوكمــة ،تحقيــق المســاءلة وتعييــن المســؤوليات وضمان االتســاق فــي التوجــه بين جميــع أصحاب

الفــرص  -يتعلــق هــذا الجانــب باحتــال الصــدارة

الشــركات التــي أصبــح أداؤهــا علــى مســتوى العوامــل

المصلحــة الداخلييــن .ويجــب أن يُمثــل دمــج العوامــل البيئيــة والمجتمــع وحوكمــة الشــركات جــزءًا ال يتجــزأ مــن هيــكل الحوكمــة بالشــركة ،وهــو

فــي مســيرة التحــول إلــى بلــد أكثــر اســتدامة

المرتبطــة بالبيئــة والمجتمــع الحوكمــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن

مــا يُمكــن تحقيقــه مــن خــال إقامــة لجنــة للبيئــة والمجتمــع والحوكمــة أو لالســتدامة تكــون تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة مباشــرة.

وتقديــم حلــول تدعــم هــذا التحــول .وعــاوة

تقييــم مســتوى قدرتهــا علــى الصمــود .واليــوم ترتبــط قيمــة

علــى الفوائــد الماليــة المحققــة مــن هــذه

الشــركات بأســواق المــال العالميــة الكبــرى بصــورة مباشــرة

الفــرص ،فمــن األهميــة بمــكان إســهام شــركة

بالعوامــل المرتبطــة بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة ،وهــو مــا

المستهدف 1
تنظيم جلســات متعددة
للتوعية على مســتوى الشــركة

 -التأكــد مــن عقــد جلســات التوعيــة علــى

مــن المقرر تحقيق المســتهدف

جميــع المســتويات بالشــركة

بحلول 2023-2022

الوثبــة فــي هــذا التحــول عــن طريــق التفاعــل

يُضفــي أهميــة علــى دمــج تلــك العوامــل فــي جهــود بــذل

مــع المتعامليــن وشــركاء األعمــال لديهــا

العنايــة الواجبــة بالشــركة وأنشــطة المراقبــة واالســتثمار

لمســاعدتهم فــي اتخــاذ قــرارات اســتهالكية

بمــا يضمــن مواصلــة تحســين طيــف المخاطــرة والعائــد

أكثــر اســتدامة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك ،فقــد

بمحفظــة االســتثمار.

قدمنــا أســعار تفضيليــة لألقســاط التأمينيــة
للمتعامليــن عنــد تأميــن الســيارات الكهربائيــة.

الفــرص  -بصفتنــا مســتثمر ذكــي وواعٍ  ،فإننــا نســعى نحــو

وهنــاك فئــة أخــرى مــن أصحــاب المصلحــة يُمثــل

االســتحواذ علــى الحصــص (ذات األهميــة الكبيــرة كلمــا

التفاعــل معهــا أهميــة بالغــة ،أال وهــي الجراجات

أمكــن ذلــك) بالشــركات التــي تمتلــك ميــزة تنافســية واضحــة

وورش اإلصــاح التــي يجــب أن تكــون أكثــر وعيــً

والتــي ُتعــد مــن الشــركات المبتكــرة والرائــدة بالقطاعــات

بالحاجــة إلــى اســتخدام قطــع مســتدامة.

التــي تعمــل بهــا .وســتكون الشــركات التــي تدمــج العوامــل
المرتبطــة بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة فــي نمــوذج
أعمالهــا قــادرة علــى الحفــاظ علــى مســتوى التنافســية
وزيــادة حصتهــا بالســوق .ومــن ثــم فمــن األهميــة بمــكان
تحديــد تلــك الشــركات التــي تتصــدر مشــهد التحــول إلــى
التنميــة المســتدامة.

)(GRI 102-15, GRI 102-20, GRI 102-29, GRI 102-31, GRI 102-32
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المواءمــة مع أهداف التنمية المســتدامة

للتمويل المستدام باإلمارات

يتمثــل صاحــب العمــل المســؤول فــي صاحــب العمــل الــذي يمتلــك اســتراتيجية واضحــة إلدارة المواهــب ُتركــز علــى اســتقطاب

اعتمــدت البلــدان األعضــاء باألمــم المتحــدة البالــغ عددهــا  193بلــدًا فــي عــام  2015جــدول

العربية المتحدة

الموظفيــن وتعيينهــم وتطويرهــم واالســتبقاء عليهــم .وتضــع شــركة الوثبــة رفــاه الموظفيــن فــي قلــب كل مــا تقــوم بــه بحيث

أعمــال  2030للتنميــة المســتدامة (جــدول أعمــال  ،)2030والــذي ينطــوي علــى  17هدفــً ُتمثــل

يراهــا الموظفــون مؤسســة يُمكنهــم مــن خاللهــا بلــوغ تطلعاتهــم وتطويــر مســيرتهم المهنيــة.

أهــداف التنميــة المســتدامة ،وهــو مــا مثــل دعــوة عالميــة للتحــرك للقطــاء علــى الفقــر

المستهدف 2
االتساق مع المبادئ التوجيهية

وحمايــة الكوكــب وإرســاء الســام واالزدهــار للجميــع وعــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب.

 ســتكون عمليــة االتســاق ُمركــزةعلــى دمــج العوامــل المرتبطــة

وباإلضافــة إلــى أهميــة امتــاك اســتراتيجية إلدارة المواهــب ،تحتــاج المؤسســات إلــى خلــق بيئــة مســتدامة ُتعــزز مــن المســاواة بيــن

بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة في

الجنســين والتنــوع والشــمولية .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن احتــرام حقــوق اإلنســان وكفالــة إقامــة بيئــة عمــل خاليــة مــن التمييــز هــو

علــى جميــع أصحــاب المصلحــة ،بمــا فــي ذلــك الحكومــات والشــركات المجتمــع

الحوكمــة واالســتراتيجية وإدارة

أمــر ال يقــل أهميــة.

المدنــي واألوســاط األكاديميــة ،االتحــاد وإقامــة شــراكات متعــددة األطــراف للمســاعدة
علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدام .ويمتلــك القطــاع الخــاص القــدرة علــى التحــول

المخاطــر (المبــدأ  )1مــع العمــل
علــى مواصلــة تحســين منظومــة

وأخيــرًا ،فعلــى المؤسســات التأكــد مــن تطبيــق الممارســات المســتدامة بالمقــرات اإلداريــة ،بمــا فــي ذلك خفــض مســتوى النفايات

إلــى عامــل محفــز للتحــول االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الــذي يُنــادى بــه فــي

رفــع التقاريــر الخاصــة بالبيئــة

والتشــجيع علــى انتهــاج نمــط حيــاة صحــي وترشــيد اســتهالك الطاقة

أجنــدة  2030عــن طريــق تحقيــق االزدهــار االقتصــادي وتوفيــر االســتثمارات وبنــاء القــدرات
واســتحضار االبتــكار والتقنيــات فــي ممارســة األعمــال.

والمجتمــع والحوكمــة
من المقرر تحقيق المستهدف

وتأتــي أجنــدة  2030اســتكما ً
ال التفــاق باريــس بشــأن المنــاخ إدراكًا بــأن االســتدامة البيئيــة ال

بالنسبة للمبدأ  1في الفترة

يُمكــن أن تتحقــق دون إحــراز تقــدم علــى صعيــد جميــع ركائــز أهــداف التنمية المســتدامة.

2024-2023

 .3عضو مؤسســي صالح

وقــد تبنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أجنــدة  2030فــي مرحلــة مبكــرة ورســخت

يعنــي التحــول إلى عضــو مؤسســي صالح خلــق قيمة لــراس المالــي الطبيعــي ورأس المالي

المستهدف 4

أهــداف التنميــة المســتدامة فــي االســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة .بــدأت عمليــة دمــج

المستهدف 3

االجتماعــي ،ومــن ثــم فمــن األهميــة بمــكان بالنســبة للشــركات الحــرص علــى مواصلــة

االنضمام إلى الموقعين على

أهــداف التنميــة المســتدامة أول مــا بــدأت بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة

التحول إلى أحد أعضاء مبادئ

تحســين حســابات انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ومســتوى وعيهــا بحجــم تأثيرهــا علــى البيئــة.

االتفاق العالمي لألمم المتحدة

المســتدامة فــي ينايــر  2017مــن  17كيانــً مــن الكيانــات االتحاديــة ،والتــي تضطلــع كل منهــا

االستثمار المسؤول

وســيتعين علــى الشــركات بعــد قيــاس هــذا األثــر وضــع خطــط واضحــة لخفــض مســتوى
االنبعاثــات باإلضافــة إلــى وضــع خطــة للوصــول بنهايــة المطــاف إلــى الحيــاد المناخــي بمــا

 -االتســاق مــع جميــع المبــادئ

يتســق مــع مبــادرات الحيــاد المناخــي لعــام  2050باإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ا لســتة ا لخا صــة با ال ســتثما ر
ا لمســؤ و ل

بمســؤولية اإلشــراف علــى مســتوى التقــدم المحــرز فــي أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة.
 -تحقيــق المواءمــة مــع جميــع

وقــد رســمت اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة خريطــة بجميــع األهــداف

المبــادئ العشــرة لالتفــاق العالمي

الســبعة عشــر ضمــن إحــدى ركائــز األجنــدة الوطنيــة ،كمــا رســمت كذلــك خريطــة تربــط

لألمــم المتحدة

بيــن مســتهدفات أهــداف التنميــة المســتدامة وأهــداف كل إمــارة علــى حــدة.

وبوضــع ذلــك فــي االعتبــار ،فمــن األهميــة بمــكان أن نعــي كذلــك األثــر البيئــي الــذي
ُتخلفــه اســتثماراتنا ،بمــا فــي ذلــك مــا يعــود للشــركات الزميلــة .فعلينــا المشــاركة مــع

من المقرر تحقيق هذا

نظــرًا لكــون شــركة الوثبــة مــن الشــركات القائمــة باإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فإنهــا

من المقرر تحقيق هذا

الشــركات المســتثمر بهــا والتأكــد مــن دمجهــا هــي أيضــً لالعتبــارات المرتبطــة بالبيئــة

المستهدف في الفترة 2023-2022

ملتزمــة تمــام االلتــزام بدعــم جميــع المبــادرات الحكوميــة ،بمــا فــي ذلــك جهــود

المستهدف في الفترة 2024-2023

والمجتمــع والحوكمــة.
عــاوة علــى مــا ســبق ،يتعيــن علــى الشــركات اإلبقــاء علــى رفاهيــة المجتمــع فــي قلــب
أهدافهــا ،فــا يتنســى ألي شــركة تحقيــق النمــو واالزدهــار فــي مجتمــع يخلــو هــو مــن
ذلــك ،ومــن ثــم يُمثــل اإلســهام فــي تحقيــق االزدهــار بالمجتمــع مهمــة أساســية لنــا.
ويعنــي ذلــك وجــود اســتراتيجيات واضحــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات يُمكــن
مــن خاللهــا للمؤسســات اإلســهام فــي مختلــف القضايــا المجتمعيــة بطريــق التبرعــات
واألنشــطة التطوعيــة .وال يضمــن ذلــك تحقيــق القيمــة للمجتمــع فحســب ،بــل يعمــل
أيضــً علــى بــث شــعور قــوي مــن االنتمــاء بيــن الموظفيــن وهــو مــا يُمثــل أحــد العوامــل
التحفيزيــة بالغــة األهميــة.

الدولــة فــي إطــار أجنــدة  2030وأهــداف التنميــة المســتدامة .وتترســخ تلــك الجهــود فــي
العديــد مــن الخطــط االســتراتيجية علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي ،بمــا فــي ذلــك
مئويــة اإلمــارات  ،2071واألجنــدة الوطنيــة الخضــراء  ،2030-2015ومبــادرة الحيــاد المناخــي
االســتراتيجية ،وغيرهــا.
بعــد أن انتهــت الشــركة مــن تحديــد المواضيــع المرتبطــة بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة
التــي تحمــل األهميــة الجوهريــة األكبــر لنشــاطها التجــاري ،عكفــت علــى مواءمــة كل
موضــوع مــن تلــك المواضيــع مــع أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة .وقــد وقفــت
الشــركة فــي المجمــل علــى  11هدفــً مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تســتطيع
تحقيــق إســهام ملمــوس فــي إنجازهــا مــن خــال أنشــطتها التجاريــة وعالقاتهــا مــع
جميــع أصحــاب المصلحــة.
ويوضــح فهــرس أهــداف التنميــة المســتدامة اتســاق هــذا التقريــر مــع أهــداف التنميــة
المســتدامة كمــا يســتعرض أهــداف التنميــة المحــددة المتأثــرة بــكل قســم.
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فهــرس أهداف التنمية المســتدامة

1

حول هــذا التقرير

2

خطــاب رئيس مجلس اإلدارة

3

رســالة الرئيس التنفيذي

4

لمحــة موجزة عن شــركة الوثبــة الوطنيــة للتأميــن

5

أبــرز األرقام المتعلقــة بالنواحي الماليــة والبيئة
والمجتمعية وحوكمة الشــركات

6

التقييم المســتمر لسلســلة القيمة فــي التأمين

7

توجهنــا االســتراتيجي وتوقعات األعمال

8

نهجنا لتحقيق االســتدامة

9

نموذج خلــق القيمة لدينا
رأس المال المرتبــط بالعالقات

رأس المال المرتبط باألصــول المالية

رأس المــال المرتبط بالموارد البشــرية واألصــول الفكرية

رأس المال المرتبــط بالمجتمع

رأس المــال المرتبط باألصــول الطبيعية

10

حوكمة الشــركة وإدارة المخاطر
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نموذج خلق القيمة لدينا
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المدخالت

نموذج أعمالنا

رأس المال المرتبط
باألصول المالية

رؤيتنا

رأس المال
المرتبــط بالمجتمع

توفير أفضل وسائل األمن والراحة باستمرار من خالل
الحلول المبتكرة والقوية رقميًا.

مليون درهم إماراتي
صافي االستثمار
ومصادر لدخل األخرى

مليون درهم إماراتي
زيادة صافي الدخل
بمقدار  11أضعاف

ارتفاع حقوق المساهمين بواقع  973.52 :٪34.63مليون درهم إماراتي
ارتفاع إجمالي األصول بواقع  1.84 :٪17.38مليار درهم إماراتي
العائد على حقوق الملكية16.86% :
نسبة الدين إلى حقوق الملكية38% :

73

منتجًا وح ً
ال يحسن
مستوى حياة متعاملينا

قوى عاملة
متنوعة
ومتحفزة مع
التركيز على
التحول الرقمي

مطالبة في عام 2021
تصب الشــركة تركيزها على
توفير ســبل األمن والراحة
للمتعامليــن مــع الحفاظ على
قدرتهم على النمو والتوســع
في اســتخدام الطرق الذكية

تطوير منتجات وحلول
مخصصة ومبتكرة

آلية التعهد
بالتأمين والتسعير

نشاط االستثمار
إدارة المطالبات

2021-2022
خطة العمل االستراتيجية
النمو
معدل نمو مطرد مســتهدف إلجمالي
األعمال (استهداف  336مليون
درهم إمارتي بحلول عام )2024

شريحة جديدة في السوق
التركيز على األعمال المباشرة
ومجموعات المنتجات الجديدة

التكنولوجيا
 تحسين مســتوى الكفاءة وترشيد النفقات تحســين خدمات التعهد بالتأمين -تحســين التواصل مع المتعاملين

نسبة الخسارة
على أساس سنوي -
إجمالي المطالبات في حدود ٪65

زيــادة العائد على حقوق الملكية
تحقيق األربــاح المرجوة المرصودة في الميزانية،
مما يتيح توزيع األرباح حســب الخطة

التأمين على

200,000

سيارة ف عام 2021
تقديم خدمات لعدد

342,000

متوسط معدل االستبقاء على مدى السنوات الثالث الماضية 87%
 84%من الموظفين راضون بصوة عامة عن عملهم لدى الشركة
 26%من اإلناث ،و ٪17نسبة التوطين ،و 20جنسية

 85%من كبار المسؤولين تم تأهيلهم من الداخل وقد عملوا لدى الشركة
لمدة تربو على  7سنوات

ُخصص ما نسبته  73%من النفقات الرأسمالية في عام  2021للتحول الرقمي

تقديم

25,000

إدارة االحتياطيات

رأس المال المرتبط
باألصــول الطبيعية

ارتفاع إجمالي األقساط
المحررة بواقع ٪3.22

145.87

164.17

رأس المال المرتبط بالموارد البشــرية واألصول الفكرية

تسويق وتوزيع
المنتجات/الحلول من
خالل قنوات مختلفة

الصفحة 37

مليون درهم إماراتي

يلتــزم بقيــم شــركة الوثبة جميــع أفرادها المنتســبين إليهــا والمتزايــد عددهم.
وتواصــل شــركة الوثبــة دعــم مبــادئ االحترافيــة والموثوقيــة والنزاهــة والعــزم
والتميــز مــن خــال تعزيــز قيــام ثقافــة الشــغف والتميــز فــي جميــع جوانبهــا.

رأس المال المرتبط
بالعالقات

الصفحة 21

316.47

قيمنا

التزامنا
الصفحة 27

رأس المــال المرتبط باألصول المالية
تعزيــز رأس المال المرتبط باألصول المالية االرتكاز على أســاس مالي قوي

تســتهدف شــركة الوثبــة تعزيــز مكانتهــا بســوق اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مصــاف
الجهــات الفاعلة الرئيســية والتحول إلى «الشــركة المفضلــة» عن طريق النمــو بعيد المدى
المصحــوب بالربحيــة ،والدراســة المتأنيــة فــي مجــال التعهــد بالتأميــن ،وإدارة المخاطــر،
وتقديــم مجموعــة شــاملة ومبتكــرة مــن المنتجــات مــع توفيــر خدمــة فريــدة مــن نوعها.

الصفحة 24

رأس المال المرتبط
بالموارد البشرية
واألصول الفكرية

المخرجــات والنتائج

الموائمة مع أهداف التنمية المستدامة

رأس المال المرتبط بالعالقات
إقامة شراكات قوية
 التفاعل المســتمرة مع أصحاب المصلحة الرئيســيين بالشركة إقامة عالقات عمل قوية طويلة األجل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة على مستوى العالم التقييم المســتمر للموردين ،بما في ذلك الجراجات/ورش اإلصالح التي تعمل معها الشــركةبهــدف ضمان تحقيق التميــز في خدمة المتعاملين

متعامل في عام 2021

رأس المال المرتبط بالمجتمع
التركيز علــى المتعاملين والمجتمع
 التواصل المســتمر مع متعاملينا والمجتمع عبر وســائل التواصل االجتماعي ،مع زيادةعــدد المتابعين عن  94,000متابع في عام 2021

 -تجاوز مؤشــر نقاط رضا المتعاملين نســبة  90%منذ عام 2019

تراوح مؤشــر صافي نقاط الترويج بين ( 50-70أعلى من متوســط القطاع
الــذي يتراوح في الوقت الحالي بين  30و)40

 وصول نقاط تجربة المتعاملين في عام  2021إلى نســبة 88% حل ما نســبته  100%من جميع الشكاوى مثــل موردونا اإلماراتيون ما نســبته  85%من إجمالي عدد موردينا في عام 2021 زادت االســتثمارات المجتمعية ثالثة أضعافها تقريبًا في الســنوات الخمس الماضيةلتصــل إلى  100,000درهم إماراتي في عام 2021

رأس المــال المرتبط باألصول الطبيعية
الصفحة 42

 شــركة حاصلة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 قيــاس دقيــق النبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عمليات الشــركة والمبنى المملوك لها فيأبوظبــي باتباع بروتوكول غازات الدفيئة
 إدارة الورق :تقليل اســتخدام الورق بواقع  58,500ورقة إجما ًال في عام 2021
 طــرح منتجات تأمين للمركبات الصديقة للبيئة بقســط تفضيلي :التأمينعلى  281مركبــة صديقة للبيئة في عام 2021
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رأس المال المرتبط بالعالقات
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رأس المال
المرتبــط بالعالقات

(GRI 102-21, GRI-102-29, GRI 102-31, GRI 102-40,
)GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-47

ال يتســنى للشــركة خلــق قيمــة مســتدامة
ســوى مــن خــال بنــاء وطيــدة ذات طابــع
شــخصي مــع جميــع أصحــاب المصلحــة.
و لكو ننــا شــر كة ُمر كــز ة علــى ا لعنا صــر

 .1تحديــد أصحاب المصلحة الرئيســيين:

 .2تحليل طرق المشــاركة:

اســتخدمت شــركة الوثبــة المعاييــر المتمثلــة فــي االعتماديــة والتأثيــر

حــددت الشــركة قنــوات المشــاركة لــكل فئــة مــن تلــك الفئــات وحللــت أشــكال التفاعــل والنتائــج بهــدف التوصــل إلــى اســتيعاب أفضل

والمصلحــة فــي تحديــد قائمــة أوليــة لفئــات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين

لالهتمامــات والتوقعــات الخاصــة بــكل عنصــر مــن أصحــاب المصلحة.

علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي.

البشــرية ،تتفهــم شــركة الوثبــة القيمــة

مجموعــات أصحاب المصلحة الرئيســية

طرق المشــاركة الحالية والتواتر

الموضوعات الرئيســية
المطروحــة للنقاش

 اإلنترانت برنامج إدارة الموارد البشرية ()HRMS النشرات اإلخبارية رسائل الرئيس التنفيذي اجتماعات اإلدارة االستطالعات -فعاليــات بناء الفريق والتدريب الداخلي

 رفاه الموظفين الصحة والسالمة تطوير المواهب بيئة عمل مستدامة -أخالقيات العمل

المتحققــة مــن إقامــة شــراكات وعالقــات
مســتمرة فــي مجــال األعمــال ورعايتهــا ،كمــا
أن بنــاء هــذه العالقــات يُمثــل نقطــة تركيــز
ر ئيســية لشــر كة ا لو ثبــة فــي مســير تها
الموظفون

لتقويــة مكانتهــا ويمنحهــا ميــزة تنافســية

الموظفون

و يُمكنهــا مــن بنــاء حلــول تأميــن شــاملة
تمنــح

ا لمتعا مليــن

مســتو ى

ا لحما يــة

والمرونــة المطلــوب.

الهيئات التنظيمية
واإلعالم والمجتمع..
إلخ

المتعاملون

المشــاركة مع أصحاب
المصلحــة لدينا
ُتمثــل المشــاركة مــع أصحــاب المصلحــة ركيــزة
أساســية فــي عمليــة بنــاء العالقــات وخلــق قيمــة

المتعاملون

المساهمون
والمستثمرون

الموردون
وشركاء العمل

الموردون
وشركاء العمل

علــى المــدى البعيــد للجميــع ،ومــن ثــم فمــن
شــأن المشــاركة معهــم بصــورة دوريــة مــن
خــال القنــوات المناســبة منحنــا القــدرة علــى
لــكل واحــد منهــم .وســيمكننا بعــد ذلــك دمــج
قيمــة مشــتركة.

 التدريب والورش الفعاليات -بوابات الخدمات

القطاع

بنــاء اســتيعاب واضــح لمــا هــو مهــم بالنســبة
هــذه المعرفــة فــي اســتراتيجيتنا مــن أجــل خلــق

 خدمات المتعامليــن والتفاعل معهم من خالل منصاتمتعددة (أي عبر االتصــال الهاتفي ،والموقع اإللكتروني،
وتطبيق  WhatsAppلألعمــال ،والبريد اإللكتروني وغير ذلك)...
 -اســتطالعات صافي نقاط الترويج والمالحظات

المساهمون
والمستثمرون

تتألــف مــن ثــاث مراحــل:

الهيئــات التنظيمية
واإلعالم والمجتمع..
إلخ

القطاع

 ممارسات المشتريات النزيهة أخالقيات العمل تكامل الجوانــب البيئية واالجتماعيةوحوكمة الشركات

 إفصاحات السوق اجتماعات الجمعية العامة التواصل الشــخصي من جانب قسمعالقات المستثمرين
 -اإلشعارات المؤسسية

 أخالقيات العمل تكامل الجوانــب البيئية واالجتماعيةوحوكمة الشركات
 األداء االقتصادي حماية البيانات األثر البيئي -التســويق والملصقات التعريفية

 المشاركات التطوعية اللقاءات المنشــورات والفعاليات المجتمعة لتبادلاألفكار والمراســات مع الجهات التنظيمية
 -المشاريع واالستطالعات

 المســائل التنظيمية المرتبطة بالبيئةوالمجتمع والحوكمة
 التوطين األمن السيبراني االمتثال البيئي -رفاهية المجتمع

 فعاليات التواصل الشبكي المؤتمرات أنشطة التعاون -االتصاالت الشخصية

 الممارسات الصناعية المسؤولية المؤسسية امتثال الجوانــب البيئية واالجتماعيةوحوكمة الشركات
 -األثر البيئي

ولتحقيــق هــذه الغايــة ،وضعــت شــركة الوثبــة
عمليــة شــاملة لمشــاركة أصحــاب المصلحــة

 تجربــة المتعاملين وخدمة المتعاملين حماية البيانات -رضا المتعاملين
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ـاء علــى هــذا النهــج ،توصلــت الشــركة إلــى قائمــة نهائيــة بالموضوعــات
وبنـ ً

ونســرد فيمــا يلــي قائمــة بالمواضيــع الجوهريــة لشــركة الوثبــة ،فضــ ً
ا عــن ربطهــا بإفصاحــات المبــادرة العالميــة

الجوهريــة ورتبتهــا حســب مــدى أهميتهــا ،كمــا هــو مبيــن فــي الرســم

للتقاريــر ذات الصلــة بهــا ومقاييــس البيئــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة الصــادرة عــن ســوق أبوظبــي لــأوراق

ُتمثــل عمليــة إشــراك أصحــاب المصلحــة بالشــركة عمليــة

البيانــي التالــي .ونتيجــة لهــذا النشــاط ،قســمت الشــركة هــذه الموضوعــات

الماليــة .ويعــرض فهــرس محتــوى المبــادرة العالميــة للتقاريــر وســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة الــوارد فــي نهايــة التقرير

مســتمرة ،حيــث نعمــل دائمــً علــى تقييــم منهجيتنــا بهــدف

إلــى فئتيــن همــا« :الموضوعــات ذات األولويــة» و»الموضوعــات ذات األهميــة

تفاصيــل جميــع إفصاحــات االســتدامة والمعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر واألقســام المرجعيــة ذات الصلــة.

التنقيــح الدائــم للعمليــة المتبعــة بالشــركة وتحســينها

المســتمرة» .ونقحــت الشــركة هــذه القائمــة فــي عــام  2020لمراعــاة

إلــى جانــب إجــراء ممارســات إلشــراك المصلحــة الداخلييــن

التغييــرات التــي طــرأت علــى المشــهد التشــغيلي فيهــا -وال ســيما جائحــة

والخارجييــن علــى مســتوى البيئــة والمجتمــع والحوكمــة.

كوفيــد -19-والتــي تؤثــر علــى الموضوعــات الجوهريــة للشــركة وأعــادت

 .3التحســين المستمر

ا لبند

الموضوع الجوهري الرئيســي

إفصاح المبــادرة العالمية
للتقاريــر ذو الصلة

إجــراء التقييــم فــي عــام  ،2021األمــر الــذي ضمــن مراعــاة أحــدث التوجهــات

األولوية

الســائدة والمخــاوف التــي تنتــاب أصحــاب المصلحــة وآثــار القطــاع.

وقــد تســببت جائحــة فيــروس كورونــا فــي تعطــل العمــل

1

بالطــرق التقليديــة المتبعــة فــي بنــاء العالقــات ،ومــن ثــم أصبح
التحــول الرقمــي لبنــاء العالقــات وتســخير شــبكات العالقــات
القائمــة أهــم مــن أي وقــت مضــى.

األولوية

2

مرتفع

أهمية مستمرة

االرتبــاط بأهم الجوانب

2

5

يمنحنــا إجــراء تقييــم األهميــة النســبية القــدرة علــى تنســيق
قراراتنــا التشــغيلية واالســتراتيجية مــع أولويــات أصحــاب
المصلحــة الرئيســيين ويضمــن خدمتنــا لهــذه الشــراكات
والعالقــات بطريقــة فعالــة مــع تقديــم مــا يُمثــل األهميــة
األكبــر لهــم.

األهمية ألصحــاب المصلحة

4
11

8

1

3

عليهــا مــن خــال تحســين مســتوى األداء .وقــد ســرنا علــى

التحول الرقمي والتحول إلى
النظام الالورقي في التأمين
خصوصية وأمان البيانات

6

7

4

9
10

ال ينطبق

ال ينطبق

GRI 418

 G6خصوصية البيانات

خصوصية العمالء

استقرار األسوق المالية

GRI 201

5

تجربة المتعاملين

GRI 417

6

الصحة والسالمة

GRI 403

7

الحوكمة وإدارة المخاطر

GRI 102-18

األهمية النســبية لآلثــار االقتصادية والبيئيــة واالجتماعية

التسويق والملصقات التعريفية
الصحة والسالمة المهنية

هيكل الحوكمة
ممارسات الشراء

مرتفع

GRI 205

مكافحة الفساد

منهجيــة مزدوجــة لتحقيــق ذلــك:

 E10التخفيف من حدة المخاطر المناخية

األداء االقتصادي

GRI 204

منخفض
منخفض

ال ينطبق

 E8الرقابة البيئية
 E9الرقابة البيئية
 E10التخفيف من حدة المخاطر المناخية

األهمية المســتمرة

الجوهريــة ،حيــث حددنــا قائمــة بمواضيــع البيئــة والمجتمــع
ـاء علــى ذلــك تحقيــق أكبــر أثــر
علــى أعمالنــا والتــي يُمكننــا بنـ ً

مخاطر المناخ والفرص

3

وقــد افتتــح تقريــر االســتدامة لعــام  2019تقييمنــا للمســائل
والحوكمــة ذات األهميــة الجوهريــة التــي تؤثــر بأكبــر شــكل

إفصاح سوق أبوظبي
لــأوراق المالية ذو الصلة

GRI 413

ال ينطبق

S7
معدل اإلصابات
ّ
 S8الصحة والسالمة العالمية
 G1تنوع مجلس اإلدارة
 G2استقاللية مجلس اإلدارة
 G3الرواتب بحوافز
 G4القواعد السلوكية للمورد
 G5األخالقيات ومكافحة الفساد
 S12االستثمار المجتمعي

المجتمعات المحلية
مخاطر المناخ
والفرص

7

2

الرقمنة
والتأمين بال أوراق

8

علــى القطــاع .ثــم قمنــا بمواءمــة هــذه الموضوعــات الخاصــة

3

خصوصية
وأمان البيانات

ا لتشــغيلية .

4

استقرار
األسوق المالية

5

تجربة
العميل

6

الصحة
والسالمة

تأثيــر أعمالنا ودورنــا بالمجتمع
تحمــل االســتدامة أهميــة متزايــدة يومــً بعــد يــوم فــي قطــاع
التأميــن ،ومــن أجــل اســتيعاب اآلثــار االقتصاديــة والبيئيــة
واالجتماعيــة بأكبــر صــورة ممكنــة ،فقــد أجرينــا تحليــ ً
ا
مســتفيضًا للنظــراء ودرســنا التوجهــات العالميــة التــي تؤثــر
بالقطــاع مــع التركيــز االســتراتيجي للشــركة وأولوياتهــا

حوارنا مع أصحــاب المصلحة
تمكنــت الشــركة -نتيجــة لتواصلهــا مــع أصحــاب المصلحــة-
بنــاء
مــن فهــم التوقعــات واالهتمامــات الرئيســية وترتيبهــا
ً
علــى مــدى أهميتهــا لــكل صاحــب مصلحــة رئيســي.

1

9
10
11

الحوكمة وإدارة
المخاطر

8

GRI 302

 E1انبعاثات الغازات الدفيئة
 E2كثافة االنبعاثات
 E3استخدام الطاقة
 E4كثافة الطاقة
 E5مزج الطاقة
 E6استخدام المياه
 E7العمليات البيئية

9

إشراك الموظفين

GRI 401

معدل دوران الموظفين
S3
ّ
 S11التوطين

10

التنوع والشمول

GRI 405

S2
معدل الراتب بين الرجل والمرأة
ّ
 S4التنوع بين الجنسين
 S6عدم التمييز
 G1تنوع مجلس اإلدارة

المنتجات الخضراء/الحلول
المستدامة

GRI 305

المنتجات
الخضراء والحلول
المستدامة
مشاركة
الموظفين
التنوع
والشمول
التدريب
والتطوير

الطاقة

االنبعاثات

11

التدريب والتطوير

التوظيف

التنوع وتكافؤ الفرص

GRI 404

ال ينطبق

التدريــب والتعليم
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رأس المــال المرتبط باألصول المالية

25

رأس المــال المرتبط باألصــول المالية

(ألف درهم إماراتي)

)(GRI 102-7, GRI 201-1, GRI 201-2, ADX-E10

ال يقتصــر مفهــوم االســتدامة علــى الحفــاظ علــى البيئــة ومعالجــة
المشــكالت مثــل مشــكلة تغيــر المنــاخ ،بــل يمتــد أيضــً ليشــمل

350,000

تحســين مســتويات المعيشــة وتحقيــق الرخــاء لعــدد أكبــر مــن

300,000

النــاس .ومــن الواضــح أن للشــركات دور كبيــر فــي هــذا الصــدد

250,000

بصفتهــا المحــرك الرئيســي للنمــو االقتصــادي ،وتضطلــع بهــذا الــدور

200,000

بطــرق شــتى.
يتأثــر المســاهمون وغيرهــم مــن مقدمــي رأس المــال كالبنــوك
تأثــرًا مباشــرًا بقــدرة متعامليهــم مــن شــريحة الشــركات علــى
تحقيــق األربــاح ،حيــث يطلــب المســاهمون الحصــول علــى عائــد علــى
اســتثماراتهم ،فــي حيــن تحتــاج البنــوك إلــى التأكــد مــن أن الشــركات
تســتطيع ســداد الفوائــد والديــون المســتحقة فــي ذمتهــا .باإلضافــة

150,000

-

 -المجتمــع :يمكــن للشــركات تقديــم مســاهمات ماليــة للمجتمــع فــي

 الحكومــات :تســاهم الشــركات فــي المــوارد الماليــة للحكومــةمــن خــال دفــع الضرائــب أو الرســوم .وتعتمــد الحكومــات علــى هــذه
اإليــرادات للوفــاء بالتزاماتهــا المختلفــة تجــاه المواطنيــن فــي صــورة
توفيــر الخدمــات العامــة لهــم.
 المــوردون :تشــتري الشــركات المــواد و/أو الخدمــات مــن عــدة مورديــنمختلفيــن ،ويكــون عــدد كبيــر مــن هــؤالء المورديــن مؤسســات صغيــرة
ومتوســطة تمثــل عصــب اقتصــاد الدولــة وتتولــى توظيــف العديــد مــن
األشــخاص.
وقــد حققــت شــركة الوثبــة بصــورة ثابتــة نتائــج ماليــة قويــة أتاحــت
للشــركة خلــق قيمــة للمســتثمرين ومقدمــي رأس المــال وغيرهــم مــن
أصحــاب المصلحــة .ويوضــح الرســم البيانــي التالــي إجمالــي أقســاط
التأميــن المحــررة ،باإلضافــة إلــى صافــي األقســاط المكتســبة علــى مــدى

178,356

214,016

207,306

2019

2021

2020
صافي األقســاط المكتسبة

(ألف درهم إماراتي)

صورة تبرعــات أو منح أو رعاية أو غيرها مــن صور المبادرات

أســرهم واالدخــار مــن أجــل مســتقبلهم.

2017

2018

إجمالي أقســاط التأمين المحررة

إليراداتهــا ،ومنهــم مــا يلــي:

تنافســية ،األمــر الــذي يســمح للعمــال بتلبيــة احتياجاتهــم ورعايــة

250,030

50,000

يســتفيدون أيضــً مــن األداء المالــي للشــركة وكيفيــة توزيعهــا

خــال تعيينهــم بوصفهــم موظفيــن لديهــا ومنحهــم عــروض أجــور

128,861

154,961

306,607

100,000

إلــى ذلــك ،يوجــد عــدد مــن أصحــاب المصلحــة اآلخريــن اللذيــن

 -الموظفــون :تحقــق الشــركات أســباب الرخــاء لعــدد مــن األفــراد مــن

237,169

271,162

316,474

2,000,000

1,838,944

1,800,000
1,600,000
1,400,000

1,437,764

1,565,160

1,569,568

1,566,635

1,200,000
1,000,000
800,000

850,772

851,223

973,524
765,859

723,119

600,000
400,000
200,000
-

2017
األصول

2018

2019

2020

2021

حقوق المســاهمين

الســنوات الخمــس الماضيــة.
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با إل ضا فــة إ لــى ذ لــك  ،عــز ز ت ا لشــر كة
ميزانيتهــا العموميــة ،األمــر الــذي ســمح
لهــا بالنمــو وتنويــع أعمالهــا مــع تحقيــق
الرخــاء المســتمر لحاملــي بوالــص التأميــن
ومؤسســات اإلقــراض والدائنيــن.
وتتمتــع شــركة الوثبــة بنســب ماليــة قويــة

نســبة الدين إلى
حقــوق الملكية

38%

العائد على
حقــوق الملكية

16.86%

النســبة المجمعة

91.45%

نسبة الخسارة

53.95%

نســبة القدرة على الوفاء

177.1%

تثبــت تركيزهــا علــى جــودة أعمالهــا (توضــح
ا لنســب ا لتا ليــة ا أل د ا ء ا لمســجل للســنة
الماليــة :)2021

القيمــة االقتصاديــة المحققة والموزعة

 .1القيمــة االقتصادية المباشــرة المحققة :اإليرادات؛
 .2القيمــة االقتصاديــة الموزعــة :تكاليــف التشــغيل وأجــور الموظفيــن

تا لقيمــة ا ال قتصا د يــة ا لمحققــة و ا لمو ز عــة

والمنافــع التــي يحصلــون عليهــا والمدفوعــات لمقدمــي رأس المــال

للشــركة هــي معيــار خــاص بالمبــادرة العالميــة

والمدفوعــات للحكومــة واالســتثمارات المجتمعيــة؛

للتقاريــر يســمح للشــركة باحتســاب أهــم آثارهــا
علــى االقتصــاد واألفــراد والمجتمــع ورفــع تقاريــر

 .3القيمــة االقتصاديــة المحتفــظ بهــا« :القيمــة االقتصاديــة المباشــرة
المحققــة» ناقص «القيمــة االقتصادية الموزعة»

عنهــا ،وتضــم مكونــات هــذا المقيــاس مــا يلــي:
وبالنســبة لشــركة الوثبــة ،نســتعرض فــي الرســم البيانــي التالــي هــذه
الفئــات الثــاث للقيمــة االقتصاديــة:

(ألف درهم إماراتي)
القيمــة االقتصادية الموزعة
 204,170درهم إماراتي

القيمــة االقتصادية المباشــرة المحققة
 221,257درهم إماراتي
درهمًا
إماراتيًا

157,304
تكاليف التشغيل

درهمًا
إماراتيًا

221,257
اإليرادات

درهمًا
إماراتيًا

29,943
أجور ومزايا الموظفين

درهمًا
إماراتيًا

8,501

المدفوعات المقدمة لمقدمي رأس المال

درهمًا
إماراتيًا

8,322

المدفوعات المقدمة للحكومة
(ضريبة القيمة المضافة)

مالحظة :تشــمل القيمة االقتصادية الموزعة أيضًا االســتثمارات المجتمعية التي بلغت  100.000درهم إماراتي.
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رأس المال المرتبط بالموارد البشــرية واألصول الفكرية

28

رأس المــال المرتبــط بالمــوارد
البشــرية واألصــول الفكريــة

2019

134

16

فرع دبي

المقر الرئيسي
أبوظبي

(GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-16, GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 403-1,
GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7,

150

إجمالي عدد
الموظفين

GRI 403-8, GRI 403-9, GRI 404-1, GRI 404-3, GRI 405-1, GRI 417-2,

GRI 417-3, GRI 418-1, ADX-S2, ADX-S3, ADX-S4, ADX-S5, ADX-S6,

)ADX-S7, ADX-S8, ADX-G6

2020

135

يمثــل رأس المــال المرتبــط بالمــوارد البشــرية القيمــة التــي

15

فرع دبي

المقر الرئيسي
أبوظبي

يضيفهــا الموظفــون إلــى المؤسســة بإعمــال مهاراتهــم
ومعرفتهــم العمليــة وخبراتهــم .فعندمــا يبتكــر هــؤالء

150

إجمالي عدد
الموظفين

من ســعادة الموظفين»

الموظفــون بغــرض تطويــر منتجــات وحلــول ومعــارف
جديــدة ذات ملكيــة خاصــة ،فإنهــم يضيفــون قيمــة إلــى
الشــركة فــي صــورة رأس مــال مرتبــط باألصــول الفكريــة.

2021

140

الفكريــة مــن المكونــات األساســية فــي نجــاح أي عمــل

150

10

فرع دبي

المقر الرئيسي
أبوظبي

ويُعــد رأس المــال المرتبــط بالمــوارد البشــرية واألصــول

إجمالي عدد
الموظفين

األدوات والمبــادرات التاليــة لكســب والء الموظفيــن:

األشــخاص المناســبين ،واالســتثمار فــي تطويرهــم،
وإقامــة ثقافــة تخــرج أفضــل مــا الديهــم وتشــجعهم
قــادرة علــى مواجهــة تحديــات المســتقبل.

 -التواصــل المفتــوح :تســعى شــركة الوثبــة جاهــدة إلــى إقامــة بيئــة

نظــام التعاقد الدائم/نظــام الدوام الكامل

تتســم بالشــفافية واالنفتــاح و ُتقــدر فيهــا آراء وأفــكار الجميــع ،األمــر
ّ
يمكــن الموظفيــن مــن المســاهمة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات
الــذي

2019

أولويتنــا موظفونا

مــن ســعادة الموظفيــن» ،حيــث إن الشــركة تعــزز قيــام

مــن خــال طــرح أفكارهــم ومناقشــتها والمشــاركة فــي الجلســات

35

اإلناث

والء الموظفيــن ورفاهيتهم
تتمثــل قيــم شــركة الوثبــة فــي «ســعادة المتعامليــن

23%

اإلناث

115

الذكور

77%

الذكور

2020

اإلناث

حافــزًا للموظفيــن علــى تحقيــق النتائــج ،وتحــث علــى العمــل

23%
اإلناث

115

الذكور

77%

الذكور

نهايــة عــام  ،2021وجميــع هــؤالء الموظفيــن ُمعينــون علــى

النظيفــة» التــي تشــجع الموظفيــن علــى تقديــم أفكارهــم إلقامــة

الذاتيــة للموظفيــن :تيســر شــركة الوثبــة ســبل التواصــل الداخلــي
مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالموظفيــن وتطبيــق الهاتــف
ّ
يمكــن الموظفيــن مــن البقــاء
المتحــرك الخــاص بالخدمــة الذاتيــة والــذي
علــى اتصــال وإطــاع دائــم بأحــدث المعلومــات بشــأن جميــع األمــور ،بــدءًا

الجماعــي ،وتشــجعهم علــى البقــاء بالشــركة .ويمثــل

بلــغ إجمالــي عــدد موظفــي شــركة الوثبــة  150موظفــً فــي

التــي شــهدناها فــي اآلونــة األخيــرة علــى ذلــك تدشــين مبــادرة «الطاقــة

 -البوابــة اإللكترونيــة الداخليــة والهاتــف المتحــرك الخــاص بالخدمــة

35

الموظفيــن ورضاهــم ،إذ تشــكل بيئــة العمــل اإليجابيــة

حيويــً فــي مواصلــة نجاحهــا.

والمناقشــات الرســمية لتبــادل األفــكار مــع اإلدارة العليــا .ومــن األمثلــة

مــكان عمــل يتســم بقــدر أكبــر مــن االســتدامة.

ثقافــة إيجابيــة فــي مــكان العمــل تدعــم تحقيــق رفاهيــة

اســتبقاء الموظفيــن األكثــر موهبــة لــدى الشــركة عامــ ً
ا

يُعــد والء الموظفيــن العامــل الرئيســي فــي إقامــة ثقافــة العمــل هــذه
ومنحهــم شــعورًا باالنتمــاء وااللتــزام .وقدمــت أدخلــت شــركة الوثبــة

شــركة تجاريــة ،وعليــه تلتــزم شــركة الوثبــة باســتقطاب

ّ
ويمكننــا هــذا النهــج مــن بنــاء شــركة
علــى االبتــكار.

«سعادة المتعاملين

مــن إرشــادات الصحــة والســامة ووصــو ً
ال إلــى التدريــب

2021

39

اإلناث

26%
اإلناث

111

الذكور

74%
الذكور

أســاس العمالــة الدائمــة بنظــام الــدوام الكامــل.
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 -الجوائــز والتكريــم :تــدرك شــركة الوثبــة أهميــة تكريــم موظفيهــا وتقديــم

 -اســتبيانات بشــأن رضــا الموظفيــن :تنظــم شــركة الوثبــة حلقــات غيــر رســمية

 -فعاليــات الشــركة :تنظــم شــركة الوثبــة فعاليــات تكويــن الفــرق

المكافــأة لهــم علــى إنجازاتهــم وعملهــم الــدؤوب .وقــد بذلــت الشــركة الكثيــر مــن

لتلقــي مالحظــات مــن الموظفيــن وتبــادل األفــكار .وفــي عــام  ،2021خطــت الشــركة

بهــدف رفــع الــروح المعنويــة لــدى لشــركة وتســاعد فــي خلــق شــعور

الجهــد لوضــع برنامــج للجوائــز والتكريــم وضمــه إلــى أهــداف قســم المــوارد البشــرية

خطــوة إلــى األمــام إذ أنهــا اســتحدثت اســتبيانًا جديــدًا باســم «  »AWNIC HEARSبوصفه

بالشــمول واالنتمــاء بيــن موظفيهــا .ورغــم أن جائحــة كوفيــد 19-قــد

بصفتــه وســيلة لتحفيــز الموظفيــن .وتقــدم شــركة الوثبــة جوائــز ســنوية لموظفيهــا

ســبي ً
ال أكثــر منهجيــة لجمــع مالحظــات الموظفيــن .وقــد أظهــر االســتبيان االفتتاحــي

تمخــض عنهــا عــددًا مــن التحديــات ،فــإن الشــركة تمكنــت مــن تنظيــم

وأقســامها وفروعهــا التــي تحقــق أفضــل أداء وتقــدم جوائــز خاصــة للموظفيــن

شــعور مــا نســبته  ٪84مــن الموظفيــن بالرضــا بصــوة عامــة عــن عملهــم لــدى الشــركة.

بعــض الفعاليــات وقــد زاد عــدد الفعاليــات فــي عــام .2021

الذيــن أمضــوا فــي عملهــم لــدى الشــركة  15عامــً.

ويعــرض الرســم البيانــي التالــي تفاصيــل فئــات معينــة.

84%

الجوائــز والتكريم

جائزة التميز (التفاني واإلخالص)

2019

2020

2021

15

موظفين

3

3

موظفًا

شهادة تقدير عرفانًا بالجهود الخالدة
والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة
خالل جائحة كوفيد19-

العمل الجماعي المتميز

المشروع المميز

الحاصلون على جوائز
طول الخدمة

موظفين

2

العدل واإلنصاف

فريقان من
فرق المشاريع

فريقان من
فرق المشاريع

فريق مشروع

فريق مشروع

موظفان

4

1

2

الصحة والعافية
(تحدي بناء العضالت)

1

فائز

4

3

التدريب والتطوير

فائزين

2

موظفان

إدارات األداء
المكافــآت والتقدير

3

موظف واحد

القيادة والتواصل

موظفين

مراكز تالية

1

94%
60%

50%

7

موظفين

جــودة بيئة العمل
التوازن بيــن العمل والحياة

الصحة والعافية
مناسبات خاصة
احتفاالت ثقافية

87%

79%

الرضاء الوظيفي

اليوم الوطني لدولة اإلمارات
(المشاركة الفنية)

الدعم التعليمي للموظفين

المعلومات والموارد

1

موظفين

التحســينات المستمرة

مشــاركة الموظفين

موظفين

2

إجمالي نسبة
الرضا حسب الردود

تقارب الموظفين

جميع

فعاليات الشــركة

94%

93%
83%

2
3
3

3
3
3

12
1
5

ُتعــد حمايــة الصحــة البدنيــة والنفســية لموظفــي شــركة الوثبــة مــن أولوياتهــا ،حيــث إن
الشــركة تريــد التأكــد مــن تحقيــق الموظفيــن للتــوازن الســليم بيــن عملهــم وحياتهــم
الشــخصية ورعايــة صحتهــم بصــورة عامــة .وتحقيقــً لهــذه الغايــة ،فــإن الشــركة
تدشــن مبــادرات بشــأن العافيــة بصــورة منتظمــة .ومــن المبــادرات التــي دشــنتها فــي
اآلونــة األخيــرة مــا يلــي:

82%

 -تحــدي فقدان الوزن «تحــدي بناء العضالت»

87%

81%

2019

2020

2021

 -حملــة العافيــة األســبوعية التــي يشــارك فيهــا الموظفــون مــع غيرهــم نصائــح بشــأن

96%

أســلوب الحياة الصحي
 أنشطة تشــكيل الفرق فحوصــات طبية عامة منتظمــة في الموقعوخــال جائحــة كوفيــد ،19-بذلــت الشــركة قصــارى جهدهــا الطــاع الموظفيــن علــى
أحــدث معلومــات الصحــة وقدمــت الدعــم الــازم لحمايــة ســامتهم .ولــم يبلــغ عــن
أي إصابــات مرتبطــة بالعمــل فــي عــام .2021
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30

اســتقطاب الموظفين واســتبقاؤهم

الموظفون الذيــن تركوا العمل

تســاهم مبــادرات والء الموظفيــن ورفاهيتهــم

2019

هــذه فــي تحقيــق رســالة شــركة الوثبــة المتمثلــة
فــي أن تصبــح صاحــب العمــل المفضــل فــي
قطــاع التأميــن وتمكنهــا مــن جــذب أفضــل
المواهــب واســتقطابها واســتبقاءها ،علمــً بــأن

6
30%

التنوع والشمول

14
70%

اإلناث

2020

الذكور

9
60%

6
40%
اإلناث

2021

الذكور

تجســد القــوى العاملــة لــدى شــركة الوثبــة طبيعــة تعــدد الثقافــات التــي

17
65%

9
35%

الذكور

اإلناث

يتســم بهــا ســكان اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث إنهــا تمثــل أكثــر مــن
 13جنســية مختلفــة .والمتــاك قــوى عاملــة تتســم بالتنــوع فوائــد عديــدة.
فالتمتــع بمجموعــة متنوعــة مــن المواهــب يثمــر عنــه توافــر مجموعــة
أكبــر مــن األفــكار والمهــارات والخبــرات ووجهــات النظــر ،األمــر الــذي يســاعد

انخفــاض معــدل دوران العمالــة مؤشــر قــوي

ّ
يمكــن الشــركة مــن
فــي دفــع عجلــة اإلبــداع واالبتــكار واإلنتاجيــة .كمــا أنــه

علــى رضــا الموظفيــن .فمــن شــأن اســتبقاء

التواصــل مــع مجموعــة أكبــر مــن المتعامليــن وضمــان تميــز الخدمــة.

أفضــل المواهــب أن يــؤدي إلــى تحســين أداء

2019

لــدى الموظفيــن وتحســين جــودة العمــل.

أقل من
 30عامًا

الشــركة وزيــادة إنتاجيتهــا ورفــع الــروح المعنويــة

وفــي عــام  ،2021بلــغ عــدد الموظفيــن اللذيــن
تركــوا العمــل لــدى الشــركة  26موظفــً ،بمعــدل
دوران نســبته  ٪17وهــو أعلــى قلي ـ ً
ا عــن المعــدل

5
25%

2020
من  30إلى
 50عامًا

14
70%

أكبر من
 50عامًا

1
5%

أقل من
 30عامًا

3
20%

2021
من  30إلى
 50عامًا

12
80%

أكبر من
 50عامًا

0
0%

أقل من
 30عامًا

3
12%

من  30إلى
 50عامًا

18
69%

أكبر من
 50عامًا

5
19%

مو ظفــو شــر كة
الوثبــة مــن أكثــر مــن
 13جنســية مختلفــة

11%

المســجل فــي الســنوات الســابقة .وقــد تراوحــت

44%

أعمــار معظــم الموظفيــن الذيــن تركــوا العمــل
لــدى الشــركة بيــن  30و 50عامــً .وتــزداد حــدة
التحــدي الــذي يحــول دون اســتبقاء المواهــب
فــي الســوق التنافســي الحالــي ،ومــا برحــت
شــركة الوثبــة تبحــث عــن ســبل لمواجهــة هــذا

2019

13%

2020

10%

بريطاني

10%

معدل دوران العمالة

2021

17%

مصري
إماراتي

3%

التحــدي ،بــدءًا مــن مراجعــة عمليــة االســتقطاب

فلبيني

و تحســينها لضمــا ن ا ســتقطا ب ا لمو ظفيــن
المناســبين اللذيــن يجمعــون بيــن نقــاط القــوة
والمهــارات المطلوبــة مــن البدايــة.

2019

بلغ إجمالي عدد الموظفين المعينين الجدد
لدى شــركة الوثبــة  23موظفًا في عام ،2021

وكان نصف هؤالء
الموظفين الجدد من اإلناث
والنــص اآلخر من الذكــور تقريبًا.

28
70%

12
30%
اإلناث

فلبيني

11%

إجمالــي الموظفيــن المعينين الجدد

2020

الذكور

7
64%

4
36%
اإلناث

2021

الذكور

12
52%

11
48%

الذكور

اإلناث

جنوب آسيوي

أردني

7%

1% 13%

جنسيات أخرى

كمــا يُمثــل التنــوع بيــن الجنســين أحــد محــاور التركيــز الرئيســية لمضــي
شــركة الوثبــة قدمــً ،وتعتــزم الشــركة زيــادة نســبة اإلنــاث العامــات فــي
كل مســتوى وفــي جميــع األقســام والفئــات الوظيفيــة .وتفخــر شــركة

2019
أقل من
 30عامًا

9
23%

2020
من  30إلى
 50عامًا

30
75%

أكبر من
 50عامًا

1
3%

أقل من
 30عامًا

3
27%

الوثبــة بأنهــا كانــت أول شــركة تأميــن إماراتيــة تعيــن فــي عضويــة مجلــس

2021
من  30إلى
 50عامًا

8
73%

أكبر من
 50عامًا

0
0%

أقل من
 30عامًا

11
48%

إدارتهــا أنثــى فــي نهايــة عــام .2020
من  30إلى
 50عامًا

12
52%

أكبر من
 50عامًا

0
0%

وفــي نهايــة عــام  ،2021مثــل اإلنــاث مــا نســبته  ٪26مــن القــوى العاملــة،
وقــد ظلــت هــذه النســبة ثابتــة خــال الســنوات الثــاث الماضيــة ،غيــر أن
الشــركة تأمــل فــي إحــراز تقــدم فــي هــذا الصــدد فــي الســنوات القادمــة
إذ أنهــا تســتهدف توزيــع وظائفهــا علــى جميــع المســتويات بالتســاوي
بيــن الذكــور واإلنــاث .وفــي حيــن أن اإلنــاث العامــات يتقلــدن مــا نســبته
 %30تقريبــً مــن المناصــب مــن مســتوى المبتدئيــن والمســتوى المتوســط،
فإنهــن ال تشــغلن ســوى مــا نســبته  %5مــن المناصــب العليــا.
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اإلناث

31

إجمالــي عدد الموظفين حســب الفئة الوظيفية وحســب النوع

2019

مســتوى المبتدئين

المســتوى المتوسط

من مســتوى كبار
المسؤولين إلى
المســؤولين التنفيذيين

71%

74%

الذكور

92%

الذكور

29%

26%
اإلناث

8%

مســتوى المبتدئين

المســتوى المتوسط

من مســتوى كبار
المسؤولين إلى
المســؤولين التنفيذيين

73%

74%

الذكور

92%

الذكور

27%

26%
اإلناث

8%

مســتوى المبتدئين

المســتوى المتوسط

من مســتوى كبار
المسؤولين إلى
المســؤولين التنفيذيين

71%

70%

الذكور

95%

الذكور

29%

30%

5%

الذكور

اإلناث

اإلناث

إجمالــي عدد الموظفين حســب الفئة الوظيفية وحســب الفئــة العمرية

2019

2020

2021

مســتوى المبتدئين

مســتوى المبتدئين

مســتوى المبتدئين

أقل من
 30عامًا

14%

الذكور

اإلناث

اإلناث

80%

6%

المســتوى المتوسط
أقل من
 30عامًا

2020

من  30إلى
 50عامًا

أكبر من
 50عامًا

10%

من  30إلى
 50عامًا

83%

أقل من
 30عامًا

0%

77%

15%

79%

6%

المســتوى المتوسط
أكبر من
 50عامًا

7%

من مســتوى كبار المسؤولين إلى
المســؤولين التنفيذيين
من  30إلى
 50عامًا

أقل من
 30عامًا

من  30إلى
 50عامًا

أكبر من
 50عامًا

أكبر من
 50عامًا

23%

أقل من
 30عامًا

12%

من  30إلى
 50عامًا

81%

أقل من
 30عامًا

0%

76%

20%

من  30إلى
 50عامًا

6%

74%

المســتوى المتوسط
أكبر من
 50عامًا

7%

من مســتوى كبار المسؤولين إلى
المســؤولين التنفيذيين
من  30إلى
 50عامًا

أقل من
 30عامًا

أكبر من
 50عامًا

أكبر من
 50عامًا

24%

أقل من
 30عامًا

20%

أكبر من
 50عامًا

من  30إلى
 50عامًا

5%

74%

من مســتوى كبار المسؤولين إلى
المســؤولين التنفيذيين
أقل من
 30عامًا

0%

أكبر من
 50عامًا

من  30إلى
 50عامًا

10%

90%

ومــن الضــروري للغايــة بالنســبة لشــركة الوثبــة -فــي ظــل هــذا التنــوع فــي موظفيهــا -أن تقيــم بيئــة عمــل تتســم بالشــمول ،ويحظــى فيهــا كل موظــف
بالتقديــر ويُمنــح فرصــً لتحقيــق إمكاناتــه الكاملــة ،ومــن ثــم تنــص مدونــة قواعــد الســلوك لــدى الشــركة علــى قيامهــا علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص وعلــى أنهــا
ال تتهــاون مــع حــاالت التحــرش أو التمييــز علــى أســاس العــرق والنــوع االجتماعــي والعمــر والديــن واألصــل القومــي والمواطنــة واإلعاقــة.

2021

الذكور

اإلناث

اإلناث

اإلناث

التدريــب والتطوير

 تدريــب االمتثــال الخارجــي والداخلــي للتعلــم اإللكترونــي الــذييُقــدم لجميــع الموظفيــن ويتضمــن دورات إلزاميــة بشــأن مســتجدات

يُمثــل توفيــر فــرص التدريــب والتطويــر للموظفيــن جــزءًا

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة الرشــوة والفســاد

مهمــً مــن الحفــاظ علــى والئهــم واســتبقاءهم .فالتدريــب

واألمــن الســيبراني ومدونــة قواعــد الســلوك وغيــر ذلــك.

والتطويــر يصقــل مهاراتهــم ،ويحســن معرفتهــم ،ويعــزز
خبراتهــم ،وكل ذلــك يعــود بفوائــد ملموســة علــى الشــركة.

 برامــج خاصــة بشــأن التعلم والنمو فــي مجال تكنولوجيــا المعلوماتوبرامج التعلم غير الممنهجة بشأن القيادة وتطوير المهارات.

وفــي الوقــت ذاتــه ،يوفــر التدريــب والتطويــر للموظفيــن فرصــً

 -نظــام إدارة التدريــب التابــع للمصــرف المركــزي ومعهــد اإلمــارات

للنمــو الوظيفــي .وفــي ظــل التطــور الســريع للتكنولوجيــا ،فإنه

للدراســات المصرفيــة والماليــة :تشــجع شــركة الوثبــة الموظفيــن علــى

مــن المهــم للغايــة تقديــم دورات تدريــب مســتمر للموظفيــن

الحصــول علــى مجموعــة كبيــرة مــن أفضــل دورات التدريــب فــي مجــال

حتــى يظلــوا بارعــون فــي اســتخدام الوســائل الرقيمــة.

األعمــال المصرفيــة والشــؤون الماليــة التــي يقدمهــا معهــد اإلمــارات
للدراســات المصرفيــة والماليــة والمصــرف المركــزي

وقــد طرحــت شــركة الوثبــة مزيجــً مــن دورات التدريــب
الداخلــي والخارجــي للموظفيــن ،منهــا مــا يلــي:

وتوفــر شــركة الوثبــة بيئــة تتســم بالعدالــة وقائمــة علــى الجــدارة بحيــث
يتمكــن الموظفــون فيهــا مــن تحقيــق النمــو علــى الصعيديــن المهنــي
والشــخصي .و ُتســهل أولويــات التطــور المهنــي مــن خــال التدريــب العملــي،
والتنــاوب الوظيفــي ،وتطويــر المهــارات القياديــة.
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85%

إجمالي عدد ســاعات التدريب

2019

350
اإلناث

1,150

الذكور

1,500

اإلجمالي

2020

402
اإلناث

1,320

الذكور

مــن موظفينــا العامليــن فــي المســتويات اإلداريــة
وفــي المســتوى مــن كبــار المســؤولين إلــى المســؤولين
التنفيذييــن مــن المواهــب المحليــة وقــد عملــوا لــدى
الشــركة لمــدة تربــو علــى  7ســنوات

1,722

4.40

4.50
3.50

2019

اإلجمالي

4.30

3.70

2020

2021

تصنيف متجــر تطبيق آبل

2021

420
اإلناث

1,380

الذكور

1,800

اإلجمالي

3.70

تصنيــف متجر غوغل بالي

التميــز في خدمــة المتعاملين
تلتــزم شــركة الوثبــة بتقديــم خدمــات مخصصــة عاليــة الجــودة للمتعامليــن بصــورة

المتابعون على وســائل التواصــل االجتماعي

مســتمرة .وتعتــز الشــركة بنفســها كونهــا شــركة مدركــة إدراكًا تامــً الحتياجــات
المتعامليــن وتقديمهــا الحلــول المناســبة المصممــة خصيصــً لهــم .وقــد اكتســب

79,228

الشــركة علــى مــر الســنين ثقــة متعامليهــا إذ أنهــا حمــت مصالحهــم ،وقدمــت إعالنــات

90,602

2019

تســويقية عادلــة ومســؤولة ،وعالجــت مطالباتهــم فــي الوقــت المناســب ،وســاعدتهم
فــي اختيــار المنتــج المناســب لهــم ،وأســدت إليهــم النصيحــة بشــأن التخفيــف مــن

94,115
2021

2020

المخاطــر .وهــذه األمــور -إذا اجتمعــت معــً -تســاعد فــي خفــض التكاليــف وإثــراء
تجربــة المتعامليــن.
عدد ســاعات التدريب لكل موظف
وفــي الســنوات األخيــرة ،عــززت الشــركة رحلــة المتعامليــن بتطويرهــا منصتهــا الرقميــة.

2019

فقــد أصبــح ضمــان قــدرة المتعامليــن علــى التواصــل مــع الشــركة مــن أي مــكان

10.0
اإلناث

10.0

الذكور

10.0

اإلجمالي

74,747
متا بعًا

وفــي أي وقــت عامــ ً
ا مهمــً فــي تحســين خدماتهــا .وقــد وضعــت الشــركة عمليــة
المرخصيــن لضمــان مراعــاة احتياجــات المتعامليــن علــى الــدوام .وتتيــح منصتهــا

تصنيــف غوغل بيزنس -شــركة الوثبة

إلــى بوالصهــم ،وتســجيل المطالبــات إلكترونيــً ،ومباشــرة طلبــات الخدمــة وإنهائهــا

11.5
اإلناث

11.5

الذكور

11.5

اإلجمالي

2021

متا بعًا

متا بعًا

متا بعًا

متعــددة القنــوات عبــر الوســائل الرقميــة والفعليــة والشــراكات المبرمــة مــع الوســطاء
الرقميــة المتكاملــة للمتعامليــن علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع الوصــول

2020

2,018

17,292

58

(الخدمــة الذاتيــة) ،وغيــر ذلــك بكثيــر .وقــد حســنت الشــركة أيضــً ميــزة اســتخدام
تطبيــق  WhatsAppفــي أعمالهــا لالســتفادة مــن ســوق األلفيــة ســريع النمــو .ويحــرص
فريــق خدمــة المتعامليــن لــدى الشــركة الــذي يتحــدث العديــد مــن اللغــات علــى
التعامــل مــع استفســارات المتعامليــن بســرعة وكفــاءة.

4.20

4.50

3.90

كمــا يســرت شــركة الوثبــة علــى المتعامليــن عمليــة تقديــم الشــكاوى ،حيــث يمكــن

10.8
اإلناث

12.4

الذكور

12.0

اإلجمالي

للمتعامليــن التواصــل مباشــرة مــع شــركة الوثبــة مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي
أو تطبيــق  Whatsappأو مختلــف منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي (لينكــد إن
وإنســتجرام وتويتــر وفيســبوك وســناب شــوت مؤخــرًا) ،باإلضافــة إلــى قنــاة تقديــم
الشــكاوى المباشــرة عبــر البوابــة اإللكترونيــة للمصــرف المركــزي .وبغــض النظــر عــن

2019

2020

2021

القنــاة التــي يقــرر المتعاملــون اســتخدامها ،فــإن شــركة الوثبــة تتواصــل معهــم فــي
ً
عــادة.
الوقــت المناســب ،فــي غضــون  24ســاعة
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كمــا أن حصــول شــركة الوثبــة علــى ثــاث شــهادات - ISOشــهادة ،ISO/IEC 27001:2013

وشــهادة  ،ISO 14001:2015وشــهادة  ISO 9001:2015-يــدل علــى التزامهــا بالتحلــي

بالمســؤولية واالســتدامة فــي ممارســة األعمــال التجاريــة ،وتبيــن هــذه الشــهادات

االســتجابة الصوتيــة التفاعلية
تجر بة
ا لمتعا ملين
()CX

نقاط رضا
ا لمتعا ملين
()CSAT

صافي نقاط
المروج ()NPS

95%

تحقيــق الشــركة للتميــز التشــغيلي وتؤكــد التزامهــا تجــاه المتعامليــن والمجتمــع.
89%

وقــد وضعــت شــركة الوثبــة نموذجــً واضحــً لتحقيــق التميــز فــي خدمــة المتعامليــن،

التحول الرقمي بالشــركة

استراتيجية شــركة الوثبة

تهــدف شــركة الوثبــة -فــي عصــر التحــول الرقمــي هــذا -إلــى تبــوأ منصــب

لــم يعــد التحــول الرقمــي خيــارًا

القيــادة فــي الســوق مــن حيــث تســخير التكنولوجيــا فــي تحســين قدراتهــا

للشــر كا ت ا لتــي تر غــب فــي

التشــغيلية وقدراتهــا فــي خدمــة المتعامليــن .فتبنــي التحــول الرقمــي،

االحتفــاظ بقدرتهــا علــى المنافســة

يمكــن للشــركة أن تحقــق القيمــة وتقــدم خدمــات عاليــة الجــودة.

فــي الســوق الحاليــة .وقــد نفــذت
شــركة الوثبــة إســتراتيجية شــاملة

و ُنبينــه فيمــا يلــي:
54%
نموذج شــركة الوثبة لتم ّيــز خدمة العمالء

2019

2

االحتفاظ:
احتماليــة االحتفاظ
بالعالقــات القائمة

الفاعلية:
تحقيق قيمة عنــد التعامل
من خــال نقاط اتصال
العمالء لدى شــركة الوثبة

1

5

 .1تبســيط العمليــات الداخليــة لتحســين ســير عمــل الموظفيــن إلــى أقصــى

و تمثــل هــذ ه ا لعمليــة ا لتا ليــة

قــدر ممكــن وتحســين اإلنتاجيــة مــع تقليــل اســتهالك المــواد ،كالــورق،

المؤلفــة مــن ســت مراحــل أســاس

ومــن ثــم تقليــل تأثيــر الشــركة علــى البيئــة.

التحــول الرقمــي فــي شــركة الوثبــة:

منتجــات مبتكــرة ومخصصة تلبــي احتياجاتهم

87%

:الدعم
احتمالية إجراء
إحاالت وتوصيات

4

بصفتهــا شــركة تجاريــة مــن جانبيــن ،همــا:

المــدى القصيــر والطويــل.

 .2تعزيــز تجربــة المتعامليــن مــن خــال توفيــر عمليــات سلســة وتقديــم
94%

3

ويحقــق التحــول الرقمــي قيمــة للمتعامليــن ويكســب الشــركة المرونــة

تغطــي أهــداف الشــركة علــى

71%

المرحلة

:التعاطف
بالقدر الذي يُشــعر
العميــل بالتقدير

01

االبتكار المســتمر

2020

:االستجابة
الجداول الزمنيــة لتقديم
الخدمات واالستجابة

المرحلة

92%

02

88%

ومــن شــأن جمــع المالحظــات وقيــاس مســتوى رضــا المتعامليــن أن يســاعد الشــركة في
تحســين منتجاتهــا وخدماتهــا باســتمرار .وتشــجع الشــركة المتعامليــن علــى تقديــم

69%

مالحظاتهــم عبــر قنــوات مختلفــة ،منهــا اســتبيانات رضــا المتعامليــن .كمــا تســتخدم

قيمة األعمال

دراســة وفهــم متطلبــات وتوقعــات العمــاء
واألســواق لتقديــم ميــزة تنافســية حقيقيــة.

المرحلة

شــركة الوثبــة أيضــً عــدد مــن المؤشــرات الدوليــة كمؤشــري نقــاط رضــا المتعامليــن

03

وصافــي نقــاط الترويــج لتقييــم تجربــة المتعامليــن ،وهــي أدوات مفيــدة حيــث إن قــرار

التغيير اإلداري

يعتبــر األشــخاص جوهــر جميــع مســاعي
شــركة الوثبــة وهــي دائمــً مــا تضمــن
تخصيــص جميــع ا لتغييــر ا ت و تنظيمهــا
لتعكــس اهتمامــات موظفيهــا وعمالئهــا.

البداية االستراتيجية

المتعامليــن منــذ عــام  ،2019وهــذه النســبة أعلــى مــن المتوســط الدولي للســوق والبالــغ .٪80
كمــا تســتخدم الشــركة أيضــً مؤشــر صافــي نقــاط الترويــج بوصفــه محــركًا رئيســيًا لضمان
تحقيــق مســتوى جيــد مــن حيــث قــوة العالمــة التجاريــة والــوالء لهــا .ورغــم أن المســتوى
القياســي الدولــي في قطــاع التأميــن يتــراوح بيــن  30و 40نقطة ،فإن الشــركة قد اســتطاعت

2019

يوضــح رغبــة الشــركة فــي تحســين عملياتهــا حرصــً علــى تمتــع متعامليهــا بتجربــة طيبــة

2020

 .٪80وفــي عــام  ،2021بلغــت النســبة التــي حققتهــا شــركة الوثبــة .٪88

2021

الحفــاظ علــى تســجيلها مــن  50إلــى  70نقطــة .و ُتمثــل نقــاط تجربــة المتعامليــن مؤشــرًا
لديهــا .ويُحبــذ فــي الســوق الحاليــة أن تســجل الشــركة فــي هــذا المؤشــر نســبة تزيــد علــى

عدد الشكاوى
ا لمستلمة

نسبة الشكاوى
التي تم حلها

312

100%

237
616

الشــركاء والخبرة

المرحلة

2021
المرحلة

04

06

يبــدأ التحــول بوضــع نهــج اســتراتيجي للعمليــات
التــي تنفذهــا شــركة الوثبــة مــن خــال تحديــد
األماكــن التــي يمكــن إحــداث تأثيــر كبيــر فيهــا
مــن خــال األتمتــة الرقميــة والتكنولوجيــا الذكيــة.

الشــراء لــدى غالبيــة متعاملينــا يعتمــد علــى تعليقــات المتعامليــن علــى اإلنترنــت.
وقــد واصلــت شــركة الوثبــة تســجيلها تصنيــف أعلــى مــن  ٪90فــي مؤشــر نقــاط رضــا

المرحلة

وضع خرائــط التكنولوجيا

تمتلــك شــركة الوثبــة البصيــرة والتفانــي والخبــرة
لالســتثمار فــي األمــور المهمــة ،ولديهــا ســجل
حافــل فيمــا يتعلــق برســم خرائــط التكنولوجيــا
المناســبة لرقمنــة العمليــات الحاليــة.

إ حسا ســها
خــا ل
مــن
با لمجتمــع و فهمهــا أل ســس
ا لحلــو ل ا لتأ مينيــة ا لمصممــة
خصيصــً  ،تســتخد م شــر كة
ا لو ثبــة ا لتعليقــا ت و ا لنتا ئــج
ا لمتعلقــة بتحو ال تهــا فــي
وقتهــا الفعلــي لدعــم االبتــكار
ا لر قمــي ا لمســتمر .

05

تؤمــن شــركة الوثبــة بالمجتمــع
والشــركاء الخارجييــن الذيــن
لديهــم رؤيــة مشــتركة نحــو
ذكاء
دولــة اإلمــارات األكثــر
ً
واســتدامة.

100%
100%
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تخضــع أفــكار االبتــكار الرقمــي للمراجعــة مــن لجنــة المشــتريات بهــدف تقييــم عائــد االســتثمار

حصلــت شــركة الوثبــة فــي الســنوات األخيــرة علــى عــدد مــن الجوائــز تقديــرًا لمبــادرات

والتأكــد مــن أنهــا تلبــي الهدفيــن المتالزميــن المتمثليــن فــي تعزيــز العمليــات وتجربــة المتعامليــن.

التحــول الرقمــي التــي دشــنتها ،فقــد منحتهــا هيئــة التأميــن اإلماراتيــة (الجهــة
التنظيميــة لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي) فــي عامــي  2018و 2019جائــزة

ويتمثــل أحــد العناصــر األساســية لالســتراتيجية فــي إقامــة شــراكات واتحــادات قويــة مــع كبــرى

«التميــز فــي التحــول الرقمــي والخدمــات الذكيــة» وفــي عــام  2020جائــزة «التميــز فــي

الجهــات الفعالــة مثــل إنشــورتيك وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة العالميــة فــي مجــال التكنولوجيــا.

تســوية المطالبــات» .كمــا فــازت الشــركة فــي عــام  2020بجائــزة «أفضــل مبــادرة للتأميــن
الرقمــي فــي العــام» فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي حفــل توزيــع جوائــز إنشــورانس

باإلضافــة إلــى ذلــك ،أنشــأت شــركة الوثبــة األقســام واللجــان التاليــة لتتولــى قيــادة عمليــة التحــول

إيشــا أواردس .وفــي عــام  ،2021نالــت شــركة الوثبــة جائــزة «االبتــكار للعــام» فــي حفــل

الرقمــي بالشــركة وضمــان مناقشــة هــذه األمــور علــى مســتوى المســؤولين التنفيذييــن ومســتوى

توزيــع جوائــز الــدرع الذهبــي مــن إنشــورتيك الشــرق األوســط.

مجلــس اإلدارة:
 قســم تكنولوجيــا مكاتــب األعمــال لــدى شــركة الوثبــة :يضطلــع هــذا القســم بصفــتأحــد مراكز التميــز -بقيادة مبادرات االبتكار الرقمي لدى الشــركة ،وقد أنشــئ في عام .2019 لجنــة ا لشــؤ و ن ا لر قميــة  :بصــرف النظــر عــن اللجنــة التنفيذيــة التــي تتولــى مراقبــةالتقــدم المحــرز فــي المبــادرات الرقميــة لــدى الشــركة وقياســها بصــورة منتظمــة ،فــإن لجنــة

مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي

الشــؤون الرقميــة التابعــة لمجلــس اإلدارة لــدى شــركة الوثبــة ،والتــي تأسســت فــي عــام  ،2021تقــدم

حصلــت شــركة الوثبــة علــى جائــزة

قــدرًا كافيــً مــن اإلرشــادات بانتظــام بشــأن االســتراتيجية الرقميــة

« ا لتميــز

فــي

ا لتحــو ل

ا لر قمــي

و ا لخد مــا ت ا لذ كيــة » لعــا م 2 0 1 8
تخصــص شــركة الوثبــة ميزانيــة كبيــرة للتحــول الرقمــي فــي إطــار االســتراتيجية .وفــي عــام ،2021
أنفقــت الشــركة مــا نســبته  ٪73مــن إجمالــي النفقــات الرأســمالية علــى التكنولوجيــا واالبتــكار ،وهــذا
دليــل علــى التــزام الشــركة بــأن تصيــر شــركة رائــدة مــن حيــث التحــول الرقمــي.

إجمالــي المبلــغ المنفق علــى التكنولوجيا واالبتــكار (بالدرهم اإلماراتي)

من إنشــورانس إيجا أواردس
حصلــت شــركة الوثبــة علــى جائــزة
1,200,000

55%

فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة لعــام 2020

من النفقات
الرأسمالية

1,000,000

74%

من النفقات
الرأسمالية

800,000
600,000

73%

من النفقات
الرأسمالية

28%

مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي

من النفقات
الرأسمالية

400,000
200,000

«أفضــل مبــادرة تأميــن رقمــي للعــام»

حصلــت شــركة الوثبــة علــى جائــزة
« ا لتميــز

81%

و ا لخد مــا ت ا لذ كيــة » لعــا م 2 0 1 9

من النفقات
الرأسمالية

2017

فــي

ا لتحــو ل

ا لر قمــي

2018

2019

2020

2021
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كمــا أنــه -أثنــاء الجائحــة -ســاعدت

 -تجربــة المتعامــل :ترغــب شــركة الوثبــة فــي ضمــان قــدرة المتعامليــن علــى الحصــول علــى منتجاتهــا

جاهزيــة الوســائل الرقميــة لــدى
نظــام إدارة االتصاالت الذكية

نظام إدارة الموارد البشــرية

اإللكترونيــة دون وقــوع أي تأثيــر

هــو تطبيــق متكامــل إلدارة المذكــرات والمطالبــات

هــو تطبيــق كامــل لنظــام إدارة المــوارد البشــرية

ســلبي علــى العمليــات التجاريــة أو

والعمليــات الماليــة بيــن المكاتــب بمســاعدة أنظمــة

يســاعد علــى متابعــة كل جانــب مــن الجوانــب

خدمــة المتعامليــن.

ســير العمــل والتقاريــر ولوحــات المعلومــات .ويوفــر

الالزمــة بوضــع خطــة التطويــر الوظيفــي للموظــف

شــر كة ا لو ثبــة ا لشــر كة فــي

وخدماتهــا في أي وقت ومــن أي مكان من خالل مختلــف القنوات اإللكترونيــة المتاحة.

التحــول بسالســة إلــى الخدمــة

هــذا النظــام خيــارات تنقــل ووصــول سلســلة ،ومــن
يقلــل فتــرة التشــغيل بصــورة كبيــرة
التحول الرقمي
في شــركة الوثبة
تســخر شــركة الوثبة أدوات التسويق
الرقميــة تســخيرًا جيــدًا فــي الترويــج

نظــام إدارة المطالبات

نظام إدارة محتوى الشــركة

تطبيق الهاتــف المتحرك

الموقــع اإللكتروني للتجــارة اإللكترونية

أطلقــت شــركة الوثبــة تطبيقهــا المخصــص

هــو موقــع اإللكتروني ســهل االســتخدام يمكن

للهاتــف المتحــرك لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن

للمتعامليــن مــن خاللــه شــراء جميــع منتجــات

الذيــن يتنقلــون دائمــً .ويمكــن للمتعامليــن مــن

التأميــن المقدمــة مــن الشــركات للمتعامليــن

خــال هــذا التطبيــق شــراء بوالصهــم وإدارتهــا،

ببضــع نقــرات دون أي تدخــل بشــري .ويمكــن

والحصــول علــى المســاعدات علــى الطريــق،

للمتعا مليــن ا لمقا ر نــة بيــن ميــز ا ت بو ا لــص

والحصــول علــى عــروض حصريــة ،واالســتفادة

التأميــن واختيــار المنتــج بعنايــة

مــن األمــان المعــزز لمعامالتهــم

لمنتجاتهــا وقنــوات التوزيــع التابعــة
لهــا وتحســين إجــراءات أعمالهــا

هــو نظــام داخلــي إلدارة المطالبــات بــه منصــة واحدة

وهــو مخــزن واحــد لجميــع المســتندات ،األمــر

التجاريــة ،األمــر الــذي ســاعد فــي

وموحــدة إلدارة المطالبــات علــى جميــع مســتويات

الــذي يكســب إدارة الوثائــق مــن خــال التصنيفــات

زيــادة حجــم األعمــال مــن مجموعــة

الشــركة مــن خــال التكامــل والتكويــن واألتمتــة.

والقواعــد والقوالــب قــدرًا أكبــر مــن الســهولة

خدماتهــا الرقميــة.

ويســتطيع النظــام التعامــل مــع إجــراءات المطالبــات

و ا لبســا طة مــع تقليــل ا ال نبعا ثــا ت ا لكر بو نيــة

بالكامــل وإنجــاز األعمــال غيــر الورقيــة بــدءًا مــن

للشــركة مــن خــال التحــول فــي عملهــا إلــى

عــروض األســعار ووصــو ً
ال إلــى التقييــم والموافقــات

النظــام الالورقــي

جدي ـ ٌر بالذكــر أن شــركة الوثبــة مــن
أولــى شــركات التأميــن فــي اإلمارات
العربيــة المتحــدة التــي ُتدخــل
برنامــج أتمتــة العمليــات الروبوتيــة
المبتكــر ألتمتــة المهــام الرقميــة،

أداة ذكاء األعمال

إدارة عالقــات المتعاملين

باإلضافــة إلــى تقنيــة البلوكتشــين
فــي عملياتهــا وإجراءاتهــا.

هــي إحــدى أدوات نظــم المعلومــات اإلداريــة

هــو برنامــج يســاعد فــي تحســين أداء أعمالنــا

المتطــورة وتطبيقــات ذكاء األعمــال ،تســمح بإنشــاء

التجاريــة إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن خــال زيــادة

 -تحســين إجــراءات األعمــال:

واســتخدام تطبيقــات التحليــل التفاعليــة والموجهــة

فــرص البيــع الزائــد والبيــع التكميلــي المتاحــة أمامنــا

إ حــد ا ث تحــو ل فــي عمليــا ت

بســرعة .وقــد كانــت أداة ذكاء األعمــال لــدى الشــركة

عــن طريــق فهــم احتياجــات المتعامليــن وأنمــاط

ا أل عمــا ل ا لتجا ر يــة ا لشــا ملة

محــركًا رئيســيًا فــي زيــادة األرقــام اإلجماليــة للشــركة

الشــراء بصــورة أفضــل

وتقديــم الخدمــات مــن خــال

مــن خــال تعزيــز اتخــاذ القــرارات بنــاء علــى البيانــات ،ال

تنفيــذ ا لحلــو ل ا لر ئيســية

ســيما نظــرًا لقــدرات العــرض الســريعة والقويــة التــي
تتســم بهــا ،ونهجهــا التعاونــي فــي المعلومــات
والتفســيرات ،وقدرتهــا علــى تمكيــن األقســام مــن
إنجــاز المزيــد مــن العمــل بكفــاءة وفعاليــة

 WhatsAppلألعمال

بوابة أمــواج اإللكترونية

أنشــئ حســاب شــركة الوثبــة علــى تطبيــق

هــي بوابــة إلكترونيــة حديثــة للتأميــن تقــدم

 Whatsappلألعمــال بحيــث توفــر الشــركة

خطــط تأميــن مرنــة ومخصصــة .وتتيــح هــذه

للمتعامليــن وســائل سلســة للتواصــل معهــا

البوابــة اإللكترونية خدمــة التعهــد بالتأمين بصورة

ورعايــة مخصصــة لهــم ووقــت اســتجابة أطــول

أســرع وأكثــر سالســة ومرونــة لتقديــم المنتجــات

للحصــول علــى أي دعــم مطلــوب

المخصصــة المطروحــة مــن شــركة الوثبــة

البوابــة اإللكترونية للبنــود البحرية

المزاد الرقمي لســيارات الحوادث

هــي تطبيــق مؤ تمــت با لكا مــل و مخصــص

هــو موقــع إلكترونــي ييســر عمليــة المــزاد

للو ســطا ء و ا لمتعا مليــن با لتجز ئــة للعبــو ر

ا إل لكتر و نــي لســيا ر ا ت ا لحــو ا د ث و يســمح

الفــردي لليخــوت ومراكــب التزلــج المائــي

للمتعامليــن باســتعراض حالــة المركبــات مــن

و ا لبضا ئــع ا لبحر يــة

خــال مشــاهدة مقاطــع فيديــو  350درجــة تعرض
األجــزاء الداخليــة والخارجيــة للســيارة قبــل تقديــم
العطــاءات

البوابة اإللكترونية للســيارات
هــي بوابــة إلكترونيــة متكاملــة للتأميــن علــى الســيارات تعمــل علــى زيــادة أداء األعمــال إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن
خــال زيــادة فــرص البيــع الزائــد والبيــع التكميلــي بتوفيــر رؤى بشــأن أنمــاط شــراء المتعامليــن
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ســبل حماية الشــركة ألمن البيانات

حمايــة البيانات
يصاحــب التحــول الرقمــي تحديــات ومخــاوف مــن حيــث

توفــر خطــة اســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث لــدى

الخصوصيــة ،وتمثــل حمايــة خصوصيــة المتعامليــن وبياناتهم

شــركة الوثبــة دعمــً للبنيــة التحتيــة األساســية لتكنولوجيــا

أولويــة قصــوى لشــركة الوثبــة وعامــ ً
ا رئيســيًا وراء كونهــا

المعلومــات بالشــركة فــي حــال وقــوع أحــداث غيــر متوقعــة.

حل أمان نقــاط النهاية

حل مراقبة الشــبكة

شــركة تأميــن جديــرة بالثقــة .حيــث إن الشــركة تجمــع بيــن

وباإلضافــة إلــى أنظمــة إدارة األمــن القويــة التــي تتمتــع بهــا

القــوة فــي البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات والقــوة

شــركة الوثبــة ،فإنهــا ُتجــرى مــا يلــي:

هــو أداة تشــخيصية تحمــي النظــام عــن طريــق

هــو جهــاز المناعــة فــي الشــركة الــذي يتعلــم

فحــص الجهــاز بصــورة نشــطة بحثــً عــن أحــدث

«أنمــاط الحيــاة» الطبيعيــة بهــدف اكتشــاف

برامــج مكافحــة الفيروســات وجــدران الحمايــة

التهديــدات الســيبرانية غيــر المتوقعــة ،مــع توفيــر

وبرامــج األمــن

الرؤيــة علــى جميــع مســتويات القــوى العاملــة

فــي آليــات اإلدارة لحمايــة بيانــات المتعامليــن والموظفيــن.
 تدقيــق شــامل لتكنولوجيــا المعلومــات علــى يــد استشــاريويتولــى إدارة األمــن الســيبراني مســؤول أمــن المعلومــات

خارجــي يؤكــد أفضــل ممارســات تكنولوجيــا المعلومــات

تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق .كمــا تضــم شــركة الوثبــة أيضــً

وســبل إدخــال التحســينات

لجنــة حوكمــة أمــن المعلومــات ،التــي تتألــف مــن أبــرز أعضــاء
اإلدارة التنفيذيــة.

الحيويــة  -بــدءًا من الســحابة والبرمجيــات كخدمة
ووصــو ً
ال إلــى نقــاط النهايــة وشــبكة الشــركة

 تقييــم نقــاط الضعــف واختبــار االختــراق علــى فتــراتمنتظمــة الختبار فعالية وســائل الدفاع الســيبرانية
 -االحتفــاظ بتغطيــة تأمينية كافية ضد المخاطر الســيبرانية

وتمتثــل شــركة الوثبــة امتثــا ً
ال تامــً لمتطلبــات جهــاز
اســتخبارات اإلشــارة (المعــروف ســابقًا باســم الهيئــة الوطنيــة

توضــح البيانــات اإللكترونيــة الصــادرة عــن الشــركة بشــأن

لألمــن اإللكترونــي) ومتطلبــات معيــار أبوظبــي الخــاص بأمــن

الخصوصيــة كيفيــة جمــع الشــركة للمعلومات التــي ُتجمع من

المعلومــات الصحيــة واألمــن اإللكترونــي .باإلضافــة إلــى ذلــك،

المتعامليــن وكيفيــة اســتخدامها لهــا وحمايتهــا إياهــا .وقــد

فقــد كانــت شــركة الوثبــة أول شــركة تأميــن إماراتيــة تحصــل

خضعــت الشــركة بمحــض إرادتهــا لفحــص على يــد استشــاريين

علــى شــهادة  ISO 27001بنهايــة عــام  .2020ويُعــد الحصــول

خارجييــن يتنــاول التزامهــا بلوائــح خصوصيــة البيانــات المحليــة

علــى هــذه الشــهادة دليــ ً
ا علــى وضــع الشــركة للعمليــات

والدوليــة وتســعى الشــركة باســتمرار إلــى تحســين الممارســات

واإلجــراءات الضروريــة التــي تغطــي أمــن المعلومــات واألمــن

الحاليــة وااللتــزام بأفضــل الممارســات الدوليــة.

حل مراقبة الســجالت

بوليصــة التأمين ضد المخاطر الســيبرانية

هــو أداة إدارة متكاملــة لبيئــة مــكان العمــل

ا ســتصد ر ت شــر كة ا لو ثبــة بو ليصــة تأ ميــن

والســحابة والبيئــة المختلطــة ،وهــو عبــارة عــن

للحمايــة مــن حــوادث األمــن الســيبراني ،وبرامــج

مجموعــة ســجالت آنيــة ،وأداة تحليليــة ،وقــدرة

الفديــة الضــارة ،وتوقــف األعمــال ،والجرائــم

الربــط بيــن األمــور ،وقــدرات أرشــيفية تهــدف

الســيبرانية ،ومخالفــات معيــار أمــن البيانــات فــي

إلــى حمايــة البيانــات ،والتخفيــف مــن تهديــدات

صناعــة بطاقــات الدفــع

األمــن الداخليــة ،ومكافحــة الهجمــات الخارجيــة

العينــي واســتمرارية األعمــال.
وتضمــن سياســة أمــن األطــراف الخارجيــة التــي تطبقهــا
شــركة الوثبــة توفيــر األمــن الكافــي لمرافــق معالجــة
المعلومــات التــي تدخلهــا أطــراف خارجيــة أو تتعامــل معهــا
أو تتواصــل معهــا أو تديرهــا.
ويتمثــل أحــد مجــاالت التركيــز األساســية لشــركة الوثبــة
فــي تقديــم دورات تدريبيــة وتوعويــة منتظمــة للموظفيــن
بشــأن مســائل أمــن البيانــات ،حيــث تقــدم الشــركة تدريبــً
إلزاميــً علــى األمــن الســيبراني وخصوصيــة البيانــات لجميــع
الموظفيــن علــى أســاس ســنوي .كمــا تتنــاول عمليــة تأهيــل

حــل أمان البريــد اإللكتروني القائم على الــذكاء االصطناعي
مكنــت الشــركة حــل أمــان البريــد اإللكترونــي ذاتــي التعلــم والقائــم علــى الــذكاء االصطناعــي ،حيــث تبنــي
التكنولوجيــا فهمــً متطــورًا لإلنســان المســؤول عــن مراســات البريــد اإللكترونــي مــن خــال تعلــم «نمــط الحيــاة»
الطبيعــي لــكل مســتخدم فــي برنامــج  .365 Microsoftوفــي حيــن تبحــث أدوات أمــان البريــد اإللكترونــي القديمــة
عــن الناقــات المعروفــة لهجمــات البريــد اإللكترونــي ،فــإن حــل أمــان البريــد اإللكترونــي الــذي طبقتــه الشــركة
قــاد ٌر علــى تحديــد تهديــدات البريــد اإللكترونــي الجديــدة التــي تصــل إلــى الشــبكة ،بمــا فــي ذلــك التصيــد االحتيالــي
المعقــد واالحتيــال عبــر اختــراق البريــد اإللكترونــي الخــاص بالشــركات وهجــوم سلســلة التوريــد (أو االحتيــال عــن
طريــق اختــراق البريــد اإللكترونــي الخــاص بالمــورد)

الموظفيــن وتعريفهــم بالشــركة مســائل األمــن الســيبراني
وخصوصيــة البيانــات .ونتيجــة لجهودنــا المســتمرة ،لــم نتلــق
أي شــكاوى تتعلــق بانتهــاكات خصوصيــة المتعامليــن أو
فقــدان بيانــات المتعامليــن.

جدار الحماية

تســجيل دخول أحادي  /شبكة  Wifiموحدة

هــو حــل يتمثــل فــي توفيــر شــبكة

ُتعــد طريقــة تســجيل الدخــول األحــادي لــدى شــركة الوثبــة

ّ
ويمكــن
أمــن فــي الوقــت الفعلــي

إحــدى طــرق المصادقــة التــي تمكــن المســتخدمين مــن

مســؤول األمــن الســيبراني مــن

المصادقــة بصــورة آمنــة فــي تطبيقــات ومواقــع إلكترونيــة

تحد يــد مصــد ر ا إل صا بــة علــى

متعــددة باســتخدام بيانــات اعتمــاد واحــدة فقــط .وقــد وســعت

ا لشــبكة و ا لحــد تلقا ئيــً مــن

الشــركة نطــاق هــذه البوابــة بحيــث يشــمل الوســطاء والموظفيــن

الحصــول علــى االســتجابة مــن

الداخلييــن التابعيــن للشــركة للتمتــع بالمميــزات الكاملــة لجميــع

مــوارد الشــبكة األخــرى

قنواتهــا الرقميــة تحــت مظلــة واحــدة
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رأس المــال المرتبــط بالمجتمع

(GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 102-11, GRI 102-20, GRI 102-29,
)GRI 204-1, ADX-G4, ADX-S11, ADX-S12

اعتمــد نجــاح شــركة الوثبــة -الــذي حققتــه علــى مــدار

تعتمــد عمليــة اختيــار المورديــن علــى طلبــات تقديــم

أكثــر مــن ربــع قــرن -علــى التزامهــا بخلــق القيمــة لجميــع

العــروض المفصلــة التــي تغطــي نطــاق المشــروع ،باإلضافــة

أصحــاب المصلحــة بهــا ،والمجتمــع الــذي تقــدم فيــه

إلــى المشــكالت االجتماعيــة والحوكمــة وتضــارب المصالــح.

خدماتهــا ،ورؤيــة اإلمــارات الخاصــة بالتنميــة المســتدامة.

كمــا أنــه يلــزم تقديــم ثالثــة عــروض أســعار علــى األقــل

وتتمثــل العوامــل الرئيســية فــي تحقيــق هــذا النجــاح فــي

للنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية الرئيســية ،ومــن ثــم يُقــدم

كــون الشــركة شــريك أعمــال يراعــي العدالــة والشــفافية

تقريــر تقييــم إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للنظــر فيــه.

وفــي مســاهمتها اإليجابيــة فــي المجتمــع.
وتقييــم أيضــً األنشــطة التجاريــة التــي يباشــرها المــوردون
والمصداقيــة التــي يحظــون بهــا علــى يــد مقدمــي خدمــات

ممارسات المشــتريات المستدامة

العنايــة الواجبــة الخارجييــن الموثوقيــن لتقليــل المخاطــر
المحتملــة المتعلقــة بســمعة الشــركة والمرتبطــة بســلوك

تلتــزم شــركة الوثبــة بتطويــر سالســل توريــد أخالقيــة بطريقــة

المورديــن.

تعــود بالنفــع علــى العالقــات التجاريــة طويلــة المــدى مــع
الشــركاء والمورديــن.

وتلتــزم شــركة الوثبــة بإدخــال عوامــل البيئــة والمســؤولية
االجتماعيــة والحوكمــة أكثــر فأكثــر فــي إدارة سلســلة

وتســاعد هــذه الشــراكات فــي تحقيــق التميــز التشــغيلي ،ال

التوريــد لتقليــل اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة.

ســيما فــي الفئتيــن التاليتيــن :الخدمــات واإلمــدادات المرتبطــة
بتكنو لو جيــا ا لمعلو مــا ت و ا لخد مــا ت و ا إل مــد ا د ا ت غيــر

لجنة المشــتريات

المرتبطــة بتكنولوجيــا المعلومــات .ويتضمــن ذلــك المورديــن
الذيــن يقدمــون الدعــم التكنولوجــي ،والخبــراء االكتوارييــن
الذيــن ييســرون تقييــم مخاطــر األعمــال التجاريــة ،والمحاميــن

تضطلــع لجنــة المشــتريات بمســؤولية اإلشــراف

الذيــن ييســرون االستشــارات القانونيــة بشــأن قضايــا التأميــن،

علــى جميــع األنشــطة المتعلقــة بالمشــتريات

واالستشــاريين لالمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة وتوثيــق

المرصــود لهــا مبالــغ فــي الميزانيــة وغيــر

العمليــات وترتيبــات التمويــل.

المرصــود لهــا مبالــغ فــي الميزانيــة وترســيخ
عو ا مــل ا لبيئــة و ا لمســؤ و لية ا ال جتما عيــة

تعطــي مدونــة قواعــد الســلوك بشــركة الوثبــة
مبــا د ئ تو جيهيــة و ا ضحــة للمو ظفيــن بشــأ ن
أشــكال التعامــل مــع المورديــن وعــدم التهــاون
مطلقــً بممارســات األعمــال التجاريــة غيــر األخالقيــة

و ا لحو كمــة فــي عمليــة ا تخــا ذ ا لقــر ا ر ا ت

و تو لــي شــر كة ا لو ثبــة أ و لو يــة لال ســتعا نة با لمو ر د يــن
المحلييــن بهــدف دعــم اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة

تطبــق شــركة الوثبــة ممارســات الشــراء العادلــة والشــفافة

المتحــدة وتحقيــق الرخــاء المشــترك .باإلضافــة إلــى ذلــك،

واألخالقيــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة سلســلة

فــإن المشــتريات المحليــة تســمح لنــا بتقليــل التأثيــر البيئــي

التوريــد بهــا .وقــد وضعــت الشــركة سياســة للمشــتريات

لسلســلة التوريــد بالشــركة ،وذلــك مــن خــال تقليــل عمليــات

تحــدد الممارســات التــي يجــب علــى جميــع الموظفيــن

الشــحن والتخزيــن واالنبعاثــات المرتبطــة بهمــا واســتهالك

اتباعهــا بانتظــام لتحقيــق الكفــاءة التشــغيلية وكفــاءة

الطاقــة.

األصــول .وتوضــح سياســة المشــتريات هــذه الممارســات
واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل
هــذه العمليــة بالتفصيــل.

مثــل موردونــا اإلماراتيــون مــا نســبته  ٪85مــن
إجمالــي عــدد موردينــا فــي عــام 2021
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تفخــر شــركة الوثبــة بأنهــا حصلــت علــى مــا نســبته  ٪88مــن مشــترياتها فــي عــام  2021مــن مورديــن محلييــن،
وهــذه النســبة تتماشــي مــع متوســط الســنوات الثــاث الماضيــة.

تعييــن اإلماراتييــن فــي مختلــف المناصــب الفنيــة فــي أقســام التعهــد بالتأميــن والمطالبــات
إجمالي المبالــغ المنفقة على

النســبة المئوية للمبالــغ المنفقة على

المشــتريات (ألف درهم إماراتي)

المشــتريات لدى الموردين المحليين

2019

10,778

90%

2020

12,776

85%

2021

13,153

88%

والتمويــل وتكنولوجيــا المعلومــات وخدمــة المتعامليــن التــي تناســب مهاراتهــم وخبراتهم
وضع مســار وظيفي منظم لإلماراتيين يســمح بتطورهم وتقدمهم في الشــركة

توفيــر فــرص عمــل تجــذب الخريجيــن الجــدد مــن خــال إشــراكهم فــي معــارض التوظيــف
بالجامعــة ووضــع منشــورات فعالــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ومواقــع التوظيــف.
مراجعة ســلم األجور الحالي وتقديم عروض رواتب ومزايــا مغرية أكثر

تقديــم خطة تدريب وتطوير محســنة تهدف إلــى تطوير المعرفــة والتخصص الوظيفي

التوطين

تعييــن أخصائــي توطيــن متخصــص يعمــل تحــت قســم المــوارد البشــرية لإلشــراف علــى
التنفيــذ الفعــال لجهــود التوطيــن

تلتــزم شــركة الوثبــة بالوفــاء بواجبهــا المتمثــل فــي دعــم توظيــف المواطنيــن اإلماراتييــن وتطويــر المواهــب
المحليــة انطالقــً مــن كونهــا شــركة قائمــة باإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقــد طبقــت الشــركة خطــة توطيــن
رباعيــة وفــق المســتهدفات التــي حددتهــا حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث ترغــب الشــركة فــي تمكيــن
المواطنيــن اإلماراتييــن وإطــاق العنــان إلمكاناتهــم لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة باإلمــارات.
وفيما يلي األهداف الرئيســية المنشــودة من هذه الخطة:

أســفرت الجهــود التــي بذلتهــا شــركة الوثبــة فــي الســنوات الثــاث الماضيــة عــن زيــادة نســبة التوطيــن بواقــع  ٪7بحيــث وصلــت
إلــى  ٪17فــي عــام  .2021كمــا نجحــت الشــركة فــي جهودهــا الراميــة إلــى زيــادة عــدد اإلنــاث بيــن القــوى العاملــة اإلماراتيــة بالشــركة
علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة ،إذ أن اإلنــاث اســتأثرن بنســبة تربــو علــى  ٪80مــن المواطنيــن اإلماراتييــن العامليــن بالشــركة.

 .1زيــادة أعداد الموظفيــن اإلماراتيين زيادة كبيرة
 .2تعزيز سياســات التطويــر الوظيفي التي توفر مســارًا مهنيًا منظمــً للمواطنين اإلماراتيين
 .3توفيــر فرص تعلم الئقة من شــأنها رفع معنويــات الموظفين وضمان اســتمرار النمو المهني

عــدد المواطنين اإلماراتيين

 .4توظيــف مواطــن إماراتــي متخصــص فــي منصــب أخصائــي شــؤون التوطيــن بحيــث يركــز علــى تحقيــق النجــاح
فــي تنفيذ خطــة التوطين ويدفع عملية وضع وتنفيذ اســتراتيجية الشــركة وخطتها وسياســاتها وإجراءاتها.
ولتحقيــق هذه الخطة ،وضعت الشــركة األولويات اإلســتراتيجية التالية:

الذكور

اإلناث

نسبة التوطين

2019

20%

80%

2019

10%

2020

15%

85%

2020

12.5%

2021

20%

80%

2021

17%

بلغــت نســبة التوطين في الشــركة  ٪17في عام  ،2021متجاوزة بذلك مســتهدف التوطيــن المحدد والبالغ ٪15
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دعــم المجتمع

وضعــت شــركة الوثبة خطــة تدريب وتطويــر شــاملة للمواطنين
اإلماراتييــن بهــدف ضمــان توفيــر جميــع المــوارد واألدوات لهــم
لزيــادة مهاراتهــم والوصــول إلــى إمكاناتهــم الكاملــة.

تلتــزم شــركة الوثبــة بخدمــة المجتمــع المحلــي

اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات لــدى شــركة الوثبــة

والمناطــق التــي تــزاول فيهــا أنشــطتها .وتعلــم
شــركة الوثبــة -انطالقــً مــن كونهــا مواطنــً
اعتباريــً مســؤو ً
ال  -القطاعــات الرئيســية فــي

 .1أكاديميــة التأمين التابعة لشــركة الوثبة
 .3معهــد اإلمــارات للدراســات المصرفيــة

المجتمــع التــي يمكنها فيهــا المســاهمة بفعالية

فــرص التدريــب لهــم فــي أكاديميــة التأميــن التابعــة لشــركة

و ا لما ليــة

الموظفون

مــن خــال تمكيــن األفــراد .وتركــز مشــاركتها

الوثبــة والتــي تهــدف إلــى تخريــج خريجييــن إماراتييــن يســعون

يقــدم معهــد اإلمــارات للدراســات المصرفيــة

المجتمعيــة بصــورة رئيســية علــى توفيــر الرعايــة

أ ن تكــو ن صا حــب عمــل ملتــز م
و مســؤ و ل ا جتما عيــً

إلكمــال متطلبــات التدريــب .وســيغطي التدريــب مجــاالت

والماليــة برامــج التنميــة الوطنيــة التــي تهــدف

الصحيــة لألطفــال ذوي الهمــم والتدريــب علــى

وظيفيــة مختلفــة فــي كل مــن األقســام الفنيــة وغيــر الفنيــة،

إلــى تطويــر المســيرة المهنيــة للمواطنيــن

إعــادة التأهيــل لألشــخاص ذوي الهمــم.

بحيــث يُقــدم للمرشــحين فيــه تدريبــً عمليــً فــي غضــون شــهر

اإلماراتييــن الباحثيــن عــن فــرص عمــل فــي

أو بقضــاء عــدد محــدد مســبقًا مــن ســاعات العمــل.

القطــاع المصرفــي والمالــي .كمــا أنــه يقــدم

وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،زادت الجهــود

د و ر ا ت مخصصــة منا ســبة لمتد ر بيــن مــن

التــي تبذلهــا الشــركة فــي إطــار مســؤوليتها

ويُمنــح المرشــحون الناجحيــن فــي إتمــام البرنامــج التدريبــي

مســتويات مختلفــة مــن التعليــم ،إذ أنــه يقــدم

االجتماعيــة مــن خــال عــدد مــن الطــرق ،وهــي:

ـاء علــى الوظائــف
خيــار العمــل بــدوام كامــل لــدى الشــركة بنـ ً

برامــج تدريبيــة لــكل مــن خريجــي المــدارس

المتاحــة التــي تتناســب مــع مهاراتهــم وخلفيتهــم التعليميــة.

الثانويــة والجامعــات.

تجــذب شــركة الوثبــة المواطنيــن اإلماراتييــن مــن خــال توفيــر

 إدارة المواهــب ورعايــة المواهــبالمحلية الشــابة
 -تشــجيع التنوع

العمالء

إ نشــا ء لجنــة ا لمســؤ و لية ا ال جتما عيــة

أن تكون شــريك متعاطــف مع العمالء

للشــركة :أنشــئت الشــركة فــي عــام  2019لجنــة

 -تقديــم منتجات وحلــول مبتكرة

 .2البرنامــج الصيفــي للشــباب اإلماراتــي المقــدم مــن

 .4برنامــج التدريب التابع لهيئــة التأمين

معنيــة بمســؤوليتها االجتماعيــة بهــدف توفيــر

 -بناء عالقات مســتدامة

شــركة الوثبــة

يقــدم مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة

اإلرشــاد والتوجيــه فــي اســتراتيجية الشــركة

يهــدف البرنامــج إلــى جــذب الطــاب اإلماراتييــن الراغبيــن فــي

المركــزي -بالتعــاون مــع شــركاء اســتراتيجيين

المعنيــة بمســؤوليتها االجتماعيــة واإلشــراف

استكشــاف فــرص العمــل فــي قطــاع التأميــن .و ُتقــدم لهــم

عالمييــن مختاريــن -برنامجــً مبتكــرًا للتطويــر

علــى السياســات والتقــدم المحــرز فــي مشــاركة

دورة تدريبيــة لمــدة أســبوعين يحصلــون منهــا علــى شــهادة

المهنــي لجميــع المواطنيــن اإلماراتييــن ،ويهــدف

الشــركة فــي القضايــا االجتماعيــة واألخالقيــة

تدريــب علــى أساســيات ومبــادئ التأميــن.

هــذا البرنامــج إلــى وضــع اإلطــار والمــوارد الالزمــة

والبيئيــة والمجتمعيــة .وتضــم لجنــة المســؤولية

لرفــع المعاييــر والكفــاءة الفنيــة فــي جميــع

االجتماعيــة للشــركة الرئيــس التنفيــذي ورئيــس

أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن

العمليــات ومديــر الرقابــة الداخليــة وأحــد أعضــاء

طريــق تقديــم برامــج التعلــم الرقمــي والتعلــم

اللجــان وأميــن الســر ،بحيــث ُتناقــش مســائل

المختلــط والتعلــم داخــل الفصــول.

المســؤولية االجتماعيــة للشــركة اآلن علــى
المســتوى التنفيــذي ومســتوى مجلــس اإلدارة.

ا لمجتمع
أن تكون مواطن اعتباري مســؤول

 التصرف بشــكل أخالقي ومسؤول تعزيــز الشــراكات مــع المؤسســاتالعاملة فــي نفس القطاع

إنشــاء اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة
للشــركة :وضعــت شــركة الوثبــة إســتراتيجيتها
ا لمعنيــة بمســؤ و ليتها ا ال جتما عيــة لتحد يــد
أولوياتهــا الرئيســية والــدور الــذي تؤديــه بصفتهــا
درجة برنامج القيمة الوطنية المضافة المعتمد ٪48.35 -
ُتمثــل درجــة برنامــج القيمــة الوطنيــة المضافــة مؤشــرًا علــى
المســاهمة فــي النمــو والتنــوع االقتصادييــن بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وتتبــع منهجيــة محــددة مســبقًا تراعــي
العوامــل التــي تجســد القيمــة االقتصاديــة المضافة مثــل إنفاق
الجهــات الخارجيــة والتوطيــن واالســتثمارات المحليــة وغيرهــا.

إحــدى شــركات التأميــن فــي تقديــم الدعــم
وزيــادة الوعــي بعوامــل البيئــة والمســؤولية
االجتماعيــة والحوكمــة علــى مســتوى المجتمــع

ا لبيئة
أن تكون مســؤولة بيئيًا

 تقليــل انبعاثــات الكربــون وتعزيــزإعادة التدوير
 -االســتخدام المسؤول للموارد

المحلــي وبيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين.
وتركــز هــذه االســتراتيجية علــى الموظفيــن
و ا لمتعا مليــن و ا لمجتمــع ا لمحلــي و ا لبيئــة ،
وقــد ُطــورت بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية
أعمــال الشــركة وأولويــات االســتدامة بهــا.
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زيــادة كبيــرة فــي االســتثمارات المجتمعيــة :زادت االســتثمارات المجتمعيــة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة بواقــع ثالثــة أضعافهــا

المســاهمات والحمــات اإلعالمية العامة

تقريبــً بحيــث وصلــت إلــى  100،000درهــم إماراتــي فــي عــام  ،2021األمــر الــذي يُعــد دلي ـ ً
ا علــى زيــادة الجهــود التــي تبذلهــا الشــركة فــي ســبيل
المشــاركة في اتحادات القطاع

دعــم المجتمــع المحلــي الــذي تقــدم فيــه خدماتهــا .ويُعــزى االنخفــاض الــذي شــهده عــام  2020إلــى جائحــة كوفيــد.19-

 -جمعية اإلمــارات للتأمين

االســتثمارات المجتمعية (بالدرهم اإلماراتي)

 اتحاد التأميــن الخليجي -مجموعــة عمل التأمين

120,000

 االتحاد العربي لشــركات التأميــن وإعادة التأمين -المجموعــة البريطانية للتجارة

100.000

 اإلتحاد العام العربــي للتأمينتعزيز الوعــي بالتأمين

80,000

من خالل المنشــورات واســتطالعات الرأي على مواقع التواصل االجتماعي (لينكد إن وفيســبوك وتويتر وإنســتجرام)
االســتثمارات في شــركات مدرجة في بورصة اإلمارات

60,000

نظــرًا لكــون شــركة الوثبــة إحــدى كبــار المؤسســات المســتثمرة فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة اإلمــارات وتمثيلهــا فــي عــدد مــن
مجالــس اإلدارة ،فإنهــا تــؤدي دورًا فعــا ً
ال فــي االجتماعــات العامــة للشــركات المســتثمر فيهــا وتشــارك مشــاركة نشــطة فــي عمليــة وضــع

40.000

السياســات فــي تلــك الشــركات المســتثمرة علــى مســتوى أعلــى بهــدف تحســين إطــار الحوكمــة واالســتدامة فيهــا
االســتثمار في الشــركات المدرجة فــي بورصة اإلمارات من خالل القطاعــات التالية:

20,000

-

االستثمار العقاري
قطاع الطيران
والضيافة والخدمات

2017

2018

2019

2020

1.61%

12%

2021

كمــا تشــجع شــركة الوثبــة موظفيهــا علــى التطــوع فــي البرامــج المجتمعيــة للشــركات ،وتعمــل أيضــً مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة
لمســاعدتها فــي تحقيــق مبادرتهــا المجتمعيــة بنجــاح .فمــن خــال هــذه المبــادرات المتواضعــة تحــاول الشــركة أن تجســد تقديرهــا

البنوك

36%

للمجتمــع واتصالهــا بــه.
المبادرات/القضايــا المدعومة

األطفال ذوو الهمم

2018

2019

2020

2021

الطاقة

3.5%

Others
14%

االستثمار
والخدمات المالية

27%

التأمين

6%

تمثيلهــا في مجالس إدارة  8شــركات مدرجــة في البورصة

عالج وإعــادة تأهيل األطفال المصابيــن بالتوحد
عملية االبتســامة لألطفال
العمــل مع المنظمــات غير الحكوميــة  -حملة رمضان
حملــة رمضان مــن جانب متطوعين بشــركة الوثبة
تقديم االستشــارات الطبية والتأهيــل لذوي الهمم

اســتطالعات الرأي على لينكد إن
طرق الدفع المفضلة للمشتريات التأمينية؟
الميسر في أكتوبر 2021
طرح تسهيل خطة السداد ُ
هل يفضل تضمين المزايا في منتج تأمين السفر؟
تم طرح تأمين السفر الذي يغطي كوفيد 19-في عام 2021

أبطــال اإلمــارات ،دعمــً لمقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة والخطــوط األماميــة
فــي هــذا المجــال فــي اإلمــارات خــال جائحــة كوفيــد 19-مــن خــال منحهــم
خصومــات بقيمــة مليــون درهــم إماراتــي علــى خدمــات التأميــن التــي تقدمهــا
البحــوث الطبية والعالج

هل من المحتمل أن يزداد الطلب على منتجات التأمين
في المستقبل القريب؟
طرح التأمين السيبراني في الربع الثاني من عام 2021
ما هي األمور األكثر أهمية عند شراء تأمين السيارة؟
تم تقديم أسعار أقساط تنافسية في الربع األول من عام
 2021بخصم عند الشراء المباشر من القنوات اإللكترونية.
تدار العملية من بدايتها إلى نهايتها ،أي من إصدار الوثيقة
إلى خدمة المطالبات ،من خالل تطبيقات الهاتف المحمول

رد شركة الوثبة
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رأس المــال المرتبط
باألصــول الطبيعية

(GRI 201-2, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-4, ADX-E1, ADX-E2, ADX-E3, ADX-E4, ADX-E5,

)ADX-E6, ADX-E7, ADX-E8, ADX-E9, ADX-E10

تمثــل حمايــة البيئــة جــزءًا أساســيًا مــن كــون
الشــركة مســؤولة وخلقهــا قيمــة مســتدامة
طويلــة األجــل لجميــع أصحــاب المصلحــة .وال
يمكــن أن تحظــى أي شــركة باالســتدامة فــي
المســتقبل إذا لــم تأخــذ مســؤوليتها تجــاه
األجيــال القادمــة علــى محمــل الجــد مــن
خــال وضعهــا سياســات لتقليــل تأثيرهــا
علــى كوكــب األرض.

ا لتــز ا م د و لــة ا إل مــا ر ا ت ا لعر بيــة
المتحــدة بتحقيــق الحيــاد المناخــي
ودور قطــاع التأميــن فيــه
انضمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي
أكتوبــر  2021إلــى المبــادرات العالميــة الراميــة إلــى
تكثيــف جهــود مكافحــة تغيــر المنــاخ حيــث أنهــا
التزمــت بتحقيــق الحيــاد المناخــي فــي اقتصادها.
وبفضــل إطــاق دولــة اإلمــارات مبادرتهــا
اإلســتراتيجية المتمثلــة فــي تحقيــق الحيــاد
المناخــي بحلــول عــام  ،2050والتــي ستشــهد ضــخ
اســتثمارات بقيمــة  600مليــار درهــم إماراتــي فــي
مشــاريع الطاقــة النظيفــة والمتجــددة علــى
مــدى العقــود الثالثــة المقبلــة ،فقــد أصبحــت
اإلمــارات أول دولــة فــي الشــرق األوســط وشــمال

يســفر تغيــر المنــاخ عــن زيــادة المخاطــر التــي

نهج شــركة الوثبة

يواجههــا األفــراد والشــركات ،ال ســيما تلــك
الناجمــة عــن ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر

يُعــد التأثيــر المباشــر الناتــج عــن عمليــات شــركة الوثبــة علــى

واآلثــار الســلبية الناتجــة عــن الظواهــر المناخيــة

البيئــة محــدود ،إذ أنــه ال يعتمــد نمــوذج األعمــال بهــا علــى

الشــديدة .وليــس هــذا احتمــا ً
ال بعيــد الحصــول.

الطاقــة والمــوارد بصــورة مكثفــة ،بــل يتركــز تأثيرهــا الرئيســي

فقــد شــهدنا بالفعــل عــددًا كبيــرًا مــن هــذه

علــى محفظــة االســتثمار والعقــارات ،نتيجــة القتصــار

الحــاالت فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي صــورة

نشــاطها علــى التأميــن .وعليــه ،يتمثــل نهجهــا فــي التعامــل

فيضانــات وحــاالت جفــاف وحرائــق غابــات تدمــر

مــع مســؤوليتها البيئيــة مــن خــال الــدور الــذي تؤديــه

الممتلــكات الخاصــة والبنيــة التحتيــة العامــة

بصفتهــا شــركة تأميــن ومســتثمرًا وصاحــب عمــل ومواطنــً

وتخلــف آثــارًا مدمــرة علــى ســبل عيــش النــاس.

اعتباريــً عــن طريــق مجــاالت التركيــز التاليــة:

وبمقــدور شــركات التأميــن دعــم المتعامليــن

 -عمليــات شــركة الوثبــة :تلتــزم شــركة الوثبــة بإقامــة

والمجتمعــات المحليــة للتأقلــم مــع الوضــع

بيئــة عمــل مســتدامة يعــي فيهــا الموظفــون باآلثــار

القائــم والتحلــي بقــدر أكبــر مــن المرونــة مــن

الناتجــة عــن أنشــطتهم علــى البيئــة ويعملــون بشــكل

خــال طرحهــا منتجــات توفــر لهــم الحمايــة

يحقــق أكبــر مصلحــة للبيئــة والكوكــب الــذي نعيــش فيــه،

مــن أســوأ آثــار تغيــر المنــاخ .كمــا يمكنهــا

األمــر الــذي يســتلزم اتخــاذ إجــراءات لتقليــل اســتهالكها

أيضــً دعــم جهــود التخفيــف مــن آثــار تغيــر

للطاقــة ،واســتهالكها للوقــود ،والنفايــات التــي تخلفهــا،

المنــاخ مــن خــال تبنــي نهــج اســتثماري أكثــر

وانبعاثاتهــا مــن غــازات الدفيئــة ،واســتهالكها للــورق.

مســؤولية وتقليــل انبعاثاتهــا الكربونيــة .ومــن

 -اســتثمارات شــركة الوثبــة :تــدرك شــركة الوثبــة بصفتهــا

هنــا يتبيــن أن تغيــر المنــاخ ســيخلف آثــارًا بالغــة

أ حــد ا لمســتثمر ين تأ ثير هــا علــى و ضــع ا لبيئــة فــي

علــى منتجــات التأميــن وخدماتــه وعملياتــه فــي

المســتقبل وعلــى وضــع اإلجــراءات الالزمــة إلدخــال عوامــل

الســنوات القادمــة ،فضــ ً
ا عــن خلقــه مخاطــرًا

البيئــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة فــي عمليــات

وفرصــً جديــدة.

اتخــاذ القــرارات.
 -المحفظــة العقاريــة لشــركة الوثبــة :يمكــن لشــركة

وتقــدم شــركة الوثبــة جميــع ســبل الدعــم

الوثبــة أن تــؤدي دورًا فــي االنتقــال إلــى مســتقبل يتســم

للبرامــج العالميــة والمحليــة للتصــدي آلثــار تغيــر

بقــدر أكبــر مــن المرونــة واالســتدامة انطالقــً مــن امتالكهــا

المنــاخ ،كمــا تهــدف الشــركة إلــى المواءمــة

لممتلــكات ســكنية وتجاريــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة

بيــن إســتراتيجية أعمالهــا وعملياتهــا وبيــن

وخارجهــا .وتعتــزم الشــركة تطويــر وعــي أفضــل بتأثيــر

اســتراتيجية اإلمــارات للطاقــة  ،2050وخطــة

محفظتهــا العقاريــة وتنفيــذ خطــة واضحــة تســتهدف بهــا

التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030واتفاقيــة

تقليــل االنبعاثــات الناتجــة عنهــا مــع إشــراك المســتأجرين

باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ.

فــي هــذا التحــول.

أفريقيــا تتعهــد بتحقيــق هــذا الهــدف.
وللوفــاء بهــذا االلتــزام ال بــد مــن التحــول
الكامــل فــي اقتصــاد اإلمــارات ،األمــر الــذي
ســيؤثر علــى كل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال.
وال بــد للشــركات التابعــة للقطــاع الخــاص مــن
االضطــاع بــدور حاســم فــي دعــم عمليــة
التحــول إلــى الحيــاد المناخــي ،فضـ ً
ا عــن جهــود
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ ،وال يُســتثنى مــن ذلــك
قطــاع التأميــن.
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التقدم المحرز

انبعاثــات غازات الدفيئــة (طن متري من مكافئ ثاني أكســيد الكربون)

تفتخــر شــركة الوثبــة بالتقــدم الــذي أحرزتــه فــي ســبيل معالجــة اآلثــار الناجمــة عــن أعمالهــا .فقــد أحدثــت تغييــرات شــتى وأقامــت بيئــة
عمــل يعــي فيهــا موظفوهــا البالــغ عددهــم  150موظفــً التصرفــات الصــادرة عنهــم والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم .وتتمثــل
مجــاالت التركيــز الرئيســية فيمــا يلــي:

النطاق 1
(استهالك الوقود)
النطاق 2
(الكهرباء)
اســتهالك الكهربــاء الناتــج عــن
ا لعميــا ت ا لتشــغيلية لشــر كة
الوثبــة (المقــر الرئيســي والفــروع)

إدارة االنبعاثات

استهالك
الطاقة

إدارة الورق

االمتثال
للمتطلبا ت
ا لبيئية

النطاق 2
(الكهرباء)
ا ســتهال ك ا لكهر بــا ء ا لنا تــج
عــن المبنــى المملــوك لشــركة
الوثبــة فــي أبوظبــي (المســاحات
ا لمشــتر كة )

النطاق 3
(المياه)
ا ســتهال ك ا لميــا ه ا لنا تــج عــن
ا لعميــا ت ا لتشــغيلية لشــر كة
الوثبــة (المقــر الرئيســي والفــروع)

2019

2020

2021

37.66

31.99

39.05

356.83

794.56

8.45

410.67

1,758.27

9.72

357.74

1,799.92

8.47

إدارة االنبعاثات
 تبــدأ عمليــة إدارة االنبعاثات بحســاب انبعاثات غازات الدفيئــة الناتجة عن الشــركة وعملياتها ومن ثــم اتخاذ اإلجراءات الالزمــة لتقليلها. -شــرعت شــركة الوثبــة فــي حســاب انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي عــام  ،2019لتكــون بذلــك إحــدى أولــى شــركات التأميــن الوطنيــة التــي

النطاق 3
(المياه)
اســتهالك الميــاه الناتــج عــن المبنى
المملــوك لشــركة الوثبــة فــي
أبوظبــي (المســاحات المشــتركة)

تحســب انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وفــي عــام  ،2021وســعت الشــركة نطــاق حســابها بحيــث يشــمل انبعاثــات النطاقيــن  2و 3الناجمــة عــن
المبنــى المملــوك للشــركة فــي أبوظبــي
 -تتبــع شــركة الوثبــة معيــار المحاســبة وإعــداد التقاريــر المؤسســي المنصــوص عليــه فــي بروتوكــول غــازات الدفيئــة فــي حســاب انبعاثــات

اإلجمالي

18.81

1,216.31

41.86

2,262.51

42.61

2,247.79

غــازات الدفيئــة وقــد حــددت الحــدود المؤسســية وفقــً «لنهــج الســيطرة» ،أي أنهــا تحســب  ٪100مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناجمــة عــن
العمليــات التــي تســيطر عليهــا الشــركة .وتغطــي حــدود التقاريــر مقــر الشــركة وجميــع فروعهــا الكائنــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
 ونلخص حســابات انبعاثات شــركة الوثبــة في النطاقات الثالثــة التالية:النطــاق  - 1االنبعاثــات المباشــرة الناتجــة عــن المــوارد المملوكــة للشــركة والتــي تســيطر عليهــا ،ويشــمل ذلــك اســتهالك الوقــود بشــركة

كثافــة انبعاثــات غازات الدفيئة لكل موظــف (طن متري من مكافئ ثاني أكســيد الكربون)

الوثبــة الــذي يُعــزى إلــى المركبــات المملوكــة لهــا
النطــاق  - 2االنبعاثــات غيــر المباشــرة التــي ُتعــزى إلــى شــراء الكهربــاء مــن المرافــق العامــة المحليــة ،ويشــمل ذلــك الكهربــاء التــي
تســتهلكها الشــركة ،باإلضافــة إلــى اســتهالك الكهربــاء الــذي يُعــزى إلــى المســاحات المشــتركة فــي المبنــى المملــوك للشــركة فــي

2019

النطاق 1
(استهالك الوقود)

0.25

2020

0.21

2021

0.26

أبوظبــي
النطــاق  - 3جميــع االنبعاثــات غيــر المباشــرة األخــرى -غيــر المشــمولة بالنطــاق  -2الواقعــة فــي سلســلة القيمــة للشــركة المعــدة للتقريــر،
بمــا فــي ذلــك انبعاثــات المراحــل الســابقة لإلنتــاج ومراحــل اإلنتــاج والتوزيــع .بالنســبة لبيانــات عــام  ،2021شــمل النطــاق  3اســتهالك الشــركة
مــن الميــاه ،باإلضافــة إلــى الميــاه المســتهلكة فــي المناطــق المشــتركة بالمبنــى المملــوك لهــا .ومــن اآلن فصاعــدًا ،سنســعى إلــى إدراج

النطاق 2
(الكهرباء)
اســتهالك الكهربــاء الناتــج عــن
ا لعميــا ت ا لتشــغيلية لشــر كة
الوثبــة (المقــر الرئيســي والفــروع)

2.39

2.76

2.40

عــدد مــن العناصــر فــي هــذا النطــاق منهــا العناصــر المتعلقــة بالســفر ألغــراض العمــل والتخلــص مــن النفايــات.
النطاق 3
(المياه)
ا ســتهال ك ا لميــا ه ا لنا تــج عــن
ا لعميــا ت ا لتشــغيلية لشــر كة
الوثبــة (المقــر الرئيســي والفــروع)

اإلجمالي

0.06

0.07

0.06

2.70

3.04

2.72
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استهالك الطاقة

كثافــة الطاقة لــكل موظف (جيجا جول)

مــا برحــت شــركة الوثبــة تثبــت -منــذ عــام  -2013التزامهــا بتقليــل االنبعاثــات التــي تخلفهــا علــى البيئــة والناجمــة

2019

عــن عملياتهــا التجاريــة مــن خــال مبادرتهــا «الطاقــة النظيفــة» .فمنــذ ذلــك الحيــن ،حســنت الشــركة أدائهــا
مــن حيــث االســتدامة تدريجيــً بحيــث يتضمــن تقليــل اســتهالكها للكهربــاء والميــاه ،والوقــود ،والــورق ،وتقليــل
النفايــات التــي تخلفهــا .ويعــرض الجــدول التالــي االســتهالك المباشــر للشــركة مــن الطاقــة وأدائهــا فــي هــذا

كثافة الطاقة المباشــرة

3.84

3.32

4.01

كثافــة الطاقة غير
المباشــرة (المقر الرئيسي
والفروع)

21.03

24.20

21.08

إجمالي كثافة الطاقة

24.86

27.52

21.08

الصــدد علــى مــدار الســنوات الثــاث الماضيــة:

اســتهالك الطاقة (جيجا جول)

2019

2020

2021

571.5

494.6

596.9

3,133.1

3,605.8

3,141.1

6,976.4

15,525.9

15,803.7

إجمالي استهالك
الوقود

571.5

494.6

596.9

إجمالي استهالك
الكهرباء

10,109.5

19,131.7

18,944.8

اإلجمالي

10,681.0

19,626.3

19,541.7

استهالك الطاقة

اســتهالك الوقود (بنزين)

2020

2021

مزيــج الطاقة لعام 2021
استهالك الطاقة

اســتهالك الكهربــاء الناتــج عــن
ا لعميــا ت ا لتشــغيلية لشــر كة
الوثبــة (المقــر الرئيســي والفــروع)

استهالك الطاقة

ا ســتهال ك ا لكهر بــا ء ا لنا تــج
عــن المبنــى المملــوك لشــركة
الوثبــة فــي أبوظبــي (المســاحات
ا لمشــتر كة )

16%

84%

الكهرباء (المقر الرئيســي والفروع)
البنزين
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إدارة الورق

اســتهالك المياه (متر مكعب)

مــا برحــت شــركة الوثبــة تقلــل مــن اســتهالكها
للــورق فــي مكاتبهــا بهــدف التحــول فــي النهايــة
2019

2,467.00

إجمالي اســتهالك المياه (المقر
الرئيسي والفروع)

2020

2,839.00

إجمالي اســتهالك المياه (المقر
الرئيسي والفروع)

7.7
توفير

شجرة

إلــى نظــام العمــل الالورقــي ،وذلــك فــي إطــار

16.56

جهــود التحــول الرقمــي التــي تبذلهــا الشــركة.
فمن خــال تكامــل أنظمــة اإلدارة المختلفة ،تخزن

استهالك المياه
لكل موظف

الشــركة اآلن المســتندات علــى الوســائل الرقميــة،
كمــا ُتنقــل المســتندات (كالمطالبــات والبوالــص)

توفير طاقة تعادل
الطاقة المستخدمة في

وفــي الســنوات الثــاث الماضيــة ،قللــت الشــركة

ثالجات سكني
في السنة

داخــل الشــركة وخارجهــا رقميــً قــدر اإلمــكان.

19.05

استهالك المياه
لكل موظف

إجمالــي كميــة الــورق الــذي تســتهلكه بصــورة

9.8

كبيــرة ،ونوضــح آثــار ذلــك فيمــا يلــي:

2021

2,473.00

إجمالي اســتهالك المياه (المقر
الرئيسي والفروع)

16.60

توفير  6,890جالون
مــن المياه ،أي ما يعادل
المياه المســتخدمة في

استهالك المياه
لكل موظف

تقليل الورق المستخدم بواقع

 58,500ورقة

النفايــات المعاد تدويرهــا بالكيلو جرام

زيادة متضاعفة
بواقع  2.81على
مدار  3سنوات

إجمــا ً
ال في عام  2021مقارنة بعام 2019

21,240

5

غساالت مالبس
في السنة

171

تجنب

كجم من النفايات الصلبة
أو ما يعادل ما ينتجه
أو

86.5

7,620

من الناس من النفايات
الصلبة في اليوم

5,292

2019

2020

2021
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االمتثــال للمتطلبــات البيئية

مســاعدة متعاملينــا فــي اختيــار خيــارات

عــدد المركبات الصديقة

أ فضــل

للبيئــة المؤمن عليها

تلتــزم شــركة الوثبــة فــي عملياتهــا بالمعاييــر
البيئيــة العالميــة والمحليــة ،مــع االمتثــال لجميــع

مــا برحــت االســتدامة تصبــح إحــدى األولويــات

اللوائــح المعمــول بهــا.

الرئيســية لقطــاع الســيارات ،إذ ناقــش هــذا األمــر
مــا نســبته  ٪75مــن جهــات تصنيــع المعــدات

وقــد كانــت شــركة الوثبــة فــي عــام  2021أول

األصليــة فــي عــام  .2020وترغــب شــركة الوثبــة

شــركة تأميــن مدرجــة فــي البورصــة باإلمــارات

فــي توفيــر الدعــم لمتعامليهــا للتحــول إلــى

تحصــل علــى شــهادة ( ISO 14011: 2015نظــام

ســبل أكثــر اســتدامة فــي قيادتهــم ،مثــل

إدارة البيئــة) وأول شــركة تحصــل علــى ثــاث

التحــول إلــى اســتخدام الســيارات الكهربائيــة.

( 9001:2015نظــام إدارة الجــودة) وشــهادة ISO

و تو ســع شــر كة ا لو ثبــة نطــا ق مجمو عــة

2019

66

شــهادة  ISOإذ حصلــت علــى شــهادة ISO

( 27001:2013نظــام إدارة أمــن المعلومــات).

منتجــات التأميــن علــى الســيارات التــي تطرحهــا
بغيــة تســهيل امتــاك مركبــات صديقــة للبيئــة.

فحصــول الشــركة علــى شــهادة ISO 14001

ويشــجع فريــق مباشــرة األعمــال بالشــركة هــذا

يضمــن و ضعهــا للعمليــا ت و ا إل جــر ا ء ا ت

االتجــاه عــن طريــق تقديــم منتجــات تأميــن

الصحيحــة إلدارة مســؤولياتها البيئيــة ،مــع

بقســط تفضيلــي للمركبــات الصديقــة للبيئــة.

2020

272

توخــي النتائــج المنشــودة التاليــة:
وعلــى مــدار الســنوات الثــاث الماضيــة ،زاد عــدد
 -تحســين أداء الشــركة من حيث البيئة

المركبــات الصديقــة للبيئــة المؤمــن عليهــا مــن

 -الوفــاء بالتزامات االمتثال

الشــركة بواقــع ثالثــة أضعــاف عددهــا.

 تحقيق األهــداف البيئية.

2021

281
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هيكل حوكمــة وامتثال قويان

تحتضــن شــركة الوثبــة إحــدى اإلنــاث فــي عضويــة مجلــس إدارتهــا منــذ نهايــة عــام  ،2020لتكــون
بذلــك أول شــركة تأميــن مدرجــة فــي البورصــة باإلمــارات تتخــذ هــذه الخطــوة التــي أصبحــت منــذ ذلك

بالغــا األهميــة الســتمرار الشــركة ،وال يقــل
عنهمــا أهميــة التحلــي باألخــاق والنزاهــة في

يُعــزى التوجــه االســتراتيجي لشــركة الوثبــة وتطبيقهــا إلطــار حوكمــة قويــة إلــى قيادتهــا الحكيمــة ،حيــث يتألــف

إدارة الشــركة بالنســبة لخلــق قيمة مشــتركة

مجلــس إدارتهــا مــن تســعة أعضــاء ،مــن بينهــم ســبعة أعضــاء مســتقلون ،وتتنــوع خلفيــات أعضــاء مجلــس اإلدارة،

مســتدامة ،وهــذه القيــم هــي محــور مبــادئ

كمــا أنــه مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أعضــاء يحظــون بعــدد كبيــر مــن ســنوات الخبــرة والمعرفــة العمليــة التــي

شــركة الوثبــة.

تمكنهــم مــن دفــع الشــركة إلــى األمــام.

وصالحيتهــا ،وفيمــا يلــي بيــان هــذه اللجــان:

تحقيــق الشــفافية والمســاءلة التشــغيليتين

فــي المجتمــع.

تمثيــل اإلنــاث مــا نســبته  ٪20علــى األقــل مــن المرشــحين لعضويتــه.

تحــدد مســؤولياتها وأدوارهــا الرئيســية ،وطريقــة تكوينهــا ،والنصــاب القانونــي النعقــاد اجتماعاتهــا،

هيــا كل حو كمتهــا و تقو يتهــا لضمــا ن

أصحــاب المصلحــة ،مــع المســاهمة إيجابيــً

نســبة اإلنــاث فــي عضويتــه علــى جميــع مســتويات الشــركة ويهــدف فــي المســتقبل إلــى ضمــان

ويوجــد فــي الوقــت الحالــي أربــع لجــان تابعــة لمجلــس اإلدارة ،لــكل منهــا الئحــة عمــل مفصلــة

وتســعى الشــركة باســتمرار إلــى تعزيــز

وتعظيــم القيمــة طويلــة األجــل لجميــع

التاريــخ ضمــن األمــور المكلــف بهــا مــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع .ويلتــزم مجلــس اإلدارة بزيــادة

 لجنة التدقيقالشيخ /ســيف بن محمد
بن بطي آل حامد
رئيس مجلس اإلدارة

رشيد العميره
عضو مجلس اإلدارة

 لجنة الترشــيحات والمكافآت لجنة تعامالت األشــخاص المطلعين لجنة االستثمارُتو َلــى أهميــة كبيــرة لتقييــم عوامــل البيئــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة ودمجهــا فــي
إســتراتيجية الشــركة وإدارة مخاطرهــا فــي جــدول أعمــال مجلــس اإلدارة .و ُتناقــش التوجهــات

تبيــن القيــم األساســية التاليــة لشــركة الوثبة
كيفيــة عمل الشــركة:

الرئيســية كالتحــول الرقمــي واألمــن الســيبراني والتنــوع بيــن الجنســين علــى مســتوى مجلــس اإلدارة
بصــورة منتظمــة .وقــد شــكلت الشــركة اللجنــة التوجيهيــة المعنيــة بالبيئــة والمســؤولية االجتماعيــة
راشد درويش الكتبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

النزاهة في كل
ما نقوم به

ا لمهنية
في منهجيتنا

االلتزام بمصالح
أصحاب المصلحة

العمل الجماعي
وصو ً
ال إلى التميز
ا لتشغيلي

خليفة الكتبي
عضو مجلس اإلدارة

والحوكمــة فــي اآلونــة األخيــرة لتتولــى وضــع خارطــة طريــق لعوامــل البيئــة والمســؤولية االجتماعيــة
والحوكمــة للشــركة وترفــع تقاريــرًا بشــأن التقــدم المحــرز إلــى مجلــس اإلدارة علــى أســاس ربــع ســنوي.

لجنة المراجعة

شكري المهيري
عضو مجلس اإلدارة

خالد المهيري
عضو مجلس اإلدارة
المساهمون

محمد القبيسي
عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيح
والمكافآت

االستدامة
المؤسسية

اللجنة التوجيهية المعنية
بالبيئة والمسؤولية
االجتماعية والحوكمة
(التمثيل من جميع الوظائف
ذات الصلة بما في ذلك
التأمين واالستثمار ووحدات
الدعم)

الوحدات
الوظيفية

لجنة االستثمار

سناء راشد الكتبي
عضو مجلس اإلدارة

كمــا شــكلت الشــركة العديــد مــن اللجــان األخــرى متعــددة الوظائــف بغيــة ضمــان
الرقابــة واإلشــراف علــى وظائــف الشــركة المهمــة ،ونســتعرض فيمــا يلــي هــذه اللجــان:

أحمد الظاهري
عضو مجلس اإلدارة

 لجنة أمــن المعلومات والحوكمة لجنــة إعادة التأمين لجنــة مطالبات المركبات لجنة سيارات الحوادث -لجنة المشــتريات

(GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 102-18, GRI 102-20, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24, GRI 102-25, GRI 102-26, GRI 102-27, GRI 102-30,
)GRI 102-33, GRI 102-38, GRI 205-3, ADX-G1, ADX-G2, ADX-G3, ADX-G5, ADX-S1, ADX-S9, ADX-S10, ADX-E8, ADX-E9
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إدارة المخاطر

هيــكل الملكية

تدريــب الموظفين

شــركة الوثبــة هــي شــركة مملوكــة بالكامــل تقريبــً (بنســبة  )٪99لمســتثمرين محلييــن.

مــن المهــم للغايــة للشــركات إدارة مخاطرهــا إدارة قويــة وفعالــة

مــا زال االســتثمار فــي برامــج تدريــب

ويســتأثر األفــراد بمــا نســبته ســبعين فــي المائــة مــن أســهمها ،فــي حيــن تمتلــك

ومتكاملــة حتــى يتســنى لهــا الحفــاظ علــى نجــاح عملياتهــا التجاريــة

الموظفيــن علــى رأس أولويــات شــركة

المؤسســات النســبة المتبقيــة البالغــة  ٪30مــن أســهمها .وفيمــا يلــي بيــان أكبــر ســبعة

وتحقيــق أربــاح مســتدامة وطويلــة األجــل ،علمــً بــأن نمــاذج األعمــال آخــذة

الوثبــة ،حيــث إنــه الســبيل الوحيــد لغــرس

مســاهمين بالشــركة ،اللذيــن يســتأثرون مجتمعيــن بنســبة تربــو علــى  ٪70مــن أســهمها.

فــي التغيــر وأن التكنولوجيــا تشــهد تطــورًا ســريعًا ،ومــن ثــم يجــب علــى

ثقافــة قائمــة علــى األخــاق الحميــدة

الشــركات تعديــل أوضاعهــا بســرعة وفــق اللوائــح الجديــدة واالتجاهــات

واالمتثــال القــوي بالشــركة .وتتضمــن بعــض

الســائدة فــي الســوق .ومــن شــأن العمــل فــي هــذه البيئــة الســريعة أن

موضوعــات التدريــب اإللزاميــة مكافحــة

يأتــي بتحديــات جديــدة باســتمرار تتطلــب نهجــً جديــدًا إلدارة المخاطــر.

غســل ا أل مــو ا ل و حما يــة ا لخصو صيــة

وتمثــل إدارة المخاطــر والفــرص المتعلقــة بالبيئــة والمســؤولية االجتماعيــة

و حما يــة ا لبيا نــا ت و منــع ا ال حتيــا ل

والحوكمــة أحــد آخــر التحديــات التــي ظهــرت علــى الســاحة ،وتولــي

وســلوكيات العمــل األخالقيــة .باإلضافــة

شــركة الوثبــة اآلن أولويــة لدمــج عوامــل البيئــة والمســؤولية االجتماعيــة

إلــى ذلــكُ ،تقــدم دورات تدريبيــة تركــز علــى

31.60%

والحوكمــة فــي إطــار إدارة المخاطــر الخــاص بهــا.

الــدور الــذي يضطلــع بــه الموظفــون فــي

أيه بي كيه
لالستثمارات
ذ م م 5.25%

يتبــع قســم الرقابــة الداخليــة بشــركة الوثبــة لجنــة التدقيــق التابعــة

بتنفيــذ برنامــج تدريبــي يركــز علــى إدارة

لمجلــس إدارتهــا ،ويتبنــى هــذا القســم نهجــً شــام ً
ال فــي المواءمــة بيــن

المخاطــر المرتبطــة بالبيئــة والمســؤولية

إطــار إدارة المخاطــر وبيــن نمــوذج األعمــال واســتراتيجيات الشــركة .ويضــم

االجتماعيــة والحوكمــة.

سيف درويش
أحمد سيف الكتبي

19.16%

آخرون
مجموعة الصقر
المتحدة ذ.م.م

13.22%

راشد درويش
أحمد سيف الكتبي

محمد بن أحمد
بن سعيد القاسمي

9.46%

5.75%

علي رشيد
ناصر العميره

8.10%

الظبي لالستثمار
ش.م.خ

7.46%

تقتضــي ممارســات الحوكمــة القويــة للشــركة تضميــن الوعــي بالمخاطــر والمســؤولية
عنهــا فــي هويــة الشــركة فــي صــورة سياســات ،وتشــمل السياســات واإلجــراءات
المعتمــدة مــن مجلــس إدارة شــركة الوثبــة مــا يلــي:
 مدونة قواعد األخالقيات والســلوكبناء علــى معلومات داخلية
 سياســة التداول ً سياســة معامالت األطراف ذات العالقةوتنــص هــذه السياســات علــى الطــرق الواجــب علــى جميــع الموظفيــن اتباعهــا فــي
تصرفاتهــم فــي ظــروف معينــة .كمــا أنهــا تعطــي إرشــادات مفصلــة بشــأن كيفيــة
تصــرف الموظفيــن بمســؤولية وتحليهــم بأعلــى معاييــر الســلوك األخالقــي لألعمــال
فــي جميــع األوقــات ،بمــا فــي ذلــك فــي تعاملهــم مــع أصحــاب المصلحــة الداخلييــن
والخارجييــن ،علمــً بــأن جميــع السياســات واإلجــراءات تخضــع لمراجعــة ســنوية.
وتصــب شــركة الوثبــة تركيزهــا علــى تطبيــق إطــار حوكمــة قويــة والتحلــي باألخالقيــات
والنزاهــة فــي أعمالهــا ،وهــو مــا يدعــم هدفهــا المتمثــل فــي أن تكــون إحــدى أكثــر
شــركات التأميــن موثوقيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقــد كرمــت هيئــة األوراق

إدارة المخاطــر .وتهتــم شــركة الوثبــة أيضــً

إطــار إدارة المخاطــر عــددًا مــن السياســات واإلجــراءات الشــاملة ،منهــا
تحديــد المخاطــر وتقييمهــا واتخــاذ مــا يلــزم بصددهــا وتدابيــر الرقابــة.
ويتنــاول ك ً
ال مــن المخاطــر الجوهريــة الماليــة وغيــر الماليــة التــي تتعــرض
لهــا الشــركة ويغطــي جميــع عمليــات األعمــال التجاريــة.
تنــص سياســة إدارة المخاطــر التــي تطبقهــا الشــركة علــى نهــج واضــح
ومنهجــي فــي تحديــد المخاطــر الكامنــة فــي أي نشــاط أو وظيفــة أو
عمليــة بالشــركة وتقييمهــا واتخــاذ مــا يلــزم بصددهــا والتعامــل معهــا
ورصدهــا واإلبــاغ عنهــا .كمــا أن الشــركة تطبــق أيضــً سياســة وإجــراءات
مكافحــة غســل األمــوال التــي تحــدد إجــراءات تقييــم المخاطــر المرتبطــة
بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب والتخفيــف منهــا.
ــدث بصــورة منتظمــة
راجــع و ُت َح َ
وهــذه السياســات هــي وثائــق حيويــة ُت َ
بحيــث تتنــاول أي مخاطــر جديــدة ظهــرت .وفــي إطــار الرقابــة الداخليــة
علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة ،حــددت شــركة الوثبــة فــي اآلونــة
األخيــرة ثغــرات مختلفــة وتعمــل الشــركة اآلن علــى تنفيــذ التغييــرات
الالزمــة لضمــان اكتمــال أطــر الرقابــة الداخليــة واتســامها بالقــوة وضمــان
تحديــث جميــع السياســات.
وقــد دمجــت شــركة الوثبــة نظــام إدارة المخاطــر المؤسســية فــي لوحــة
معلومــات أداة ذكاء األعمــال الخاصــة بهــا بهــدف تعزيــز ممارســتها فــي
إدارة المخاطــر ،األمــر الــذي يتيــح األتمتــة الكاملــة لجميــع العمليــات ذات
الصلــة والتنفيــذ التــام لهــا بقــدر أكبــر مــن الكفــاءة.

الماليــة والســلع اإلماراتيــة الشــركة كونهــا إحــدى الشــركات المتميــزة مــن حيــث االمتثــال
لحوكمــة الشــركات.
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فهــرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير وســوق أبوظبي لألوراق المالية

52

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
اإلفصاحات العامة
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

المالحظات

الملــف التنظيمي
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6

اسم المنظمة

3,6

األنشــطة والعالمــات التجاريــة والمنتجــات والخدمــات

3,6

موقع المقر الرئيســي

3,6

موقع العمليات

3,49

الملكية والشــكل القانوني

6

األســواق التي تخدمها

102-7

حجم المنظمة

102-8

معلومــات عن الموظفيــن والعمال اآلخرين

102-9

سلسلة التوريد

102-10

3,6

 :S4التنوع بين الجنســين
 :S5نســبة العمال المؤقتين

 :G4القواعد الســلوكية للمورد

التغيــرات الهامة على المنظمة وسلســلة التوريــد الخاصة بها

6,24, 27
6,27
10,37
10,37
10,37

102-11

مبــدأ أو منهج التحوط

102-12

المبادرات الخارجية

6

102-13

عضويــة الجمعيات أو االتحــادات المهنية

6

اإلستراتيجية

)(GRI 102-55

102-14

بيان من كبــار ص ّناع القرار

102-15

اآلثار والمخاطر والفرص الرئيســية

 :G7تقارير االستدامة
 :G8ممارسات اإلفصاح

4,5
12,17
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معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
اإلفصاحات العامة
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

المالحظات

األخالقيــات والنزاهة
 :S6عدم التمييز

102-16

صــف القيم ،والمبادئ ،والمعايير ،وقواعد الســلوك فــي منظمتك
ِ

 :S9الطفــل والعمالة اإلجبارية

102-17

آليات تقديم المشــورة واإلبالغ عــن المخاوف المتعلقــة باألخالقيات

 :G5األخالقيات ومكافحة الفســاد

 :S10حقوق االنسان

6,27,29
49

الحوكمة
 :G1تنوع مجلس اإلدارة

102-18

هيكل الحوكمة

102-20

مســؤولية المســتوى التنفيذي عن الموضوعات
االقتصادية والبيئيــة واالجتماعية

102-21

استشارة أصحاب المصلحة حول الموضوعات االقتصادية والبيئية و االجتماعية

102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27
102-29
102-30
102-31
102-32
102-33
102-38

 :G2اســتقاللية مجلس اإلدارة

:G3الروا تــب بحوا فــز
:E8, E9

الرقابــة البيئية

5,17,37,49
21
49

تكوين أعلى هيئــة إدارة ولجانها

49

رئيــس أعلى هيئة إدارة

49

ترشــيح واختيار أعلى هيئة إدارة

49

تضارب المصالح

12,49

دور أعلــى هيئة إدارة في تحديد رســالة المنظمــة وقيمها واســتراتيجيتها

49

المعرفــة الجماعيــة ألعلى هيئة إدارة

17,21,37

تحديد اآلثار االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعية وإدارتها

12,49

فعالية عمليــات إدارة المخاطر

17,21

مراجعــة الموضوعــات االقتصادية والبيئيــة واالجتماعية

4,5,17

دور أعلــى هيئة إدارة في إعداد تقارير االســتدامة
التواصل حــول المخاوف الحرجة
نســبة إجمالي األجور السنوية

49

:S1
معدل راتب المديــر التنفيذي
ّ

49
49
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معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
اإلفصاحات العامة
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

المالحظات

إشــراك أصحاب المصلحة
102-40

قائمــة مجموعات أصحــاب المصلحة

102-41

اتفاقات المفاوضــة الجماعية

102-42

تحديد واختيار أصحــاب المصلحة

102-43
102-44

21
21

ال ينطبــق على الشــركات العاملة في
اإلمارات العربيــة المتحدة

21

منهج إشــراك أصحاب المصلحة

21

الموضوعــات واالهتمامات الرئيســية المثارة

ممارســات إعداد التقارير
102-45

الكيانــات المدرجة في القوائــم المالية الموحدة

102-46

تحديــد محتوى التقريــر وحدود الموضوع

102-47

قائمة الموضوعــات الجوهرية

102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

 :G7تقارير االستدامة

 :G8ممارسات اإلفصاح

3
21
3

إعادة صياغــة المعلومات

3

التغيرات في إعــداد التقرير

3

الفترة المشــمولة بالتقرير

3

تاريخ آخر تقرير

3

دورة إعداد التقرير

3

جهة االتصال لألســئلة المتعلقــة بالتقرير

3

ادعــاءات إعداد التقاريــر وفقًا لمعاييــر المبادرة العالميــة للتقارير ()GRI

52

فهرس محتــوى المبادرة العالميــة للتقارير ()GRI
التحقق الخارجي

3

 :G9المصادقــة الخارجية

3
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معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
الموضوعــات الجوهرية
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

G RI 200 :سلســلة المعاييــر االقتصادية
G RI 201 :األداء االقتصادي 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,24

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,24

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,24

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  201الخاصــة بموضوع محدد
201-1

المنتجة والموزعة
القيمة االقتصاديــة المباشــرة ُ

201-2

اآلثــار المالية والمخاطر والفــرص األخرى الناجمة عــن تغير المناخ

24
 :E10التخفيــف من حدة المخاطــر المناخية

12,24,42

G RI 204 :ممارســات الشراء 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,37

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,37

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,37

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  204الخاصــة بموضوع محدد
204-1

نســبة اإلنفاق على المورديــن المحليين

 :G4القواعد الســلوكية للمورد

37

G RI 205 :مكافحة الفســاد 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,49

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,49

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,49

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  205الخاصــة بموضوع محدد
205-3

وقائع الفســاد المؤكدة واإلجــراءات المتخذة

 :G5األخالقيات ومكافحة الفســاد

49

المالحظات

56

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
الموضوعــات الجوهرية
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

المالحظات

G RI 300 :سلســلة المعاييــر البيئية
G RI 302 :الطاقة 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده
منهــج اإلدارة ومكوناته
تقييــم منهج اإلدارة

 :E7العمليــات البيئية
 :E8الرقابــة البيئية
 :E9الرقابــة البيئية

17,21,42

تم اإلفصاح عــن نهج اإلدارة فقط

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  302الخاصــة بموضوع محدد
302-1

اســتهالك الطاقة داخل المنظمة

302-3

كثافة الطاقة

:E3
:E4
:E5
:E6

استخدام الطاقة
كثافة الطاقة
مزج الطاقة
استخدام المياه

42

G RI 305 :االنبعاثات 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده
منهــج اإلدارة ومكوناته
تقييــم منهج اإلدارة

 :E7العمليــات البيئية
 :E8الرقابــة البيئية
 :E9الرقابــة البيئية

17,21,42

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  305الخاصــة بموضوع محدد
305-1

انبعاثــات غازات الدفيئة المباشــرة (نطاق )1

305-2

انبعاثــات غازات الدفيئــة غير المباشــرة للطاقة (نطاق )2

305-4

كثافة انبعاثات غــازات الدفيئة

 :E1انبعاثات الغــازات الدفيئة
 :E2كثافــة االنبعاثات

42
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معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
الموضوعــات الجوهرية
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

المالحظات

G RI 400 :سلســلة المعاييــر االجتماعية
 :GRI 401التوظيف 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,28

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,28

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,28

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  401الخاصــة بموضوع محدد
401-1

تعييــن الموظفين الجــدد ومعدل ترك الموظفيــن للعمل

401-2

ـدم للموظفين
الحوافــز المقدمــة للموظفين بــدوام كامل والتي ال ُتقـ َّ
المؤقتيــن أو الموظفيــن بدوام جزئي

ـدل دوران الموظفين
 :S3معـ ّ

28

 :GRI 403الصحــة والســامة المهنية 2018
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3
403-1
403-2

17,21,28

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,28

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,28

تقييــم منهج اإلدارة

17,21,28

نظــام إدارة الصحة والســامة المهنية

17,21,28

تحديــد األخطار وتقييــم المخاطــر والتحقيق في الحوادث

403-3

خدمات الصحــة المهنية

17,21,28

403-4

مشــاركة العمال والتشــاور والتواصل معهم بشــأن الصحة والســامة المهنية

17,21,28

403-5

تدريب العمــال على الصحة والســامة المهنية

17,21,28

403-6

تعزيــز صحة العمال

17,21,28

403-7

منع وتخفيف آثار الصحة والســامة المهنيــة المرتبطة
مباشــرة بعالقات العمل

17,21,28

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  403الخاصــة بموضوع محدد
403-8
403-9

العمال المشــمولون بنظام إدارة الصحة والســامة المهنية
تدريب العمــال على الصحة والســامة المهنية

 :S8الصحة والســامة العالمية

معدل اإلصابات
:S7
ّ

28

28
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معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
الموضوعــات الجوهرية
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

المالحظات

 :GRI 404التدريــب والتعليم 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,28

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,28

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,28

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  404الخاصــة بموضوع محدد
404-1

متوسط ســاعات التدريب في الســنة لكل موظف

28

404-3

النســبة المئوية للموظفين الذيــن يتلقون
مراجعــات دورية لألداء والتطويــر الوظيفي

28

 :GRI 405التنــوع وتكافؤ الفرص 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,28

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,28

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,28

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  405الخاصــة بموضوع محدد

405-1

نوع هيئــة اإلدارة والموظفين

معدل الراتب بيــن الرجل والمرأة
:S2
ّ
 :S4التنوع بين الجنســين
 :S6عدم التمييز
 :G1تنوع مجلس اإلدارة

28

 :GRI 413المجتمعــات المحليــة 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده
منهــج اإلدارة ومكوناته
تقييــم منهج اإلدارة

 :S11لتوطين
 :S12االســتثمار المجتمعي

17,21,37

تم اإلفصاح عــن نهج اإلدارة فقط
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59

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير
الموضوعــات الجوهرية
المحتوى

إفصاح المبادرة العالمية للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي لألوراق المالية

القسم المرجعي

المالحظات

 :GRI 417التســويق والملصقــات التعريفية 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,32

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,32

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,32

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  417الخاصــة بموضوع محدد
417-2

حــوادث عدم االمتثــال المتعلقة بالتعريــف بمعلومــات المنتجات والخدمات
ووضــع الملصقــات التعريفيــة عليهــا

32

417-3

حــوادث عدم االمتثــال المتعلقة باالتصاالت التســويقية

32

 GRI 418خصوصيــة العميل 2016
 :GRI 103منهج اإلدارة
103-1
103-2
103-3

17,21,32,33

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

17,21,32,33

منهــج اإلدارة ومكوناته

17,21,32,33

تقييــم منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير  418الخاصــة بموضوع محدد
418-1

َّ
الموثقة المتعلقــة بانتهاك خصوصيــة العميل
الشــكاوى
وفقدان بيانــات العميل

 :G6خصوصيــة البيانات

36
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روابط للقوائــم المالية
المدققة 2021

وتقرير حوكمة
الشركة للعام

