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 : ةلمقدما

األتسعى    • العين  للتأمين  شركة  على  دائماً  (  ش.م.ع) هلية  الحفاظ  االهج  النإلى  مجال  في  والرائد  تكامله  ستدامة  من   عمالأ  معالتأكد 
قة الوأصحاب الع  لمعنيةا  طراف ألاتشجيع  بلى القيام  لتعليمات الجهات المعنية إضافة إوفقاً    لى المستويات كافةه عالشركة وضمان تطبيق 

 الشركة.  ت عملاالمج عبر مختلفالمضافة في مجال االستدامة خلق القيمة من أجل معتمدة ال لياتالتباع اآل

شامل والمتكامل والشفاف تجاه الحوار  الحالة من  لق  ة لتنمية ثقافة االستدامة وخحثيثة ومدروس  جهوداً أمين  هلية للتاألشركة العين  تبذل   •
 . ستدامةالاأ مبد ترسيخ 

في صة في الدولة  الجهات المتخص   معه  بادرات ظبي لألوراق المالية وماستكماالً لجهود سوق أبو  2021  عامستدامة لاالإصدار تقرير  يأتي  •
ع نسجاماً ما، وعيةالمعايير البيئية واالجتماث  دأح وفق  زيزها في الشركات المساهمة العامة  عسات االستدامة وتفضل ممارعم أتبني ود 
شركات  ل حوكمة البخصوص دلي (2020/ر.م لسنة 3) وراق المالية والسلع رقمإدارة هيئة األ رئيس محلسقرار الحوكمة الصادر بدليل 

 .المساهمة العامة
 
 اف: األهد 

ها الدائم والمستمر مع جميع شركات  خالل تعاون  منلريادي  ا امحافظة على دورهدائماً في ال  ينلتأمية لالعين االهل شركة  ينصب جهود   •
التأم  ن التأمي تعمل  وإعادة  التي  التضمن  سواء  ين  الدولة  أسوق  في  بقية  مين  في  تعمل  التي  الشركات  والعربية  ا أو  اإلقليمية  ألسواق 

 .والعالمية

للتسعى   • أيضاً  األمثل  الشركة  الصاانين  وقالب  تزاملواال  لثامت الوا  ،  الحوكمةد  قواع لتطبيق  المعنية ة عن  درواألنظمة والقرارات  الجهات 
 . المالية والسلع وسوق أبوظبي المالي راقويئة األوهلمتحدة المركزي اإلمارات العربية اف مصروخصوصاً 

أي  • الشركة  تتسعى  إلى  الجما ضاً  العمل  خالل  وثيق  من  الدولة  في  المختلفة  التأمين  بين شركات  خاللالمستمر    نهاعاوتعي  جمعية   من 
 . اإلمارات للتأمين

شار  جهود التي بذلتها الدولة لمكافحة انتي إطار الوصاً فيئة عمل صحية وآمنة خصفير بى توعل  2021عام  الشركة حرصت خالل الإن   •
ة  أسبوعي  PCRفحوصات  لى تقديم  ضد الوباء باإلضافة إات  قاحعلى الحصول على الللين فيها  يع العامجم  كورونا ، إذ شجعتء الابو

 اء. بنتشار هذا الو للجميع من أجل الحد من مراقبة اعا  على نفقة الشركة وذلك تشجين ظفي لجميع المو
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 :االبتكار حرويز زتعالقيم و ة علىحافظمال

من خالل ستدامة  الفي مجال ا  جهودرائدة على بذل النية  ة وطها شركباعتبارفي شركة العين األهلية للتأمين  رؤيتنا    استرشدت  لطالما   •
ً أ التي تشكل  الراسخة    قيمالحدة و المتة  بيعرمارات التمع دولة اإل تسم به مج الذي ي والتطور    واالنسجامجسيد قيم التعاون والمحبة  ت  يضا
 .ا كافةليه أنشطتنعذي ترتكز ال ساسألا

جميع  مع    ا المثمر والشفافنوتعزيز معرفتهم التأمينية والعملية ومن خالل تعاون   ظفيناومستثمار في  الافي الشركة من  مبادراتنا  انطلقت    •
 هم.بية طلباتوتل  مجال خدمة العمالءة قوية في اء سمعوبن ةخووضع قواعد راستجربة التعزيز سمح في عمالئنا بما 

ً الممارسات الموتطبيق أفضل  عمال،األ ريادةتعزيز مبدأ بتكار والاشجيع ت  شركة نهجلاتبعت ا  • ً  سؤولة اجتماعيا  . وبيئيا
 

 لدينا: نهج االستدامة 

لرأسمالية شراف على تدفقاتنا ااإلة تعزيز مسؤوليتنا ومواصلوهو ما يسمح لنا ب  دائماً،  عن التطور  ستدامةالمجال ا  نهجنا فييتوقف    ال  •
بين  ةالمتنوع الترابط  والممارسات،    اتالقرارملية  ع نحو  امل ومتكامل  عن دعمنا في توطيد نهج ش  فضالً   ،  أفضل  هو  ما  وفهم أوجه 

 ً  .على خلق قيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل  وإبقاء تركيزنا منصبا

ً   ر جزءاً يمثل هذا التقري • ً ألقة واالالع  ابنفتح والشفاف مع أصحثة للتواصل الم نا الحثيمن جهود  مهما  لىياً إوخارج  طراف المعنية داخليا
جزءاً  كونه  من    جانب  والتأكد  العمليات  لمراقبة  الداخلية  تدابيرنا  من  ام  نسجاالمن  وممارساتنا  عملياتنا  بين  ورؤيتنا   جهة،التام 

 ستراتيجية من جهة أخرى.الا

 سنوياً.عداد هذا التقرير إبملتزمة ركة إن الش •

ً داد  عبإإن الشركة ملتزمة   • التي أقرها  "IFRS 4"بشركات التأمين    الخاصةلتقارير المالية  ا  عدادإلالدولية    للمعايير  البيانات المالية وفقا
الدوليمجلس   المحاسبة  للونشرها   IASB معايير  لهيئة  وفقاً  التنظيمية  المالياألو متطلبات  فراق  والسلع  اة  دولة  العربية  إلي  مارات 
 .المتحدة
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 : ةجتماعية للشركاالالمسؤولية 

 

بالموازنة  ت ❖ االجتماعية  بمسؤوليتها  الشركة  الذي  لتزم  المجتمع  واحتياجات  الرئيسية  أعمالها  المسؤولبين  بإدارة  والقيام  فيه  ية تعمل 

 االجتماعية بصورة دائمة

 

تقديم مساهمات في بعض المجتمع ومن ات معينة لفئلمادي أو المعنوي لدعم ااتقديم لمتضمنة سواء من المبادرات ا الشركة بالعديدقامت  ❖

 مجتمعية طات الالنشا

 

ش  ❖ الشركة  كما  محصلة  جلساركت  جاء  والذي  الخاص  للقطاع  الجنسين  بين  للتوازن  الخاصة  العالمة  معايير  إطالق  فريق ة  عمل 

 .المسرعات الحكومية

 
 : ةكملحوجتماعية وائية واالقاييس البيلما

 
  الطاقة:األمثل ستخدام اال  ❖

حراً  القانط على  ص  من  ا  األمثلاالستخدام  الشركة  له  يكون  بما  المجاالت  جميع  في  االستهالك  وتوفير  البيئة  للطاقة  على  الجيد  ألثر 

ق  والصحة، الشركة على مستافقد  العامةوى اإلمت  بو  دارة  او  ستبدال مصابيحاالفروع   كة االستهالواع حديثة منخفض بانإلنارة  أدوات 

(LED)  عاثاتبالطاقة إضافة إلى تخفيض االنب  اتير الخاصةاالستهالك والفو قيمةر يفانعكس في تو، مما . 

 

  المياه:هالك الترشيد في است  ❖

بم الشركة  استهراققامت  عملية  المياهبة  عل  واستبدال  الك  تعمل  حديثة  بأنواع  المياه  توزيع  تأجهزة  مبدأ  كل ش وبتهالك  ساال  خفيضى 

ً إيجاب ينعكس  . ئة والسالمة العامةي على الب  ا



5 

 

 والعمل عن بعد:ني ، روكتة العمل االلمنظوم  ❖

ً فشي وباء التمع   - ة سواء لجهة تعزيز العمل عن بعد  ات المختصهجن الادرة عصوالكومية  هات الحيوجلتزام بالتاالتم    كورونا عالميا

    الشركة. ب دوري للموظفين وعلى حسابشكل  وروناكمرض العن للكشف زمة الالأو إجراء الفحوصات 

رع في عملية مما س  هابين فيما  ئر المتخصصة والربط  عمل الدوال  الحديث  ترونيااللكنظام  نية وأعدت الرولشركة أنظمتها االلكتورت اط -

 مطالبات. نتاج ومعالجة الاإل

الأ - تعدت  لب حدي الكترونية  طبيقات  شركة  التأمين  ثة  وثائق  واليع  الحاسوب  أجهزة  واالدف  تسريوبحيث    هاتفعبر  على لحع  صول 

 يع وآمن. رس الكترونييقة بشكل الوث

 . وفعال اللكتروني وحماية البيانات بشكل سريمن اتتبع الشركة أعلى المعايير في األ -

 Paperlessبدون ورق أصبحت بيئة العمل الورقية وبحيث الملفات ع لجمي Scanningضوئي سح م دوائر الشركة بعمليةت قام -

 مة. لية مهصحية وماية ونعكاسات بيئ له ا كان مما

 جال أمن وحماية المعلومات.موثوقة ومعروفة في مشراء برامج الحماية ضد الفيروسات من خالل امج يث برقامت الشركة بتحد -

 الحاجة.   عند Remotelyد عن بعة للعمل أهين بيئة العمل في الشركة باتت موفق اإلجراءات المتبعة فإ -

ا - التشريعات  مع  الدولة    لتي صدرتتماشياً  في  فقد طمؤخراً  و،  الشركة  للعمل  بقت  حديثة  للتخف  سائل  من  وذلك  بين يف  االحتكاك 

 .عن بعدللعمل لعمل المرن سواء مج لن برات الشركة للموظفيعمماء حيث بلموظفين وتقليل الفرص النتشار الوا

 ت العالمية وخصوصاً اعتماد بق مع أحدث التوجهابيئة العمل في الشركة تتطاروني فقد أصبحت  أنظمة العمل االلكتتطبيق  الل  من خ  -

 لمستدامة.هالك الورق حفاظاً على البيئة النظيفة واراء والتخفيف من استيئة الخضنظام الب
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  والسالمة:معايير الصحة   ❖

ل عممالئمة للئة صحية  ركة بتوفير بيكما تقوم الش  نفقتها،ع العاملين فيها وعائالتهم وعلى  حي لجميأمين الصتوفير التتقوم الشركة ب  ▪

الشخص  وفرتحيث  شكل مستمر  ب التنظيف  التعقيم ومواد  الواقيةأجهزة  للعمل في  تحمي    التي  زاتوالقفا  ي والكمامات  العامة  البيئة 

 ث البيئي والصحي.ر اإلمكان التلوقدب الشركة وتخفف

مراكز  تعاقد  ▪ مع  الشركة  متخصصة  ت  بالكشف عن  طبية  الخاصة  الفحوصات  أ   PCRوباء  اللتقديم  لجميع وإلزامي    يسبوعبشكل 

 .نفقتها الموظفين وعلى  

 الفروع.اري عند بوابات الدخول إلى مبنى الشركة ور أجهزة الفحص الحرتقوم الشركة بتوفي  ▪

 

 ة: واتب بين الرجل والمرأرالعدم التمييز في معدالت   ❖

ً ة مركتتبع الشإن الشركة   ▪ موحدة للرجل والمرأة وفق معايير    ةخبرأسس الكفاءة والتب واألجور على  سياسة الرواي  ف  نهجاً واضحا

 ء. على السوا

 

  الجنسين:التنوع االجتماعي بين   ❖

وفي مختلف الوظائف العليا   ل أو من النساءرجا لعاملين من الوية لالنسبة المئ عادل  بين الجنسين وت  االجتماعيتتميز الشركة بالتنوع    ▪

 ة. طة والعادي المتوسو
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 :  توطين ال ❖

الالانط - من مبادرات  التي أطلقتتوطيقاً  الن  المتحدة فإن شركة  العربية  اإلمارات  لعها حكومة دولة  األهلية  أوائل ين   لتأمين تعتبر من 

 . 1975الشركة عام  تأسيسمنذ   بةق نسب تفوق النسب المطلويين وتحق توطشركات التأمين التي التزمت على الدوام بسياسة ال

 ن من أجل متابعة دراستهم األكاديمية. نياط وللموظفين الم متقوم الشركة بتقديم الدع -

 للتقدم الوظيفي.  المعرفة الالزمةتحفز الشركة مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة على تعلم المهارات و -

 .ةقيق أهدافهم المهنية من خالل منحهم ساعات عمل مرنيتم دعم المواطنين في تح -

 . ءبعد الوباوثناء أبيئة األعمال  على المنافسة فيرة داقتكون الشركة على أن تعمل  -

 
 :  الجهود المبذولة لزيادة التوطين ❖

 من خالل خلق فرص وظيفية جديدة   .1

 ظفات من األمهات.ساعات العمل المرنة خصوصاً للمور يتوف .2

 سياسة تكافؤ الفرص في عملية التوظيف )ذكور وإناث(.تنفيذ  .3

 .سينجناألجور بين الفي فجوة التقليص  .4

 .ئهموأدا  لى أساس مهاراتهم ومواهبهمن عشجيع للموظفيالتالمكافأة ومنح  .5

 .للوظائف على أساس الجدارة والمهارات والخبرة والقدرات واإلمكانات الخاصة بهم  جميع المتقدمينتقييم  .6

 ميع. للج ةتاحطوير داخل الشركة وأن هذه الفرص م وجود فرص تتأكيد  .7

 العمل.  صحية في مكانئة عمل  بي الخطط الالزمة لتوفير  وضع .8
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    اإلدارة:استقاللية مجلس   ❖
 ين  ل أغلبيتهم من المستقودولة اإلمارات العربية المتحدة  ضاء من مواطنيمن سبعة أعلس إدارة الشركة ون مجيتك  -
بين    - تام  فصل  اإل يوجد  مجلس  ورئيس  التنفيذية دارة  أن  للشركة،  اإلدارة  عم  إذ  أي  يباشر  ال  المجلس  مرئيس  ال  أعمال  إلدارة  ن 

 نفيذية. الت
 

 
  المؤسساتي:ضباط قواعد الحوكمة واالن  ❖
على عقد يسمح  وبشكل    هديالتكات وتعحكام قانون الشرمنسجماً مع أليكون  م األساسي  ديث النظابتح  2021خالل عام  قامت الشركة    -

العمومية ومجلس اإلدارة واللجان عن بعد وبشكل   العامة للجمعية  ساهمين عن لدعوات للمويسمح بتوجيه ا  ني،الكترو االجتماعات 
 . اإللكترونيل النصية والبريد ق الرسائطري

 كات المساهمة العامة ة بالشرالخاصحوكمة عد ال تتبع الشركة قوا  -
 والمخاطر. ،  الترشيحات والمكافآت، والتدقيق ان لج رة الشركةإدا عن مجلسثق ب تن  -
 س اإلدارة  مجلة التدقيق ونلجتتبع مباشرة للي للتدقيق الداخ يوجد في الشركة دائرة متخصصة  -
نع تمويل مة مكافحة غسل األموال ووسياس  ،  والمكافآت صوصاً سياسة الترشيحات  تها خاياسيد من سمراجعة العدت الشركة بقام  -

 اإلرهاب.
مين المساهاجتماعات  ستقل إلى  يانات المالية بشكل مل يقدم تقريره والبق حسابات مستقمدق للشركة بتعيين  تقوم الجمعية العمومية    -

 للشركات المساهمة العامة.حسب األصول المتبعة ح عنها فصادارة ويتم اإلومجلس اإل
 ن حدوثها. حيجوهرية  العامة واألحداث الا اإلفصاح عن اجتماعاتهم الشركة بتقو -
 

 *************** 


