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 نبذ  عن الشر ة

 2018، منذ نوفمبر  8رقم تحت  لدى هيئة التأمين 1976 منذ عامالمسجلة و نحن واحدة من أقدم شركات التأمين في اإلمارات العربية المتحدة 

شركة التأمين المتحدة  مع االستراتيجية الشراكة  تجسد فيدلتي المتحدةالجديدة لهوية ال . "فيدلتي المتحدة"التجارية الجديدة  عالمتناتحت نعمل 

هذه الشراكة . ورائدة التأمين اللبنانية شركة فيدلتي للتأمين وإعادة التأمينعاًما في اإلمارات العربية المتحدة،  45تاريخها الثري الذي يصل إلى ب

  . المنطقة قطاع التأمين في للعب دور رئيسي في هاجديدة للشركة وطموحالرؤية النحو  االولى خطوةالهي 

اتجاهات السوق المتغيرة مواكبة ل" مصممة خصيصاحلول  من خالل توفيرتبدأ الشركة بفهم احتياجات عمالئها من الشركات واألفراد 

التأمين في المنطقة ، مما يعكس بقوة قيمها األساسية  منتجاتتركز الشركة على جعل عالمتها التجارية الجديدة الخيار المفضل ل . . باستمرار

 . المتمثلة في الشفافية والمسؤولية

، ومنهجهم في ذلك هو تقديم حلول مخصصة  ومستدام كبيرق نمو مربح ذوو الخبرة بتحقي ها، يلتزم مهنيو" كن واثقًا"بعد تبني الشركة شعار 

نموذج العمل التشغيلي المتبع ان  . إدارة فعّالة للمخاطر والعمل بصورة أخالقية احترافية، من خالل اعتماد من نوعها فريدة الخبرة ال شعارو

 .من شغف موظفيها ومعرفتهم وخبراتهم" مستفيداحسن أداء الشركة، يأصحاب المصلحة والشركاء ، و يّمكن جديدة ،تها الداخل الشركة منذ والد

 رؤيتلا

 . أن نصبح وجهة التأمين األولى

  رسالتلا

 . من شغف موظفينا ومعرفتهم وخبرتهم"مستفيدا من خالل االبتكارأصحاب المصلحة ويحسن أداءنا  يّمكن انشاء نموذج عمل
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 رسننننننننننننننالننننننننة

لرئ س  من  ا

 

 



 

الخ   ا  س   تدامة االتقري   ر  كمني أن أش   اركريس   

في    دلتي المتح    دة، ف    نحن نأخ    ذ دورن    ا كش    ركة ب

بإظه     ار خ     ر تونفعل     ى محم     ل الج     د  وطني     ة

الحوكم        ة : تق        دمنا عل        ى ثالث        ة مح        اور

  . . المسؤولية البيئية واالجتماعيةو

م   ن ج   زء مم   ا نق   وم ب     يوميً   ا ه   ي االس   تدامة 

ف في  دلتي  . أينم  ا نعم  لقيمن  ا، سلس  لة خ  الل  تُح  د 

ف    ي طويل    ة االم    د المتح    دة تغيي    رات إيجابي    ة 

م   ن خ   الل إيج   اد فيه   ا عم   ل تالمجتمع   ات الت   ي 

ودع     م  ،ل     ديهاالكف     اءات ف     ي سلس     لة التوري     د 

ا هلش         ركائالناجح         ة  التش         غيل ص         فقات 

والمس         اهمة ف         ي المن م         ات  ،اه         وعمالئ

المجتمعي      ة الج      ديرة باالهتم      ام م      ن خ      الل 

  . وغيرها من المبادرات الداعمةالتطوع 

مشرفين  كون وتستمر رحلتنا وتفانينا في أن ن

مجتمعاتنا، ونلتزم  ومسؤولين على خدمة 

  . بمساهماتنا القيمة

ال يس   عنا إال أن نفك   ر ، 2020عن   دما نفك   ر ف   ي 

. COVID-19وق لوب   اء ف   ي الت   أثير غي   ر المس   ب

كان   ت في   دلتي المتح   دة مرن   ة أم   ام ه   ذا التح   دي 

االقتص   ادي والص   حي الع   المي، وه   و م   ا نعي   د 

الفض   ل في     إل   ى موظفين   ا وعمالئن   ا وش   ركائنا 

وفريقن    ا القي    ادي  ،ال    ذين اس    تمروا ف    ي دعمن    ا

 . " صاومخل" اكان صامد  الذي

س   تمر م   ا تعلمن   اه عل   ى م   دار ه   ذا الوب   اء ف   ي ي

لق    د . . أعمالن    ا المحلي    ة والدولي    ة ال ه    ور عب    ر

 وبنين   ا عالق   ات جدي   دة م   ع عمالئن   ا، و، ارتجلن   ا

 . بطرق جديدةمن التكنولوجيا  نااستفد

ل     دينا أمثل     ة رائع     ة عل     ى كيفي     ة قي     ام فرقن     ا 

بتحوي       ل خ        دماتنا لالس        تجابة لالحتياج        ات 

ط    وال  ،الجدي    دة والتكي    ف م    ع المعي    ار الح    الي

بم   ا يتج   اوا توقع   ات العم   الء ويض   من  ،الوق   ت

 . استمرارية العمل دون انقطاع

ب   التوااي م   ع تق   ديم االستش   ارات إل   ى العم   الء 

الش     ركة تق     وم  ف     إن ف     ي مس     ائل االس     تدامة، 

متطلب   ات االس   تدامة لب   دورها ايض   ا باالس   تجابة ل

ذل    ك التزاماتن    ا العام    ة  يش    مل ، الخاص    ة به    ا

ض      ع و المعتم      دة م      ن الهيئ      ات اإلماراتي      ة و

برن    امي ق    وي للمس    اهمة ف    ي أه    دا  التنمي    ة 

  . المستدامة في الدولة

عل    ى ال    رغم م    ن أنن    ا نحق    ق تق    دًما جي    دًا ف    ي 

االس    تدامة الس    نوية واأله    دا   غاي    ات تحقي    ق

فإنن    ا نواص    ل تعزي    ز تركيزن    ا  ،طويل    ة الم    دى

 نه     د  ال     ى حي     د نري     د أن طموحاتن     ا عل     ى 

اي    ادة التن    وع ف    ي الق    وى العامل    ة ف    ي :  أعل    ى

 ،وتحس    ين رفاهي    ة الم    وظفين والعم    الء ،ل    دينا

قي    ا  و ،المش   اركةعل   ى والتركي   ز  ،والت   دريب

 . تأثير االستدامة على عملنا مع العمالء

نياب     ةً ع     ن في     دلتي المتح     دة، أوج       ش     كري 

لعمالئن   ا لثق   تهم فين   ا والس   ما  لن   ا ب   دعمهم ف   ي 

بن     اء أعم     ال مس     تدامة، كم     ا أوج       امتن     اني 

وص    مودهم أم    ام العاص    فة لموظفين   ا لمث    ابرتهم 

 . وخروجهم منها أقوى مما سبق

 

 

 

 

 



 

 اسننننترات   ة االسننننتدامة 

 والنننننتننننن امنننننلنننننا بننننن نننننا
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تطورت االستدامة على مستوى الشركات من مبدأ المسؤولية االجتماعية 

وصارت  -التي تركز بصفة أساسية على األعمال الخيرية للشركات-للشركات 

. أولوية استراتيجية للشركات القتنا  الفر  وتقليل التكاليف وبناء التنافسية

امة هي اإلدارة المتكاملة لألداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي وإدارة االستد

بغرض ايادة المنافع لجميع فئات أصحاب المصلحة إلى أقصى حٍد ممكن، 

كما تساعد الشركات في تحديد المخاطر والفر  االجتماعية والبيئية 

المتعلقة بالحوكمة التي تؤثر بصورة متزايدة على نجا  تلك واالقتصادية و

 . تنافسيةايادة الالشركات من خالل جلبها لمكاسب في األداء و

خالل األعوام القليلة الماضية، بذلت اإلمارات العربية المتحدة جهودًا موسعة 

االستدامة إلى األمام في الدولة في إطار رؤية اإلمارات العربية بدفع النحو 

وتهد  . مم المتحدةوبالمواءمة مع أهدا  التنمية المستدامة لأل 2021المتحدة 

 . الرؤية إلى ضمان بيئة وبنية تحتية مستدامة

 

 طريقلا نحو الل اح

تؤمن فيدلتي المتحدة أن بناء نشاط تجاري مستدام يعني ايادة الشفافية وتعزيز 

الحوار حول كيفية عملها، ويرشد منهجنا والتزاماتنا المتعلقة بمسؤولية الشركة 

جتماعية والحوكمة نموذجنا التشغيلي نحو االستجابة إلى التحديات البيئية واال

 . وتحقيق تحسين مستمر

 

وتركز استراتيجية الشركة لدينا على ترسيخ االستدامة في جميع أنشطتنا 

إدارة كشركة تأمين ومستثمر وصاحب عمل في  دورنا التجارية واستغالل

في . المخاطر التي تفرضها التحديات المختلفة وتعزيز مجتمع أكثر شمواًل 

ومبادرات مستدامة  باتخاذ خيارات بطريقتنافيدلتي المتحدة نشجع االستدامة 

نريد أن يؤمن فريقنا برؤيتنا . تحد على قيام مكان عمل يتسم بالوعي البيئي

قيق أهدافنا في رحلة ويمار  عادات صديقة للبيئة في مقر الشركة لتح

 . االستدامة

 



 

أبنننرح أثننندا  

2020 
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مليون درهم  3.6لمربحة، حققت فيدلتي المتحدة ربًحا يبلغ إكمااًل للرحلة ا

مقارنةً بالعام السابق، واادادت األرقام اإلجمالية بنسبة % 157 نسبت  بتحسن

 %. 70مقارنةً بالعام السابق كما تحسن صافي الربح بنسبة % 59

 

 م      ل      ف      ن      ا

 

2020 

 352يبلغ  تحق ق دخ 

 مل ون درهم

 

على أ ثر من  التأم ن

 فرد 293,000

 

أ ثر من  الت ام  مع

 مطالبة 208,000

 

فروع في اإلمارات ال رب ة المتحد   5في  ال م 

 للقدم لك خدمة أفض 

 

71 % 51 % 59 % 28 % 

إجمالي األقساط المكتسبة 
مليون  86: 2017في   

% إجمالي األقساط المكتسبة 51

مليون  221: 2019في   

% إجمالي األقساط المكتسبة 71

مليون  146: 2018في   

% إجمالي األقساط المكتسبة 59

مليون  353: 2020في   

% إجمالي األقساط المكتسبة 28

مليون  450: 2021في   

الرئيس  –بالل أدهمي 
في قطاع  2020التنفيذي لعام 

التأمين في اإلمارات العربية 
 المتحدة

 الجوائز

 

بين شركات التأمين المدرجة  2019حققنا المركز الساد  والعشرين بنهاية 

مراكز لنصبح المركز الساد   10في اإلمارات العربية المتحدة وارتفعنا 

، وصاحب ذلك ارتفاع في الربح 2020خالل % 59عشر بأعلى نسبة نمو تبلغ 

 . 2020في % 35، ونمت أصولنا االستثمارية بنسبة %157بنسبة 

 

جائزة أفضل منصة خدمات 
 2020وساطة تأمين لعام 

cfi.co 

 –جائزة أفضل شركة تأمين في اإلمارات العربية المتحدة 

2020الجوائز الدولية لعام   

في اإلمارات  2020األكثر تأثيًرا في عام  –بالل أدهمي 

 العربية المتحدة



 

مننننت ننننننننننرات 

 األداء
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 الب ئ ة

. العمل من المنزل انعكاًسا لرقمنة عملياتنا وتطبيق سياسة 2020، وكان عام 2019وساهمنا في الن ام البيئي المستدام منذ " جرين بوكس"انضممنا بنجا  إلى مجتمع 

 : ما حقنناه حتى اآلن

 

01 

01 
02 

02 

03 

03 

04 

05 

04 

05 

2020. ب   

2019. أ  

 305إعاد  تصل ع 

   م من الورق

 

 122إعاد  تصل ع

   م من الورق

 

تراج ًا  5.08

في نسبة 

ثاني أ س د 

 الكربون

 

تراج ًا  2.03

في نسبة 

ثاني أ س د 

 الكربون

 

 116.92الحفاظ على 

 جالون من ال يت

 

 46.77الحفاظ على 

 جالون من ال يت

 

الحفاظ على 

جالون  2135

 من الم اه

 

 854على الحفاظ 

 جالون من الم اه

 

عدد  5.08

األ  ار التي تم 

 إنقاذها

 

عدد  2.03

األ  ار التي تم 

 إنقاذها

 



 

قمنا بعقد  ،ولتحقيق حس أعلى بالصحة وتحسين رفاهية المجتمع

لتحسين الصحة  حيد تم إعطاء نصائح طبيةجلسات حياة صحية 

النفسية والجسدية، وتقديم فر  مختلفة للموظفين والعمالء تعزا 

 االشتراك مع متخصصين طبيين بمن السعادة والتواان والصحة، 

لتشجيع التغييرات  ،التثقيف بشؤون الصحة العامة والعالج بهد 

اإليجابية في ن ام الحياة، كما تركز أنشطتنا على التغذية واللياقة 

 . والتأثير اإليجابي على الصحة بشكل عام

 

 االجتماع ة

 ال لسات الصح ة

، شّجعت Covid-19وباء ، بينما كان العالم يواج  2020خالل عام 

 مالكثير من الشركات موظفيها على أهمية الحفاظ على صحته

وتحقيق التواان بين العمل والحياة والصحة النفسية مع التواصل 

من خالل تحولنا الرقمي . الفعال للحفاظ على مستويات المشاركة

السريع، نحن اآلن قادرون على نشر الوعي وعقد جلسات صحية 

كشركة تأمين، تشعر فيدلتي . مالئنا على حد سواءلموظفينا وع

المتحدة بمسؤوليتها تجاه رفع هذه المبادرة وتوعية موظفيها 

 . وعمالئها والجمهور باستمرار

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكافحة السرطان

تؤمن فيدلتي المتحدة بالتوعية بأكثر أنواع السرطان شيوًعا بين 

بالسرطان مع الرجال والنساء، والهد  من الحملة هو التوعية 

تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يعتقدها النا  وتوعيتهم بالعالمات 

 اتباع التأكيد على أهمية و واألعراض وأهمية الفحص المبكر،

 . صحي  حياةسلوب ا

خالل شهر أكتوبر ونوفمبر، عقدنا عدة جلسات توعية للموظفين 

نا لتضامن ودعماوالعمالء عن سرطان الثدي وسرطان البروستات، 

فيدلتي المتحدة اللون الوردي  موظفومع المرضى والناجين، ارتدى 

 . خالل أيام سرطان الثدي واألارق خالل أيام سرطان البروستات

 

  ر التوع ة 

 بسرطان البروستاتا

 

  ر التوع ة 

 بسرطان الثدي

 



 

 2020ثملة التبرع بالدم 

في مقرها الرئيسي في برج أوبس، الخليي التجاري،  2020أطلقت فيدلتي المتحدة حملتها للتبرع بالدم في 

حتياطية دبي إلدارة المبادرة مع الحر  على التدابير اإلبصحة الدبي، وتشاركنا مع حكومة دبي وهيئة 

 .Covid-19وباء ألجل 

الموظفين وأصدقائهم وأقاربهم للمشاركة  دعوة ي، تمدببصحة البناًء على شروط التبرع المستلمة من هيئة 

  . للمشاركةالمكاتب األخرى في برج أوبس  كما دعونافي التبرع، 

 

 يوم 



 

 الحو مة

وينقسم الهيكل إلى مسؤوليتين رئيسيتين محددتين على مستوى . الحوكمة لدينا على أسا  اعتبار النمو القوي للشركة وطموحاتنا المستقبليةيقوم هيكل 

 : مجلس اإلدارة والمستوى التنفيذي

 
 النننتننند ننن نننقلننن نننلنننة 

 

 

01 

02 

03 

04 

مستوى م لس 

 اإلدار 

 اإل ننننننننرا لنن ننلنننة 

 

 رل لنننة االسنننننننتثمنننا

 

 

 لنن ننلنننة الننمننكنننافننن ت 

 



 

الننننمسننننننننننتننننوى 

 الننننتننننلننننفنننن ننننذي

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
10 

 الننننننننلنننننننن ننننننننلننننننننة الننننننننتننننننننلننننننننفنننننننن ننننننننذيننننننننة

 

 

 الننننننننننمننننننننننراجنننننننننن ننننننننننة الننننننننننفننننننننننلنننننننننن ننننننننننة

 

 
 مننننننراجنننننن ننننننة األعننننننمننننننال الشنننننننننننن ننننننريننننننة

 

 مراج ة األعمال الش رية

 

 

 مننننراجنننن ننننة األعننننمننننال الننننربننننع سننننننننننلننننويننننة

 

 مراج ة األعمال الش رية

 

 

 

 

 

 لننننننننننننن نننننننننننننلنننننننننننننة االئنننننننننننننتنننننننننننننمنننننننننننننان

 

 مراج ة األعمال الش رية

 

 

 

 

 

 

 لنننننننننننن ننننننننننننلننننننننننننة الننننننننننننمنننننننننننن نننننننننننناطننننننننننننر

 

 مراج ة األعمال الش رية

 

 

 

 

 

 

 النننننتنننننأمننننن نننننن منننننراجننننن نننننة أعنننننمنننننال إعننننناد 

 

 النننننمنننننراجننننن نننننة النننننتنننننقنننننلننننن نننننة والنننننر نننننمنننننلنننننة 

 

 النننننننننننبنننننننننننحننننننننننن  والنننننننننننتنننننننننننطنننننننننننوينننننننننننر
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 الموظفون
المدى  طويلةالموظفون المشاركون والملتزمون بوظائفهم ينتجون قيمة 

لألعمال، ولهذا الغرض تطلب فيدلتي المتحدة دائًما آراء الموظفين وأفكارهم 

 : مشكالتهم وتستجيب لها من خاللو تستمع ل

 إحصائيات -أ 

 الحوار مع الموظفين والشبكات  -ب

 برامي تطوع الشركة -ت

 فعاليات الموظفين -ث

 فريق السعادة -ج

 

 ال مالء

تحسين عملياتنا وتحسين الحصول على آراء من عمالئنا سيساعدنا في 

وسنواصل نعمل . منتجاتنا وتقديم أفضل المنتجات لدينا حسب احتياجاتهم

 : على تبني ما يليالعمل 

 إحصائيات العمالء -أ 

 مشاركة آراء العمالء -ب

 التعلم من آراء العمالء -ت

 



 

 الملظم ن
في عالم اليوم دائم التغير، ال مجال للنقاش حول ما إذا كان علينا دمي 

علينا العمل معًا مع الشركات . االستدامة في استراتيجيتنا لألعمال أم ال

والحكومات والمؤسسات للوصول إلى أفضل الحلول المستدامة وتحقيق 

 : تغيير إيجابي باتباع ما يلي

  مينالتواصل بانت ام مع المن -أ 
 المشاركة في الفعاليات االجتماعية -ب
 المساهمة في التبرعات والتطوع -ت
 

  طاع التأم ن
جزء من لجان متعددة في اتحاد التأمين، ونسبة هو ريق إدارة فيدلتي المتحدة ف

تمثيل الفريق جيدة جدًا في اللجنة المالية ولجنة التأمين على المركبات ولجنة 

لعب دوًرا ملحوًظا في اقترا  يالشؤون القانونية واللجنة الفنية العليا، حيد 

 . قطاع التأمينالتحسينات في 

 

 أعضاء م لس اإلدار  والمساهم ن
والمساهمين لتوصيل تتشارك فيدلتي المتحدة مع أعضاء مجلس اإلدارة 

استراتيجيتها وأدائها في مجال االستدامة وتمكينهم من اتخاذ قرارات بناًء 

هذا التواصل يتم . على معلومات حول استثماراتهم وأعمالنا لفهم توقعاتهم

عن طريق اجتماع مجلس اإلدارة المنت م واجتماعات الجمعية العمومية 

 . السنوية للمساهمين
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المنافع،  لتحقيق جميع يتضح بصورة متزايدة أن النجا  التجاري المستمر متصل بالتزامنا بالتنمية المستدامة، فيتعين على فيدلتي المتحدة وضع  في أهدا  واضحة

ويجب الحفاظ على تواان مستمر بين التأكيد . وعلى هذه األهدا  أن تكون متسقة مع أهدا  التنمية المستدامة كما يجب أن تشكل طريقة تصميم وتشغيل األعمال

 . على األولويات قصيرة المدى وااللتزامات بعيدة المدى مع فهم توقعات أصحاب المصلحة

 : باألهدا  2023 – 2021الت املا خالل السلوات 

 الب ئ ةاألهدا  
 استخدام أدوات المائدة البالستيكية وقف  -أ 

 إعادة االستخدامعن طريق التقليل  -ب

 الميل أكثر إلى دعم الشركات المعروفة بتاريخها في االستدامة والموردين األصدقاء للبيئة -ت

 تصنيع منتجات من البالستيك المعاد تصنيع  -ث

 (األتوبيسات أو تشجيع ركوب السيارات الخاصة مع مرافقين)تشجيع التنقل المستدام  -ج

 (الملصقات الصديقة للبيئة)تبني ممارسات التسويق الصديقة للبيئة  -ح

 عمل حمالت توعية لموظفينا عن التقنية الصديقة للبيئة -خ

 



 

 االجتماع ةاألهدا  

 ندوات صحية -أ 

 حمالت تن يف -ب

 حملة التبرع بالدم -ت

 مشاركة أرباحنا -ث

 األرضساعة  -ج

 حملة اراعة األشجار -ح



 

 المساهمة المقترثة في مبادراتلا:

 2024 2023 2022 2021 المبادرات

 2 2 1 1 حملة تن يف )عدد/ سنة(

 %5 %5 %5 %5 تبرع بالدم )ايادة % عن العام الماضي(

 80 40 20 10 غر  بذور/ أشجار )عدد/ سنة(

 1 1 1 1 أرباحنا )درهم/ وثيقة تأمين(مشاركة 

 %16 %14 %12 %10 ساعة األرض )االدخار في تكلفة الكهرباء(

 %5 %4 %3 %2 إنقاذ األشجار )قل ال لألوراق(

 %2 %2 %2 %2 إنقاذ المحيط )قل ال للبالستيك(

 
 الحو مة

تقوية عملية المراجعة والتدقيق لضمان أفضل الممارسات فيما يتعلق  -أ 

 .بالضوابط السارية لتحقيق الحد األدنى من االستدامة

 .تعزيز فاعلية هيكل إدارة مخاطر المؤسسة وفقًا لنمو الشركة -ب

الشركة بشكل الحفاظ على معدل المالءة ومراجعة مستوى مخاطر  -ت

 .دوري

 .العمل مع شركات إعادة تأمين ذات تقييم قوي -ث
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