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 نظرة عامة :  1القسم  

 

 ا  نبذة عن

 

االستدامة،  مبادرات أبرز  وذلك لبيان  ثانيةاملاثل للمرة ال  االستدامة تقرير  لشركة الوطنية للتكافل )وطنية(  يأتي إصدار   

 . وكذلك املجاالت الرئيسية التي نركز عليها

 

شركة وطنية  ويغطي التقرير  ،  2021ديسمبر    31حتى    2021يناير    1الفترة الزمنية من  تشمل  يقدم التقرير نظرة عامة  و 

ا لدليل سوق أبوظبي لألوراق املالية بشأن اإلفص   عن ذلك، جرى إعداد التقرير وفقا
ا

اح البيئي واالجتماعي  وفروعها. فضًل

درجة كما في يوليو  
ُ
 . 2019والحوكمة امل

 

درجة على  تحقيق التكامل مع  تكمن األهداف الرئيسية للتقرير في   
ُ
إستراتيجية سوق أبوظبي لألوراق املالية والشركات امل

النمو االقتصادي الوقت  ،حد سواء لتعزيز  تبني  مع األ تمستدامة وتشجيع مج  إتاحة فرص تداول   ذاته  وفي  عمال على 

ا واالرتقاء بمستوى جودة األداء.  ممارسات االستدامة اجتماعيا
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 شركتنا  :  2القسم  

 

 وطنية

 

للتكافل )وطنية(   الوطنية  التأمين  2011عام    حيث تأسست   حديثة ونشطة مؤثرةهي مؤسسة  شركة  ، وأصدرت هيئة 

املالية بتاريخ    2011يوليو    12بتاريخ    لها ملزاولة أعمالهارخصتها  اإلماراتية   أبوظبي لألوراق  درجت في سوق 
ُ
نوفمبر    14وأ

 مليون درهم ويقع مقرها الرئيس ي في أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة.  150يبلغ رأس املال املدفوع لوطنية  .2011

 

كة أبوظبي الوطني  ( وشر %16تأسست وطنية باعتبارها مبادرة أطلقتها كل من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين )أدنيك( )

( )أدنيف(  اإلسًلمي  )%16للتمويل  )طاقة(  للطاقة  الوطنية  أبوظبي  وشركة   )7%( العقارية  الدار  وشركة  بهدف  7%(   ،)

تلبية مطالب السوق اإلماراتي  ، وبإمكانها  في اإلمارات العربية املتحدة  الرائدة   التكافل شركات    تصبح إحدى تأسيس شركة  

 مع الشريعة اإلسًلمية.  وتوفير منتجات تأمين تتوافق

 

اكتتاب إصدارات األسهم قيمتها بحوالي    2011أبريل    18طرحت وطنية أسهمها للبيع واالكتتاب في   مرات    7وقد تجاوز 

ا، ( إلى املساهمين املؤسسين.  %10وبنك قطر للتنمية )(  %16لينضم بعد عملية التخصيص، كل من مصرف عجمان )  تقريبا

 .2011نوفمبر  14تاب على املخاطر في االكت  " فيوطنيةثم شرعت "

 

أغسطس  و وطنية2014في  شهدت  اي    ،  ايه  يو  بي  "ام  استحوذت  حيث  للمساهمين  التنظيمي  هيكلها  في  ا  كبيرا ا  تغييرا

 من مساهميها الحاليين.   %60ُعمان" على أغلبية حصص الشركة بنسبة تبلغ    -لًلستثمارات" و"شركة املدينة تكافل للتأمين

 

الدكتور/ علي بن حرمل  و (، %15ماغنا لًلستثمار )و (، %51ليصبح أهم املساهمين الحاليين ام بي يو ايه اي لًلستثمارات )

 (% 9.54ُعمان ) -( وشركة املدينة تكافل للتأمين %12.17الظاهري )
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 الرؤية  

 تتجسد رؤية تأسيس وطنية في:

 املهمة  

 

 تتجسد مهمة وطنية في: 

 

 

 القيم األساسية 

 

األنشطة اليومية    "وكذلكوطنية  في كامل األعمال التشغيلية التي تجريها "تمثل القيم التالية تلك القيم التي يجب ُمراعاتها  

 التي يمارسها موظفيها 

 

 النزاهة 

يوجه الصدق والسلوكيات األخًلقية موظفي وطنية نحو الطريق الصحيح إلدارة األعمال سواء مع الجهات الداخلية أو  

 الخارجية. 

 

   املصداقية

 صورة شريك األعمال الجدير بالثقة خًلل جميع التعامًلت مع الجهات املعنية كافة. "وطنية"تعكس 

 

 الوالء

 وتتفانى في خدمة مساهميها وحاملي وثائقها التأمينية وموظفيها وتواصل تجاوز توقعاتهم.  "وطنية"تخلص 

 

 

املفضلة لدى العمًلء من خًلل و   الرائدة  التكافل العامشركة  أن تضحى  

عنى بحماية  
ُ
 .أصحاب املصالح كافةتقديم حلول تكافل عاملية املستوى ت

خدمات    طرح  خًلل  من  التأمين  وثائق  حاملي  رضا  بلوغ  وضمان  املجتمع  في  العام  بالتكافل  الوعي  زيادة 

ّم  من الجودة،  عاٍل  ومنتجات على قدر  
َ
ث ضلى للمساهمين من خًلل االلتزام بأفضل ومن 

ُ
تحقيق عوائد ف

إلى تمكين موظفينا من خًلل  املمارسات في جميع عملياتنا واالمتثال ملبادئ الشريعة اإلسًلمية. باإلضافة  

 إلهامهم وتوجيههم وتوفير اإلمكانات والدعم الًلزم لهم. 
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 التميز 

حققة في مكان العمل وتكافئها، حيث يتطلب  
ُ
املعايير من موظفي  تقدر وطنية أشكال التميز امل ا ألعلى  أداء األعمال وفقا

 التفكير في مصلحة املساهمين الُفضلى.  "وطنية"

 

 الشفافية 

 مبدأ الشفافية في تعامًلتها مع حاملي وثائق التأمين ومشغلي إعادة التكافل وهيئة التأمين.    "وطنية"تعتمد 

 

 العدل واإلنصاف 

منه، ا  تعد جزءا الذي  واملجتمع  وطنية موظفيها وشركائها  مع جميع    تقّدر  وإنصاف  بعدل  التعامل  على  وطنية  وتحرص 

 الجهات املعنية. 

 

 العمل الجماعي 

 العمل الجماعي بين املوظفين لتحقيق أوجه التآزر واتخاذ قرارات فعالة تحقق األهداف املنوطة بها. تشجع وطنية روح  

 

 االبتكار 

جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول تكافل مبتكرة لعمًلئها ولذلك فإنها تلتزم بتقديم وتطوير   "وطنية"تسعى  

 منتجات جديدة تلبي احتياجات العمًلء املتوقعة.

 

 التركيز على العمالء

 بواجباتها نحو عمًلئها وتسعى لفهم احتياجاتهم، كما تضمن أن تتجاوز خدماتها ومنتجاتها احتياجاتهم.  "وطنية"تلتزم 
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 نموذج تكافل وطنية 

 

دفع  
ُ
ت وطنية  تكافل  نموذج  التكافل  في  "صندوق  اشتراكات  يدعي  مخاطر  مجمع  في  طوعية  اشتراكات  التكافل"  بوصفها 

مجتمعين صندوق التكافل، بينما تدير  تركين  بحيث يمتلك حاملو الوثائق و/ أو املش  مجتمعين.تركين  لتغطية خسائر املش

ا عن ذلك. ا لنموذج الوكالة وتتقاض ى رسوما  وطنية الصندوق وفقا

 

در عوائد خالية من الربا.وبالتالي تتم االستثمارات في أدوات وسندات تتوافق مع مبادئ الشريعة  
ُ
هذا وتلتزم   اإلسًلمية وت

للمجتمع والبيئة،  التجارية واألنشطة الصالحة  في الصناعات واألعمال  الصناديق وضخها  أموال  بتوجيه  لتعود   وطنية 

   أرباحها على حاملي وثائق التأمين املستحقين لها، بوصفهم مالكي صندوق التكافل. 

 

 إدارة صندوق التكافل 

إلى صندوق  عند سد الرسوم  تلك  تسدد  َم 
َ
ث ومن  القيمة  هذه  من  ا  مقدما الرسوم  خصم 

ُ
ت االشتراك،  قيمة  املشترك  اد 

سدد املطالبات واشتراكات إعادة      بينما ُيقّيد رصيد االشتراك في صندوق التكافل،    املساهمين بموجب عقد الوكالة، 
ُ
هذا وت

ضاف أرباح االستثمار واملبالغ املستردة إلى صندوق التكافل. التكافل وتكلفة االستحواذ من صندوق التكافل بينما 
ُ
 ت

 

وُيخصص جزء من أرباح استثمار الصندوق      يتحمل صندوق املساهمين مسؤولية سداد نفقات تشغيل صندوق التكافل، 

سدد  في حالة وجود أي عجز في صندوق التكافل، يُ     املذكور لصندوق املساهمين كرسوم مقررة بموجب عقد املضاربة.

 قرض حسن )قرض بدون فوائد( من صندوق املساهمين إلى صندوق التكافل لتغطية العجز ذي الصلة.

 

ُيرد    جزء احتياطي لضمان استقرار الفائض املستقبلي وإرسائه ولسداد رسوم األداء لصندوق املساهمين،  بعد تخصيص

املشتركين.  إلى  التكافل  في صندوق  فائض  قدرة      أي  لتعزيز  كاحتياطي  الفائض  هذا  من  جزء  تخصيص  لوطنية  يجوز 

 صندوق التكافل على سداد املطالبات.

 

 تعرفة/ رسوم وطنية 

 

حسب على النحو التالي: 
ُ
 يحق لوطنية، بوصفها مدير صندوق التكافل، الحصول على رسوم ت

 لوكالة رسم ا –نسبة من إجمالي االشتراك املحسوب بنهاية كل شهر/ ثًلثة شهور  ▪

 رسم املضاربة   -نسبة من دخل استثمار حاملي وثائق التأمين ▪

 تكون الرسوم املستحقة لوطنية عبارة عن النفقات باإلضافة إلى تكلفة رأس املال املتضمن عنصر ربح للمساهمين.  ▪

 عام. ال تتجاوز رسوم وطنية الحدود القصوى املتفق عليها مع لجنة الرقابة الشرعية خاصتها في بداية كل 

  



 

 2021تقرير االستدامة   -وطنية للتكافل 

 16من  7صفحة 

 اإلنجازات 

 

 تصنيف "إيه إم بست"  

 

بست" النظرة املستقبلية لشركة الوطنية للتكافل ش.م.ع. )وطنية( )اإلمارات العربية إيه إم  ، عّدلت وكالة "2021في مايو  

 من إيجابية
ا

" )عادل( ودرجة التصبببببببببببنيف bكما أكدت على تصبببببببببببنيف القوة املالية عند "  ،املتحدة( لتصببببببببببببح مسبببببببببببتقرة بدال

 +" )عادل(.bbاالئتماني طويل األجل عند " 

 

ف من قبلتعكس هذه التصبنيفات قوة املركز املالي لشبركة وطنية     " على أنه قوي، عًلوة على إيه إم بسبت وكالة "  واملصبنا

 وإدارة مخاطر املؤسسة الهامشية. ةاملحدوداألعمال وحافظة األداء التشغيلي الهامش ي 

 

 نظام إدارة الجودة  

ال الجودة  2013عام  منذ  مراجعة  عمليات  من  العديد  من خًلل  بتعزيزه  وقامت  الجودة  إلدارة  نظامها  وطنية  ت 
َّ
نفذ  ،

 .2022حتى  2014والتدقيق خًلل الفترة من 

 

 9001: 2015شهادة األيزو 

 

وطنية لتدقيق مراقبة الجودة من جانب لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد دون تسجيل أي  ، خضعت  2013في يوليو  

   .2020حتى عام  9001: 2008على شهادة األيزو  واقعة عدم امتثال جوهرية وبالتالي استطاعت وطنية الحفاظ

ا ملعايير شهادة األيزو    من قبل لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد  ، اعتمدت شركة وطنية 2020في يوليو   :  2015وفقا

9001 . 

حققة من تطبيق املعايير: 
ُ
 فيما يلي بعض من الفوائد امل

 

 تلبية متطلبات العمًلء الحاليين واملحتملين  ▪

 تحسين تركيز العمًلء ومباشرة عمليات التوجيه داخل الشركة  ▪

 كفاءة الشركة وفعالية عملياتها  التحسين املتواصل فيتيسير  ▪

 خلق حالة من االتساق والتناغم في جميع أنحاء الشركة  ▪

 تعزيز العًلقات التي تجمع بين الشركة واملوّردين والعمًلء ▪

 تمكين العمًلء من الثقة في قدرات الشركة على الوفاء بالتزامات الجودة ▪

 تحسين إدارة عملية اتخاذ القرار  ▪

 أعمال الشركة   دمج منهج التدريبية في ▪

 خفض معدل االعتماد على األفراد ▪

 توفير فرص الوصول إلى األسواق ▪
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 إدارة املخاطر عمل إطار 

 

سجلة في سجل املخاطر    2018شهد عام  
ُ
عقد اجتماعات مختلفة ملراجعة املخاطر ومناقشة مختلف املخاطر املفتوحة امل

َم يقوم مديرو األعمال بفحص تدابير السيطرة على  وتصنيفها وتحليل الخطوات املتخذة لتخفيف وطأة  
َ
املخاطر، ومن ث

وبالتالي  حدة،  على  كل  التشغيلي.  املخاطر  التحكم  الفعالية   ضمان  لضمان  ا  دوريا املخاطر  مراجعة  يجرى  وطنية،  في 

ا للحد من املخاطر ولتحديد املخاطر الجديدة التي تواجهها الشركة  . في أقرب وقت املستمرة للتدابير املتبعة حاليا

ا ملراقبة مدى استعداد الشركة ملواجهة املخاطر.   كما يجرى تحليل نظري دوريا

 

ائز / التقدير   الجو

 

   2020في اإلمارات لعام شركة تكافل أفضل 

التأمين األكثر  خًلل جائزة  من    2016لتحولها اإليجابي منذ عام    2020وطنية على جائزة أفضل شركة تكافل لعام  حصلت  

 كأفضل  وطنية أيض كما ُصنفت  .  "جوائز الشرق األوسط للتأمين"شهرة في املنطقة  
ا
شركة تمتلك أفضل منصة إلدارة  ا

وطنية أول شركة تطلق إصدار  كذلك فقد كانت  عملها في رقمنة التوزيع األمامي.  تطور  ل   2021عًلقات العمًلء في عام  

 ".  WhatsAppتطبيق الواتساب " للعمًلء علىبوليصة تأمين املركبات 

 2013أفضل مزود لخدمات التأمين اإلسالمي في اإلمارات لعام 

، استطاعت وطنية مرة أخرى الحصول على جائزة "أفضل مزود لخدمات التأمين اإلسًلمي في اإلمارات  2014في أكتوبر  

 يو".املقدمة من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريف 2014لعام 

 

وتقدم مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو" جوائزها لتحتفي بجهود الشركات بمختلف أحجامها املتميزة في جوانب  

 خًلل املجتمع املالي واملصرفي العاملي   ليذيع صيت جوائزها  معينة من الخبرة والتميز ضمن حدود املجتمع املالي العاملي،

القطاع  حيث أنها تعكس تقدير املجلة للت غييرات االبتكارية واإلنجازية واإلستراتيجية والتقدمية وامللهمة التي تطرأ على 

 املالي.

 

حيث يرسل القراء    تندرج عملية الجوائز بأكملها بما في ذلك الترشيح واالختيار واإلعًلن تحت قسم الفائزون بالجائزة، 

وذلك عن طريق مستندات خطية أو استمارة الترشيح عبر    والشركات الفردية نفسها ترشيحات الجائزة في مختلف الفئات

 اإلنترنت التي يمكن تقديمها طوال العام. 
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ختارة، 
ُ
 بفحص الترشيحات لضمان تلبيتها املعايير املخصصة للجائزة املعنية في الفئة امل

ا
وإذا ما لبى    يقوم فريق البحث أوال

ن فريق البحث واملحرر والناشر بتقييم هذا الترشيح بعينه إلى جانب  الترشيح تلك املعايير، تقوم لجنة التحكيم املكونة م

 الترشيحات األخرى املستلمة بخصوص تلك الفئة الختيار الفائز بناءا على حكمهم املنطقي. 

 

 10004: 2018شهادة األيزو 

 

الخاصبة "برصبد وقياس رضبا العمًلء"،   10004: 2018تعلن شبركة الوطنية للتكافل "وطنية" حصبولها على شبهادة األيزو  

 وهي مواصفة عاملية ألفضل املمارسات املعنية برض ى املتعاملين وسعادتهم.

 

ول " وطنية" على هذه وتعد " وطنية" واحدة من الشببببببببركات الرائدة التي تحصببببببببل على هذه الشببببببببهادة في الدولة. وجاء حصبببببببب 

 على التزامها تجاه العمًلء وشبببببببببركاء األعمال.
ا
تجري الشبببببببببركة اسبببببببببتطًلعات ملعرفة الراء والتعليقات حول   الشبببببببببهادة تأكيدا

ا   بشفافية مع ضمان نزاهة العمليات التامة.  خدماتها تؤمن وطنية بأهمية آراء عمًلئها وشركائها حيث تلعب تلك الراء دورا

ا في اسببببببببببببت  عن تلبية جوهريا
ا

مرار عملية التحسببببببببببببين والتطوير املتواصببببببببببببل ملسببببببببببببتويات الخدمة التي تقدمها الشببببببببببببركة فضببببببببببببًل

 االحتياجات الناشئة.

 

وقبد نححبت وطنيبة في ذلبك عبر تحبديبد نقبا  تفباعبل العمًلء املختلفبة مع "وطنيبة" خًلل رحلبة تقبديم الخبدمبة، ممبا أرفبد 

 ط التحسن املستمر، الشركة بنتائج شمولية حول خدمة املتعاملين وخط

 

هببذا ولوال جهود وتعبباون فريق عمببل "وطنيببة" ودعم عمًلئهببا وشبببببببببببببركببائهببا في األعمببال لم يكن لهببذا اإلنجبباز أن يتحقق بهببذا  

 النجاح.

 

لطاملا ارتكزت رؤية وتوجيهات رئيس مجلس إدارة وطنية على النمو عبر مسببببببببببتويات الخدمة املعززة وضببببببببببمان ارتقاء وطنية 

هذا وقد كان لهذه الرؤية الثاقبة وتلك التوجيهات   شببركة التأمين املفضببلة بين مثيًلتها من نفس الفئة،مع الوقت لتصبببح 

ا في حصول وطنية على تلك الشهادة املرموقة. ا حيويا  الرشيدة دورا

 

رح  لجعل  مبتكرة  حلول  واعتماد  العمليات  رقمنة  خًلل  من  وتوقعاتهم  العمًلء  احتياجات  لتلبية  "وطنية"  لة  وتسعى 

املتاعب، من  خالية  يونيو    العمًلء  في  ا  وتحديدا ذلك،  قبل  "وطنية"  أطلقت  وقد  اإللكترونية    2020هذا  البوابة 

"MYCONNECT ودون تفاعل  دقائق فقط  4  " التي تقدم للعمًلء خدمة إصدار وثائق التأمين التكافلي عبر اإلنترنت خًلل ،

 . جسدي. 
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 املسؤولية االجتماعية للشركات سياستنا بشأن  :  3القسم 

 

يكمن الهدف وراء نشبببببببببببر هذا التقرير في تسبببببببببببليط الضبببببببببببوء على اهتمام وطنية بالرعاة االجتماعية والبي ية للمجتمع الذي 

 بمببادرات سبببببببببببببوق أبوظبي لألوراق املباليبة لتعزيز االسبببببببببببببتبدامبة مبا يتمبا ببببببببببببب ى مع أهبداف التنميبة  
ا
تعمبل فيبه واهتمبامهبا أيضبببببببببببببا

 نطبق في وطنية سياسة مسؤولية اجتماعية للشركات معتمدة من مجلس اإلدارة. ات العربية املتحدة.املستدامة لإلمار 

 

صبب أعيننا نقا  مرجعية لًللتزام بها أال وهيد دليل سبوق أبوظبي لألوراق املالية بشبأن  
ُ
عند إعداد هذا التقرير، وضبعنا ن

 تدام لبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملبادرة العاملية للتقارير. اإلفصاح البيئي واالجتماعي و مبادرة مبادئ التأمين املس

 

ا بمسؤولياتنا املؤسسية، ا ندرك جيدا ا من مكانتنا كشركة تأمين مؤثرة وفاعلة، فنحن جميعا
ا
نبذل جهودنا لتعزيز   وانطًلق

ا  املسبببببببؤولةممارسبببببببات األعمال   ا وبي يا ا بمبادرة  اجتماعيا التي   مبادئ التأمين املسبببببببتدام  حيث أن منهجنا املؤسبببببببسببببببب ي مدفوعا

فنحن نسبببببببببببببعى إلى دمج عوامببل اإلفصبببببببببببببباح البيئي واالجتمبباعي    أطلقتهببا املبببادرة املبباليببة التببابعببة لبرنببامج األمم املتحببدة للبيئببة.

ا نحو التطوير املتواصبببببببل ألنشبببببببطة أعمال وطنية ،  والحوكمة ضبببببببمن إطار عمل إدارة املخاطر الذي نطبقه ونسبببببببعى أيضبببببببا

دمج عوامل اإلفصببببببببببباح البيئي واالجتماعي والحوكمة وتبني مبادئ التأمين املسبببببببببببتدام وتطبيقها في صبببببببببببميم  وذلك من خًلل 

أنشبببببببطتنا الرئيسبببببببية، وها نحن في طريقنا نحو تحقيق أهداف إسبببببببتراتيجية طويلة املدى لنصببببببببح شبببببببركة تأمين مسبببببببتدامة  

 تحظى بنموذج نمو ُمربح مدفوع بإحساس باملسؤولية املجتمعية والبي ية.

 

 مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات املطبقة في وطنية: 

 

 نشارك في وطنية في عدد من مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات منها ما يلي:

 

 2017تجهيز وجبات إفطار منذ عام  •

 2019رعاية تأمين مركبات مبادرة فزعة منذ  •

 مبادرات توعوية مجتمعية أخرى  •
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 الشركات حوكمة  :  4القسم 

 

ا ما نسعى في وطنية لتعزيز نتائج ممارسات الحوكمة خاصتنا على نحو يضمن الشفافية التشغيلية واملسائلة وإدرار    دائما

وفي هذا اإلطار قمنا بتقييم ودمج العوامل البي ية واالجتماعية الحوكمة في منهجنا املؤسس ي    األرباح على املدى الطويل،

ا إلضفاء    ،2020رئيسية لعام  باعتباره أجندة   ا وتكرارا ونراقب مقاييس األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة التي نطبقها مرارا

 املزيد من الشفافية على أداء االستدامة خاصتنا. 

 

 االمتثال وممارسات األعمال األخالقية 

 

يضمن   نحٍو  على  بوطنية  الخاص  اإلستراتيجي  واالتجاه  املؤسس ي  النموذج  جوانب  ُصِمَم  من  جانب  كل  من  التحقق 

 عن إرساء التوازن فيما بينهم.
ا

وعلى الرغم من ارتكاز سياسة الحوكمة خاصتنا على      ممارسات األعمال التي نمارسها فضًل

ثلى.  املتطلبات القانونية والتشريعية املحلية
ُ
هذا ونلتزم بالحفاظ على    إال أننا ال ننفك عن متابعة ممارسات الحوكمة امل

هذا ويعد   درجات الشفافية في جميع عملياتنا ونشجع الجهات املعنية على إبداء آرائها ومقترحاتها بمنتهى الصراحة.  أعلى

ا ال يتجزأ من هيكلنا املؤسس ي يعززه إجراءات وسياسات راسخة بما في ذلك قواعد السلوك   إدراك املخاطر واملسؤولية جزءا

 واألخًلقيات الصارمة. 

 

 داد اإلم  إدارة سالسل 

 

نتبع في وطنية سياسة عدم التهاون مع ممارسات األعمال املنافية لقواعد السلوك واألخًلقيات ونصب جم تركيزنا على  

ا وهذا ما انعكس من خًلل   الحفاظ على عًلقات عمل طويلة املدى مع شركاء األعمال واملورّدين تعود بالنفع علينا جميعا

 قاعدة من املوردين ممن يتمتعون بسلوكيات قويمة تعتمد على ممارسات صادقة وعادلة.إرساء بيئة من الثقة وتوفير  

ا هذا وقد قررنا تحديث    قصارى جهدنا لتعظيم استفادتنا من األصول دون التأثير على البيئة قدر املستطاع،  نبذل دوما

ا ليشمل موضوعات تتعلق بالبي  ئة. االستبيان الذي نصدره بشأن سلسلة التوريد قريبا

 

 إدارة املخاطر  

 

للحد من وطأة املخاطر التي نواجهها في بيئة محفوفة بالتحديات ال غنى عن توقع تلك املخاطر واتخاذ إجراءات استباقية  

على سبيل املثل مخاطر تغير املناخ والتي توليها وكنية جانب كبير من تركيزها واهتمامها باعتبارها شركة    للتعامل معهاد

املعاصرة.تكافل   للمخاطر  وطأة    ُمدركة  من  الحد  بتوصيات  املتعلقة  باملعلومات  لتزويدهم  العمًلء  مع  نتواصل  لذلك 

 في وطنية من خًلل دمج عوامل اإلفصاح البي ية  
ا
مخاطر املناخ. هذا ونسعى نحو تعزيز إطار إدارة املخاطر املتبع حاليا

بيانات مؤشرات األداء الرئيسية لعوامل عوامل اإلفصاح    ية وتتبعواالجتماعية والحوكمة واالستفادة من الخبرات التقن 

 البي ية واالجتماعية والحوكمة عن كثب. 
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 التميز التشغيلي  

 

والتوجهات  مهمة االطًلع على أحدث ما جاء في عالم التكنولوجيا    وأخذنا على عاتقنا   نححنا في اللحاق بركب التحول الرقمي

املرافق التشغيلية الحديثة من أهمية بالغة ال تقتصر على مجرد تبسيط أعمالنا وتيسيرها    الرقمية وذلك ملا تحظى به دور 

   ولكن تمتد لتشمل تقليل األثر البيئي بشكل كبير. 

 

 أمن البيانات وسريتها 

 

واختراق   ينطوي االنتقال من العمليات اليدوية إلى املعامًلت الرقمية على مخاطر كبيرة تتمثل في حاالت تسريب البيانات

تتهاون فيه وطنية حيث تتعامل مع أمن بيانات عمًلئها وموظفيها ذوي الصلة بمنتهى الجدية والحزم،    أمنها  وهذا ما ال 

ا ما نتخذ خطوات فعالة للحد من وطأة املخاطر املرتبطة بإدارة البيانات والحفاظ على أمنها.   ولذلك دائما

 

ا ألحبدث التقنيبات مع سبببببببببببببيرفر النيتونكس لتوفير بنيبة تحتيبة فبائقبة  ولهبذا الغرض، نحظى ببنيبة تحتيبة رقميبة تعمبل وفقبا

التقارب وتتسبم بقابلية التطوير عند أي مسبتوى، وبرنامج روبريك للنسبال االحتياطي، و جدار حماية فورتينت وبالو التو، 

ظم تشبببببببببببغيل   ،Netscalerوجدار حماية عمليات الوصبببببببببببول لشببببببببببببكة الويب 
ُ
مع اإلبقاء على جميع الخوادم املهمة ضبببببببببببمن ن

 ِليُنكس لضمان مستوى أفضل من األمن السيبراني.

 

نظام تعافي من الكوارث قائم على مبدأ السحابة لضمان استمرار أعمال عمًلئنا دون التأثر    عًلوة على ما سبق، نعتمد

 بأي عطل غير متوقع.
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 رفاهية العامليناملوارد البشرية و  :  5القسم 

 

 املوارد البشرية 5-1

 

وتلبيتها.  وتوقعاتهم  اهتماماتهم  تقييم  املهمة  املناقشات  ونعقد  املعنية  الجهات  مع  باستمرار  دولة   نتواصل  تحتضن 

وإدراجها ضمن  جنسية األمر الذي دفع وطنية لتعزيز قيم التنوع والتسامح والشمولية    200اإلمارات العربية املتحدة نحو  

حيث يثري تنوع القوى العاملة من رأس مالنا الفكري واملعرفي ويشجع ظهور    قواعد السلوك والقيم األخًلقية خاصتها،

 املواهب بين القوى العاملة. 

 

ا إلى جنب مع    تسعى إدارتنا نحو توفير بيئة عمل صحية ومنتجة للموظفين حتى يتسنى لهم االستفادة من مهاراتهم جنبا

قدراتهم.أف بل    ضل  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  مبادرتنا  ا  وقالبا ا  قلبا موظفونا  تبنى  الخطي،  نفس  على  ا  وسيرا

ا جديدة وعصرية في هذا الصدد.  ويبتكرون أفكارا

 

وببذلبك تكون رؤيتنبا   نؤمن بضبببببببببببببرورة تضبببببببببببببافر التكنولوجيبا مع الجهود البشبببببببببببببريبة والثقبافبات والعمليبات حتى تؤتي بثمبارهبا،

ا في جميع جوانب األعمال.الر  ا امتزج مع االبتكارات التكنولوجية حتى يتسنى لنا التحول رقميا ا رئيسيا
 قمية مكونا

 

لقد أطلقنا العنان لتطورنا الرقمي دون املسبباس بأعلى معايير الحرص واإلتقان، مع االسببتفادة بالتقنيات املطروحة أينما   

ا في املجاالت التي يمكنها   وهذا هو   -تحسببببين املنتجات والعمليات والخدمات والثقافات ومسببببتويات الربحيةكان ذلك مًلئما

 جوهر إستراتيجيتنا "اللجوء لألساسيات مرة أخرى".

 

 سلسلة للعمل من املنزل وحلول الوصول الرقمي عن ُبعد للموظفين وقد ساعدت هذه الحلول في 
ا

هذا وقد قدمنا حلوال

 وبالتالي زيادة رضا املوظفين.الحفاظ على مستويات الخدمة الفائقة 

 

 رفاهية العاملين  5-2

 

نسعى جاهدين في وطنية لتحقيق أقص ى استفادة ممكنة من موظفينا من خًلل محاولة ضمان سًلمتهم النفسية وأمانهم  

تشمل      املالي. بحيث  املوظفين  لجميع  والسًلمة  الصحة  بشؤون  معنية  دورية  تدريبية  دورات  تجرى  ذلك،  على  وبناء 

 اإلسعافات األولية والتوجيه بشأن بيئة العمل وتدريبات السًلمة وغيرها.

 

وال املؤسسية  والرحًلت  الفريق  بناء  عمل  وورش  واملسوحات  االجتماعات  عبر  املوظفين  مع  إدارتنا  فعاليات  تتواصل 

 التدريبية وما إلى ذلك.

ا لذلك لم نتأثر بوباء كوفيد   نحظى في وطنية ببنية تحتية قوية ومنصات راسخة وعمليات ُمبسطة وقوى عاملة مدربة جيدا

نا في الحفاظ على صدارتنا في قطاع التأمين    19
ّ
وتبعاته املتمثلة في تسريع عملية تبني التحول الرقمي في الصناعة بل تمك

 لم مع الوضع الجديد الذي نمر به نحو عالم مفتوح بًل حدود. بفضل الدعم املقدم من عمًلئنا للتأق
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 واألداء البيئي  االستدامة  :  6القسم 

 

 اإلستراتيجية البيئية  1-6 

 

 تشكل املسؤولية البي ية أحد الخطوات املهمة نحو تبني منهج مؤسس ي موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 

الصديقة للبيئة للحد من األثر البيئي. بفضل هذه املبادرات استطعنا    Go-Greenاعتمدنا في وطنية عدد من مبادرات   

 اتباع عادات ومناهج أعمال صديقة للبيئة منها على سبيل املثال: 

 

 تدريب املوظفين وزيادة وعيهم حول خيارات نمط الحياة الصديقة للبيئة  ▪

 فاعليةاستخدام املوارد بكفاءة و  ▪

 الحد من استهًلك الكهرباء واملاء  ▪

 تطبيق مبدأ إدارة النفايات وإنفاذ إعادة التدوير  ▪

 التخلص من أصول تقنية املعلومات التي ال يمكن استخدامها مرة أخرى بطريقة ال تؤثر على البيئة ▪

 ساهمت التوقيعات الرقمية إلى حد كبير في الحد من متطلبات املطبوعات ▪

 استخدام األواني والعبوات البًلستيكية منع  ▪

 تقليل النفايات عبر التحول الرقمي ▪

من خًلل ممارسة األعمال مباشرة عبر اإلنترنتي وتنفيذ نظام إدارة   %90تقليل طباعة املستندات بنسبة تتجاوز  ▪

 املستندات 

ين عبر اإلنترنت وبالتالي تقليل املعنية بمساعدة العمًلء في شراء وثائق التأم ”MyConnect“تفعيل بوابة العمًلء   ▪

 اإلجراءات اليدوية

 ضبط حل النيتونكس لتوفير بنية تحتية فائقة التقارب والذي يحد من استهًلك الكهرباء بشكل كبير  ▪

استخدام جميع الحلول الكبري للبنية التحتية لتقنية املعلومات املصنفة على أنها صديقة للبيئة وبالتالي تقليل  ▪

 ة الطاقة املنبعث

استهًلك   ▪ من  الحد  وبالتالي  للبيانات  املركزي  التبريد  نظام  إليقاف  للوحة  التلقائي  التغيير  بخاصية  االستعانة 

 الطاقة بشكل كبير. 

 توفر أتمتة العمليات اللية ساعات من العمل البشري وبالتالي تحد من وقت الحوسبة واستخدام الكهرباء  ▪

 19املنزل منذ بداية جائحة كوفيد  التنفيذ الفعال لفكرة العمل من  ▪
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 العالقات املجتمعية  2-6

 

 
ا
تمكين  قانطًل على  نركز  فإننا  مسؤول،  مؤسس ي  كيان  وبوصفها  اإلماراتي  املجتمع  من  كجزء  دورها  وطنية  إدراك  من  ا 

املبادرات   برامج توعوية مجتمعية مثل  املجتمع ونقدم املساعدة من خًلل إطًلق  الخيرية وتبني حاالت  مختلف شرائح 

 في عدد من املبادرات اإلنسانية والحمًلت الخيرية.  2020إنسانية ومشاريع الهًلل األحمر وما إلى ذلك، حيث شاركنا عام 

 

 ال ننفك في وطنية عن التواصل مع املجتمع لتنفيذ دورنا في تحقيق الرفاهية االجتماعية. 
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 خاتمة التقرير  :  7القسم  

 

إطار   يزل  نحو  ال  دورنا  لتحسين  ا  دوما جهدنا  قصارى  نبذل  ولكننا  األولى  مراحله  في  بوطنية  الخاص  االستدامة  عمل 

تيحت لنا الفرصة، عند إعداد هذا التقر 
ُ
ير، من مراجعة منهجنا املتبع  االستدامة واملسؤولية املجتمعية للشركات، حيث أ

م إستراتيجيتا وتعزيزها من خًلل التحسين والتقييم  يط الضوء على مواطن القوة خاصتنا. وسنواصل إرساء دعائوتسل

ا ملبادئ معايير التأمين املستدام.   الذاتي وفقا
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