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األولالجزء

نبذة عنا



نبذة عنا

مقرهاويقع،الماليدبيسوقفيُمدرجةعامةتأمينشركةوهي،1978عامتأسستللتأميناسكانا-تكافل–(ع.م.ش)للتأميناإلسكندنافيةالعربيةالشركة

.(معإ)المتحدةالعربيةاإلمارات،دبيفيالرئيسي

فيائدةرمبادراتتبنيخاللمناألعمالطريقةتشكيلإلعادةجاهديننسعىالمتحدة،العربيةاإلماراتسوقخدمةفيالتاريخمنعقودأربعةمنأكثرمع

.الرقمنةمجال

العربيةاإلماراتحكومةمحاولةمعوتتماشىمستوحاةالرقميةمبادرتنا.والنموواالبتكارالتحسينباستمرارنحاولللغاية،تنافسيوضعفيتواجدناوأثناء

.والدولييننالمحلييللعمالءمخصصةرقميةمنصاتعبرالمنتجاتعروضمنواسعةمجموعةتقديمخاللمنرقمي اوتحوال  ذكاء  أكثرأمةتكونأنالمتحدة

قيمنا األساسية وثقافتنا

هي ما تقود استراتيجية عمليات اسكانا

المستدامة

يق نحن نهتم بمن نحن وكيف نحقق أهدافنا كفر

واحد له تأثير إيجابي عليه

.المجتمع

االحترافية

النزاهة فيفي نهجنا

كل ما نقوم به

االلتزام

بمنفعة أصحاب المصلحة

العمل الجماعي من أجل

االمتياز التشغيلي



الجزء الثاني

2021



2021

ي نحن نعمل من خالل المكتب الرئيسي ف
.دبي والمكتب الفرعي في أبو ظبي

ات تشمل القنوات األخرى لعملي
األعمال الخدمات الذكية عبر 
اإلنترنت وفريق المبيعات 

.المباشر والوسطاء

من التركيز على االمتياز التشغيلي•
خالل المبادرات الرقمية الرئيسية

ؤوليتنا التي تعتبر أساسية للوفاء بمس
في مجاالت حوكمة الشركات 

.والمسؤولية االجتماعية والبيئية

اعتمد مجلس اإلدارة سياسة وإطار •
عمل مجاالت حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية
رسميًا لتحديد مجاالت التركيز 

لتعزيز حوكمة الشركات . المعينة
بين والمسؤولية االجتماعية والبيئية

أصحاب المصلحة ، أنشأت لجنة 
دم توجيهية لإلبالغ عما أُحرز من تق
.امةيتماشى مع أهداف التنمية المستد



الجزء الثالث

نُبذة حول هذا التقرير



تم إعداد هذا التقرير بالرجوع إلى إرشادات اإلفصاح عن حوكمة . 2021يسعدنا تقديم تقرير االستدامة لعام •
ة لمبادرة التأمين الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية الخاصة بسوق دبي المالي، ومبادئ األمم المتحدة للبيئ

ي تعتبر بناء  على هذه المراجع ، يتضمن هذا التقرير المجاالت الت. المستدام ومبادرة إعداد التقارير العالمية
وتقرير المناقشة يتم اإلفصاح عن التقرير التفصيلي لمجلس اإلدارة ، والبيانات المالية ،. جوهرية لنموذج أعمالنا

مستثمرين على والتحليل اإلداري وتقرير حوكمة الشركة بشكل منفصل في سوق دبي المالي ومتوفر في قسم ال
www.ascana.netموقع شركتنا 

إخالء المسؤولية•

مع ذلك ، و. لقد بذلت اسكانا تكافل قصارى جهدها لضمان دقة وموثوقية المعلومات المقدمة في هذا التقرير•
ومات المتاحة حالي ا حيث تستند إلى افتراضات معينة باستخدام المعل. قد تكون بعض العبارات متقدمة بعض الشئ

تزام بتحديث أي ال تتحمل شركة اسكانا تكافل أي ال. والتي تخضع لبيئة متغيرة باستمرار ومخاطر جديدة ناشئة
يع أو ال يُقصد من هذا التقرير أن يكون توصية لشراء أو ب. معلومات واردة في تقرير االستدامة هذا علن ا

ؤولين ولن نكون مس. يُحذر القراء من االعتماد المفرط على المعلومات المقدمة هنا. االحتفاظ باألوراق المالية
.عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع ينشأ بسبب استخدام هذه المعلومات

http://www.ascana.net/


االستدامة في اسكانا تكافل



ا جميعفيلالستدامةاألولويةنعطيفإننا،لنجاحناضروريأمرألنهنظر 

األجلطويلةةقيمبتقديملنايسمحمما،الشركةواستراتيجيةعملياتناجوانب

كافلتاسكانافياالستدامةسياسةتوضح.لديناالمصلحةأصحابلجميع

تساهمةبطريقاألعمالوتسييرالمسؤولةالممارساتأفضلبنماذجالتزامنا

.االقتصاديةوواالجتماعيةالبيئيةالمستوياتعلىمستداممستقبلضمانفي

منهجنا 1

:يليماعلىتكافلاسكانافياالستدامةسياسةتستند

.للمخاطرمستدامةودراسةإدارة✓

التأمينإعادةشركاتمعاالتفاقياتكافةإدارة✓

التأمينوسطاءمعاالتفاقياتجميعإدارة✓

الحاليينبالعمالءلالحتفاظالجهودكلبذل✓

بالموظفينلالحتفاظوالتطويرالتدريببرامج✓

المرأةعلىالتركيزمعالموظفينتمكين✓

امةالمستداألعمالاستمراريةأجلمنالعملوتدفقاتواإلجراءاتالسياسات✓

مستدامةبطريقةالمعلوماتوأمنالبياناتحماية✓

خاطر، سياسات صارمة لتحديد المكافآت ، ورسوم العمل ، والتعيين، وإدارة الم✓

.والرقابة الداخلية

سياستنا 2



المستدامةالتنميةالقضايوتحليلهاالشركةأبحاثعلىالضوءلتسليطفرصةالتقريرهذايقدم

.المصلحةأصحابمعومناقشتنا

يينالداخلالمصلحةأصحابوآراءنظروجهاتفهميعدالمتغير،المخاطرمشهدسياقفي

فيتمرالمسالتحسينأننتفهمنحن،ذلكعلىعالوة.وجوهريا  مكمال  أمرا  والخارجيين

وفالمخاومعالجةشاملةحلوللتطويراألهميةبالغأمرالمصلحةأصحابمشاركةعملية

االمضينحومعا  طريقنافي .قدم 

توقعاتلبيةوتمستدامبشكلللعمللناالرئيسيالمحركهيوالمناقشاتالمستمرةالمشاركة

فومخاووتوقعاتوالمنظمينوالموظفينوالمورديناألعمالوشركاءومساهميناعمالئنا

.اآلخرينالمصلحةأصحاب

إشراك أصحاب المصلحة
العمالء

خدمات العمالء والتفاعل عبر منصات متعددة مثل كول، موقع الويب ، واتسآب 

تعليقات واستطالعات ان بيه اس. لألعمال ، البريد اإللكتروني ، إلخ

الموردون وشركاء األعمال
يةالتدريبات وورش العمل ، الفعاليات، بوابات الخدمة جهات االتصال الشخص

السلطات التنظيمية واإلعالم والمجتمع وغيرها

الموظفون

، اإلنترانت ، والنشرات اإلخبارية ، واتصاالت الرئيس التنفيذي ، واجتماعات اإلدارة

واالستطالعات ، وبناء الفريق ، وفعاليات التدريب الداخلية

أصحاب المصلحة والمستثمرون
إفصاحات السوق، الجمعية العمومية

اجتماعات، اتصاالت شخصية من قبل المستثمر

العالقات ، إشعارات الشركات

مجال العمل
مؤتمرات الشبكات ، التعاون ، جهات االتصال الشخصية/ الفعاليات 

المشاركات الطوعية والمقابالت والمنشورات و

المناسبات االجتماعية، تبادل األفكار واالتصاالت

مع المنظمين والمشاريع والدراسات االستقصائية



قتحقيمنتمكنناجوهريةموضوعاتحددنا،المصلحةأصحابمعالمستمرةللمناقشاتونتيجة،2021عامخالل

ااالعتبارفيأخذنالقد.المتبادلةالمستدامةالتنميةأهداففيمساهماتناأفضل النحوعلىلممارساتاأفضلمعتوافقناأيض 

الكبرىاهاتلالتجثاقبةنظرةتوفرالتيالعامةالمواردواستعرضناالعالميةالتقاريرإعدادمبادرةقبلمنبهالموصى

بناء  وضعهامتالتيالنسبيةاألهميةذاتالموضوعاتوتقييمبتحديدقمنا.التأمينقطاعفيالناشئةوالفرصوالمخاطر

.لديناالمصلحةألصحابالرئيسيةواألهميةاألعمالوتأثيرالمجتمعفيدورناأهميةعلى

2021 1

مخاطر المناخ والفرص

عملية التحول الرقمي والتأمين الالورقي2

خصوصية البيانات وأمنها3

استقرار األسواق المالية4

تجربة العمالء5

الصحة والسالمة6

الحوكمة وإدارة المخاطر7

حلول مستدامة/ منتجات صديقة للبيئة 8

إشراك الموظفين9

التنوع والشمول10

التدريب والتطوير11

األمور الجوهرية
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والمسؤوليةالشركاتحوكمةمشكالتودمجالمستدامةالعملياتمبادئدمج

وكمةحمعالتكيف.أعمالنااستراتيجيةفيالصلةذاتوالبيئيةاالجتماعية

عبرةالمؤسسمخاطربإدارةالخاصةوالبيئيةاالجتماعيةوالمسؤوليةالشركات

وتقديمالمستدامة،التنميةأهدافمعيتماشىبمااألهدافوتحديدالقيمة،سلسلة

قبلمنةاالستدامأهدافتحقيقفيالمحرزالتقدمعناإلدارةمجلسإلىالتقارير

.التوجيهيةاللجنة

التكامل في اإلستراتيجية 1

التصرفإن.لديناالمصلحةأصحابمعمستدامةعالقةببناءنؤمننحن

إضفاءيتم.األهميةغايةفيأمرهولدينااألعمالقيمةسلسلةخاللمنبمسؤولية

اإتوفرالتيالشاملةاالمتثالسياساتخاللمنذلكعلىالرسميالطابع طار 

سجللتكافاسكاناتمتلك.المصلحةأصحابلجميعاألخالقيةاألعماللممارسات

معاييراللخمنالتنظيميةالمتطلباتلجميعباالمتثالملتزمةوتظلحافلامتثال

.القويةالحوكمة

حوكمة الشركات و

ممارسات األعمال المسؤولة
3

حقوقباللتزامنااألساسهذايضع.والمعززاآلمنالعملمكانبتعزيزنؤمننحن

ياساتوالسبناالخاصةالسلوكقواعدمدونةفيهذادمجتم.التمييزوعدماإلنسان

فيه،عملنالذيالمجتمعتجاهاالجتماعيةبمسؤوليتناملتزميننبقى.الصلةذات

.اإليجابيةللمساهمةطرقإيجادعنفضال  

تمكين الناس والمجتمع 4

على عملياات في اسكانا تكافل، تتمثل أولوياتنا في مخاطر تغير المناخ وآثاره

لفعال للطاقاة االستخدام ا)األعمال باإلضافة إلى هدفنا للحد من بصمتنا البيئية 

والميااااه ، وإعاااادة تااادوير النفاياااات ، ودعااام المنتجاااات الخضاااراء ، وتعزياااز

(.االستدامة البيئية ضمن سلسلة القيمة لدينا

اإلدارة البيئية 2

التوافق مع أهداف التنمية المستدامة



الحوكمة وإدارة المخاطر

منهجنا

وتعظيمالمساءلةوالتشغيليةالشفافيةوضمان،مستمربشكلالشركاتحوكمةوتقويةلتعزيزجاهدةاسكاناتسعى

الشركاتحوكمةتقييمظل.المجتمعفياإليجابيةوالمساهمةلديناالمصلحةأصحابلجميعاألجلطويلةالقيمة

الاألعمجدولرأسعلىالمخاطروإدارةالشركةاستراتيجيةفيوإدماجهموالبيئيةاالجتماعيةوالمسؤولية

كونسيالسكانا،شفافيةأكثراستدامةأداءعلىالحصولسبيلوفي.2021عامخاللاإلدارةلمجلسالرئيسي

للسنواتيسي ارئهدف اللشركةالمؤسسيةوالبيئيةاالجتماعيةوالمسؤوليةالشركاتحوكمةمقاييسومراقبةقياس

.القادمة



حوكمة الشركات

وممارسات األعمال األخالقيةاالمتثال

ب
،الشركاتتأثيرتغطيوالسلوكاألخالقمدونة

،المصالحوتضارب،والسالمةاإلنسانوحقوق

الغواإلبالخدمةوعقود،والفسادالرشوةومكافحة

المخالفاتعن

ج

سياسة تداول األطراف المطلعة

د

سياسة معامالت الطرف ذي الصلة

طبيق إن التوجه االستراتيجي للشركة وت

الحوكمة الرشيدة هو نتيجة القيادة 

الحكيمة

أ



د

علىشمليوهذا.السنويةوالمصادقةوالتحديثالمراجعةمناألدنىللحدالرئيسيةالشركةوإجراءاتسياساتجميعتخضع

منيرهاوغ،والحوافزوالمكافآت،االئتمانوسياسة،الواجبةوالعناية،السلطةجدولتفويضالحصرالالمثالسبيل

عاليةاييرمعوإظهاربمسؤوليةالتصرففيالموظفينجماعيبشكلالمعاييرهذهتوجه،ذلكعلىعالوة.الحيويةالمجاالت

لحوكمةفعالالالتنفيذأنونعتقد.والخارجيينالداخليينالمصلحةأصحابمعوالعالقاتالعملياتعبراألخالقيللسلوك

إضافةوبخلقالمستمرةالجهودخاللمنقمناوقد.بنزاهةاألخالقيةاألعمالممارساتبمراعاةالتزامنافييكمنالشركات

نمونحوتناشركهدفالثقافةهذهتدعم.سمعتناإلىويضيفنجاحنافييساهممما،السلوكقواعدإلىالموظفملكيةثقافة

.موثوقةتأمينكشركةومركزناالمستداماألعمال

تشجيع مشاركة المرأة في مجلس اإلدارة

هـ



اتوالمشتريالتوريدسلسلة

مراعاةعمالتوريدسلسلةإدارةبتطويرملتزمةتكافلاسكاناتظل

حسينتإلىباستمرارنهدففنحن. والبيئيةاالجتماعيةالمعايير

.البيئيالتأثيرتقليلمعأصولنااستخدام

والمشترياتالتوريدسلسلة

ومورديناأعمالناشركاءعلىالمتبادلبالنفعتعوداألجلطويلةأعمالعالقاتعلىللحفاظجاهديننسعىتكافلاسكانافينحن

انقوم. والعادلةالنزيهةالممارساتأساسعلىوبائعينا خدماتزوديمخاللمنمورديناومصداقيةاألعمالأنشطةبتقييمأيض 

لقواعدمدونتناتنص. موردينابسلوكالمرتبطةالمحتملةالسمعةمخاطرلتقليلبهمالموثوقالثالثةاألطرافمنالواجبةالعناية

رغياألعمالممارساتمعمطلق االتسامحوعدمالموردينمعالتفاعالتبشأنللموظفينواضحةإرشاداتعلىالسلوك

الولوازمدماتوخالمعلومات،تكنولوجياولوازمخدماتنوعين،إلىأساسيبشكللديناالمشترياتمتطلباتتنقسم. األخالقية

المعلوماتبتكنولوجياتتعلق

التوريدسلسلةإدارة



إدارة المخاطر

ب

أ
الماليةاالستمراريتنأساسيةوركيزةالمستدامةللحوكمةأساسيأمرالمؤسسةمخاطرإدارةأننعتقد

،هابالخاصالمخاطروملفاألساسيةالعملياتأنشطةالشركةإدارةمجلسلجنةتتفهم.الشاملة

التدقيقنةلجإلىتقاريرهاالداخليةالرقابةتقدم.الجوهريةالمخاطرجميعبانتظامتراقبوبالتالي

اوتعتمداإلدارةلمجلسالتابعة الشركةئفوظاجميععبراالرتباطاتاالعتبارفييأخذشامال  نهج 

مراجعةتتم.الشركةواستراتيجياتالمتطوراألعمالنموذجمعالمخاطرإدارةإطارومواءمة

رؤساءعممناقشتهاوتتمالحاليةوالتوصياتالضوابطمعيتماشىبماوالناشئةالحاليةالمخاطر

.التدقيقلجنةمعومناقشتههذاعرضيتم.واإلدارةالوحدات

ب

حوكمةعواملدمجخاللمنلديناالحاليالمخاطرإدارةعملإطارتعزيز➢

لتقنيةاالخبرةمنواالستفادةوالبيئية،االجتماعيةوالمسؤوليةالشركات

ماعيةاالجتوالمسؤوليةالشركاتحوكمةمعلوماتللوحةالوثيقوالتتبع

والبيئية

خاطرالمإدارةبرنامجعلىالتركيزمعللموظفينتدريبيةدوراتجدولة➢

باالستدامةالمتعلقة

2024-2022أهداف 



الجزء الرابع

االمتياز التشغيلي



االمتياز التشغيلي

.وريضرأمرالرقميالتحولفإن،واالستدامةواألمانالتكنولوجياحيثمنأعمالناأنشطةتحديثأجلمن

ايمكننا،فرقناعملوتبسطالمتجددةالعملياتتسهلبينما في.كبيربشكلالدينالمواداستهالكتقليلأيض 

طرقناتحسينواالبتكاراتأحدثتبنيعبرقدراتناتعزيزخاللمنأقرانناعلىللتقدمنسعى،الرقمنةعصر

.عمالئناوخدمةتشغيلفيووسائلنا



التحول الرقمي

أ

لمالية يجري تنفيذ نظام المعايير الدولية إلعداد التقارير ا

ISO 27001ل وغير ذلك، ونحن حالي ا في مرحلة التحو

محّسنة لعمليات األعمال وتقديم " شاملة"من أجل منصة 

.الخدمات للعمالء

ب

كنا مع وجود عقلية رقمية في صميم كل ما نقوم به ، تم

ا من تمكين العمالء والموظفين رقمي ا على ح .ٍد سواءأيض 

ج

ب ا إلى جنب لقد نجحت اسكانا تكافل في التنقل بسرعة جن

، مما مع التحول الرقمي األخير في السيناريو العالمي

الل من خ. يوفر تجربة سلسة لجميع أصحاب المصلحة

ة محسنة الحلول الرقمية التي توفر أوقات تغير واستجاب

اء واتصال أفضل وأوقات معالجة أسرع ، تمكنا من إنش

.المستمرنظام بيئي مدعوم بالتعاون واالبتكار والتحسين



خصوصية البيانات وأمنها

أ
عميق للبيانات بصفتنا شركة تأمين ، فإننا نتمتع بالمعلومات والفهم ال

ي التي تساعدنا في خلق قيمة لعمالئنا والقدرة على الصمود ف

تمكين وبالتالي فإننا نعمل على أتمتة غالبية العمليات و. األعمال

وة موظفينا بأنظمة متطورة ومحركات تحليلية متقدمة تدير ثر

.المعلومات

ب

تحدد لجنة المخاطر األمن السيبراني وخصوصية 

البيانات وحمايتها

علق واستمرارية األعمال كمجاالت جوهرية رئيسية تت

بمسؤولية اسكانا تكافل

.تجاه حاملي وثائقها وأصحاب المصلحة اآلخرين

ج
اتكافلاسكاناتقوم ممارساتفضلأيعتمدخارجيمستشارخاللمنالمعلوماتلتكنولوجياسنويتدقيقبإجراءأيض 

.التحسيناتمنالمزيدبشأنالمشورةويأخذلديناالمعلوماتتكنولوجياأمن



الجزء

أصحاب المصلحة

بناء العالقة واستدامتها



عالقات العمالء

دراتمباخاللمنينعكسوهذاببساطةاألفضليستحقونعمالئناأننعتقد

امثاال  تعدوالتيلديناالرقميالتحول مالكلحورا  معمالئناجعللكيفيةممتاز 

التيالرقميةاتالمنصفينستثمر،الذكيةللخدماتبيئي اوقت ادخولنامع.بهنقوم

ا،لعمالئناسلسةتجاربتقدم بعدمادمةخوحتىالمنتجعناالستفسارمنبدء 

.البيع
عامفيالرقميةقنواتناخاللمنعميل25000منأكثراكتسبنالقد

اتذوالمطالباتالتأمينبشأنمتاعبدونالتفاعللهميتيحمما2021

الصلة

تدامةالسمنهامفروال،الوقتإلىتحتاجالذكيةالرقميةالمنصاتأنحينفي

قبلنمالمتميزالدعممحليحلأنيمكنشيءيوجدالأنهنتفهمفإننا،األعمال

الشركةتؤمن.احترافيبشكلالعمالءاستفساراتمعيتعاملونالذينموظفينا

فيبوضوحنيظهروالذينوقيمناالتزامناموظفونايتبنى.إنسانيبمنهجبالرقمنة

إللكترونياموقعناتمكينيتمالرقمية،المنصاتبخالف.االحترافيةالدعمخدمات

هملخدمتللعمالءلألعمالواتسآبوخدماتالمحمولالهاتفوتطبيقاتالجديد

ذلكبطلكلماالالزمالدعملتوفيراتصالمركزإلىباإلضافةالتنقل،أثناء

مالءالعاستفساراتمعالتعامليضمنودودعمالءخدمةفريقولدينا.عمالؤنا

.المناسبالوقتوفيمناسببشكل



تقديم قيمة لعمالئنا

يعتمد نجاحنا على القياس المستمر لرضا العمالء

.مما يساعدنا على تحسين منتجاتنا وخدماتنا لتلبية متطلباتهم

يتم تشجيع العمالء على تقديم مالحظاتهم عبر قنوات مختلفة تشمل

نوات استطالعات الرضا من خالل االتصال والموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني وق

إيجاد وهذا يمكننا من قياس مستويات خدمتنا وفهم األسباب الجذرية للحل و. خدمة العمالء

يأتي والء عمالئنا المستمر. طرق مميزة لتقديم القيمة

ونمونا الدائم نتيجة تلبية تطلعات العمالء المتزايدة

عبر تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة ، سهلة االستخدام و

منصات ذكية ومشاركة تأمين شخصية مستمرة خالل فترة

الوثيقة



فهم وتقييم احتياجات تأمين العمالء

يرةالتوجيه التخاذ قرارات التأمين المستن

تشجيع عمالئنا على تعزيز أهداف 

المسؤولية المؤسسية الخاصة بهم

نا تحمل المسؤولية تجاه متطلبات عمالئ

وتحسين خدماتنا
تلبية توقعات العمالء من خالل حلول

تأمين مخصصة

ية الحفاظ على البساطة واألمان والشفاف

من خالل المنصات الرقمية الذكية

يقةالمشاركة المستمرة خالل فترة الوث



(Google)تصنيف العمالء  ايهشكاوى العمالء في البوابة اإللكترونية لـ آى

58% 2021

85% 20203.5 /2020

3.6/ 2021

حركة المرور على الموقع

فيس بوك

65%



موظفونا قوتنا

أ
جعلثمومنالسعداءبالموظفينالشركةتؤمن

ثقافةيزتعزإلىنسعى،وبالتاليسعادةأكثرالعمالء

ينالموظفمشاركةبرامجخاللمناإليجابيةالعمل

روالتطويوالتعلم،واألمن،الماليةوالرفاهية،

.المستمر

ب
منمستوحىوالشموليةالتنوعفيالشركةنهج

محالتسابشأنللدولةالقويةالتوجيهيةالمبادئ

والشمول

ج

حملون يتمثل تنوعنا العرقي في موظفينا الذين ي

جنسية12أكثر من 

د

د
لتحولافيمفيدةومساهمتهمموظفيناخبرةكانتلقد

باألتمتةموظفيناتمكينأدىللشركةالرقمي

.مؤسسينموإلىالبياناتوتحليالت

هـ
ً كن"مبادرتناالموظفونيتبنى Goيئةللبصديقا

Green"منوتظهرمستدام،بيئينظامأجلمن

يدةجدنظرووجهاتبأفكارالنشطةمشاركتهمخالل

.مستدامعمللمكان



مشاركة الموظفين
منالموظفينّكنيممما،"المفتوحالباب"اتصالسياسةندعمنحن.لموظفيناوحيويةإيجابيةعملبيئةبخلقملتزميننبقى.الموظفنجاحهونجاحنا

.الموظفينمشاركةعلىتشجع،الرسميةالذهنيالعصفجلسات.القرارصنععمليةخاللمنأفكارهمومناقشةتقديم



تتجه جهودنا نحو بناء

بيئة عمل شاملة وجذابة وبناء أساس قوي

نحن ملتزمون بالتنوع والمساواة. لثقافة الشركة

بهمةالخاصالموظفينخدماتلمعالجةلموظفيناسهال  األمربجعلنؤمننحن

معلوماتوإدارةوالتقييماتالراتبشهاداتوطلباتاإلجازاتطلباتمثل

دليل.ةالبشريالمواردإدارةنظامتطبيقعبروغيرهاوالتنبيهاتالموظفين

وأدلةالشركةسياساتويغطيالموظفينلجميعمتاحالشاملالموظف

اذلكويشمل.اإلجراءات نوالمبلغيالموظفينحقوقعلىالتركيزأيض 

والسالمةالصحةوسياسات

البارزةجازاتباإلنلالحتفالالعاممدارعلىالترفيهيةاألنشطةمنالعديدتنظيميتم

.الكثيركذلوغير،الفريقبناءأنشطةوتنظيم،أداء  األفضلومكافأة،للشركة



التدريب والتطوير

أ
مرعلىلنجاحناالرئيسيالمحركهيالمواهبرعايةإن

لديناةالمعرفقاعدةتعزيزإلىموظفيناتدريبيهدف.السنين

عاملةةقولخلقالوظيفيللتقدمفرصتوفيرإلىباإلضافة

،ولوجياالتكنعلىالسريعاالعتمادمع.الرقميالعملفيبارعة

يستفيدونالذينللمستخدمينضروري االمستمرالتدريبيصبح

دينالالمعلوماتتكنولوجيافريقينظم.النجاحلتحقيقمنه

تمي.المتزايدةالسيبرانياألمنتهديداتحولتوعيةجلسات

بمالموظفينامتطلباتتلبيداخلي ا،خاصةتدريبيةبرامجتقديم

موالاألغسلمكافحةتحديثاتحولاإللزاميةالجلساتذلكفي

رانيالسيبواألمن،والفسادالرشوةومكافحة،اإلرهابوتمويل

.الهامةالمهاراتمنوغيرها،السلوكقواعدومدونة،

ب

.  تظل رفاهية موظفينا وأمننا المالي من أهم األولويات

كافل بسمعة نحن نهتم بموظفينا، وبالتالي تتمتع اسكانا ت

طيبة مع معدل دوران أقل للموظفين بسبب خطط 

.االحتفاظ بالموظفين المختلفة

الرفاه المالي واألمن

موظف91

2664



د

هـ

التنوع العرقي

2022برنامج جوائز الموظفين المتميزين المقترح لعام 

جائزة التميزمشروع خاص       الخدمة الممتدة     رائع

اكتملت الجوائزفريق المشروع 

عاما من الخدمة15
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المسؤولية االجتماعية

لألطفالالصحيةالرعايةعلىاألولالمقامفيلديناالمجتمعيةالمشاركةمجاليركز

.الهممألصحابالتأهيلوإعادةاإلعاقةتدريباتمع

..انرمضروحمثل،الشركاتمجتمعبرامجفيالتطوععلىموظفينانشجعكما

:المبادرة

الهممألصحابالتأهيليوالتدريبالطبيةاالستشاراتدعم

رمضانمبادراتفياألحمرالهاللمعالتواصل

بالتوحدالمصابيناألطفالتأهيلوإعادةعالجفيالمساهمة



الجزء

المسؤولية البيئية



تدعمالتيملياتالععلىوالتركيز،للموارداالقتصادياالستخداموضمانألعمالنا،البيئيةالبصمةمنبالحدملتزموننحن

Goللبيئةصديقاكنمبادرة Greenالبيئيةالعاداتتنفيذفيخطواتناهيالبرامجهذه.2019عامفيبدأناهاالتي،

الشيءهولتغييرا"مفهوممنطلقومن.لمجتمعنادعما  التأثيروإضافة،نتخذهاالتياإلجراءاتفيالشركةفلسفةوتضمين

للعملإلمداداتاسلسلةوشركاءالموظفينمعونتعاونالتشغيليةأهدافنافيالنظرونعيدنراجعفإننا،"الثابتالوحيد

ا.البيئياإلشرافوتحفيزالمستمرةالتحسيناتوتشجيعبمسؤولية مجاالتبتحديدقمنا،السابقالبيئيأدائناإلىاستناد 

.المستقبليةإفصاحاتنافيعليهاالضوءتسليطوسيتم.2022-2021لعامياألهدافووضعالتحسين



2023-2022أهداف 

ؤسسية مراقبة استخدام الموارد الطبيعية وتحديد أهداف ا م

ن أداء لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسي

.األصول

التحول إلى مصادر الطاقة

.المتجددة

تكامل لوحة معلومات حوكمة الشركات 

حة والمسؤولية االجتماعية والبيئية مع لو

.المعلومات المالية الحالية

ت زيادة التركيز على تدريب وحمال

.أصحاب المصلحة



موظفونا قوتنا

ب

تغييرات السياسة المؤسسية

وتعزيز الوعي

وطلب التعليقات من

أصحاب المصلحة على مبادرة

Go Greenكن صديقا للبيئة 

د

2018ب

Goللبيئةصديقاكناسكانامبادرة Green

2019-

2020 2017

قيادة إجراءات التحول الرقمي

بما يتماشى مع

مخاطر تغير المناخ في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة



تشجيع موظفينا على تقديم أفكار إيجابية مستدامة في مكان العمل

.تحسين وترقية أنظمة إدارة مباني المكاتب لزيادة كفاءة الموارد 

:باستخداموالكهرباءالمياهاستهالكتقليلفيجهودهااسكاناتواصل

المسؤولية البيئية

أجهزة موفرة للطاقة

كل كبير االستخدام المستهلكة للفرد بش/ انخفض االستهالك والوحدات 

.2021مقارنة بعام 2020في عام 

كفاءة استخدام الموارد

استهالك الموارد

2020

2021

استهالك الماء استهالك الطاقة



.العملمكانفيمستدامةإيجابيةتغييراتإحداثعلىموظفيناتشجيع

.المواردكفاءةلرفعاسكانامبانيإدارةأنظمةوترقيةتحسين

:باستخداموالكهرباءالمياهاستهالكتقليلفيجهودهااسكاناتواصل

المسؤولية البيئية

أجهزة موفرة للطاقة

.2021إلى2020عاممنللفردالمستهلكةاالستخدام/والوحداتاالستهالكانخفض

كفاءة استخدام الموارد

استهالك الموارد

2020

2021

استهالك الماء استهالك الطاقة



ت الورقية وإعادة يتم تركيب الصندوق األخضر لجمع النفايا: تقليل النفايات الورقية

تدويرها

صديقةااسكان"باسم"األشجاروانقذاألوراق،وفر"حملتهاتكافلاسكاناقادت

:ضمانأجلمن"للبيئة

المسؤولية البيئية
االستهالك المستدام

إدارة النفايات

انخفضت تكلفة الطباعة والقرطاسية

بشكل ملحوظ على أساس سنوي

،الرقميالتحولفيالمستداماالستثمار
الرقميوالنقلبالتخزينيتعلقفيماخاصة

.للوثائق داخليا وخارجيا 
60

%75%
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