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 من نحن 
(102-1), (102-2), (102-3), (102-4), (102-5), (102-6), (102-7), (102-16)  

للتأمين ، تعتبر شركة اإلمارات  لألوراق الماليةالمدرجة في سوق أبوظبي    الشركات  ة واحدى قشركات التأمين الرائدة في المنط  ضمنوهي    بموجب مرسوم أميري.    1982تأسست شركة اإلمارات للتأمين في العام  

مليون درهم إماراتي، في حين تتخطى قيمة أصول    150دولة اإلمارات العربية المتحدة. تبلغ قيمة حصص رأس مال شركة اإلمارات للتأمين المرخصة والمصدرة   من بين أوائل شركات التأمين التي تأسست في

٪( ومبادلة )صندوق الثروة السيادية المحلي لحكومة  12.33٪( ، الظبي لالستثمار )15.12هم المزروعي لالستثمار )مارات للتأمين  ة اإلبشركالمساهمين الثالثة الرئيسيين  درهم إماراتي.    مليار   2.9الشركة مبلغ 

 ٪(. 11.81أبوظبي ) 

 تأمين نمو مربح.ل   العميل لدى شركة اإلمارات للتأمين قوة عمل رائدة في قطاع التأمين، تتكون من مزيج من الموارد االحترافية والمهارات مع التركيز على 

دة عمالء  عتخصص في خطوط إعادة التأمين في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا. استطاعت الشركة بناء قاال دولة اإلمارات العربية المتحدة، مع  ب محليا     ات تمارس شركة اإلمارات للتأمين العمل في خط أعمال الشرك
الطبي والتأمين على الحياة    وإعادة التأمين إلى عمالئها في ميادين التأمين ضد الحريق وتأمين الحوادث العامة، والتأمين الهندسي والبحري وتأمين الطاقة والتأمين  خدمات التأمين  من خالل توفيرذات والء وذلك  

 وتأمين المركبات.

في العين، باإلضافة إلى مكاتب    يمكتب في دبي، وفرع رئيس  والمكتب الرئيس في أبوظبي،    ، المحلية المكثفة  ها فروعموظف داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. تشمل شبكة    264توظف شركة اإلمارات للتأمين  

 الحدودي.  الغويفات أخرى داخل إدارات المرور في كل من أبوظبي والعين ومرافق الفحص في أدنوك، باإلضافة إلى شبكة مركز تم في المنطقة الغربية، ومركز 

 ية قيمنا األساس 

 فهم واالستجابة الحتياجات الجهات ذات المصلحة. ال: من خالل التفاعل •

 من خالل اعمالنا.القرار الصحيح  اتخاد: من خالل الخبرة والكفاءة والتميز  •

 : من خالل التوازن بين التنمية االقتصادية والمجتمعية والبيئية.  االستدامة •

 الشفافية والمبادئ األخالقية. : من خالل التزامنا بمبادئ النزاهة  •

. الغرض من هذا التقرير  االمارات للتأمين، يسرنا أن نقدم تقرير االستدامة لشركة  بمجتمعاتنا وبيئتناإلثبات التزامنا بالقيم التي نؤمن بها، ولضمان تزويد الجهات ذات المصلحة لدينا بالمعلومات اإلضافية ذات الصلة  

 2022.مجموعة متنوعة من المؤشرات البيئية واالجتماعية، باإلضافة إلى العمليات واألنشطة ذات الصلة بالحوكمة خالل عام  ن طريقعإثبات قدرتنا على اإلنجاز 

، بادرت شركة اإلمارات للتأمين بالدفع بمجموعة متنوعة  19-، وخصوصا في سياق ظروف جائحة كوفيد هذا االعتباروالحماية المطلوبة لعمالئنا. مع    ة الشامل   ية الرفاهكشركة تأمين، نركز على االستثمار فيما يحقق  

من أجل تمكين العمالء من إنجاز المعامالت بأمان وراحة من منازلهم. ركزنا   استثمرنا في تطوير البدائل الرقمية، 19-من المبادرات من أجل دعم العمالء والموظفين والمجتمع ككل. عند بداية تفشي جائحة كوفيد

 للعمالء.  لخدمة يد عمالئنا بالدعم من خالل شبكة مكثفة من الموردين، والمالحق والمزايا ضمن مجموعة مختلفة من المنتجات، باإلضافة إلى الدعم المميز أيضا على تزو
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الواسعة إلى الجهات ذات المصلحة لدينا. موظفونا هم أساس أعمالنا، ونحن ملتزمون    اإليجابية  تحقيق النتائجمع تطلعنا إلى ما بعد انحسار الجائحة، نفخر في شركة اإلمارات للتأمين بقدرتنا على االستمرار في  

التعلم والتطور الشامل بصورة منتظمة إلى الموظفين. باإلضافة إلى ذلك نساهم في ترويج عملية التوطين من خالل التعاقد مع وتعيين   ص بمساعدتهم في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه. نركز على تنفيذ دورات وفر

 (.  14-102المواطنين اإلماراتيين، مع السعي في تطبيق خطط تنمية القدرات الوظيفية المخصصة )

ر في كافة األنشطة التي  ستمرارنا في تعزيز التزامنا تجاه تكوين الشراكات وتطبيق السياسات وتقديم المنتجات المستدامة. نسعى إلى تحقيق ذلك من خالل االستمرابينما نمضي قدما إلى المستقبل، نود التأكيد على ا

تقديم الشكر لهم على الدعم المستمر في إعداد هذا التقرير، نأمل في استمرار    مصالح ومع اصحاب ال  نعرضها ضمن هذا التقرير، مع استراتيجيات التطوير من خالل تأسيس أفضل الممارسات ذات الصلة باالستدامة

ستدامة في  ، بحيث ساهمت في تمكيننا من أن نتعلم كيفية تكامل ممارسات اال انعكاسيةالجهات ذات المصلحة لدينا في مساندتنا من أجل تحقيق الرؤية والقيم المشتركة.  إن عملية نشر هذا التقرير ظلت تجربة  

 .واالجتماعية وممارسات الحوكمة  بيئيةالعمليات والنظم والسياسات المتعلقة بأعمالنا اليومية. باإلضافة إلى ذلك فقد حفزنا ذلك على تأسيس ثقافة من الممارسات ال

لعمالئنا وموظفينا ومجتمعاتنا المحلية وبيئتنا. سيؤدي القيام بذلك إلى تمكين    االمد لفوائد طويلة  من أي وقت مضى ، مما يضمن ا  ةوموثوق   ية، واصلنا التركيز على أن نصبح شركة أكثر مسؤول  2022في عام  

 رؤيتنا حقًا من االستمرار في أن نكون شركة تأمين موثوق بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.

   نظرتنا 

 ً  في منطقة الخليج ونشتهر بنزاهتنا واتساقنا وتجربة عمالء رائعة وعائدات ممتازة للمساهمين أن نكون أكثر شركات التأمين احتراما

 الرسالة

 شركتنا الوطنية بما يتفق مع المعايير العالمية."  تعمل أن  "

المثبتة: تقديم منتجات منافسة والتأكيد على تحقيق شركة اإلمارات للتأمين  االكتتابمهارات  •
 للربحية المميزة. 

 منهجية المبيعات االستباقية: استهداف العالقات مع أكثر العمالء جاذبية.  •
 ثقافة األداء والتعويض عن المساهمات الفردية: استقطاب أكثر الكفاءات تأهيال. •
المرتكزة على  • المنتجات  المنتج مع متطلبات    عرض  تطوير  توافق عملية  الحاجة: ضمان 

 العميل. 
وإنما فيما يتعلق    بقرارات االكتتاب،فلسفة إدارة مخاطر ال مساومة فيها: ليس فقط فيما يتعلق   •

 بإدارة االستثمار. 

 فرضيات رسالتنا 
 

 المصلحة لدينا. منهجية واضحة لتحقيق النمو المربح المستدام وخلق القيمة للجهات ذات  •
 تنفيذ األعمال ضمن حدود المخاطر الخاصة بها.  •
 اتخاذ اإلجراءات القادرة باستمرار على تحقيق االحتياجات الفردية لعمالئنا. •
رأسمال • النجاحات    ية قاعدة  تحقيق  على  مواردنا  تركيز  مع  متكاملة،  مخاطر  إدارة  قوية، 

 التجارية.  
من أجل تنفيذ أفضل الحلول الممكنة مع الوعي    ىمصادر القوة لدى فريق عملنا الذي يسع •

 بتفاصيل أسواق التأمين وبقدرتهم على االبتكار. 
ثقافة األداء الجازم التي تستهدف تحفيز فريق عملنا، مع السعي في إعداد األهداف الواضحة،   •

 والمساعدة في الرد دون قيود، والتعلم من أخطائنا والتحفيز على النجاحات.  
ريادة األعمال، مع االلتزام بتحقيق الشفافية واالستدامة وااللتزام تجاه المجتمع  مسؤوليتنا في   •

 ككل. 
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 حول هذا التقرير 
(102-48), (102-49), (102-54)  

. هذا العام، استطاعت شركة اإلمارات للتأمين أن تخطو  ذات الجودة، وذلك من خالل تأمين شبكة سالمة موثوقة مع المساندة  الغير متوقعةوالشركات ضد األحداث    المجتمعمارات للتأمين إلى حماية  تسعى شركة اإل

زء من هذا التركيز المتزايد، تفخر شركة اإلمارات  . كجلبيئةيجابي لألشخاص واتأثيرإأيضا قادرة على إنشاء  بلمفيدة في تحقيق الربحية، فقط  إلى األمام تجاه تأسيس تركيزها على ممارسة األعمال بطريقة ليست 

. أعد هذا التقرير بما يتفق مع معايير المبادرة  2022ممارسات واألداء خالل عام  للتأمين بتقديم تقرير االستدامة ، الذي يركز على بيان التزام الشركة فيما له صلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، باإلضافة إلى أفضل ال

 .  لألوراق الماليةلسوق أبوظبي  والحوكمةواالجتماعي  فصاح البيئيالتي تمثل الخيار األساسي. إن معايير المبادرة العالمية للتقارير تمثل األكثر استخداما في اإلبالغ من خالل معايير اإلالعالمية 

  لألوراق المالية   واالجتماعي والحوكمة لسوق أبوظبي   مع دليل معايير اإلفصاح البيئي التوافق  

(102-50), (102-51), (102-52), (102-53), (102-56)  

، عبر عمليات الشركة داخل  2022الغرض من هذا التقرير عرض أداء االستدامة لشركة اإلمارات للتأمين خالل العام الميالدي  

ير خارج دولة اإلمارات العربية ليست  اإلمارات العربية المتحدة فقط. عمليات الشركة وفروعها وشركائها والموردين من الغ

 في هذا التقرير. جميع القيم النقدية في هذا التقرير يعبر عنها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، ما لم ينص على خالفه.  متضمنة

حوكمة المقررة في  أكدت شركة اإلمارات العربية المتحدة، ما كان ذلك ممكنا، توافقها مع معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي وال

تتعلق   التيمن المؤشرات  31 تؤكد  التوجيهية الرشادات سوق أبوظبي لألوراق المالية. هذه ا  قبلدليل اإلرشادات الصادر من  

باإلفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة، والتي تعتبر جوهرية لإلبالغ من قبل مبادرة التبادل المستدام لألسهم ومن طرف االتحاد  

لبورصات. كشركة ذات خبرة وتجربة في إعداد التقرير ذات الصلة باالستدامة، نستهدف تحقيق ما يمكن تحقيقه في هذا  العالمي ل

 شركات التأمين.  يخص المجال فيما 

  التوافق مع المبادرة العالمية للتقارير  

     

(. حيث أن هذا هو أول تقرير استدامة نقوم بإصداره، فنحن ملتزمون التزاما تاما  50- 102، تمت اإلحالة إلى الفقرات ذات الصلة بالعناوين على سبيل المثال فقط ) تقريرفي هذه ال

 للمبادرة العالمية للتقارير.   بتطبيق معايير المبادرة العالمية للتقارير، إال أنه مع تقدمنا في هذا المجال، قد نستطيع تطبيق المعايير األساسية
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 نبذة عامة عن األعمال 
(102-7), (102-45) 

نتجات والخدمات  م. هناك العديد من الاهداف االفراد والشركات )االعمال(وطنية تستهدف تقديم منتجات وخدمات التأمين وإعادة التأمين في مختلف المجاالت، القادرة على تحقيق  شركة اإلمارات للتأمين هي شركة  

فيما يتلق بتأمين األعمال، تقدم شركة  اما  الحوادث الفردية، والتأمين البحري.  التي تقدم إلى األفراد، مثل تأمين المركبات، والتأمين الطبي )بما في ذلك تأمين المتقاعدين(، تأمين المساكن، وتأمين السفر، وتأمين  

ال، وتأمين موتأمين التزامات األعالتأمين الجماعي للحياة  ما في ذلك قطاعات الطيران والهندسة واإلنشاءات والطاقة والقطاعات المالية والتأمين الطبي الجماعي، واإلمارات للتأمين الحماية لمختلف القطاعات ب 

 الشحن البحري، وتأمين السفن وأساطيل المركبات، وتأمين المركبات و السفر.  

  )باأللف درهم(   نبذة عامة عن األداء المالي لألعمال 

(103-1), (103-2), (103-3), (201-1) 
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 كبار مساهمينا 

 

 

 

 الملكية %  عدد الحصص  فئات المساهمي   

 أفراد 
 %47.39 71,077,829 محل  

 %0.02 35,123 دول مجلس التعاون
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 الشهادات المهنية  

 

. هذا يعني انضمام شركة اإلمارات  AM BESTضمن ترتيب قوة شركات التأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة تصنيف االئتمان العالمية -A حصلت شركة اإلمارات للتأمين على تصنيف  ، 2011في  

 . 2022خالل عام   -Aمن شركات التأمين في الشرق األوسط. تم إعادة التأكيد على تصنيف  عدد قليلوهو نادي يضم في عضويته    -Aنخبة شركات التأمين المصنفة الىللتأمين 

 . 2022. تم إعادة التأكيد على هذا التصنيف خالل عام  S&P Global قبل من -A ، استطاعت شركة اإلمارات للتأمين الحصول على ترتيب النخبة من خالل تصنيف  2015خالل عام 

 

  شركة اإلمارات للتأمين االستدامة لدى  
(102-12), (102-15) 

خلق  ي   ذيال  و العمال المستدام هعلى العمل بطريقة مسؤولة وأخالقية.    اتالمتطلبات المالية بطريقة تؤكد قدرة الشركوتعرف االستدامة في عالم الشركات عالميا بأنها القدرة على إدارة البيئة والمجتمع والحوكمة،  

 ، بما في ذلك ودون حصر، العمالء والموظفين والمجتمع والبيئة والكيانات األخرى التي قد تتأثر بعمليات الشركة. مع كل من المساهمين واصحاب المصلحة ه خالل االستثمار في عالققيمة مشتركة من  

جميع    االستدامة علىتحديات    مع  للتعاملالمستدامة. بدا خالل السنوات القليلة الماضية تزايدا في الضغوط    ذات أهمية تحديدا لشركات التأمين، حيث أنها تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية  تعتبر  إن االستدامة 

المخاطر البيئية تشارك ت  وهي عات ككلمجتماألمم المتحدة للتنمية المستدامة، باإلضافة إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي. كان على شركات التأمين مع شركات األعمال األخرى وال نتيجة الهدافالقطاعات، وذلك 

 بصورة عاجلة.   لمسائللمعالجة تلك ا ان تدفعواالجتماعية باإلضافة إلى مخاطر الحوكمة، 

واالستثمار    اداب المهنةالستدامة مثل الحوكمة وفي تطور مستمر في قطاعي التأمين والمال. كانت المسائل ذات الصلة با  االكتتابظلت مشاركة شركة اإلمارات للتأمين في إطار عمل إدارة المخاطر وعملية  

سمعة الشركة، باإلضافة إلى    سيرفع مناألداء في هذه القطاعات    تحسينالمسؤول واألداء المالي للشركة ذات أهمية تحديدا في قطاع التأمين. إن مزايا القدرة على االعتراف وتطبيق تلك االستراتيجيات من أجل  

 الشركة على تحقيق توقعات المجتمع وتزويد الشركة بميزة تنافسية.    تخفيف المخاطر، ومساعدة

م معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة لسوق أبوظبي لألوراق المالية. تؤكد شركة اإلمارات للتأمين أن جميع ي من ضمن األهداف االستراتيجية لشركة اإلمارات للتأمين التركيز على تعريف أهداف وتقد

يات، مما يساعد على تحقيق أعلى معايير  يقوي روح الثقة والمعنو  موظفيها ممتثلون بتطبيق أفضل الممارسات من أجل المحافظة على المصداقية والشفافية والنزاهة في ممارسة جميع المعامالت. هذا االمتثال

ة تجاه المجتمع المحلي وتجاه تحقيق االستدامة في التأمين الذي يساعد على  االمتثال بقواعد الحوكمة السارية. تقر شركة اإلمارات للتأمين بأن كونها تمثل شركة تأمين وطنية، فإن هذا يفرض عليها مسؤوليات إضافي 

 المدى الطويل.   ى علتحقيق أهداف االستدامة 



  9 | صفحة               2022تقرير االستدامة    شركة اإلمارات للتأمين
 

 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

 

، تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، من أجل تمكين المجتمعات في العالم من  2015أقرت األمم المتحدة في العام  

.  2030لتخلص من الفقر بحلول العام  حماية البيئة، والتأكيد على تحقيق السالم وا  في سبيلمعالجة المسائل ذات الصلة باالستدامة  

مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا، مما يعني أن التحسن في أي من النقاط يعني إحداث   17جميع أهدف التنمية المستدامة ال

جتماعي  تحسن في األهداف األخرى. تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى التأكيد على حدوث التنمية بصورة متكافئة بين القطاع اال

 واالقتصادي والبيئي.

 

 إطار عمل االستدامة 

 إطار العمل من العناصر الثالثة التالية:   من أجل إعداد تقرير االستدامة، قامت شركة اإلمارات للتأمين بإنشاء إطار عمل يستهدف توجيه منهجية الشركة في إدارة االستدامة. يتكون

 تحقيق األمن المالي المكثف والموثوق والمسؤول بتكلفة معقولة.   • شركة اإلمارات للتأمين حدوثه على المجتمعبيان بالتأثير العام بما تتوقع  التأثير 

عوامل األعمال ذات الصلة برؤية ورسالة وعمليات الشركة، التي يمكن أن   النقاط الرئيسة
 تساعد في تحقيق التأثير المطلوب. 

 ؛  داب المهنةالحوكمة واالمتثال وا •
 خاطر؛  إدارة الم •
 االستثمار المستدام؛   •
 التأمين المستدام؛  •
 التسعير المناسب  •
 تطوير المنتج والخدمة  •

 رؤية ورسالة وقيم شركة اإلمارات للتأمين؛   • فيما يتعلق باالستدامة. االلتزامات والقوى التي يمكن أن تدفع أداء الشركة   التوافق
 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛   •
 سوق أبوظبي لألوراق المالية؛   •
 مبادرات االستدامة في أسواق األسهم •
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  الجهات ذات المصلحة  التفاعل مع 

(102-21), (102-40), (102-42), (102-43), (102-44), (102-47) 

الموظفين والعمالء والكيانات الحكومية والموردين    قائمة الجهات ذات المصلحة:بعمليات الشركة. تشمل    ،والتي قد تتأثر  ،للتأمين هي المجموعات ذات التأثير علىالجهات ذات المصلحة لدى شركة اإلمارات  

من الضروري الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة معهم وفهم مخاوفهم المتعلقة  ات،  والمساهمين ومنظمات المجتمع ووسائل اإلعالم. من أجل ضمان تحقيق التوازن في العالقة بين األعمال وبين تلك المجموع

 باالستدامة والهدف الى تلبية احتياجاتهم.

 مجموعات الجهات ذات المصلحة 
  ةكيف تتفاعل شركة اإلمارات للتأمين مع الجه

 ذات المصلحة 
 اإلمارات للتأمين إجراءات شركة  أولويات المسائل ذات الصلة باالستدامة 

 الموظفون 

 األداء تقييم •
 التحاور المنتظم والتفاعل مع الموظفين  •
 البرامج التدريبية والتعليمية •

 الرضا الوظيفي  •
 التعويض المنصف  •
 نظام التقييم المنصف والشفاف  •
 التفاعل مع األفراد  •
 تأمين بيئة العمل المحفزة  •
 . االمنةو  الصديقة بيئة العمل •

 االلية البشريةوظائف الموارد  •
 من خالل الفعاليات التفاعل مع الموظفين •
 فرص التعلم والتطور الوظيفي •
 التعويض الخالي من التمييز  •

 العمالء 

 مراكز االتصال  •
 موقع الشركة اإللكتروني  •
 شبكة واسعة من الشركاء  •
قنوات وسائل اإلعالم والوسائط   •

 االجتماعية
 التقرير السنوي وتقرير االستدامة  •
، بما في ذلك عروض  االعالنات •

 المستثمر

 أمن المعلومات   •
 خدمات فعالة وصديقة للعمالء •
 منتجات وخدمات مبتكرة ومريحة   •
تعزيز استخدام التنمية وتحسين   •

 الوصول إلى خدمات التأمين

التأكيد على سالمة بيانات العمالء من  •
 خالل 

إجراءات الدعم االحتياطي واألمن   •
 السيبراني

العمالء المخصصة والرد على خدمة  •
 شكاوى العمالء وقنوات التواصل 

خدمات الرقمنة واالبتكار بناء على   •
 أبحاث السوق 

 سجالت التعامل مع شكاوى العمالء  •

 الحكومة )بما في ذلك الجهات الرقابية( 

 االستثمار في االقتصاد الوطني •
 دعم المبادرات ذات األهمية الوطنية  •

 االقتصاد الوطني المساهمة في  •
التوافق مع رؤية اإلمارات العربية   •

 2021المتحدة 
 االمتثال الرقابي والشفافية  •

 التقرير السنوي  •
 تقرير حوكمة الشركة   •
التوافق مع متطلبات معايير اإلفصاح   •

البيئي واالجتماعي والحوكمة لسوق 
 أبوظبي لألوراق المالية

 مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة •

 الشركاء والموردون 
 الموقع اإللكتروني للشركة   •
 االتصاالت الداخلية  •

 لداخليةإدارة العالقات ا • نمو األعمال  •

 المساهمون/المستثمرون 

 فريق عالقات المستثمر •
 اجتماعات المساهمين •

منتجات وخدمات إضافة القيمة   •
 للمساهمين والمستثمرين 

دخل صافي ثابت ونمو في قيمة   •
 األصول 

اجتماعات الجمعية العمومية السنوية  •
 للمساهمين

 التقرير السنوي  •
 تقرير حوكمة الشركة  •



  11 | صفحة               2022تقرير االستدامة    شركة اإلمارات للتأمين
 

المجتمع المحلي/المنظمات غير الربحية  
 والمنظمات الخيرية األخرى 

المسؤولية تجاه تنمية المجتمعات   • مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة  •
 عموما

االجتماعية  لجمعيات التعاون مع ا •
 والطوعية والمؤسسات غير الحكومية

برامج المسؤولية االجتماعية للشركة مثل   •
المساهمة في الصحة والرخاء والتطور 

 الثقافي
 اإلبالغ عن االستدامة  •

 اإلعالم المحلي واإلقليمي والعالمي 

وسائط اإلعالم والوسائط االجتماعية   •
 والنشرات األخرى 

 المدونات والمنشورات  •

مركز إعالم على الموقع اإللكتروني   • وشفاف وفعال تواصل واضح  •
 وتصريحات صحفية 

تقرير سنوي، تقرير حوكمة الشركة   •
 وتقرير االستدامة.  

 مواضيع األهمية النسبية 

(102-44), (102-46), (102-47) 

 لمختلف مجموعات الجهات ذات المصلحة   أو أساسية/مرتفعة   أو متوسطة  ذات أهمية نسبية منخفضة   الموضوعات الجوهرية التاليةالجدول التالي يوضح ما إن كانت 

 خارج الشركة  داخل الشركة  

 المنظمات غير الحكومية  المستثمرون   الشركاء/الموردون  الحكومة   العمالء  الموظفون  اإلدارة  

        داب المهنة الحوكمة واالمتثال وا

        ادارة االمتثال للجهات الرقابية 

        مهنة أخالقيات ال

        استمرارية األعمال وإدارة المخاطر 

        الخصوصية واألمن 

        الشفافية 

        مسؤولية االستثمار 

        األداء المالي 

        المالي  االندماج

        الرقمنة واالبتكار

        التسعير المناسب 

        التفاعل ورضا العميل 

        التوطين

        التنوع والمساواة بين الجنسين

        التدريب والتطور 
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    أهداف التنمية المستدامة   توافق شركة اإلمارات للتأمين مع 

                 

 البيئة 
 المسؤولية البيئية

في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وعليه فإن ذلك يعرض البالد إلى مخاطر التغير المناخي. كشركة تعمل في المنطقة،   نادرة  لديهاأن دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول التي مصادر المياه أ

هذه المخاطر على البيئة، وذلك من خالل التفاعل مع الجهات ذات االختصاص لفهم ما يثير القلق، مع العمل على تأسيس االستراتيجيات   إلى المساعدة في تخفيف تأثيرتسعى شركة اإلمارات للتأمين  

 القابلة للتكييف.  

البيئة، وتسعى ألن تصبح أكثر كفاءة فيما يتعلق باستخدام الموارد وبصمتهاتركز شركة اإلمارات للتأمين مساعيها على خفض   في االعتبار متطلبات خفض استهالك   ةالتكنولوجيا، آخذعلى 

 الستدامة. الكهرباء والمياه، واالستثمار في التكنولوجيا التي تحقق كفاءة الطاقة، مما قد يساعد في تعزيز إنتاجية األعمال وفي تحقيق ممارسات ا

  من أهداف التنمية المستدامة:    E.1 GHGالهدف رقم   

 (103-1), (103-2), (103-3), (305-1), (305-2), (305-3) 

 

  2392لتر*  9كلم، وهو ما تطابق مع معدل استهالك قدره  100لترات/  9لترا من البترول. متوسط االستهالك يبلغ  8683، بلغ استهالك المركبات المملوكة للشركة 2022خالل العام 

 .  (TC2E) خضراءطن من التغير في انبعاث الغازات ال   12جرام من ثاني أكسيد الكربون/كلم. عليه يقدر حجم االنبعاث الكلي من البترول المستهلك من قبل الشركة ب215كلم =   100جالون/لتر/ 

 استهالك الطاقة   E3الهدف   

 (103-1), (103-2), (103-3), (302-1), (302-4) 

 

لتحقيق   ي. تمت برمجة جميع المصاعد في المكتب الرئيساالقتارب منها، علما بأن هذه الوحدات تضيء فقط عند بالشركة تركيب وحدات إنارة بميزة استشعار الحركة على جميع الساللم  تم

 .  مستخدمين المصاعداالستجابة الذكية أثناء انتظار 

 قامت الشركة أيضا باستبدال ماكينات التبريد التي تستخدم المياه منذ عدة سنوات بمبردات أكثر كفاءة في استهالك الطاقة.  

 في استخدام الكهرباء.  ئةبسبب تحسين الكفا  EIC، انخفض استهالك الكهرباء في   2022في عام  

 

 (TC2E) معدل انبعاث غازات خضراء  1,451كيلووات ساعة، أو  2,255,037 2022 استهالك الطاقة الكهربائية:  

 (TC2E) معدل انبعاث غازات خضراء  1,481كيلووات ساعة، أو  2,301,122 2021    
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E6 إدارة المياه : 
 

 (103-1), (103-2), (103-3), (303-5) 

 

 بسبب العمليات التي تُجرى عن بُعد 2022، حيث انخفض االستهالك في عام  2021للمياه غير الصالحة للشرب مقارنة بعام  شركة االمارات للتأمين ، زاد استهالك  2022في عام  

 

 3م ,9981 2202 استهالك المياه غير الصالحة للشرب:  

 3م ,6911 1202     

 

E7 إدارة النفايات . 

(103-1), (103-2), (103-3), (306-2) 

نتاج النفايات عن طريق رقمنة  التأمين، وذلك نتيجة لالعتماد على الوثائق الورقية كالنماذج واالتفاقيات. تسعى شركة اإلمارات للتأمين إلى مقاومة هذا االتجاه في إ  قطاعيعتبر الورق أكبر مصدر للنفايات في  

بناء على سياسة خفض استخدام    من الملفات الورقية التخلص  صديقة للبيئة. تقرر الشركة في كل عام  ذلك من خالل استخدام عملية تخلص من الورق على استخدام الورق، والعديد من األنشطة التي تنطوي  

قامت الشركة مؤخرا بخفض عدد  عمليات إعادة التدوير.  ل  مرخص   اقد مع مورد من خالل التع  مصادق عليها،-تلك األوراق بطريقة خضراء   التخلص مناألوراق السارية لدى الشركة، وفي هذه الحالة يتم  

٪ اعتباًرا 73بنسبة   شركة االمارات للتأمينانخفضت تكاليف طباعة %، مما يعني انخفاضا ملموسا في الطاقة المستهلكة باإلضافة إلى المساحات المطلوبة لتخزين األوراق. 50الطابعات في الشركة بحوالي  

 . 2020من عام 

 مليون صفحة من المستندات في المجموع منذ أن بدأنا عملية الرقمنة.  29.6. وقد قمنا بتخزين 2022مليون صفحة من المستندات رقميًا خالل عام  3.4قمنا بتخزين        

 

 االجتماعي الجانب  
(102-8), (401-1)  

في تحقيق التميز، علما بأن إدارة الموارد البشرية هي   شركة األمور الحيوية ضمن بيئة االستثمار المحلي في شركة اإلمارات للتأمين. الموظفون هم األساس الذي تعتمد عليه ال يعتبر االستثمار في البشر من  

ثقافة العمل في الشركة، باإلضافة إلى إدارة األداء، و ، من  يةام والدمج. تؤمن شركة اإلمارات للتأمين بأن االستثمار في الموظفين وفي تحقيق الرفاهوالموهبة واالستقد  المستحقاتالمسؤولة عن تأسيس 

 كصاحب عمل، ألن هذا بدوره يساعد في زيادة اإلنتاجية والربحية.  لها المسؤوليات األساسية 

من الجنسيات، تسعى شركة اإلمارات للتأمين إلى االستفادة من التنوع وتحقيق الشمول بمعدالت عالية. من    200كشركة تعمل في بلد شديد التنوع كدولة اإلمارات العربية المتحدة، التي تؤوي ما يزيد على  

 خالل العمل تجاه خلق بيئة العمل التي يمكن لكل فرد التطور من خاللها، تسعى شركة اإلمارات للتأمين حاليا إلى التركيز على:  



  14 | صفحة               2022تقرير االستدامة    شركة اإلمارات للتأمين
 

 المساواة بين الجنسين؛   •

 التوطين؛  •

 يب والتطوير؛  التدر •

 .  يةتأمين المزايا وتحقيق الرفاه •

 

            

S2 المساواة في األجور بين الجنسين : 

(103-1), (103-2), (103-3), (405-1) 

 والمكافآت في شركة اإلمارات للتأمين على أساس وظيفة الموظف وليس على أساس الجنس. تسدد التعويضات 

 

S3 معدل دوران الموظفين : 

 %. 8شهرا الماضية  12معدل دوران الموظفين الحالي خالل ال بلغ 

 

 

167

25

142

97

7

90

Total Management Other

التوزيع حسب الجنس

Male Staff Female Staff

75

144

33

12

التوزيع حسب الجنسية

Arab Asian Emirati Western غربي  إماراتي  آسيوي عربي 

 المجموع أخرى  إدارة

 موظفات إناث موظفون ذكور
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S4 التنوع والشمول :    

(103-1), (103-2), (103-3), (405-1) 

 

إلى خلق بيئة عمل تشعر فيها المرأة    للتأمينفقط وليس الجنس. تسعى شركة اإلمارات    والتفاني بالعمل  بالمساواة بين الجنسين ويتم توفير الفرص على أساس الجدارة  شركة االمارات للتأمينتؤمن  

 . باألمان وتتميز بوجودها وتمكينها.

 

 . املة بالشركة% من إجمالي قوة الع37تمثل النساء حاليا 

S6 -    عدم التمييز 

(103-3), (405-1) 

 يمكن التعرف على هذا االتجاه من خالل اإلطالع على دليل الموارد البشرية للشركة.  شركة اإلمارات للتأمين أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللغة أوالعرق.  بعال تت 

 

S8 الصحة والسالمة : 

(103-3), (403,406) 

 % خالل تفشي جائحة كوفيد. 100شركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تتبنى بروتوكول العمل من المنزل بنسبة  تعتبر شركة اإلمارات للتأمين أول  

 

.  والتطعيم ضد هذه الجائحة لموظفيها  ( PCRمعايير الصحة والسالمة خالل تفشي الجائحة اختبارات )تتضمن  .  الموسمية   مع توفير التطعيم ضد االنفلونزا  للموظفين  شركة اإلمارات للتأمين الفحص السنوي  توفر

 من العمالء والمستأجرين. لدى الشركة سياسة صحة وسالمة مطبقة.  لزوارتؤكد الشركة على ضمان أن مقر الشركة آمن ل

S9 تشغيل األطفال والعمل القسري : 

(103-3), (408,409) 

 اقتصادي. امتيازأنها ال تتعاقد مع أي موردين/شركاء يستخدمون األشخاص المعرضين من أجل الحصول على  ال تسمح شركة اإلمارات للتأمين بتشغيل أي أطفال ضمن قوة العمل، كما
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S11   التوطين  

. من خالل برامج تطوير الكفاءة التي  دولة ال  مواطنينتعمل شركة اإلمارات للتأمين بالتعاون مع الحكومة من أجل تطبيق استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تستهدف ترويج توظيف  

اتيين، ودعمهم من خالل تأمين فرص التدريب والتوجيه المختلفة. استطاعت شركة اإلمارات للتأمين تستهدف عملية التوطين، تسعى شركة اإلمارات للتأمين إلى تدريب وتطوير المواطنين اإلمار

 . 2022تخطي مستهدفات التوطين المحددة من قبل البنك المركزي اإلماراتي خالل العام  

 

رة المستهدفة للموظفين اإلماراتيين والخريجين المتعاقد معهم. يحصل الخريجون المتعاقد معهم أيضا على  تقدم خدمات المساعدة في تعلم اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى خطط تطوير الكفاءة وتطوير المها

أمين الموظفين اإلماراتيين حول التأمين. تزود شركة اإلمارات للت التدريب المخصص أثناء الوظيفة، كما أن البنك المركزي اإلماراتي يقدم دورات فنية محددة باإلضافة إلى اعتماد للمواطنين اإلماراتيين 

 (. EIBFSأيضا بالتدريب المحدد حول مفاهيم ومسؤوليات التأمين من خالل معهد اإلمارات العربية المتحدة للدراسات المصرفية والمالية )

 
 % من قوة العمل. 13يمثل المواطنون اإلماراتيون حاليا  

   

 التدريب والتطوير 
(103-1), (103-2), (103-3), (404-1), (404-2), (404-3) 

لتي تستهدف تحديدا المواطنين اإلماراتيين. لدى شركة  تؤمن شركة اإلمارات للتأمين بأن احتواء المواهب أمر حيوي الستمرار نجاح الشركة. أعدت شركة اإلمارات للتأمين خطط التطوير الوظيفي ا

 موثقة وشاملة.   فينتعاقب واستخالف الموظاإلمارات للتأمين أيضا خطة 
 

 

 تقدير المزايا وال 

(103-1), (103-2), (103-3), (401-2), (401-3), (402-1) 

% من صافي الراتب.  70على الراتب مرتين كل سنة ميالدية على أساس االستحقاق، بما يعادل   قروضالرواتب والدعم التعليمي. يمكن الحصول على  وقروضتشمل المزايا المقدمة للموظفين: بدل السكن 

خالل جزء  شهرا. سددت الشركة أيضا مصروفات التعليم للموظفين   12بالنسبة للسكن، تساعد الشركة الموظفين في سداد قيمة اإليجار السنوي، على أن تخصم قيمة السلفة خالل فترة اإليجار التي ال تتعدى 

 . يتم إبالغ الموظفين باي تغييرات تتعلق بالتوظيف ما ال يقل عن شهر واحد مقدما. 2022من عام 

 

 

1,081,200 
1,118,249 

1,060,000 

1,080,000 

1,100,000 

1,120,000 

1,140,000 

2021 2022

ن مصروفات تدريب االماراتيي

بالدرهم
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 ية الصحة والرفاه 

(103-1), (103-2), (103-3), (403-2), (403-6) 

العمل من المنزل. لم يت اإلبالغ عن أي وقائع صحية خطيرة على  قامت الشركة بتزويد الموظفين بالمستلزمات الصحية مثل األقنعة والتعقيمات من أجل تعزيز السالمة خالل فترة الجائحة، كما شجعتهم على  

 . 2021أي من الموظفين خالل العام  

 

 للموظفين.  يق نوعية الحياة الفعالة، عليه تسعى الشركة إلى المشاركة في سداد رسوم االشتراك في أندية الصحة واللياقة كما تشجع على تحق ،لسعادةتسعى الشركة أيضا في ترويج إدارة ا

 االحتفاالت الثقافية 
(103-1), (103-2), (103-3), (413-1) 

ترويج والمشاركة في االحتفاالت الثقافية في اإلمارات. شركة اإلمارات للتأمين معروفة  الوطنية ذات ارتباط بالمجتمع اإلماراتي، تسعى شركة اإلمارات للتأمين إلى اتخاذ الخطوات الضرورية من أجل    كشركة

 من المهم لنا كشركة تأمين أن نتناول دور وتأثير الشركة على التنمية االقتصادية واالجتماعية.    ،نا تجاه المجتمع المحليضمن قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أننا نعترف بمسؤوليت 

 المدى الطويل.    علىتحقيق أهداف االستدامة  ذات المصلحة، وفيالمسؤولية االجتماعية للشركة مضمنة في ممارسات الشركة، وعليه فهي تعتبر جزءا أساسيا في بناء الوالء والثقة في العالقات مع الجهات 

الوثبة، كما أننا نستمر في تقديم التبرعات ضمن برنامج المسؤولية االجتماعية للشركة إلى األشخاص المحتاجين.    منطقة   السنوي للشيخ زايد في   انتستمر شركة اإلمارات للتأمين في المشاركة في تمويل المهرج

 .  Abu Dhabi chapter Association and Operation Smile، وكة اإلمارات للتأمين لصالح مرضى متالزمة داونقبل تفشي الجائحة، تبرعت شر

 الحوكمة واالمتثال 
تحدة وفي المنطقة، تبنت  بترويج حوكمة الشركة الجيدة داخل الشركة. بما يتفق مع هدف الشركة في أن تصبح شركة رائدة في حوكمة الشركات في اإلمارات العربية الممجلس إدارة شركة اإلمارات للتأمين ملتزم 

األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى  هيئة    قبل من  الشركات المكثفة ضمن دليل حوكمة الشركة بما يتفق مع المبادئ المقررة في دليل حوكمة الشركات الصادر    حوكمة الشركة  
 أفضل الممارسات الجارية دوليا.  

 ارة ريادة األعمال عبر الشركة. ية باإلضافة إلى إدتعترف الشركة بميزة حوكمة الشركة الجيدة لجميع المساهمين ولهذا الغرض فقد تم تصميم دليل حوكمة الشركة للتأكيد على الكفاءة والفعال

 ، والمتعلق بمعايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.  2020آر إم لعام   3عشر بما يتفق مع قرار مجلس اإلدارة رقم الثالث الشركة  حوكمةقامت الشركة بنشر تقرير  

، وقد تم تقديم التقرير إلى هيئة األوراق المالية والسلع، وتم نشره على موقع الشركة اإللكتروني، ليصبح  2022ديسمبر    31بل الشركة كما في  الغرض من هذا التقرير أن يعكس نظم حوكمة الشركات المطبقة من ق

 متاحا لجميع المساهمين قبل فترة كافية من اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.  

 سياسة التبليغ عن المخالفات 
(102-16), (102-17)  

ً   يعتبر سوء السلوك من السوابق الخطيرة التي تحتاج إلى التعامل معها بجدية عند التعرف عليها. أعدت شركة اإلمارات للتأمين عنوان بريد ً   إلكترونيا ، تحت مراقبة مسؤول االمتثال، بحيث يتم اإلبالغ عن  خاصا

 ة االمتثال.  دون حاجة إلى الكشف عن الهوية من قبل أي شخص داخل الشركة. بعد ذلك يتم التعامل مع المعلومات المبلغ عنها بطريقة سرية من طرف  إدارأي حالة احتيال أو أي فعل خطأ عبر هذا العنوان 

 بل االلتحاق بالعمل لدى شركة اإلمارات للتأمين.، بما في ذلك استخدام معدات الحاسب اآللي والمعلومات السرية، وذلك قالسلوك قواعد  وثيقةمطلوب من جميع الموظفين التوقيع على 
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 الجهات واللجان المسؤولة 

(102-11), (102-18), (102-19), (102-20) 

الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات شركة اإلمارات    ةمراقب مجلس إدارة شركة اإلمارات للتأمين هو الجهة المسؤولة عن اإلشراف على إدارة ومراقبة الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة، باإلضافة إلى  

تأكيد على حصول جميع المساهمين على المعلومات ذات الصلة في الوقت  للتأمين بطريقة ناجحة. يتحمل مجلس اإلدارة أيضا المسؤولية عن اعتماد االستثمارات وخطط األعمال والمكافآت والبيانات المالية، مع ال

إدارة الشركة من تسعة أعضاء غير تنفيذيين، ستة منهم أعضاء  يجري تطبيق االستراتيجيات واألنشطة التي تعتمد من طرف المجلس من قبل اإلدارة التنفيذية لشركة اإلمارات للتأمين الحقا. يتكون مجلس  المناسب.  

 المتحدة.    مستقلين بناء على تصنيف هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية 

 قع اإللكتروني لهيئة األوراق المالية والسلع. تقوم شركة اإلمارات للتأمين بإصدار تقرير حوكمة الشركة السنوي الشامل الذي يتم نشره عبر موقع الشركة اإللكتروني باإلضافة إلى المو 
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 لجنة التدقيق  •
 لجنة الترشيح والمكافآت  •
 لجنة االستثمار •
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 اللجنة التنفيذية •
 لجنة إعادة التأمين •
 لجنة المخاطر   •
 لجنة توجيه التكنولوجيا   •
 لجنة تداوالت المطلعين •
 لجنة الشكاوى  •
 لجنة مراجعة التعهدات  •

 
 
 
 

 عالقات المستثمر 

المساهمين وتضمين آرائهم لدى شركة اإلمارات للتأمين أيضا إدارة لعالقات المستثمر، التي تستهدف رعاية العالقات مع 
لتلقي األفكار من أولئك الذين لديهم مصالح   شفافيةفي عملية صنع القرار. الغرض من ذلك التأكيد على ممارسة األعمال ب 

 في تحقيق النمو والربحية.  
القرارات  ترحب الجمعية العمومية السنوية لشركة اإلمارات للتأمين بحضور جميع المساهمين للمشاركة في عملية صنع 

 الرئيسة وذلك من خالل التصويت على المسائل ذات الصلة مثل:  
 

 ؛ اختيار أعضاء مجلس اإلدارة •
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة؛   •
   المساهمين السنوية سداد أرباح  •
 تعيين مدقق الحسابات الخارجي.  •

 هذه المسائل تعتبر حيوية من أجل غرس ممارسات تحقيق الربحية وإضافة القيمة في عمليات الشركة.  
  

 األعمال إدارة المخاطر واستمرارية  
(102-11)  

التأكيد على أن تتم العمليات التي يتوقع أن تعرض الشركة   هو  الشركةتقر شركة اإلمارات للتأمين بأهمية تطبيق نظم ذات كفاءة وفعالية في إدارة مخاطر الشركة. الهدف من عملية إدارة مخاطر  

 تعزيز القيمة لدى الجهات ذات المصلحة. إلى مخاطر بما يتفق مع استراتيجية وأهداف األعمال وفلسفة المخاطر الخاصة بالشركة، مع رعاية التوازن المناسب بين المخاطر/المزايا و

 ، التي عرضت األعمال في مختلف المجاالت إلى العديد من التحديات.  19-المخاطر الجيدة عند تفشي جائحة كوفيدلقد تأكدت أهمية إجراءات إدارة  
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امة في هو السعي من أجل حماية مصالح الجهات ذات المصلحة ضد أي أحداث قد تعوق تحقيق االستد  يلقد تم تأسيس إطار عمل إدارة المخاطر على عدد من المبادئ الموجهة مع هدف رئيس

 تنفيذ مجموعة أهداف األداء المالي.

باإلضافة  إلى مراقبة العمليات والممارسات ومراجعة واعتماد المخاطر العامة للشركة. تتحمل   ، إطار عمل إدارة المخاطرعلى  مراقبة  الواإلشراف    إدارة شركة االمارات للتأمينيتولى مجلس  

وما الشركة. الغرض من ذلك هو تمكين إدارة المخاطر عبر منظور متعدد الوظائف إلدارة المخاطر، مدع  قسام اإلدارة العليا أيضا المسؤولية والمساءلة عن اإلدارة الفعالة للمخاطر عبر كافة أ

 باالتصاالت المستمرة عبر فريق اإلدارة.  

يتم دعم خطط استمرارية األعمال بسياسات وإجراءات التعافي من    إن تخطيط استمرارية األعمال لدى شركة اإلمارات للتأمين تؤكد على أن أي مخاطر تتعرض لها الشركة تتم إدارتها بفعالية وبطريقة شاملة. 

االستجابة المستمرة للطوارئ بهدف تحقيق المتانة المطلوبة لألعمال في حال    تحددي على إجراءات السالمة وعلى ممارسات تقنية المعلومات والتعامل مع الموردين والشركاء،  تسر   التي  الكوارث. هذه الخطوات

 تائج والتعليقات مع اإلدارة العليا لضمان تنفيذ التحسينات الالحقة.  الن  مشاركةحدوث أي كوارث. تسعى شركة اإلمارات للتأمين إلى إنجاز اختبارات لهذه الخطط بطريقة دورية، مع 

خطوط الدفاع                                                                                            مجاالت المخاطر      إجراءات اإلدارة                                                

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة من أولئك الخط األول ي مباشر
ي المخاطر يوما بعد يوم. الضمان يأت 

ي تتم بها إدارة والتحكم ف 
: الطريقة الت 

ي من  
المسؤولي   عن تحقيق أهداف أو عمليات محددة. قد يفتقر األمر إىل االستقاللية، إال أن القيمة تأت 

 الماثلة.  ليومية اأولئك الذين لديهم علم بمتطلبات األعمال والثقافة وبالتحديات 

ي 
كة إطار عمل التحكم لضمان تشغيله بكفاءة. الضمان الخط الثات  ي تراقب بها الشر

 المتاح: الطريقة الت 
اإلدارة، مثل وظائف المخاطر  منظومةمستقل عن  غي   مستقل عن أولئك المسؤولي   عن التنفيذ، لكنه

 واالمتثال.  

، وتقديم ضمان معقول )وليس مطلقا( ضمان موضوعي ومستقل: الخط الثالث ، أي التدقيق الداخلي
بالكفاءة التامة للحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط. يعتمد مستوى وعمق التأكيد المقدم عل الحجم  

كي   عل  .   عملوالي   التدقيق الداخلي وعل شهية اإلدارة لضمان نتائج التدقيق الداخلي

ي الخط الرابع
ي والجهات الخا: الضمان يأت  األخرى.  رجيةمن جهات خارجية مستقلة مثل المدقق الخارج 

، إال أنها تستطيع   قد ال يكون للجهات الخارجية معرفة بالتنظيم الذي تقوم عليه وظيفة التدقيق الداخلي
جلب منظور قيم جديدا. باإلضافة لما سبق، فإن الصفة الخارجية لهذا العنرص تتضح من األطراف  

 عل أنها جهات مستقلة.    ا أن تكون جهات مستقلة، لكن ينظر إليهم فقط ، بحيث ال يمكنالخارجية
 

 مخاطر رأسمالية  •

 مخاطر تشغيلية  •

 التأمي    •

O الكتتاب ا 

O    إعادة التأمي 

 مخاطر ائتمانية •

 مخاطر سيولة   •

 مخاطر سوق  •

اتيجية  •  مخاطر اسي 

 تحديد،  

 قياس، 

 مراقبة،  

 إدارة
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 االمتثال والتدقيق 

(102-16), (102-17)  

هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تؤكد الشركة على أن جميع موظفيها قادرون على تطبيق أفضل ممارسات    قبلبتطبيق إرشادات الحوكمة السارية من  شركة اإلمارات للتأمين ملتزمة  

 والشفافية والنزاهة في تعامالت األعمال، مما يعكس تصميم شركة اإلمارات للتأمين على تحقيق أعلى معايير حوكمة الشركة.  المسؤولية 

حيث أنه يؤكد على توفير ضمانا مستقال على األنشطة والسياسات    اإلمارات للتأمين أيضا تدقيقا لألداء مقابل معايير االمتثال. التدقيق الداخلي هو خط الدفاع الثالث ضمن نموذج خطوط الدفاع الثالثة،  تجري شركة

والتي تنطوي على تحديد المخاطر القطاعية والتخطيط لكيفية إدارة تلك المخاطر، من طرف إدارة التدقيق الداخلي التي تمارس العمل  الجارية في الشركة. تجري ممارسات التدقيق الداخلي لشركة اإلمارات للتأمين  

يحدد تفاصيل اإلجراءات ويؤكد على امتثال التدقيقات القطاعية  اخلي، الذي  تحت إشراف لجنة التدقيق.  تؤكد إدارة التدقيق الداخلي على إجراء جميع التدقيقات المطلوبة بطريقة تتفق مع دليل إجراءات التدقيق الد

عمال الميدانية المطلوبة؛ وعملية إعداد المسودة. تغطي إجراءات التدقيق لدى شركة اإلمارات للتأمين الداخلية مثل مهام رؤساء اإلدارات؛ ومناقشة الغرض؛ والتوقيت وإجراء عمليات التدقيق؛ وقنوات التواصل؛ واأل

 خاطر المتوقعة على فعالية الضوابط وعلى االمتثال والحوكمة داخل الشركة، باإلضافة إلى مخاطر االحتيال المحتمل ومعالجة أي مشاكل.  الم

 معايير اإلبالغ المالي.  لوالتأكيد على امتثالها   فحص وثائق األعمال والبيانات المالية على أساس منتظم، من أجل مراجعة تلك الوثائقللدى شركة اإلمارات للتأمين فريق تدقيق داخلي وآخر خارجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  السيد/ عبدهللا محمد المزروعي          جاسون اليت 

   رئيس مجلس اإلدارة          الرئيس التنفيذي  


