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نبذة عن الشركة
يعود تاريخ شركة التأمين العربية في الشرق األوسط إلى 75 عامًا، حيث انها تأسست 

في عام 1944م وبدأت اعمالها من لبنان في عام 1948م، وكان أول موطئ قدم لها في 
المملكة العربية السعودية في عام 1951م. تأسست شركة التأمين العربية التعاونية 

بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 في عام 2007م برأس مال مدفوع بالكامل بقيمة 
265 مليون ريال سعودي، كما أنها مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

)ساما(. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، حيث تنتشر مكاتب شركة التأمين العربية 
التعاونية، والتي ُتعد جزءًا من شركة التأمين العربية التي لها تواجد في ثمانية بلدان في 

الشرق األوسط، في المدن الرئيسية لمعظم محافظات المملكة، ويزيد إجمالي القوى 
العاملة بها عن 200 موظف.

اكتسبت شركة التأمين العربية التعاونية اليوم سمعتها وتميزها باعتبارها إحدى شركات 
التأمين التي تعمل على مدى فترة طويلة في المملكة والتي توفر منتجات التأمين 

لألفراد والشركات. كما أن شركة التأمين العربية التعاونية مستفيدة من مساهميها ذوي 
الفاعلية والمصداقية، خبرة على مدار ما يزيد عن خمسة وستين عامًا في المملكة وما 

يقارب خمسة وسبعين عامًا في العالم العربي. عالوة على ذلك، تتمتع الشركة بعالقات 
دائمة مع بعض كبريات شركات إعادة التأمين العالمية.

تتمثل إستراتيجية شركة التأمين العربية التعاونية في سعيها الحثيث نحو تحقيق النمو 
والعائدات للمساهمين وجميع أصحاب المصلحة من خالل االنخراط والمساهمة والمشاركة 

والدعم في إحداث فرق، مع المساهمة في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية في المملكة 
العربية السعودية.
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رسالة المدير العام

في بيئة أعمال دائمًا ما تكون متغيرة ومحفوفة بالتحديات، نجحنا في تحقيق تقدم 
ملحوظ في إتجاه تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية الرئيسية على مدار السنوات الماضية، مع 

استمرارنا في وضع أنفسنا في موقع جيد لتحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل، ويظل 
التطوير المستمر لمنتجات التأمين الجديدة مع تقديم خدمة عمالء متميزة ورعاية القوى 

العاملة لتلبية إحتياجات عمالئنا هو حجر األساس لدينا.

نسعى جاهدين للحصول على ثقة ال تتزعزع مع شركائنا حيث أننا ندرك أنه بالنسبة 
لكثير من أصحاب المصلحة، فإن سمعتنا في السوق اليوم ال تقل أهمية عن أدائنا. نلتزم 

في شركة التأمين العربية التعاونية بضمان العمل بنزاهة وأن يكون لدينا هيكل إداري 
ونظام إلتزام فعال. يعمل جميع موظفينا وأعضاء مجلس اإلدارة لدينا على تعزيز الفهم 

والتوقعات والتطلعات المشتركة من حيث رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا األساسية.

نؤمن أن الحوار الفعال ضروري لبناء عالقات مبنية على الثقة. نستمع باستمرار إلى آراء 
عمالئنا ونبني تباداًل مستمرًا لآلراء مع أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك الجهات 

المنظمة وصناع السياسات، بغرض الحصول على فهم واضح لما يتوقعونه منا كشركة 
للتأمين التعاوني.

 يتوفر لدينا فهم واسع لمسؤوليات شركتنا كشركة تأمين إقليمية. وفي هذا السياق، 
ندرك أهمية المبادرات اإلقليمية والعالمية التي تستهدف تعزيز الممارسات التجارية 

واإلجتماعية والبيئية المسؤولة إلحداث تأثير إيجابي في دفع التنمية اإلجتماعية 
واإلقتصادية والنمو لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

نحن متفائلون بمستقبل واعد بإذن اهلل وسنحافظ على تراث الشركة والتزامها الدائم 
بخدمة عمالئنا. 

عمار الحلواني 
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الرؤية

أن نكون احد شركات التأمين ا�كثر ثقة لعمالئنا في المنطقة وأن نكون 
مساهم� رئيسي� في التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية للمملكة.

الرسالة

توفير مجموعة متنوعة من منتجات التأمين التعاوني لحملة الوثائق لدينا 
وعائد عادل على حقوق المساهمين لدينا مع الحفاظ على مصالح الشركاء 

من خالل التميز في العالقات. 

القيم ا�ساسية

تطبيق معايير أخالقية عالية مع التميز في ا�عمال والتركيز على العمالء 
ونشر ثقافة القيادة والثقة والشفافية وا�بتكار؛ والمسؤولية ا�جتماعية 

والبيئية للشركات.

III
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الحضور ا�قليمي

عززت شركة التأمين العربية حضورها في السوق ا�قليمي من خالل إنشاء 

مكاتب إقليمية في لبنان والكويت والبحرين وا�مارات العربية المتحدة 

وا�ردن وسوريا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وقد وضع ذلك 

شركة التأمين العربية في مصاف شركات التأمين الرائدة في منطقة الشرق 

ا�وسط وعزز قدرتها على تقديم مجموعة واسعة من منتجات التأمين لعدد 

كبير من العمالء في الوقاية من المخاطر من خالل الشراكات العالمية 

الدائمة.

1948 شركة التأمين العربية، لبنان

1949 شركة التأمين العربية، الكويت

1954 شركة التأمين العربية ، البحرين

1962 شركة التأمين العربية، ا�مارات العربية المتحدة

1975 شركة التأمين العربية، ا�ردن

2006 شركة التأمين العربية، سوريا

2007 شركة التأمين العربية التعاونية، المملكة العربية السعودية

2017 شركة التأمين العربية فالكون، سلطنة عمان

IV
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منتجاتنا

توفر شركة التأمين العربية التعاونية مجموعة واسعة من منتجات ا�فراد، 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة  والشركات  للوقاية من المخاطر، 

ويمكن تلخيص المنتجات ضمن الفئات التالية:

- التأمين الصحي

- تأمين المركبات

- تأمين الممتلكات والحوادث

- تأمين الحماية وا�دخار

 V
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V

التأمين الصحي
تتفهم شركة التأمين العربية التعاونية إحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل 

في المملكة العربية السعودية في الحصول على تغطية تأمين صحي الئق 
لموظفيها وُمعاليهم؛ وفي المقابل، تلتزم شركة التأمين العربية التعاونية 

تجاه عمالئها و حملة وثائق التأمين في تقديم خدمات عالية المستوى من خالل 
شبكة مزودي خدمات صحية واسعة النطاق في معظم أنحاء المملكة العربية 

السعودية. كما تتميز في توفير إمتداد جغرافي خارج المملكة العربية السعودية 
لدى شبكة واسعة من مزودي خدمات صحية من خالل تقديم بطاقة التأمين 

الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، األردن، سوريا ومصر.

تقدم شركة التأمين العربية التعاونية منتجات وخطط للتأمين الصحي تتوافق 
تمامًا مع القواعد واللوائح الخاصة بالتأمين الصحي لمجلس الضمان الصحي 

التعاوني. وتتمتع الشركة بالخبرة والكوادر البشرية ذات اإلختصاص في تصميم 
وثائق تأمين صحي تعاوني للمجموعات تفوق الحد األدنى من المنافع القياسية 

والحدود الفرعية للوثيقة الموحدة وفقًا إلحتياجات أصحاب العمل.

إحدى أهم مبادئ العمل لشركة التأمين العربية التعاونية والتي تحرص عليها 
حرصًا شديدًا في اإللتزام  بتطبيقها هي أن حملة الوثائق لدينا يستحقون 

الحصول على أفضل عالج عند الحاجة إليه ألن حياة اإلنسان ذات قيمة كبيرة، 
ويتم ذلك من خالل توفير جميع اإلمكانات المادية والبشرية والتقنية الحديثة 

والتي تساهم في توفير كافة الخدمات الصحية للمؤمن لهم.  
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تأمين المركبات

يحمي التأمين على المركبات التي توفره شركة التأمين العربية التعاونية من 

المخاطر المالية على المركبات من ا�ضرار المادية أو ا�صابات الجسدية الناتجة 

عن حوادث التصادم وضد المسؤولية التي قد تنشأ من هذه الحوادث وغيرها 

من الوسائل ا�خرى.  تضم أنواع وثائق التأمين على المركبات:

وثيقة التأمين الشامل على المركبات
توفر تغطية شاملة على أضرار المركبات وا�صابات الجسدية إضافة الى 

المسؤولية المدنية ضد الغير.

وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير
توفر تغطية للمؤمن عليه من خسائر المسؤولية تجاه الغير فقط، والتي 

تشمل كًال من المركبات وكذلك ا�صابات الجسدية للغير.

V
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V

تأمين الممتلكات والحوادث
يغطي التأمين العام الذي تقدمه شركة التأمين العربية التعاونية الحماية 

على نطاق واسع من مخاطر الممتلكات، المخاطر الهندسية، مخاطر الحوادث، 
مخاطر المسؤولية والمخاطر البحرية.

منتجات تأمين الممتلكات: 
تأمين جميع أخطار الممتلكات 

تأمين الحريق 
تأمين خسارة األرباح  )على اساس إجمالي األرباح( 

التأمين الشامل على المساكن 
تأمين المقتنيات الثمينة 

منتجات التأمين الهندسي:
تأمين على الغاليات والمراجل 
تأمين جميع أخطار المقاولين

تأمين معدات وآليات المقاولين
تأمين تلف المخزون نتيجة توقف التبريد

تأمين جميع أخطار التركيب
تأمين على األجهزة اإللكترونية

تأمين خسارة األرباح الناتجة عن تعطل اآلليات والماكينات والمعدات
تأمين على أعطال اآلليات والماكينات والمعدات
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V

منتجات التأمين ضد الحوادث والمسؤولية: 
الحوادث الشخصية )األفراد والمجموعات(

المسؤولية تجاه الغير
المسؤولية تجاه الغير ومسؤولية المنتجات

المسؤولية المهنية للمهندسين – التغطية السنوية وتغطية المشاريع
المسؤولية المهنية )وسطاء تأمين/ إعادة تأمين(

أخطاء ممارسة المهن الطبية 
المسؤولية المدنية )المصاعد( 

خيانة األمانة 
تأمين النقود )النقدية في الخزينة والنقدية أثناء النقل(

ألواح الزجاج
تعويض العمال 

مسؤولية صاحب العمل 
أعمال الشغب و/ أو اإلضرابات و/ أو االضطرابات المدنية و/ أو الضرر المتعمد

تمديد الضمان للمركبات لألعطال الميكانيكية والكهربائية )المستوى الذهبي، 
الفضي والبرونزي(

منتجات التأمين البحري: 
تأمين شحن البضائع المنقولة )بحرًا، جوًا( )تغطية مفتوحة، رحلة واحدة( 

تأمين هياكل السفن )اليخوت، سفن الصيد، السفن التجارية، قوارب الميناء وغيرها( 
تأمين البضائع المنقولة برًا )تغطية مفتوحة/ رحلة واحدة( 
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تأمين الحماية وا�دخار
 

برنامج التأمين الجماعي للحماية وا�دخار
يعتبر الموظفون البنية ا�ساسية نحو تحقيق الرخاء وا�ستمرارية �ي منشأة، 

فهم دائم� ما ينظرون إلى صاحب عملهم باعتباره ا�فضل؛ وبالتالي فإن 

حمايتهم والحفاظ على مصالحهم لن يؤدي إلى تعزيز والئهم فحسب، بل 

سيجعل أيض� المنشأة صاحبة عمل مميزة بالنسبة لهم.

 

يوفر برنامج التأمين الجماعي للحماية وا�دخار التي تقدمه شركة التأمين 

العربية التعاونية للموظفين حزمة متنوعة من المنافع في حالة الوفاة أو 

العجز (الكلي أو الجزئي الدائم).

 

ويوفر هذا البرنامج للتأمين الجماعي على الحياة للموظفين وُمعاليهم ضمان� 

مالي� على شكل دفعة مالية إجمالية عقب وقوع الحدث المشمول في 

التغطية التأمينية، وفق� لشروط وأحكام البرنامج.

V
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تمّيز ا�عمال

في هذا العصر الذي يتسم فيه السوق العالمي بالسرعة والتغير الديناميكي، 
تتمثل أحد العوامل الرئيسية في نجاح أي منشأة في التحسين المستمر 

لعملياتها واالستفادة من فعاليتها في تمّيز أعمالها. ُتطبق شركة التأمين 
العربية التعاونية أفضل الممارسات في إدارتها وتحقيق النتائج المرجوة، وكل 

ذلك يعتمد على مجموعة من المبادئ ا¢ساسية.  وُتعد شركة التأمين العربية 
التعاونية، من خالل تطبيق ممارسات متكاملة للتقييم القائم على نماذج تمّيز 
ا¢عمال وتحسين العمليات، فريقها من المهنيين لتحقيق أهدافها المؤسسية 

المتمثلة في التميز في ا¢عمال من حيث تعزيز ا¢داء العام والنمو المستدام. 
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إدارة الرأسمال البشري

في شركة التأمين العربية التعاونية، ندرك أن إدارة الموارد البشرية تمثل 
المفتاح ا�ساسي لزيادة كًال من النمو التنظيمي وفعالية الموظفين على حد 

سواء. حيث نسعى دائم� إلى جذب القوى العاملة الوطنية الموهوبة من خالل 
إلتزامنا بالسعودة وضمان حصولنا على المواهب المناسبة لتنفيذ 

إستراتيجيات أعمالنا المؤسسية حالي� وفي المستقبل.  في شركة التأمين 
العربية التعاونية نعتبر موظفينا رأسمال بشري ونسعى باستمرار نحو جذب 
المواهب الوطنية الشابة، ومواصلة تطويرها والحفاظ عليها ومكافأتها في 

بناء الموارد البشرية الوطنية لتحقيق ا¯ستدامة ا¯جتماعية وا¯قتصادية.
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المسؤولية ا�جتماعية للشركة

ندرك في شركة التأمين العربية التعاونية التأثير ا�جتماعي الكبير الذي يمكن 
أن نخلقه من خالل رفع الوعي ا�جتماعي بين المجتمعات وقطاعات ا�عمال 

وا�فراد، وتثقيفهم لتحسين أعمالهم وعملياتهم للمساعدة في منع 
المخاطر بدًال من مجرد تأمينهم ضدها، وإحداث الفرق بطرق تتجاوز دفع 

المطالبات.  
وتساعد شركة التأمين العربية التعاونية المجتمعات وقطاعات ا�عمال 
وا�فراد على ا�ستعداد للكوارث والحد من آثارها وذلك من خالل القيام 

بحمالت للتوعية الفعالة والوقاية من المخاطر. 
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