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نبذة عن الشركة
يعود تاريخ شركة التأمين العربية في الشرق األوسط إلى  75عامًا ،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
 265مليون 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  200موظف.
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 تباد ً
ال 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 اﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأن ﻧﻜﻮن
ﻣﺴﺎﻫﻤ رﺋﻴﺴﻴ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺪﻳﻨﺎ
وﻋﺎﺋﺪ ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎء
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت.

اﻟﻘﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء
وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﺑﺘﻜﺎر؛ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
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اﻟﺤﻀﻮر اﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻋﺰزت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء
ﻣﻜﺎﺗﺐ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واردن وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن .وﻗﺪ وﺿﻊ ذﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ وﻋﺰز ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻌﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
 1948ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن
 1949ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ
 1954ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 1962ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 1975ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اردن
 2006ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻮرﻳﺎ
 2007ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 2017ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﻜﻮن ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
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ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ
ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻓﺮاد،
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺤﻮادث -ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وادﺧﺎر
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التأمين الصحي
تتفهم شركة التأمين العربية التعاونية إحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل
في المملكة العربية السعودية في الحصول على تغطية تأمين صحي الئق
ومعاليهم؛ وفي المقابل ،تلتزم شركة التأمين العربية التعاونية
لموظفيها ُ
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 اﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺘﺼﺎدم وﺿﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺧﺮى .ﺗﻀﻢ أﻧﻮاع وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت:

وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺿﺮار اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ.

وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ
ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻘﻂ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ.
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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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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 وادﺧﺎر

I

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ وادﺧﺎر

II

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ي ﻣﻨﺸﺄة،
ﻓﻬﻢ داﺋﻤ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻓﻀﻞ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻻﺋﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﺳﻴﺠﻌﻞ أﻳﻀ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ وادﺧﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو
اﻟﻌﺠﺰ )اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺪاﺋﻢ(.
وﻣﻌﺎﻟﻴﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧ
وﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ُ
ﻣﺎﻟﻴ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ وﻗﻮع اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺸﻤﻮل ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ،وﻓﻘ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
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ﺗﻤﻴﺰ اﻋﻤﺎل
ّ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ،
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح أي ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤ ّﻴﺰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎُ .ﺗﻄﺒﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ،وﻛﻞ
ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ا¢ﺳﺎﺳﻴﺔ .و ُﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤ ّﻴﺰ
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 اﺳﺎﺳﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء .ﺣﻴﺚ ﻧﺴﻌﻰ داﺋﻤ إﻟﻰ ﺟﺬب اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
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 اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻧﺪرك ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻧﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻋﻤﺎل
واﻓﺮاد ،وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻊ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﺿﺪﻫﺎ ،وإﺣﺪاث اﻟﻔﺮق ﺑﻄﺮق ﺗﺘﺠﺎوز دﻓﻊ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت.
وﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻋﻤﺎل
واﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻜﻮارث واﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺤﻤﻼت ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
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