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مقدمة لتقرير االستدامة لشركة إعادة
وضعت شركة إعادة، كونها واحدة من 

أهم شركات إعادة التأمين في المنطقة، 
االستدامة كجزء ال يتجزأ من مهامها 

تألساسية حيث تحول الوعي نحو 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات ليكون نقطًة مهمًة في قطاع 
التأمين وإعادة التأمين مثله مثل أي 

قطاع آخر. طورت شركة إعادة إطار عمل 
متكامل والذي سيأخذ بالشركة إلى 

مستقبل أكثر استدامًة من الناحيتين 
البيئية واالجتماعية. ويشمل إطار العمل 

المتكامل هذا أداًء اقتصاديًا وحوكميًا 
قويًا وعالقات مسؤولة مع العمالء 
والحماية البيئية والتأمين المستدام 
والعناية باألفراد والمجتمعات. وتم 

تطوير هذا اإلطار مع األخذ بعين االعتبار 
مصالح أصحاب المصلحة ومن في داخل 

السعودية، وقد ساهمنا أيضًا من خالل 
سياسات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات المعمول بها لدينا 

بعدد من أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة.

أدخلت شركة إعادة االستدامة في العديد 
من عملياتها، وتشمل هذه العمليات 

الشمول المالي واالجتماعي وحماية البيئة 
واالستثمار المستدام وعمليات الشراء 

المستدامة. نمتنع عن إتمام االستثمارات 
التي قد تلحق األذى بالمجتمع أو البيئة. 

وفي ممارساتنا الشرائية، يتم تقييم 
شركائنا المستقبليين عن طريق عملية 

تتسم بالشفافية. أما في عمليات 
التوظيف لدينا، فنحن نعطي األولوية 

للتحفيز ولبرامج التعليم والتدريب 
ولتمكين اإلناث والسعودة )التوطين(. 

تم تكوين أنظمة الحوكمة لدينا وهيكل 
عملها لحماية مصالح أصحاب المصلحة 

وللتشجيع على الثقة والشفافية 
والمساءلة والسلوك األخالقي. وقامت 

شركة إعادة بتسهيل عملية معالجة 
المطالبات لخلق عالقات متينة مع 

العمالء وتلتزم باتخاذ الخطوات الالزمة 
للتأكيد على خصوصية وأمن بياناتهم. 

ونقوم بتوفير القيمة اإلضافية لعمالئنا 
من خالل عملية التحول الرقمي.

قامت شركة إعادة بتحليالت متكاملة 
ألصحاب المصلحة وعالقاتهم. وتم تحديد 

قنوات واضحة للتواصل لكل مجموعة 
من أصحاب المصلحة. يتم إعطاء األولوية 

ألصحاب المصالح بناًء على التأثير الذي 
تملكه عمليات شركة إعادة عليهم والحد 
الذي تؤثر به إجراءاتهم وآراؤهم ووجهات 

نظرهم على شركة إعادة. ويتم التركيز 
على عوامل الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات عند القيام بمثل هذه 

التحليالت.

نحن نلتزم بمسؤولية الشركة االجتماعية، 
ويتعزز ذلك بكوننا شركة تلتزم بالشريعة 
اإلسالمية. ونقوم بدمج أفكار الحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في 
ممارساتنا للتأمين من خالل التأكيد على 

الوصول للمصلحة االجتماعية بحلولنا 
لنقل المخاطر. وُنظهر أيضًا التزامنا نحو 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات من خالل المبادرات التي ترفع 

من الظروف االجتماعية واالقتصادية 
للمجتمعات المحلية. وقد بدأت شركة 
إعادة بالعديد من المبادرات التي تركز 

على المجتمع ومنها رعاية الرياضة 
واألحداث المتعلقة بالتأمين وتقديم 

العون للجمعيات الخيرية وبرامج التطوير 
للموظفين الشباب والفحوصات الطبية 
للموظفين وفرص التدريب والتوظيف 

للطالب في فترة الصيف واالستثمار في 
المجتمعات عن طريق الزكاة وتدريبات 

اإلسعافات األولية.

على الرغم من التسهيالت التي ظهرت 
بسبب التكنولوجيا، يبقى األساس لدينا 
هو صقل مهارات موظفينا وتحفيزهم. 
تتطلب طبيعة مجالنا أن نقوم بالتدريب 

والتمكين وتطوير المهارات باستمرار. 
فنركز على تطوير المهارات المهنية 

واإلدارية للمناصب األعلى لدينا، وتقع 
العدالة والتنوع والشمول في صلب 

سياسات الموارد البشرية لدينا. ونعطي 
األهمية لرفع مشاركة اإلناث حيث ارتفع 

عدد الموظفات اإلناث لدينا بنسبة 
11.5% في عام 2021. وقد بدأت شركة 

إعادة بتطبيق عدد من المعايير الصديقة 
للمرأة وذلك لضمان الخصوصية واألمان 
لهن. باإلضافة إلى ذلك، يتم توفير فرص 
التدريب للموظفات اإلناث على المهارات 

اإلدارية والقيادية. وتتوفر مخصصات 
إجازة سخية للوالَدين، والتي بدورها تحافظ 
على التوازن بين العمل والحياة الشخصية 

لموظفينا.

بينما تملك شركة إعادة بصمًة بيئيًة 
صغيرًة، فإنها تأمل بأن تكون مثااًل يحتذى 

به من ناحية عملياتها. في عام 2021، 
تم تطبيق العديد من المبادرات المختلفة 
مثل التحول إلى األجهزة الموفرة للطاقة 

والتخلص األمثل للنفايات اإللكترونية 
وتجديد وإعادة استخدام الحواسيب. 

وقد تبنت الشركة أيضًا نظامًا للطباعة 
صديقًا للبيئة ونظام التوقيع اإللكتروني 
للمساهمة في الحد من استخدام الورق.

ما تم ذكره سابقًا ليس إال ملخصُا 
لممارسات وإستراتيجيات شركة إعادة من 

أجل االستدامة، ويمكن الحصول الحقًا 
على وصف أكثر تفصياًل للنواحي التي تم 

ذكرها مسبقًا في هذا التقرير.
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نهج استدامتنا
أصبحت الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات محط اهتمام قطاع التأمين وإعادة 
التأمين، شأنه شأن العديد من القطاعات األخرى 

في الوقت الحالي، وذلك في ضوء إدراك 
متنام من المشاركين في أسواق التأمين بأن 
المشرعين ووكاالت التصنيف والمستثمرين 

والعمالء والوسطاء يبنون تقييمهم ألدائهم وأداء 
المنافسين في السوق على الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والحوكمة البيئية. وقد زاد مستوى 
الوعي حول أهمية االستدامة خالل فترة جائحة 

كوفيد-19، حيث تم تأسيس تحالف محافظ 
التأمين الخالية من الكربون )NZIA( والتي قامت 
به ثماني شركات عالمية للتأمين وإعادة التأمين، 

ويتعهد أعضاء التحالف بتحويل محافظهم 
التأمينية لتكون خالية من أخطار انبعاثات غازات 
الدفيئة قبل عام 2050. يمكن لمعايير الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات أن تساعد 

نين ومعيدي التأمين والوسطاء على  المؤمِّ
تحسين مستوى رضا العمالء وتحديد فرص 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
بفعالية وتحسين المنافسة.

انطالقًا من مركز الشركة كإحدى أكبر شركات 
إعادة التأمين في المنطقة، نسعى ألن نكون 
أصحاب مبادرة في تبني أساسيات االستدامة 

ووضع ممارسات مناسبة لنشاط إعادة التأمين، 
والتي نحتفظ من خاللها بنزاهتنا ومبادئ عملنا 
الرئيسية مما يمنح شركتنا القدرة على تمكين 
 المجتمعات. وعلى الرغم من أن رحلة التعافي 

 من الجائحة لم تكتمل بعد، فإنها سمحت 
للشركة من اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل أكثر 

فاعلية. يتوضح التزام الشركة بمبادئ االستدامة 
عبر نشر تقرير االستدامة الخاص بنا، لنكون من 

 أوائل الشركات إلعادة التأمين في الشرق 
األوسط التي تقوم بذلك. وقد تم تطوير إطار 

عمل االستدامة لدينا بدمج عوامل الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في 

إستراتيجيتنا وخططنا وإجراءاتنا.

تقودنا اإلستراتيجيات التي تم وضعها وتحسينها 
خالل هذه الفترة نحو مستقبل أكثر وعيًا من 
الناحيتين االجتماعية والبيئية، وشملت هذه 

اإلستراتيجيات الحد من البصمة الكربونية 
للشركة والمحافظة على النمو في فترة ما 

بعد األزمة وذلك عن طريق التطوير االجتماعي 
ومشاركة الموظفين وتوسيع قاعدة عمالئنا. ُتعد 

حوكمة الشركات   –

األخالقيات    –
واالمتثال

األداء المالي   –

تطوير المواهب    –

التنوع والشمول    –

الصحة والرفاهية    –

االستثمار المجتمعي   –

حماية البيانات    –
واألمن السيبراني 

رضا العمالء   –

االبتكار والرقمنة    –

الخدمات    – 
والمنتجات 
المستدامة

إدماج الحوكمة    – 
البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 
في قطاع التأمين 

االستثمار بمسؤولية    –

الحصول على التأمين    –

التغير المناخي والتحول في    –
مجال الطاقة 

اإلدارة البيئية   –

الموائمة مع التوجهات    –
التنموية الوطنية

استدامة سالسل    –
اإلمداد 

األداء الحوكمي 
واالقتصادي 

القوي

 عالقات 
 العمالء 
المسؤولة

رعاية األفراد 
والمجتمع

 التامين 
المستدام  

 الحماية 
البيئية

المساهمة 
الوطنية

 زاد مستوى الوعي حول 
أهمية االستدامة خالل فترة 

جائحة كوفيد-19.

إستراتيجيتنا لالستدامة
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االستدامة في صلب عملية صنع القرار لدينا، 
ونحافظ على واجبنا في حماية األفراد واألعمال 
من أهم المخاطر التي قد يتعرضون لها وذلك 

لكوننا شركة ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية. 
ومن خالل خبرتنا في مجال االستدامة، أسسنا 

إطار عملنا لبيان التزامنا ورغبتنا في تحقيق 
الشفافية وخضوعنا للمساءلة وتحقيق الوعي 

البيئي واالجتماعي.

تم أخذ مصالح أصحاب المصلحة لشركتنا بعين 
االعتبار عند وضع إطار العمل، وذلك باإلضافة 
إلى الرؤى واألهداف الوطنية واإلقليمية، مثل 

رؤية السعودية 2030 ومعايير االستدامة الوطنية 
ومعايير المبادرة العالمية للتقارير وأهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة. ويلخص الرسم 
البياني التالي أبرز معالم إطار عملنا.

أهم أصحاب المصلحة ومشاركتهم
ُنعّرف أصحاب المصلحة بكونهم جهات )فردية 

أو مؤسسية( تتأثر بنشاطات شركة إعادة ولديهم 
القدرة على التأثير على الشركة من خالل أعمالهم 

وآرائهم ومواقفهم. تتأسس إستراتيجيتنا 
لالستدامة على ما يعنيه أصحاب المصلحة لنا 

من العمالء والوسطاء والمساهمين والمحللين 
والمستثمرين والموظفين والهيئات التنظيمية 

والمزودين وشركاء العمل.

سيتم التعريف بمجموعات أصحاب 
المصلحة لدينا باختصار تاليًا:

العمالء: مكونون بشكل أساسي من شركات 
التأمين الخاضعة إلعادة التأمين مع شركة إعادة 
وبالتالي ُيعّدون زبائنها. نحن نتبع نهجًا ُيركز على 

العميل وتؤثر عالقات العمالء بشكل مباشر على 
نجاحنا وُتعد مقياسًا له.

الوسطاء: وهم أفراد أو شركات وسيطة تحقق 
التعاون بين شركة إعادة والعمالء المؤمنون. 

وتتلخص مهمتهم في المساعدة على االتفاق 
على التعرفة والعقود ومساعدة أطراف العقد 

على إيجاد أفضل السياسات المتبعة في 
األسواق.

 المساهمون: وهم ُمالك رؤوس األسهم 
في شركة إعادة.

المستثمرون: وهم المستثمرون الحاليون 
والمحتملون لشركة إعادة.

الهيئات التنظيمية: ُيعد البنك المركزي السعودي 
الهيئة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن شركة 

إعادة وعن كافة قطاع التأمين. وتخضع شركة 
إعادة لكونها شركًة مسجلًة إلى التنظيم من قبل 
هيئة السوق المالية في السعودية ووزارة التجارة 

واالستثمار السعودية أيضًا. يؤكد إطار عملنا 
لحوكمة الشركات على التزامنا بالقوانين والقواعد 
والتشريعات الصادرة عن هذه الهيئات التنظيمية.

المحللون: وهم خبراء في تحليل البيانات وإعداد 
ونشر معلومات العمالء لشركة إعادة. ويقوم 

المحللون بتحليل حسابات التأمين ومراجعة 
الخطط التأمينية وإدارة الحسابات التابعة للشركة. 
باإلضافة إلى تعريف القضايا للعمالء المحتملين 
ووضع التوصيات حول أماكن االستثمار المحبذة 

وغير المحبذة.

الموظفون: يبقى وجود الموظفين ال يستغنى 
عنه، وذلك بالرغم من التكنولوجيا والموارد 

الخارجية التي تملكها شركة إعادة. نقوم بتوظيف 
موظفين موهوبين وتهمهم مصلحة العمالء 
باإلضافة إلى توظيف اإلدارة القوية والخبرات 

التقنية الداخلية. ونسعى إلى توفير الفرص لهم 
لتطوير كفاءاتهم والتحسين من وظيفتهم، وتوفر 

شركة إعادة بيئة عمل آمنة ومتنوعة وشاملة 
للموظفين لتحفيزهم في عملهم ومساعدتهم 

على إبراز قدراتهم.

المزودون وشركاء العمل: وهم مجموعة األفراد 
أو الشركات التي تزود شركة إعادة بالسلع 

والمنتجات والخدمات المختلفة.

المجتمع: تساهم شركة إعادة مساهمًة مباشرًة 
وكبيرًة في اقتصاد المملكة وذلك لكونها 

إحدى أكبر الشركات. وتقلل الشركة المخاطر 
بطبيعة عملياتها عبر نطاق واسع من األعمال 

واألفراد وبالتالي المجتمعات. ويتم كذلك القيام 
 بنشاطات المسؤولية االجتماعية التي تركز 

على المجتمع.

تتأسس إستراتيجيتنا 
لالستدامة على ما يعنيه 

أصحاب المصلحة لنا.
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ُيظهر المخطط التالي مجموعات أصحاب المصلحة وآليات وقنوات مشاركاتهم. 

نسعى دومًا إلى تحقيق 
توقعات أصحاب المصلحة 

وزيادة القيمة من خالل 
القيام بأعمالنا بأعلى 

مستوى للشفافية 
والمسؤولية

قنوات شفافة   –
للتواصل مع أصحاب 

المصلحة

التقارير السنوية  –

االجتماعات العامة   –
السنوية

إعالن النتائج المالية   –
بشكل ربع سنوي

النشرات الصحفية  –

مؤتمرات واجتماعات   –
فردية مع المساهمين

تطبيق عالقات   –
العمالء للهواتف 

الذكية

إطار عمل   – 
التعرض للمخاطر

المساهمون 
والمحللون 

والمستثمرون 

نتبع نهج عمل يركز على 
العميل، ونستثمر في 

تحقيق توقعات العمالء 
 ومساعدتهم على 
تحقيق أهدافهم.

قنوات التواصل   –
 االجتماعي ومنها 

لينكد إن

مكاتب مساعدة   – 
لخدمة العمالء

ندوات حول األسواق  –

األحداث العالمية   –
واإلقليمية المتعلقة 

بالقطاع

إطار عمل لألمن   –
السيبراني

 العمالء 
والوسطاء

لقد وضعنا إطار عمل 
مفصل لحوكمة الشركات 

لإلشراف على االلتزام 
بالقوانين والقواعد 

والتشريعات المعمول 
بها في المملكة العربية 

السعودية وفي األسواق 
التي نتواجد فيها. 

لجنة التدقيق  –

التدقيق الخارجي  –

قسم االمتثال  –

اللجنة التقنية  –

لجنة مخاطر األعمال  –

التقارير السنوية  –

 الهيئات 
التنظيمية

 نختار المزودين بعناية 
ممن يشاركون قيمنا، 

 ونلتزم بالمعاملة 
 األخالقية والعادلة 

مع الجميع.

قسم المشتريات  –

التقارير السنوية  –

تقارير وكاالت االئتمان  –

 الموردين 
وشركاء العمل

نشارك ونستثمر بقوة بما 
فيه مصلحة المجتمعات 

التي نخدمها.

التبرعات للمجتمعات  –

رعاية األحداث  –

الجلسات وورشات   –
العمل التدريبية

المساعدة في حماية   –
األصول الوطنية

المجتمع

 نسعى لتوفير فرص 
التدريب والتطوير لموظفينا 

للتحسين من كفاءاتهم 
وتوفير بيئة عمل آمنة 
وصحية وشاملة لهم.

فريق الموارد البشرية  –

الجلسات وورشات   –
العمل التدريبية

برامج التطور   – 
الوظيفي

برامج مشاركة   –
الموظفين

قنوات تواصل   – 
شفافة

سياسة اإلبالغ   – 
المبكر للحوادث

الشبكة الداخلية   – 
لشركة إعادة

تغطية مخططات   –
الصحة والحياة

 

الموظفون

 العمالء 
والوسطاء

المساهمون 
والمحللون 

والمستثمرون 

الموظفون

المجتمع

 الموردين 
 وشركاء 
العمل

 الهيئات 
التنظيمية
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ُنعرف المواضيع الجوهرية بالمسائل التي لديها 
أكبر األثر على عملنا وعلى أصحاب المصلحة، 
وتم إعطاء األولوية في عام 2021 ألهم هذه 

المواضيع. وكما هو موضح تاليًا، تم ترتيب 
المواضيع الجوهرية حسب األهمية وذلك من 
خالل التحليالت التي تعبر عن مصالح أصحاب 

المصلحة وشركة إعادة.

 في كل مرحلة من مرحلة توزيع األولويات، 
نهدف إلى التحسين من العوامل التي قد تؤثر 

على عمل شركة إعادة وعلى أصحاب المصلحة، 
مع إعطاء األولوية للجوانب المتعلقة بالحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. تُحل 
حوكمة الشركات بالمركز األول في سلم 

مواضيعنا الجوهرية. وعالوة على ذلك، نركز 
أيضًا على األمن السيبراني وتطوير المواهب 
ودعم االستراتيجية الوطنية والتغير المناخي 

واألداء األخالقي والمالي، متبوعًة برضا العمالء 
والشمول واالندماج مع التأمين والمنتجات 
المستدامة واالستثمار المجتمعي والرفاهية 
واإلدارة البيئية وعمليات الشراء المستدامة. 

تتلخص التزاماتنا بالنقاط التالية:

العمل لتحقيق رؤية السعودية 2030	 
الشفافية واالنفتاح والخضوع للمساءلة	 
إدماج معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية 	 

 وحوكمة الشركات بالتزامن مع إدارة 
بصمتنا البيئية

الحفاظ على أعلى معايير عالقات العمالء	 
توطيد العالقات مع أصحاب المصلحة	 
حماية وتمكين قوتنا العاملة ومجتمعاتنا	 
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لترتيبالمواضيع الجوهرية

1حوكمة الشركات

2حماية البيانات واألمن السيبراني

3تنمية وتطوير المواهب

4خدمة اإلستراتيجية الوطنية

5التغير المناخي والتحول في مجال الطاقة

6األخالقيات واالمتثال 

7األداء المالي 

8رضا العمالء

9التنوع والشمول 

10دمج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع التأمين 

11االبتكار والرقمنة

12االستثمار بمسؤولية 

13الوصول الى التأمين 

14الخدمات والمنتجات المستدامة

15االستثمار المجتمعي 

16الصحة والسالمة

17اإلدارة البيئية 

18عمليات الشراء المستدامة



أداتنا نحو االستدامة

سياستنا لالستدامة
تحرص شركة إعادة على دمج سياساتها نحو 

االستدامة في صلب رؤيتها ومهمتها، ويمتد 
مفهومنا لالستدامة إلى ما هو أبعد من التأثير 

المباشر على العمالء والموظفين، لتشمل 
المحافظة على البيئة والمساهمة في الشمول 

المالي واالجتماعي، كما ندمج مبادئ االستدامة 
في سياساتنا وإجراءاتنا وممارساتنا، حيث أن 

حماية البيئة تتناغم أيضًا مع قيمنا اإلسالمية.

وتمارس شركة إعادة أيضًا االستثمار المستدام 
والذي يركز على أهمية تضمين مبادئ الحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في 
ممارساتنا االستثمارية، حيث نقوم بتجنب 

االستثمارات التي قد تسبب األذى للبيئة أو 
المجتمع. وتحدد الئحة قواعد السلوك المهني 
واألخالقي للشركة أسس عالقاتنا مع العمالء 

وتضمن أن تعاملنا معهم يتم بعدالة وأخالقية. 
ويتم القيام بممارسات الموارد البشرية لدينا 

بشكل يشجع من المعاملة العادلة للموظفين 
وتنوعهم وتكافؤ الفرص، وتقوم الشركة 

أيضًا بالعديد من برامج المسؤولية االجتماعية 
وذلك لرفع المستوى االجتماعي واالقتصادي 

للمجتمعات التي نتواجد فيها. 

مساهمتنا الوطنية
من خالل التزامنا بالمساهمة الفاعلة في النهضة 

الوطنية، تطمح شركة إعادة بالقيام بدور إيجابي 
في تحقيق رؤية السعودية 2030 على أرض 
الواقع، ويعد النمو االقتصادي في صميم 

خططنا، األمر الذي يوفر الفرص للمواطنين 
السعوديين عبر توفير التدريب والتطوير بما 

في ذلك تمكين المرأة ودعمها في مجاالت 
التطور المهني والوصول إلى المناصب العليا 

في الشركة. باإلضافة إلى ذلك، تعطي الشركة 
األولوية الستقطاب الكوادر الوطنية وتزويدهم 

بالمهارات الالزمة بهدف بناء قاعدة من العناصر 
البشرية الوطنية المؤهلة قادرة على قيادة قطاع 

إعادة التأمين في المملكة. وعالوة على ذلك، 
تعمل شركة إعادة على زيادة نسبة السعودة في 

الشركة بشكل سنوي.

2021202020192018

نسبة السعودة من المجموع الكلي 
75717164للقوى العاملة )%(

83775743نسبة السعودة من اإلدارة العليا )%(
المجموع الكلي لعدد الموظفين من 

54464539الجنسية السعودية
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تعطي الشركة األولوية 
الستقطاب الكوادر الوطنية 
وتزويدهم بالمهارات الالزمة 

 بهدف بناء قاعدة من 
العناصر البشرية الوطنية 

المؤهلة القادرة على قيادة 
قطاع إعادة التأمين

 احتفال منسوبي إعادة 
 باليوم الوطني للمملكة 

العربية السعودية
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المساهمة في المجتمع واالقتصاد السعودي

أبرز األحداثالمساهمة  لمنحى

 زيادة المحتوى المحلي عن طريق المحافظة على المحتوى المحلي 
أقساط إعادة التأمين داخل المملكة وزيادة قيمتها في 

االقتصاد المحلي.

 احتفظت إعادة بحوالي 1.2 مليار ريال سعودي داخل السوق السعودي 
 )مما يمثل معدل 8% من سوق إعادة التأمين السعودي( بين عامي 

2016 و 2020.  

 المشاركة في دعم نمو الناتج اإلجمالي المحلي غير صادرات الخدمات
النفطي وذلك من خالل تصدير خدمات إعادة التأمين 

لألسواق العالمية مما يدعم تمثيل الشركة للمملكة في 
الساحة العالمية.

تأخذ األعمال العالمية إلعادة ما نسبته 57% من حافظة أعمالها، وتتواجد 
الشركة في 50 سوق عالمي.

إجمالي األقساط المكتتبة
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  في السعودية

  حول العالم

التنوع الجغرافي لمحفظة األعمال 

%29

%43

%8%4

%16

المملكة العربية السعودية    
الشرق األوسط  

أفريقيا  
آسيا  

مناطق أخرى   
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االستدامة في سالسل اإلمداد
تتبنى الشركة ممارسات مسؤولة ومستدامة في 

إدارة سالسل اإلمداد والعالقات مع الموردين. 
وتتم عمليات االختيار بشفافية وبضمان تقييم 

وتوثيق جميع شركاء العمل قبل القيام بأي 
تعامالت تجارية. 

 RMS في عام 2021، دخلنا بشراكة مع شركة
– وهي شركة رائدة في حلول مخاطر الكوارث – 
لتبني نماذج وخدمات RMS للحصول على رؤية 

أشمل للسوق اآلسيوي. 
ستتيح االتفاقية لشركة إعادة أن ُتحّسن من 

قدرات تحليل المخاطر عبر عدة مناطق منها الهند 
والصين والفلبين.

خالل العام، قمنا أيضًا بتبني اإلجراءات التالية 
لتقوية سالسل اإلمداد:

 استحداث مشروع التوقيع الرقمي 	 
لضمان التوثيق والنزاهة وعدم النسخ 

المسرف للوثائق، مما أدى إلى تخفيض 
استهالك األوراق.

التحقق من الهوية القانونية عبر الرقم الموحد 	 
الوطني وصالحية التراخيص التنظيمية 

باستخدام حلول مؤتمتة.
تطبيق تقييم التصنيف االئتماني على شركاء 	 

عمل شركة إعادة.
تحسين أتمتة عمليات الشراء ودمجها مع 	 

الوظائف ذات الصلة.

أبرز األحداثالمساهمة  لمنحى

 نقوم بعمليات تناوب أعمال الموظفين وذلك إلبقائهم التدريب والتعليم
 على اطالع دائم حول إجراءات عمل الشركة. يتم عقد 

 جلسات التدريب التقني والفني باإلضافة إلى ورشات 
 العمل الداخلية وذلك لضمان أهلية جميع الموظفين 

بشكل كاٍف.

يخضع جميع موظفونا للتدريب

يتم إبداء الدعم للموظفين من خالل منح الرعاية من وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية، والبنك المركزي السعودي، وبوابة طاقات، ودروب، 

واألكاديمية المالية. ويضمن الدعم المستمر لتقدير وقت وجهد موظفينا وتقديم 
الشهادات لهم، تم استثمار مبلغ 311,430 ريال سعودي خالل العام 2021 في 

عمليات تدريب الموظفين.

 تطوير الشباب 
والتوطين

 من خالل فرص التدريب الموجه للشباب السعودي، 
توفر شركة إعادة الفرصة للخريجين والخريجات الكتساب 

 المهارات والخبرات الالزمة لتأهيلهم ليكونوا لخبراء في 
مجال التأمين وإعادة التأمين.

ويتم تقديم برامج التدريب التعاوني الالزمة لتقديم المعرفة 
العملية للطالب، وعقد برنامج “صيفي” لتزويد الطالب 

والطالبات خالل إجازة الصيف بلمحة عامة عن عمل الشركة، 
ويهدف برنامج “تمهير” إلى توفير الخبرة العملية للخريجين 

لتأهليهم لدخول سوق العمل.

 وتقع أولوية االختيار على الشباب والشابات السعوديين 
سعيًا منا إلى رفع نسبة التوطين في شركة إعادة.

 يشكل الموظفون تحت سن 30 عامًا داخل شركة إعادة ما نسبته %21 
من قوتها العاملة.

 ابتكار وتطوير 
المنتجات  

 المساهمة في وضع وتطوير المعايير والممارسات 
 المهنية وبناء الحلول المبتكرة التي تقود إلى استخدام 

خدمات التأمين بشكل أكبر وحماية األصول الوطنية.

المشاركة في مبادرات تطوير األسواق.

المشاركة المستمرة في لجان القطاع.

 القيام بدور شركة إعادة التأمين الرئيسي لبرنامج تأمين العيوب الخفية، 
 وهو برنامج لتقديم الحماية ضد الضرر األساسي في مشاريع المباني 
 التجارية والسكنية، والذي سيكون سببًا لتحسين جودة المباني ودعم 

جهود الحكومة لتوفير السكن.

تحسين معايير التدقيق والتقييم للمزودين.	 
نشر التوعية حول األمن السيبراني للمزودين.	 

لكي نضمن استكمال هذه العمليات ألهدافنا 
في االستدامة، نقوم أيضًا بتقييم أثر المنتجات 
التي يتم شراؤها من منظور االستدامة، ونركز 

على تطوير المحتوى المحلي، ونقيس النفقات 
المحلية. ال يتيح لنا االستعانة بالمصادر المحلية 

إيجاد شركاء موثوقين وحسب، بل يدعم أيضًا 
رؤية السعودية 2030 عن طريق تشجيع تطوير 

االقتصاد الوطني.
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حوكمة الشركة 
كشركة قيادية في مجال إعادة التأمين في 

المملكة، تلتزم شركة إعادة بأعلى معايير حوكمة 
الشركات، ونطمح إلى تأسيس بيئة عمل تشجع 
الثقة والشفافية والمسؤولية جنبًا إلى جنب مع 

األنظمة العالمية، مما يهيئ المجال لالستثمارات 
طويلة المدى واالستقرار المالي ونزاهة العمل 
لتنمو في مجال االقتصاد. ُوجد نظام الحوكمة 

المعمول به من أجل ضمان حماية أصحاب 
المصلحة والمساهمين ُمركزًا على كفاءة مجلس 

اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية.

تتبنى سياسات حوكمة الشركة في تعزيز 
الشفافية والقدرة على اإلفصاح. تتم جميع 

االتصاالت عبر موقع السوق المالية السعودية 
“تداول” ومن خالل تطبيق عالقات المستثمرين 

للهواتف الذكية حيث يتم هناك اإلفصاح عن 
ممارسات حوكمة الشركة في إعادة. ويتم 

مشاركة جميع التحديثات المهمة مع أصحاب 
المصلحة للشركة، ويقوم قسم عالقات 

المستثمرين في الشركة بذلك من خالل العمل 
الدؤوب على عرض المعلومات المهمة في 

 االجتماعات وردًا على االستفسارات. تم 
عقد 11 اجتماعًا للمستثمرين و5 مؤتمرات 

للمستثمرين خالل هذا العام.
  

 يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على 
 عمليات التدقيق والتقرير المالي واإلدارة 

 الداخلية والمتطلبات القانونية لشركة إعادة، 
كون المجلس هو الهيئة التي تنفذ اإلدارة 

 الصارمة. يتألف مجلس اإلدارة من خمسة 
أعضاء غير تنفيذيين وثالثة أعضاء مستقلين 

وعضو واحد تنفيذي.

 فيما يلي أبرز السياسات التي تحكم 
أنشطة المجلس:

سياسة حوكمة الشركة 	 
سياسة تضارب المصالح	 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات	 
معايير الترشح واختيار أعضاء مجلس اإلدارة 	 

وأعضاء اللجان التابعة للمجلس 
قواعد وإجراءات عمل لجان المجلس اإلدارة	 
 سياسة المكافآت والتعويضات 	 

لمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

نسبة مجموع المشتريات 
التي تم إنفاقها على الموردين 

المحليين )بالريال السعودي(
2021

%77
2020

%81
2019

%77

المبلغ الذي تم إنفاقه على 
 الموردين المحليين 
)بالريال السعودي(

2021

17,085,162.70
2020

14,517,512
2019

13,229,777

 عدد الموردين 
المحليين

2021

146
2020

82
2019

92

المشتريات
المجموع الكلي لنفقات 

المشتريات )بالريال السعودي(
2021

22,274,905.48
2020

17,821,956
2019

17,287,799

عدد الموردين المحليين

146   2021

82  2020

 نسبة اإلنفاق 
على الموردين المحليين

%77   2021

%81  2020

1
3

14
1114

12
10
8
6
4
2

مكالمات 
واجتماعات 
المستثمرين

2018201920202021

2018

3
22

5

201920202021

7
6
5
4
3
2
1

مؤتمرات 
المستثمرين
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أخالقيات وامتثال أعمالنا 
يلتزم مندوبو الشركة بالئحة السلوك األخالقي 

والمهني والتي تتطلب من الموظفين أن يقوموا 
بأنشطتهم بما يتوافق مع هذه الالئحة وبطريقة 

أخالقية. وتهدف هذه الالئحة إلى تعزيز ثقافة 
 مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة بطريقة 

صارمة داخل شركة إعادة. وتقوم الشركة بعقد 
جلسات التوعية والتدريب لموظفيها للتأكد من 

تطبيق القواعد المهنية واألخالقية وااللتزام 
بالسلوك المسؤول. تتمثل السياسات التي 

سجل السلوك األخالقي لدينا

2021202020192018

0000عدد الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم أو محاسبتهم بخصوص مخالفات
0000نسبة العمليات التي تم تقييمها بخصوص المخاطر المتعلقة بالمخالفات )%(

97908570نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم على مكافحة الجرائم المعلوماتية )%(
 نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم على المخاطر المتعلقة 

95939188بغسيل األموال والجرائم المالية )%(

حاالت عدم االمتثال بالقوانين واألنظمة 

2021202020182019

1100المجموع الكلي لحاالت عدم االمتثال بالقوانين واألنظمة
0000المجموع الكلي للجزاءات غير النقدية

0000المجموع الكلي للتسويات القانونية والشرعية )بالريال السعودي(

وتثقيف الموظفين والشركاء في هذا الخصوص. 
كما يشرف مجلس اإلدارة بشكل مباشر ومن 
خالل لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر على 
التأكد من فعالية واستقاللية منظومة الرقابة 

وااللتزام بالشركة. 

 تتحدث عن السلوك األخالقي لشركة 
إعادة بما يلي:

سياسة وإجراءات مكافحة غسيل األموال 	 
ومكافحة تمويل اإلرهاب

ميثاق لجنة مكافحة االحتيال	 
سياسة مكافحة االحتيال	 
سياسة قبول العمالء	 
ميثاق االلتزام	 
سياسة االلتزام	 

 سياسة الحد من التداول بناء على 	 
معلومات داخلية

مدونة القواعد األخالقية والمهنية. 	 
سياسة اإلبالغ المبكر عن المخالفات	 

تعبر سياسة اإلبالغ عن المخالفات عن قدرة 
أصحاب المصلحة والموظفين على المراقبة 

واإلبالغ عن أي اختراقات مثل الفساد أو 
االختالس أو االحتيال والسلوك غير األخالقي 

وسوء استخدام السلطة واالستفادة من أي 
ميزات وجوائز غير مستحقة واإلفصاح عن 

المعلومات السرية. 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتأكد من 
فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وتطبق أسلوب 

التدقيق المبني على المخاطر. وُتعنى المهام 
المخصصة إلدارة المخاطر وإدارة االلتزام في 

وضع المعايير واألطر المناسبة إلدارة المخاطر 
 وضمان االمتثال بالتشريعات واألنظمة 

أداتنا المالي
نعمل نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح شركًة 

قياديًة إقليميًا تقوم بتوفير حلول إعادة التأمين 
المبتكرة والمتفوقة فنيًا. يعكس أداؤنا المالي ما 
قمنا بالسعي نحوه، فقد ارتفع إجمالي األقساط 

المكتتبة بنسبة 19.3% ليصبح 1,116 مليار ريال 
سعودي في عام 2021، مسجلين بذلك أعلى 

نمو سنوي في تاريخ شركة إعادة. وازداد إجمالي 

 ُدعم هذا النمو من قبل حافظة منتجات 
 متنوعة وتغطية جغرافية قوية. تتواجد 

الشركة بشكل أقوى في السوق السعودي 
 )بنسبة 43.21%(، ولديها قاعدة عمالء 

 متوزعة في آسيا )بنسبة 28.79%( وأفريقيا 
)بنسبة 3.40%( والشرق األوسط )بنسبة 

8.22%( ودول أخرى )بنسبة 16.38%( أيضًا. 
 ولمزيد من المعلومات يرجى االطالع على 

صفحة االداء المالي في هذا التقرير

 اإليرادات بنسبة 32.52% من 660 
مليون ريال سعودي إلى 874 مليون ريال 

سعودي، وارتفعت األصول بنسبة %11.18 
 لتبلغ 3,12 مليار ريال سعودي بتاريخ 

31 ديسمبر 2021. شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في 
الودائع ألَجل، واالستثمارات المحتفظ بها 
 بقيمتها العادلة، واالستثمارات المحتفظ 
 بها حتى تاريخ االستحقاق، وأقساط إعادة 

التأمين المستحقة.



توفر على التصنيفات تقيما مستقال لشركة إعادة 
من قبل اطراف ثالثة مستقلة.

عالقات عمالئنا
نؤمن بتقدم أفضل الخدمات الممكنة لعمالئنا، 
ولذلك تمثل الشفافية والمعاملة العادلة معيارنا 

األساسي في عالقاتنا مع عمالئنا.

يؤدي توحيد إجراءات المطالبات إلى زيادة رضا 
عمالئنا، ولكوننا شركة إعادة تأمين ال ترتبط 

بشكل مباشر مع المؤّمن األصلي، فإننا نقوم 
بمعالجة المطالبات فقط عند استالم جميع 

المستندات المطلوبة عن طريق الوسطاء 
ومسّندي التأمين، يقوم فريق المطالبات 

بالمراجعة والتأكد من صحة المطالبة المقدمة 
من شركائنا وذلك بااللتزام بإجراءات وسياسة 

المطالبات في الشركة.

تتم عملية معالجة المطالبات خالل سبعة 
أيام للمطالبات االعتيادية وثالثة أيام عمل 

لمطالبات الـ Cash Call، وذلك حسب ما ُيعمل 
به في مجال إعادة التأمين. قامت شركة إعادة 

مؤخرًا بتبني نظام التتبع السريع للعمالء الذين 
يطالبون بتسريع دفعاتهم، والمتابعة المؤتمتة 
على المطالبات. وتم زيادة الحد للموافقة على 

المطالبات ألعضاء الفريق المعني.

نلتزم بنمو عمالئنا من خالل تقديم حلول إعادة 
التأمين الشاملة، ونتمكن من تحقيق االلتزام 

 المستدام نحو عمالئنا من خالل االبتكارات التي 
تركز على العمالء.

تظهر االستدامة واالستقرار المالي لشركة إعادة 
بشكل أكبر في حفاظها الدائم على التصنيفات 

االئتمانية التالية:

2021202020192018

وكالة سمة 
للتصنيف 

المالي 
AA+AA+AA+AA+)تصنيف(
Moody‘sA3A3A3A3

2021471,215,536
2020481,191,479
2019436,701,479
2018389,327,810

 مجموع المطالبات المدفوعة 
)بالريال السعودي(

2021293
2020308
2019266
2018274

 عدد 
العمالء  

20213,020
20202,811
20193,831
20184,361

 عدد المطالبات الجديدة 
للعمالء خالل العام

20212,083
20202,032
20192,271
20183,224

 عدد المطالبات 
 التي طلب التعامل 

معها خالل العام
2021%97

2020%98
2019%98
2018%97

 نسبة المطالبات التي تم 
التعامل معها خالل سبعة أيام

20212,083
20202,032
20192,271
20183,224

 عدد المطالبات 
 التي تم التعامل 
معها خالل العام

2021%100
2020%100
2019%100
2018%100

 نسبة المطالبات 
 التي تم التعامل 

معها خالل العام  

خدماتنا المقدمة لعمالئنا
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خصوصية وأمن البيانات
ُيعد ضمان خصوصية وأمن البيانات أحد النواحي 

المهمة في عالقاتنا مع العمالء، وخاصة مع 
النظر إلى أوجه التهديد التي تتعرض لها األنظمة 
ومنها نظام شركتنا. ولضمان ذلك، نقوم بإدماج 

موظفينا في تدريبات أمن المعلومات والتوعية 
حول هذا الموضوع، ألن من أساسيات عملنا أن 
نحتفظ بالثقة الدائمة لعمالئنا. لقد قمنا بتبني 

اإلجراءات واألنظمة المتينة لضمان سالمة 
وخصوصية عمالئنا، وذلك من خالل تطبيق 
حلول خصوصية وأمن البيانات بما يتماشى 

مع إطار عمل األمن السيبراني المعمول به في 
البنك المركزي السعودي، ومعايير الهيئة الوطنية 
لألمن السيبراني باإلضافة إلى المعايير العالمية. 
قمنا بإجراء عدد من اختبارات اإلجهاد للتحقق من 

عدم وجود أي فجوات مهمة ونواحي معرضة 
للمخاطر، وكانت النتائج مرضية جدًا بعدم وجود 

أي حاالت اختراق خالل هذا العام.

التحول الرقمي واالبتكار
 أصبح االبتكار المستمر حتميًا في قطاع 

مثل قطاع إعادة التأمين وفي بيئة األعمال 
المتسارعة. ونحن نؤمن باالبتكار عن طريق 

التحول الرقمي، حيث تركز استراتيجية االبتكار 
لدينا على إيجاد القيمة وتقديمها لعمالئنا. بدأنا 

خالل هذا العام بعدد من المشاريع المبتكرة 
مثل مخازن البيانات اآلمنة، ومشاريع تحسين 
التطبيقات، ومشاريع األمن، وتحديثات على 

 البنية التحتية امتثاال إلطار عمل األمن 
السيبراني للبنك المركزي السعودي ومنصة 

العمل اآلمن من عن بعد. 

التأمين المستدام
يحتل التزامنا لتحقيق المسؤولية االجتماعية 

المؤسسية مكانًا مهمًا في صلب عملنا، وتعمل 
اإلجراءات المختلفة التي نتخذها على النهوض 

بمستقبل أفضل وأكثر استدامة.

نؤمن كوننا شركة ملتزمة بالشريعة اإلسالمية 
بتواجد مفهوم االستدامة في صلب عملنا 

واستثماراتنا. وما يميزنا هو نهوضنا بكل ما 
هو أفضل، وعدم النظر ألرباحنا وحسب. تشجع 
المعامالت التي تتم من خاللنا على الشفافية 

والعدالة والمساواة، ولذلك نعمل جاهدين على 
عدم االستثمار في أي أعمال تؤثر سلبًا على 

 المجتمعات. ونبحث دومًا عن النزاهة والقدرة 
على النهوض االقتصادي االستثماري في أي 
استثمار ننفقه. وندمج مبادئ الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع التأمين 
من خالل توفير حلول نقل المخاطر التي ستجلب 

الفوائد االجتماعية. 

وتأخذ سياستنا لالكتتاب عوامل الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات بعين االعتبار 

أيضًا، حيث يتم تطبيق سياسة “اعرف عميلك” 
على جميع عمالئنا وذلك لضمان نظامية 

عملهم. وتنأى شركة إعادة بنفسها عن التعامل 
مع أي أطراف تعمل بشكل غير قانوني أو ترتبط 

بأي شكل في أنشطة غير نظامية مثل تجارة 
المخدرات أو عمالة األطفال أو االتجار في البشر 

أو أي نشاط يتنافى مع المبادئ اإلسالمية 
والحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.

 

التأمين للجميع
ومن أحد الجوانب األخرى لسياسة شركة إعادة 

في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات هو نشر الوعي والمعرفة عن قطاع 
التأمين وإعادة التأمين. وتقوم الشركة بعقد 

برامج التثقيف حول التأمين التي ندعو من خاللها 
خبراء في قطاع التأمين وذلك للمشاركة في 

فعاليات التدريب والتوعية. ونقوم أيضًا بعقد 
جلسات التدريب للعمالء في الجوانب التأمينية 

المتخصصة يهدف تنمية القدرات الفنية في 
قطاع التأمين، كما ترعى الشركة الفاعليات 

المعنية بنشر التوعية في قطاع التأمين ودعم 
مبادرات الحوار التي تهدف إلى تطوير صناعة 

التأمين سواًء محليًا أو عالميًا. واتفقت إعادة أيضًا 
مع أقسام العلوم األكتوارية في جامعاٍت عدة 

على استقبال الطالب كمتدربين في الشركة. كما 
ونعمل على نشر الوعي حول المسائل المتعلقة 

بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
ويشمل ذلك مقاالت مقدمة لإلعالم حول 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
والضمانات التسويقية التي تتضمن أهداف 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

لقد نال التزام وأداء شركة إعادة في مجال 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات إعجابًا عالميًا. فتم تصنيف 

شركة إعادة في المركز السادس عشر 
ضمن الشركات المدرجة في السوق 

المالية السعودية )تداول( في تصنيف 
ESG Invest ألداء شركات مجلس 

التعاون الخليجي في مجال الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
لعام ٢٠٢٠. وحازت الشركة على المركز 
األول ضمن قطاع التأمين السعودي.

 أصبح االبتكار المستمر 
 حتميًا في قطاع مثل قطاع 

 إعادة التأمين وفي بيئة 
األعمال المتسارعة.
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دعم مجتمعاتنا
ُتظهر شركة إعادة التزامها بالحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات من خالل 
المبادرات المبتكرة التي ترتقي باألحوال 

 االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات 
المحلية التي نتواجد فيها. ونركز في مثل هذه 

النشاطات على تشجيع النمو االقتصادي 
وخلق فرص العمل والتحسين من التعليم 

وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطوير الشباب 
واألنشطة الخيرية. ونحافظ عند قيامنا بهذه 

األنشطة على تقاليد وثقافة المجتمعات 
 وُنشكلها بطريقة تحسن من المستوى 

المعيشي ألفراد هذه المجتمعات.
 

 تشمل بعض برامجنا التي تركز على 
المجتمعات ما يلي: 

رعاية المبادرات مثل األحداث الرياضية وأحداث 	 
التأمين وورشات العمل.

 تقديم الدعم المباشر وغير المباشر 	 
للجهات الخيرية.

القيام بأعمال خيرية حيث تم التبرع ببعض 	 
القطع مثل:

توفير فرص التشغيل للشباب وتصميم برامج 	 
التطوير الخاصة للموظفين الشباب.

نشر البيئة الصحية في مجتمعاتنا من خالل 	 
إجراء الفحوصات الطبية لموظفينا بالتعاون 

مع برنامج “التعاونية فيتاليتي”. وتقديم فرص 
التدريب للطالب عن طريق برنامج “تمهير”.

االستثمار في المجتمعات عن طريق الزكاة.	 
تدريب الموظفين على إجراءات اإلسعافات 	 

 األولية لمساعدة المجتمعات التي 
يقيمون فيها.

 تم التبرع بالمالبس 
بالتعاون مع مشروع كسوة

تم عقد تدريبات لإلسعافات 
 األولية لرفع مستوى 

سالمة الموظفين
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تم التبرع بالحواسيب 
 الشخصية وأجهزة 

الالبتوب ومرفقاتها 
بالتعاون مع جمعية ارتقاء. 

الثقافة المالية والتأمينية

201920202021

600

480

360

240

120

0

عدد المشاركين في مبادرات التوعية   
المالية وبما يتعلق بالتأمين 

عدد الموظفين الذين تم تدريبهم في   
محو األمية المالية وبما يتعلق بالتأمين 

 عدد ساعات التدريب في محو 
األمية المالية وبما يتعلق بالتأمين 

7   2021

3  2020

24  2019

نظمت الشركة ندوة عامة للعمالء 
بعنوان “القابلية للمخاطرة” وشارك 
فيها متحدثون من الشركة وخارجها
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موظفونا هم فخرنا 
التدريب والتطوير 

على الرغم من التكنولوجيا الحديثة والموارد 
البشرية الخارجية، تبقى نقاط القوة والمهارات 

نقدم التدريب المخصص لموظفينا كٌل حسب 
اختصاصه والمهارات والكفاءات المطلوبة 
منه، ولتسهيل هذا العمل، تم تطوير خطة 

تدريب خاصة تسمى “برنامج التطوير لشركة 
إعادة )SRDP” والتي تهدف إلى االستجابة إلى 

 احتياجات الموظفين الخاصة من خالل 
اإلجراءات المختلفة. كما يتم العمل ببرنامج 
االستقطاب والذي يهدف إلى جذب وتعيين 

 موظفينا الجدد، كما تم تطبيق مشروع 
إطار عمل الكفاءة الموجه إلرشاد الموظفين 

ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم ومستويات 
 أدائهم. يتم إخضاع جميع موظفينا 

 لعملية تقييم لألداء ومراجعة لعملية 
التطور الوظيفي. 

 تقوم الشركة بتحضير مواهبنا األقوى 
للمناصب اإلدارية من خالل االستثمار في 
تدريبهم وتطويرهم لضمان عملية االنتقال 

السلسة وتجهيزهم لتحديات المستقبل داخل 
 الشركة. ويتم تطوير المحتوى التدريبي 
 بطريقة تسهل استجابة الموظفين بما 

يتعلق بالمهارات التقنية والتحليلية والمعرفية، 
 باإلضافة إلى الوعي حول مفاهيم حوكمة 
 الشركة ومكافحة غسيل األموال والجرائم 

المالية واألمن السيبراني.

والمواهب والخبرات التي يتمتع بها موظفونا 
هي الغالبة، وعلينا أن نبقى متابعين للمتطلبات 

والطلبات المتغيرة باستمرار. وُيعد التطوير 
المستمر لقوتنا العاملة وتمكين الموظفين 

 والتعاون المتبادل أحد مصادر قوتنا في 
تحقيق أهدافنا. 

 المجموع الكلي 
 للموظفين الذين 

غادروا الشركة

5   2021

1  2020

7  2019

متوسط مدة العمل 
)بالسنوات(

5   2021

4.5  2020

–  2019

201920202021

9.1

1

5

نسبة تسرب 
الموظفين )%(

14

12

10

8

6

4

2

المجموع الكلي لساعات 
التدريب للموظفين

6   2021

6  2020

9  2019

 معدل أيام التدريب 
لكل موظف

3,760
2019

4,217
2021

2,416
2020
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 الموظفات 
اإلناث

29   2021

26  2020

23  2019

 الموظفون 
الذكور 

67   2021

60  2020

58  2019

العدالة والتنوع والشمول 
فة مسؤولة وعادلة   نعتبر نفسنا شركة موظِّ

وتوفر بيئة عمل شاملة، وتقع أنظمة وقواعد 
السلوك وسياسة اإلبالغ المبكر في صلب 
سياساتنا. وللتعامل مع حوادث الخرق لهذه 

السياسات نتبنى آلية للتعامل مع التظلمات 
لالستجابة للحوادث التي تتعلق بحاالت العدالة 

والتنوع والشمول والتمييز في بيئة العمل. 
ونعتمد على مجموعة واسعة من السياسات 

واإلجراءات التي تتيح لنا المجال لحماية موظفينا 
من أي صورة من صور التعدي على الحقوق، 
وهذه اإلجراءات تشمل لوائح منظمة العمل 

النموذجية وإجراءات األمن الشخصي وإجراءات 
 الحوادث. ولم يتم تسجيل أي حوادث تمييز 

 أو باي نوع له عالقة بالعدالة والتنوع والشمول 
خالل عام 2021. 

نعتبر التشجيع على التنويع وتكافؤ الفرص أحد 
قيمنا، وهذا يشمل مشاركة اإلناث. زاد عدد 

الموظفات النساء بنسبة 11.5% في عام 2021. 
ولذلك، لدينا مبادرات عدة ستساعد في تشغيل 

عدد أكبر من اإلناث. 

 تشمل الممارسات المناصرة لإلناث لدى 
الشركة ما يلي: 

توفير قسم منفصل لإلناث لزيادة 	 
الخصوصية.

تم ضمان سالمة الموظفات الحوامل في 	 
الشركة خالل جائحة كوفيد19-.

أبرزنا التزامنا للتعامل مع المسائل المتعلقة 	 
باإلناث من خالل المساهمة في المبادرات 
العالمية مثل يوم المرأة العالمي والكشف 

المبكر عن سرطان الثدي، مما يرفع من 
معنويات موظفاتنا اإلناث.

 نعمل بجهد دومُا على رفع تمثيل اإلناث 	 
داخل الشركة.

توفير فرص تدريب للموظفات اإلناث حول 	 
مواضيع المهارات اإلدارية والقيادية. وفي 
عام 2020، تم ترشيح أربع موظفات إناث 

للمشاركة في برنامج القيادات النسائية 
المدعوم من صندوق دعم الموارد البشرية 

بالتعاون مع جامعة األميرة نوره ومعهد إنسياد 
للدراسات العليا.

القوى العاملة 
بعمر 18-30 سنة

21   2021

21  2020

18  2019

القوى العاملة 
بعمر 31-50 سنة

القوى العاملة بعمر 
أكثر من 51 سنة

68   2021

58  2020

56  2019

7   2021

7  2020

7  2019

 المجموع الكلي 
 للموظفين 
بدوام كامل

اإلدارة العليا

6   2021

6  2020

6  2019

 اإلدارة 
المتوسطة

16   2021

15  2020

15  2019

الموظفين

74   2021

65  2020

60  2019

96



أداتنا نحو االستدامة

ين
أم

الت
ة 

عاد
 إل

ية
ود

سع
 ال

كة
شر

ال
20

21
ة 

ام
تد

س
اال

ير 
قر

ت

18

ُحددت سياسة إجازة رعاية الطفل بعشرة أسابيع 
)باأليام الرزنامية( كإجازة أمومة للموظفات 

اإلناث، وثالثة أيام عمل للموظفين الذكور. 
وبلغت نسبة العودة إلى العمل واالستمرار في 

العمل 100% من المجازين. 

الصحة والسالمة 
نسعى إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية 

لموظفينا، ويتمثل شمولنا لسالمة الموظفين 
في سياسات الشركة في إجراءات السالمة 

الشخصية. تقوم إدارة الموارد البشرية وإدارة 
المخاطر وفريق استمرارية العمل بمراقبة معايير 

الصحة والسالمة واألمن، ويتم اتخاذ مقاييس 
مسبقة للحد من فرص المخاطر مثل تدريبات 
االستجابة لطوارئ الحرائق اإلسعافات األولية. 

نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين العمل 
والحياة الشخصية للموظفين وعلى توفير 
ظروف عمل جاذبة لألفراد، ونحدد ساعات 

عمل الموظفين بطريقة تتماشى مع إجراءات 
وتنظيمات العمل اآلمن. يتم تعريف قوتنا 

العاملة حول الصحة الجيدة وممارسات السالمة 
بشكل مستمر، ولرفع معنويات الموظفين، 

 نقدم الهدايا للموظفين خالل المناسبات 
الوطنية والدينية ونوفر الدعم لألنشطة العائلية، 

ونقدم لقاحات اإلنفلونزا الموسمية من خالل 
المبادرات المعنية بذلك. ونعقد مبادرات 

التوعية والتركيز حول أهمية الصحة والسالمة، 
مثل الحمالت المتعلقة بكوفيد19-وتدريبات 

اإلسعافات األولية، وبحمد الله لم يتم تسجيل 
حاالت إصابات عمل أو وفيات خالل عام 2021.

 تم إطالق برنامج “WalaPlus” للمشاركة 
من أجل توفير ميزة إضافية لموظفينا، والذي 
يوفر لهم ولعائالتهم الصفقات والخصومات 

على مجموعة منتقاة من المنتجات والخدمات 
 وخيارات أفضل لإلقراض من بنوك محددة. 
ويتم توزيع استبيانات رضا الموظفين وذلك 

لمراقبة مشاركة موظفينا.

باإلضافة إلى ذلك، تم استثمار ما مجموعه 
27 ساعة في تدريب الصحة والسالمة والبيئة 

 وجلسات التوعية الداخلية لموظفينا خالل 
هذا العام.
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حماية البيئة
يمكن اعتبار تأثير شركة إعادة على البيئة بأنه 

بسيط، ولكن في المقابل، نحن نؤمن بأننا يمكننا 
قيادة القطاع عن طريق كوننا قدوة للجميع. 

ونعي تمامًا تأثير أنشطتنا على السوق والبيئة.

نتخذ في إعادة خطًى اليوم بعين تجاه المستقبل. 
وبالتوافق مع تقليل بصمتنا البيئية، تم تبني 
العديد من المبادرات في عام 2021 لنصبح 

القدوة لآلخرين. والبعض منهم يكمن في التحول 
إلى أجهزة موفرة للطاقة مثل اإلضاءة المعتمدة 
على مجسات الحركة، والطرق المناسبة للتخلص 

من النفايات اإللكترونية وإعادة تجديد أجهزة 
الحاسوب المستخدمة عبر منظمة “ارتقاء”، وهي 
منظمة غير ربحية تختص بالتجميع وإعادة التجديد 

والتوزيع ألجهزة الحاسوب والحاسوب المكتبي 
والحاسوب المحمول المستخدمة للهيئات 

االجتماعية والتعليمية، ليتم التبرع بها وإعادة 
استخدامها من قبل الهيئات التعليمية الخيرية 

المعتمدة كما قامت الشركة بتبني إجراءات 
أتمتة مستدامة خالل العام 2021 شملت على 
سبيل المثال منظومة طابعات صديقة للبيئة 
 وتطبيقات التوقيع اإللكتروني والتي تساهم 

في تقليل استخدام الورق. 

يميل نموذج العمل لشركة إعادة إلى الكفاءة 
ولذلك نملك بصمة بيئية ضئيلة. ولكن كوننا 
شركة طموحة، سنقوم دومًا بتبني المبادرات 

التي تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة من 
عملياتنا.

نلتزم تمامًا بالتطرق إلى حاالت عدم الكفاءة 
وذلك في سبيل تحقيق رؤية السعودية 2030 
بسبب وعينا حول تأثيرنا البيئي، ونقوم بتوعية 

موظفينا حول أهمية حماية البيئة.

 تتخذ إعادة خطًى 
اليوم بعيٍن تجاه المستقبل

 تم عقد فحوصات طبية 
للموظفين بالتعاون مع برنامج 

التعاونية فيتاليتي
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نساهم في عدد من أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة من خالل سياسات الحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات كما يلي:

 نتجنب جميع صور التمييز بغض النظر 	 
 عن العمر والجنس ووجود اإلعاقة 

من خالل إطار عمل متنوع وشمولي

 

 توفير القدرة على الوصول إلى 	 
 األدوية واللقاحات اآلمنة والمتيسرة 

لجميع الموظفين

 

 تشجيع النمو االقتصادي المستدام 	 
 والشامل والتوظيف الكامل 

والمنتج والعمل المالئم للجميع

 

 ضمان أنماط االستهالك 	 
واإلنتاج المستدام

 

الخالصة 
خالل جائحة كورونا زاد الوعي حول حاجة 

األعمال ألن تصبح أكثر وعيًا من النواحي البيئية 
واالجتماعية، وتتطلب مكافحة التغير المناخي 

تعاون المنظمات الحكومية والتجارية وغير 
الربحية. وفي قطاع التأمين، هناك وعٌي كبير 

ومتزايد حول نظرة المساهمين في القطاع مثل 
الوكاالت والهيئات التنظيمية والمساهمين 

والعمالء ألدائهم من خالل التركيز على الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. وكذلك 

 األمر بالنسبة للوعي حول االستدامة في 
منطقة الشرق األوسط، وعلى هذه الخلفية، 

 ستكون االستجابة للمسائل المتعلقة 
 باالستدامة وتوظيفهم في سياساتنا 

وخططنا وعملياتنا جزءًا أساسيًا في نمونا 
واستمرارنا على الفترة الطويلة.

2021387
2020284
2019316
2018358

المجموع الكلي النبعاثات 
 غازات الدفيئة 

)بالطن من ثاني أكسيد الكربون(

20212,195
20201,709
20192,240
20181,163

 االستهالك المباشر للطاقة 
 )العمليات التشغيلية واآلليات 

بالجيجا جول(

2021502,980
2020355,200
2019402,080
2018465,440

 المجموع الكلي 
 الستهالك الكهرباء 

)بالكيلو واط(

20211,920
2020955
20191,407
20181,320

 المجموع الكلي 
 الستهالك المياه 
)بالمتر المكعب( 

202110
20204
201912
201815

 المجموع الكلي 
 لألوراق المعاد 

تدويرها )بالكيلو غرام(

20211,170
2020900
20192,000
20182,640

 المجموع الكلي 
 للنفايات الناتجة 

)بالكيلو غرام(

2021381
2020270
2019405
2018405

 المجموع الكلي 
 الستهالك األوراق 

)بالكيلو غرام(

2021632
2020315
2019600
2018712

 المجموع الكلي 
 للنفايات المعاد 

تدويرها )بالكيلو غرام(





www.saudire.net
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