
 شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
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 نبذة عن الشركة
 التأ مني رشكة عقود أ ربعة من اكرث منذ تأ سيسها مت اليت للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تعترب

 الإمارات من الرشيق الطرف يف وتقع ، الفجرية امارة يف الرئييس مقرها يقع اليت الوحيدة

 الإمارات احناء اكفة يف العمالء من متنوعة لرشحية التأ مينية اخلدمات وتقدم املتحدة العربية

 .املتحدة العربية

 

مارة حامك السمو صاحب برعاية 1976 عام للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تأ سست  الفجرية اإ

 الإحتادية الرشاكت قانون مبوجب الفجرية حكومة دلى مسجةل عامة مسامهة رشكة تعترب ويه

 .الرئييس املسامه ابعتبارها الإحتادي التأ مني وقانون

 

 املنترشة التجهزي الاكمةل الفرعية املاكتب من واسعة بش بكة للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تمتتع

 يف الرئييس املقر و ( داب – الشارقة – ديب – أ بوظيب) املتحدة العربية الإمارات احناء اكفة يف

مارة نتشارا   وأ كرثمه التأ مني جمال يف تعمل اليت الرشاكت أ مه من تعترب ويه الفجرية اإ  هذا اإ

ىل ابلإضافة  حمطات من عدد يف املنترشة الآيل التأ مني ماكينات عرب التأ مني عامل يف الثورة اإ

 .العامل صعيد عىل نوعها من ال وىل تعترب واليت ديب يف الوقود
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 نبذة عن الشركة

صدار للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تقوم  واثئق أ نواع اكفة ابإ

 املركبات عن الناجتة احلوادث وضد املمتلاكت عىل التأ مني

 تشغيل رشاكت ومسؤولية النفاثة والطائرات البحرية والسفن

 من وغريها الصحي والتأ مني احلياة عىل امجلاعي والتأ مني املوائن

 .التأ مينات

 

 التأ مني اعادة س ندات من مجموعة الوطنية الفجرية رشكة يدمع

 مليون121 املدفوع املال رأ س أ ن كام عاما  40 عن تزيد خبربة

 مليون 600  من أ كرث ال صول ومجموع

 

 واكةل مضن من للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة صنفت وقد‘

 يعزز مما (1 أ يه أ يه يب) تصنيف مضن موديز الرائدة التصنيف

 ’الرشاكت بني ماكنهتا
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 :الشركة  رؤية
 

 ال فضل من أ فضل لنكون رحلتنا مواصةل

 

 

 

 

 :الشركة  رسالة
 

 لتقدمي ادلامئ والعمل التوقعات تفوق خدمات تقدمي

 التكنولوجيا مس توى رفع يف الاس مترار خالل من ال فضل،

 من املضافة القمية عىل واحملافظة ,الرشكة يف البرشية واملوارد

 .العوائد زايدة خالل
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 :الشركة  رؤية
 

 ال فضل من أ فضل لنكون رحلتنا مواصةل

 

 

 

 

 :الشركة  رسالة
 

 لتقدمي ادلامئ والعمل التوقعات تفوق خدمات تقدمي

 التكنولوجيا مس توى رفع يف الاس مترار خالل من ال فضل،

 من املضافة القمية عىل واحملافظة ,الرشكة يف البرشية واملوارد

 .العوائد زايدة خالل
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دارة جملس للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة يقود•  من اإ

 القطاع يف بصمة دلهيم واذلي الاختصاصيني

مارة يف الاقتصادي  .الفجرية اإ

 

 خربة أ فرادها ميتكل واليت التنفيذية الإدارة تتوىل كام•

 اخلطط لتحقيق الرشكة قيادة التأ مني قطاع يف كبرية

 .الاسرتاتيجية والاهداف

 

 اخملتصني من موظف 200 من أ كرث الإدارة هذه يدمع•

 واذلين %80 البيع، مراكز وخمتلف اجملالت خمتلف يف

 .متثيل أ فضل للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة ميثلون

 

 

 رأس المال البشري
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 تعزيز يف الرائدة الرشاكت من للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تعد•

 .املتحدة العربية الإمارات دوةل يف التوطني اسرتاتيجية

 

 يف التأ مني قطاع يف رشكة أ فضل كثاين الرشكة تصنيف مت•

 عىل عرش الثاين املركز يف حلت كام التوطني اسرتاتيجيات

 .ادلوةل رشاكت مجيع مس توى

 

 عن دلهيا العاملني املواطنني بتطوير كبريا   اهامتما   الرشكة أ ولت•

 .الوظيفي والتطوير والرتقيات املتخصصة التدريبية الربامج طريق

 

 وقد ابلتوطني اخلاصة اجلوائز من العديد يف الرشكة شاركت•

 يف التأ مني هيئة من املطلوبة النقاط عن كزايدة %471 حققت

 .املتحدة العربية الإمارات دوةل

 

 

 التوطين
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 تعزيز يف الرائدة الرشاكت من للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تعد•

 .املتحدة العربية الإمارات دوةل يف التوطني اسرتاتيجية

 

 يف التأ مني قطاع يف رشكة أ فضل كثاين الرشكة تصنيف مت•

 عىل عرش الثاين املركز يف حلت كام التوطني اسرتاتيجيات

 .ادلوةل رشاكت مجيع مس توى

 

 عن دلهيا العاملني املواطنني بتطوير كبريا   اهامتما   الرشكة أ ولت•

 .الوظيفي والتطوير والرتقيات املتخصصة التدريبية الربامج طريق

 

 وقد ابلتوطني اخلاصة اجلوائز من العديد يف الرشكة شاركت•

 يف التأ مني هيئة من املطلوبة النقاط عن كزايدة %471 حققت

 .املتحدة العربية الإمارات دوةل

 

 

 التوطين

https://www.youtube.com/watch?v=-iQ0K5gyDG8
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 تعزيز يف الرائدة الرشاكت من للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تعد•

 .املتحدة العربية الإمارات دوةل يف التوطني اسرتاتيجية

 

 يف التأ مني قطاع يف رشكة أ فضل كثاين الرشكة تصنيف مت•

 عىل عرش الثاين املركز يف حلت كام التوطني اسرتاتيجيات

 .ادلوةل رشاكت مجيع مس توى

 

 عن دلهيا العاملني املواطنني بتطوير كبريا   اهامتما   الرشكة أ ولت•

 .الوظيفي والتطوير والرتقيات املتخصصة التدريبية الربامج طريق

 

 وقد ابلتوطني اخلاصة اجلوائز من العديد يف الرشكة شاركت•

 يف التأ مني هيئة من املطلوبة النقاط عن كزايدة %471 حققت

 .املتحدة العربية الإمارات دوةل

 

 

 التوطين

https://www.youtube.com/watch?v=POaCwCJzzBA
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ميان    كدامع البرشي العنرص بأ مهية للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة من اإ

 تطوير برامج تصممي عىل الرشكة ركزت العمل، لنجاح أ سايس

 .اجملالت مجيع عىل املوظفني

 

رسال مت ىل املوظفني اإ  خمتلف يف متعددة تدريبية دورات اإ

 .الإدارية املس توايت مجيع مشلت واليت الاختصاصات

 

 التدريبية ادلورات تقدم اليت الرشاكت أ كرث من الرشكة تعترب

 عىل شكر رسائل تلقت حيث املالية اخلدمات قطاع يف للموظفهيا

 املرصفية لدلراسات الإمارات معد من املاضية ال ربع الس نوات مدى

 .املوظفني تدريب يف هجودها عىل واملالية

 التدريب والتطوير
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 خالل النجاح مسرية للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة اتبعت

 الرشاكت مضن من تعد أ صبحت حيث السابقة، الس نوات

 .املتحدة العربية الإمارات دوةل يف التأ مني قطاع يف الرائدة

 

 جوانب مجيع يف ملحوظا   تطورا   الس نوية التقارير من يتضح

 .الإدارات وخمتلف العمل

 

 يف يتضح كام الس نة نتاجئ توحض احرتافية تقاريرا   الرشكة تقدم

 .الإدارة جملس رئيس الس يد من املقدم الفيديو

 أداء الشركة  
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 الس نوية مبيعاهتا يف زايدة للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة حققت

 275 عام يف املبيعات بلغت حيث السابقة الس نوات مدار عىل

مارايت درمه مليون  عن %32 ونسبهتا بزايدة 2019 عام خالل اإ

 .2016 خالل املبيعات

 

 

 إجمالي المبيعات السنوية
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 مجموعة من معامالهتا مجيع يف للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تنطلق

 .للعمالء اخلدمات أ فضل لتقدمي حتديدها مت اليت املعايري من

 

 خدمات خيص مبا العمالء رضا من مرتفعة مس توايت الرشكة حققت

 .الاس تفسارات مجيع عىل والرد احلوادث بعد واملتابعة التأ مني

 

 اخلدمة مراحل خالل العميل لرحةل متاكمال   منوذجا   الرشكة مصمت

 الهتنئة) خالل من العاملية املعايري أ حدث مع يتالمئ مبا اخملتلفة

 معيل للك خصيصا   املصممة الفيديو مقاطع اخلاصة، ابملناس بات

 .(التأ مني بتجديد لتذكريه

 

 

 

 خدمة العمالء
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https://www.youtube.com/watch?v=9_l-ZlKJnUU&feature=youtu.be
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 من كبرية بقاعدة للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تمتتع•

 الرشاكت احلكومية، الهيئات مس توى عىل العمالء

 .وال فراد

 

 التأ ميين اخليار للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تعترب•

مارة يف الاقتصادية اجلهات من للعديد ال ول  الفجرية اإ

 .والتطور النجاح يف رشاكء تعترب واليت

 

 

 شركاؤنا في النجاح
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 خدماهتا ايصال عىل للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تركز•

 العربية الإمارات دوةل يف واملقميني املواطنني مجليع

 اجلغرايف الانتشار توس يع طريق عن وذكل املتحدة

 .ادلوةل مس توى عىل جديدة بيع مراكز وافتتاح

 

 ادلوةل أ مارات عىل موزعني بيع منفذ 35 الرشكة متتكل•

 يف الاسرتاتيجية اخلطط عىل احملافظة مع اخملتلفة،

 .التوسع

 

 

 التوزع الجغرافي
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مارات من العديد يف البيع منافذ عدد زايدة مت•  ادلوةل، اإ

 الس نوات خالل جديدا   مركزا   16 افتتاح مت حيث

 .ال خرية امخلس

 

 

خمطط ازدايد عدد منافذ البيع خالل  التوزع الجغرافي

 امخلس س نوات ال خرية
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 الرشااكت من العديد للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة عقدت

  املركبات وتسجيل حفص خدمة مزودي مع الاسرتاتيجية

 لتقدمي وذكل (متام – أ دنوك – شامل – تسجيل)

 .متعددة مواقع ويف املراكز تكل يف التأ مينة اخلدمات

 

 

 مراكز فحص وتسجيل المركبات
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 عىل نوعها من ال وىل (انشور كويك) الآيل التأ مني ماكينات تعد

 الوطنية الفجرية لرشكة يسجل اجناز يعد واذلي العامل، مس توى

 .للتأ مني

 مع التواصل يف الراحة لزايدة مكحاوةل الآيل التأ مني أ هجزة تطوير مت

 .للجميع سهوةل أ كرث التأ مني جعل مما ال اكرم، معالئنا

 

ينوك،  رشكة مع التعاون خالل من    التأ مني أ هجزة تركيب من متكنا اإ

نشور كويك) الآيل  ديب، يف الوقود تزويد حمطات من العديد يف (اإ

 رشاكئنا، من ادلمع خالل من خمتلفة مواقع يف ابلتوسع مس مترون وحنن

 .اخمللصني ومعالئنا التأ مني هيئة

 

 يف العوائد تدمع اليت املهمة البيع منافذ من الآيل التأ مني ماكينات تعترب

 للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة

 ماكينة التأمين اآللي  
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 املركز عىل حصلت للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة

 تنظميها مت اليت "املبتكر التأ ميين املنتج" جائزة يف ال ول

 الإمارات دوةل مس توى عىل التأ مني هيئة قبل من

 التأ مني أ هجزة املبتكر منتجها عن وذكل املتحدة العربية

نشور كويك) الآيل    (اإ

 جائزة المنتج التأميني المبتكر
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 يف ال ول املركز عىل أ يضا   حصلت للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة

 التأ مني هيئة قبل من تنظميها مت اليت "التأ ميين الوعي نرش» جائزة

 الفيديوهات عن وذكل املتحدة العربية الإمارات دوةل مس توى عىل

 مبجالته التأ مني أ مهية لتوحض نرشهتا اليت التوعوية  واملنشورات

   .اخملتلفة

 جائزة نشر الوعي التأمين
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 احلقوق جبميع العميل احاطة وأ مهية التأ مني هيئة بتعلاميت الزتاما  

 خاص كتيب تصممي مت املركبات، تأ مني وثيقة وأ حاكم والواجبات

 معالء للك يعطى (والانلكزيية العربية ابللغتني) والاحاكم ابلرشوط

 العامة الرشوط مجيع يتضمن التأ مني عىل حصوهلم عند الرشكة

 الوثيقة وتغطيات والاس تثناءات

 كتيب شروط تأمين المركبات
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 التوعوي اجلانبني تشمل اليت الفيديو مقاطع من العديد تصممي مت

ىل املعلومات ليصال والصوت الصورة اس تخدام عرب والتسويقي  اإ

 عرص يف اليوم أ ننا حيث معارفهم، وزايدة انتباههم وجذب العمالء

 .والتكنلوجيا الصورة

 

 وعىل يوتيوب يف الرشكة قناة عىل املتنوعة الفيديوهات نرش مت

 من العديد يف اس تخداهما مت كام الاجامتعي، التواصل منصات

 الرشكة نظمهتا اليت النشاطات

 مق اطع الفيديو التوعوية

https://www.youtube.com/channel/UCDPS4HNSUScDrGtjGFG--mg/videos
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 الاخرية الس نوات خالل الاجامتعي التواصل وسائل ل مهية نظرا  

ىل وسهل رسيع بشلك املعلومات ايصال يف وخصوصا  .العمالء اإ

نشاء للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة قامت ذلكل  عىل منصات ابإ

 :الاجامتعي التواصل وسائل

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube and 

Linkedin 

 املعلومات ليصال وسهةل عرصية بطريقة املنصات تصممي مت حيث

 عىل الضغط يرىج) :العمالء من رشحية ل كرب التأ مينية التوعية ونرش

ىل للوصول ادنه الايقونت  .(الرشكة صفحات اإ

 مواقع التواصل االجتماعي
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 التطورات مواكبة عىل للتأ مني الوطنية الفجرية رشكة تعمل

 .لعمالهئا املمزية اخلدمة لتقدمي وضكل التكنلوجية

 

نشاء مت  اس تفسارات عىل للرد 24/7 متطور اتصال مركز اإ

 حيقق مبا والشاكوي الطلبات مجيع ومتابعة العمالء

 .العمالء رضا من عالية مس توايت

 

 الكرتونيا وادلفع الالكرتوين املوقع عرب التأ مني تفعيل مت

 الالكرتونية، القنوات عىل لالعامتد العاملي الاجتاه مع متاش يا  

 مقاطع طريق عن املمكنة ادلفع بطرق العمالء تعريف مت كام

 .الفيديو

 مواكبة التطورات التقنية
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https://www.youtube.com/watch?v=IFBAMuvweqY
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 رمز األمان


