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ة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي  جميع الحقوق محفوظ 2022 © 

والمراجعة المحدودة هي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية،. تشمل تعمل بموجبها في دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن جرانت ثورنتون للمحاسبة  

والمراج للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  وفرع  العالمي  ظبي  أبو  سوق  لدى  المسجل  المحدودة  والمراجعة  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  فرع  التراخيص  عة هذه 

 المحدودة )بي في آي( المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

ا و/ أو تشير  "جرانت ثورنتون" إلى العالمة التجارية التي بموجبها تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب و الخدمات االستشارية إلى عمالئهتشير  

كثر ضمن الشركات األعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. تمثل جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشر كاتها األعضاء كيانات  إلى شركة عضو واحدة أو أ

األعضاء.  قانونية منفصلة.   الشركات  الخدمات بواسطة  اإلطالق، بل يتم تقديم  المحدودة خدمات بإسمها على  الدولية  جرانت ليست  ال تقدم جرانت ثورنتون 

 وأفعال بعضها البعض.ثورنتون الدولية والشركات األعضاء وكالء لبعضها البعض وال يُلزم أحدها اآلخر وال تتحمل مسؤولية أخطاء 

 

grantthornton.ae 

 

  
 
 
 
 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. إلى السادة مساهمي  

 

 الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 

 الرأي 

لشركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. )"الشركة"( وشركتها التابعة )يشار إليها معاً بـ "المجموعة"(، والتي تشمل بيان   الموحدة قمنا بتدقيق البيانات المالية    لقد

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان ، وكل من  2021ديسمبر    31المركز المالي الموحد كما في  

   ية الهامة.التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة، التي تشمل ملخص للسياسات المحاسب 

 

 2021ديسمبر    31المالي الموحد للمجموعة كما في    المركز مالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهريةفي رأينـا، إن البيانات ال

 (. المالية التقارير إلعدادالدولية   المعايير. )الماليةللسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير  الموحدةوتدفقاتها النقدية  الموحدوأدائها المالي 

 

 أساس الرأي 

  مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدةلقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة  

س الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لميثاق األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنين الصادر عن المجلمن تقريرنا.  

األخالقية    مسؤولياتنا إننا قد التزمنا بكافة    كماهذا،  .  ووفقاً لمتطلبات السلوك المهني ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 رأي. العتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء وإننا ن األخرى، 

 

 أمور التدقيق الهامة 

 

 . لقد  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في إن أمور التدقيق الرئيسية في تقديرنا المهني، هي تلك األمور ذات األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة  

 ها، ونحن ال نبدي رأيا منفصال بشأن هذه األمور.تم تناول أمور التدقيق الرئيسية هذه في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي أثناء تكوين رأينا حول

 

   أ. تقييم المخصصات الفنية 
 

لتسوية واالحتياطي  ينطوي تقدير االلتزامات الناجمة عن عقود التأمين مثل احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة والمطالبات التي تندرج تحت بند احتياطي ا

  عالية المالية الموحدة على درجة  من البيانات    11المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها واحتياطي تسوية الخسائر غير المخصصة كما هو مبين في اإليضاح رقم  

، مع أفضل تقدير للتكلفة لجميع المطالبات المتكبدة والتي لم تسدد في تاريخ   المشمولةهذه االلتزامات إلى نمط توزيع الخطورة على الفترة    وتستند .  التقديرمن  

بوليصة التأمين(. .ولقد معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، إلى جانب تكاليف المطالبات ذات الصلة واالستمرارية )بما في ذلك االخذ بعين االعتبار سلوك حامل  

ل تحديد هذه المخصصات. تخضع هذه الحسابات إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية  تم استخدام الحسابات االكتوارية من أج 

على افتراضات هامة وأحكام وتقديرات، فإن تقييم هذه    ملتويشالمتوقّع وأسلوب تسوية المطالبات. وبما أن تحديد هذا المخصص يتطلب خبرة مقيّم خارجي  

 ت يشكل أهمية كبرى لتدقيقنا. االلتزاما 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  

 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. )تابع( إلى السادة مساهمي 

 

 )تابع(  الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 (تابعأمور التدقيق الهامة )

 )تابع(  الفنيةأ. تقييم المخصصات 

 

 من خالل قيامنا باإلجراءات التالية:  ولقد تمت عملية تقييم احتساب اإلدارة إللتزامات المخصصات الفنية
 

 عملية الحوكمة المعمول بها لتحديد التزامات عقود التأمين  فهم •

 . العينة أساس  على التوثيق  لمصدر األساسية المجموعة  بيانات اختبار •

 االكتواري لإلدارة.  رالخبي  موضوعية و  قدرات  و كفاءةتقييم  •

  والنماذج   المنهجية  بمقارنة  وقمنا  التأمين،  مجال  في  ومعرفتنا  خبرتنا  طبقنا  المتخصص،  اإلكتواري   فريقنا  أعضاء  بمساعدة •

 و؛   بها المعترف االكتوارية  الممارسات  بتلك المستخدمة  واالفتراضات

  التركيز   مع  معينة،  أعمال  فئات   على   المطبقة   للمنهجية   الحسابية  الدقة  بفحص   قمنا  المتخصص،  االكتواري  فريقنا  أعضاء  بمساعدة •
 . مؤكدة والغير األكبر حتياطاتاال على  خاص بشكل

 
 :  ب( االعتراف باإليرادات

 
بموجب العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية،    المشمولة   الفترةيتكون إجمالي األقساط المكتتبة من إجمالي األقساط المستحقة لكامل  

ويتم إدراجها في التاريخ الذي تبدأ فيه الوثيقة. في نهاية كل سنة، يتم تكوين مخصص لنسبة من صافي األقساط المحتجزة كاحتياطي  

. يجب احتساب  الموحدة   الماليةفي تاريخ التقارير    صالحيتها  تنتهياألقساط غير المكتسبة من أجل تغطية أجزاء من المخاطر التي لم  

 بشركات التأمين. الخاصاالحتياطي وفقاً لمتطلبات قانون التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

درهم وصافي احتياطي األقساط غير المكتسبة    مليون   1,206قمنا بتقييم عملية احتساب اإلدارة إلجمالي األقساط المكتتبة بقيمة  لقد  

 : من بين أمور أخرى  تضمنت( من خالل تنفيذ إجراءات التدقيق، والتي 11درهم )إيضاح  مليون 70بقيمة 

تطبيق  المتعلقة بإدراج اإليرادات تمتثل للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وفحص عملية    المجموعة م ما إذا كانت سياسات  ي تقي  -

تلك السياسات. وعلى وجه التحديد، أخذنا في االعتبار ما إذا كان يتم احتساب األقساط على الوثائق في تاريخ بدء صالحيتها، من  

 خالل اختبار عينة من بنود اإليرادات مقارنة بعقود الوثائق. 

 . ي الفترة الصحيحة تقييم واختبار مدى الفعالية التشغيلية للضوابط الداخلية على إدراج اإليرادات ف -

المالية - للبيانات  وفقاً  المكتسبة  غير  األقساط  احتياطي  الخبير    الموحدة  مقارنة رصيد  قبل  من  الُمحتسب  االحتياطي  مع رصيد 

 . للمجموعة االكتواري 

ديسمبر    31إعادة احتساب احتياطي األقساط غير المكتسبة على أساس العينة بناًء على فترة ربح عقود الوثائق الحالية كما في   -

2021. 

لعينة مختارة لإليرادات المسجلة قرب نهاية السنة والحقًا لنهاية السنة، وتقييم ما إذا تم تسجيلها    المكتتبةقمنا باختبار وثائق التأمين   -

 في الفترة المحاسبية المناسبة. 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  

 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. )تابع( إلى السادة مساهمي 

 

 )تابع(  الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 أخرى معلومات

المالية   المعلومات عن مسؤول  اإلدارة مجلس   إن البيانات  الواردة في   المعلومات األخرى المعلومات تتضمن و   الموحدة األخرى 
المالية  بنا الخاص التدقيق  وتقرير الموحدة  المالية  البيانات  تشملال    ولكنها  اإلدارة  مجلس  تقرير المذكورة في البيانات    فيما يخص 

فيما   التأكيد أشكال  من شكل  أي  نبدي  ال  فإننا وبالتالي  األخرى،  المعلومات  يشمل ال الموحدة     المالية البيانات حول  تقريرنا.  الموحدة
 . المعلومات يتعلق بهذه 

 
 فيما أعاله  المحددة  األخرى  المعلومات قراءة  عند االعتبار عينب األخذ  ب   الموحدة مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية    تتمثل 

ّ  متفقة غير المعلومات األخرى  تلك كانت إذا  أثناء عملية عليهاحصلنا   التي المعلومات  مع أو   الموحدة المالية البيانات مع جوهريا
  استنتجنا، استنادا إلى العمل الذي قمنا به، أن هناك أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا مطالبون باإلبالغ   ما  فإذا  .التدقيق

 . علينا تقديم تقرير بهذا الصددإنه ليس  إال. عن هذا األمر

 

 أمور أخرى

ً قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى    من 2020ديسمبر  31المالية الموحدة للمجموعة للفترة المنتهية في    البياناتتمت مراجعة     رايا
 .2021فبراير  28المالية الموحدة في  البياناتغير متحفظاً حول تلك 

   الموحدة  عن البيانات المالية  المكلفون بالحوكمة ومسؤولية اإلدارة  

وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقاً لألحكام    الموحدةإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية  

، والقانون االتحادي لدولة  )بصيغته المعدلة(   2015( لسنة  2العربية المتحدة رقم )القانون االتحادي لدولة اإلمارات  في    بها  المعمول 

بيانات مالية    إعداد  من  لتمكينهااإلدارة ضرورياً    تراه نظام الرقابة الداخلية الذي    وضع  ، وعن2007لسنة    ( 6اإلمارات العربية رقم )

   كانت تلك األخطاء نتيجةً الحتيال أو خطأ.  ، سواء الجوهرية خالية من األخطاء   موحدة

قدرة   تقييم  مسؤولية  اإلدارة  تتحمل  الموحدة،  المالية  البيانات  إعداد  وعن    المجموعة عند  االستمرارية،  لمبدأ  وفقاً  االستمرار  على 

اإلدارة    تنوي  لم  ما مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس محاسبي،  ب ذات العالقة    المسائل، عن  االقتضاء  عنداإلفصاح،  

 سوى القيام بذلك.   لديها عدم وجود أي بديل واقعي آخر عندأو إيقاف أعمالها أو  المجموعةتصفية 

 . للمجموعة الموحدة اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية  مسؤوليةالمكلفون بالحوكمة يتحمل و

 

 الموحدة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

  ت كان   ، سواء الجوهريةمن األخطاء    بصورة عامة   ، ككل، خالية الموحدة  إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية

. إن التأكيد المعقول  الموحدة  الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية   مدقق خطأ، وإصدار تقرير  الالحتيال أو  ا  عن  الناتجة   تلك

  عنه   ينتجلكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف  ومن التأكيد،    عاليهو عبارة عن مستوى  

 ً إذا كان من المتوقع بشكل     جوهرية، وتعتبر  الخطأالحتيال أو  ا  عناألخطاء    تنجمعند وجودها. قد    الجوهرية األخطاء    الكشف عن  دائما

البيانات  جماعية  بصورة   أو   فردي   بشكل معقول أن تؤثر،   بناًء على تلك  ، على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي تم اتخاذها 

 . الموحدة المالية
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  

 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. )تابع( إلى السادة مساهمي 

 

 )تابع(  الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 )تابع(  الموحدة  مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

المهني والمحافظة على الشك المهني خالل   الحكم نقوم بممارسة  فإننا ، الدولية للتدقيق المعاييريتطابق مع  بماكجزء من عملية التدقيق 

 عملية التدقيق. كما نقوم بما يلي: 

خطأ، وتصميم وتنفيذ ال الحتيال أو  ا  عن الناتجة    تلك  ، سواء الموحدة    في البيانات المالية   الجوهريةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء   •

إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأينا حول البيانات  

  يثحالمخاطر الناتجة عن األخطاء،   تلك تفوق عن االحتيال الجوهرية الناتجة  خطاء األ. إن مخاطر عدم اكتشاف الموحدة المالية

 الرقابة الداخلية.  نظاماالحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز أن 

،  الظروف  حسب تصميم إجراءات تدقيق مناسبة    أجل   من  الموحدة بتدقيق البيانات المالية    الصلة   ذات الرقابة الداخلية    نظمفهم حول   •

 وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية. 

 اإلدارة.   أعدتهاالتي  ذات الصلة    إليضاحاتواتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية   •

تم   • التي  التدقيق  أدلة  بناًء على  وتقييم،  المحاسبي  االستمرارية  لمبدأ  اإلدارة  استخدام  مدى مالءمة  استنتاج حول  إلى  التوصل 

جوهرية حول قدرة    شكوك   تثيرالحصول عليها، ما إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد  

  ذلك  إلى  اإلشارةإذا توصلنا إلى استنتاج أن هناك حالة جوهرية من عدم التأكد، فإنه يتعين علينا أن  على االستمرار.    المجموعة

في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية    و  ،الموحدةذات الصلة في البيانات المالية    اإليضاحات   وفيالحسابات    مدقق في تقرير  

  ذلك   ومعالخاص بنا.    تقريرال. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار    تعديل رأينايتوجب علينا  

 عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.  المجموعة  أعمال توقف  إلىاألحداث أو الظروف المستقبلية تؤدي  قد

إذا كانت البيانات المالية   وفيما ، اإليضاحاتبما في ذلك  والمحتوى، حيث الهيكل   من الموحدة للبيانات المالية  الكلي تقييم العرض  •

 . الموحدة  واألحداث بشكٍل يحقق العرض العادل للبيانات الماليةتمثل المعامالت   الموحدة

داخل المجموعة إلبداء    التجارية نشطة  األأو    الشركاتبالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من   •

الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بأعمال التدقيق على صعيد المجموعة ونتحمل  

 كامل المسؤولية عن رأينا حول التدقيق.  

واإلطار الزمني ونتائج التدقيق الجوهرية،  على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر نطاق    ؤولينالمس نقوم بالتواصل مع  

 بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل تدقيقنا.

 

ألمور  كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، ويتم إبالغهم بكافة العالقات وا

 استقالليتنا، والضوابط التي من شأنها أن تحافظ على االستقاللية إن وجدت. األخرى التي تظهر أنها قد تؤثر بشكل معقول على 

 

على الحوكمة، نقوم بتحديد االمور التي كانت لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات    المسؤولينمن االمور التي يتم التواصل بشأنها مع  

الحالية، والتي تعد أمور التدقيق الهامة والرئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا الخاص بالتدقيق ما    نةللسالمالية الموحدة  

لم يحول القانون أو اللوائح دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر وذلك في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر معين  

تب عن هذا اإلفصاح عواقب سلبية تفوق المنفعة العامة التي من الممكن تحقيقها من جراء اإلفصاح  في تقريرنا في حال قد يتر
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  

 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. )تابع( إلى السادة مساهمي 

 

 )تابع(  الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 والتنظيمية األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية  

 

بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين    2007لسنة    6ذلك، كما هو مطلوب بموجب القانون االتحادي رقم    إلى  باإلضافة
 بما يلي:  نفيدكم ،()بصيغته المعدلة  2015 لعام 2اإلمارات العربية المتحدة رقم  لدولة والقانون االتحادي 

 
 المعلومات واإليضاحات التي رأينا بأنها ضرورية ألغراض تدقيقنا. قد حصلنا على كافة  (أ

لدولة اإلمارات    2007لسنة    6، من كافة النواحي، بما يتوافق مع أحكام القانون اإلتحادي رقم  الموحدة  تم إعداد البيانات المالية (ب 

بشركات ووكالء التأمين والقانون اإلتحادي رقم   ة العربية المتحدة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين الخاص

 اإلمارات العربية المتحدة.  لدولة  ،()بصيغته المعدلة   2015 لسنة 2

 تحتفظ الشركة بدفاتر وسجالت مالية منتظمة.  (ت 

 . الشركة مع ما جاء بدفاتر  الموحدةتتفق محتويات تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية  (ث 

بشراء عدد من األسهم خالل    المجموعة ، قامت  الموحدة  اإليضاحات حول البيانات المالية  من  8كما هو مبين في اإليضاح رقم   (ج

 .2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

أرصدة ومعامالت هامة مع أطراف ذات عالقة، كما    الموحدة من اإليضاحات حول البيانات المالية    17يبين اإليضاح رقم   (ح

 يوضح الشروط التي تمت بموجبها هذه المعامالت. 

 ؛ و 2021ديسمبر  31لم تقم المجموعة بأية مساهمات اجتماعية خالل السنة المالية المنتهية في  (خ

 2021ديسمبر    31إنتباهنا وجود أية مخالفات خالل السنة المالية المنتهية في    لفتي بناًء على المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم   (د

لدولة اإلمارات العربية المتحدة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات    2007لسنة    6ألحكام القانون اإلتحادي رقم  

لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو لبنود النظام األساسي  ،  )بصيغته المعدلة(  2015لسنة    2التأمين والقانون اإلتحادي رقم  

 .2021ديسمبر   31ر تأثيراً جوهرياً على أعمال الشركة ومركزها المالي كما في للشركة، والتي من شأنها أن تؤث 

 

 

 

 

 جــــرانــــــت ثـــورنتــــون 

 فاروق محمد

 86سجل رقم: 
 

 مارات العربية المتحدة أبو ظبي، اإل 

 2022 فبراير 24 
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 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
 

 مدقق الحسابات المستقل وتقرير الموحدة البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
 

  الموحدة  البيانات المالية
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
 مجلس اإلدارة 

 
    

  راشد البادي الظاهري  جوعانمحمد  /  سعادة  رئيس مجلس اإلدارة: 
    

  الظاهري  البادي  جوعان محمد  خالد  / سعادة   نائب رئيس مجلس اإلدارة: 
    

  آل محمد  بن سرور بن  زايد الشيخ /  سعادة  أعضاء مجلس اإلدارة: 
  نهيان 

  
  المزروعي  عمران   أحمد  سعيد  / سعادة   

  
  الغيث القبيسي غيث هامل خادم  / سعادة 

  
أحمد   المحسن عبد الجبار  عبد   محمد  / سعادة   

  الصايغ 
    

  فيصل جاسم محمد الخلوفي / سعادة 
  

    
    

  حماده مظهر محمد السيد/   المدير العام:
    

  ٣٠٧٧ص.ب:    العنوان:
  أبوظبي   
  اإلمارات العربية المتحدة  
    

  اإلمارات العربية المتحدة -ثورنتونرانت ج  مدققي الحسابات الخارجيين:
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.المالية الموحدة البيانات تشكل جزءاً ال يتجزأ من  33 –  1من  المرفقة اإليضاحاتإن 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  إيضاحات  

    

    
    

 1,207,048 1,206,197 20 إجمالي األقساط المكتتبة

 (993,601) (1,044,373) 20 حصة معيدي التأمين في إجمالي األقساط المكتتبة

    

 المكتتبة صافي األقساط 
20 

161,824 213,447 

 37,568 29,816  في أقساط غير مكتسبة   التغير صافي

 251,015 191,640  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

    

 118,099 133,900  العموالت المكتسبة 

 (86,657) (98,123)  العموالت المدفوعة 

 282,457 227,417  إجمالي إيرادات االكتتاب 

    

  (3,776,370( (783,488) 21 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 3,639,316 667,901 21 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (137,054) (115,587) 21 صافي المطالبات المدفوعة 

    

 1,751,909 (32,778)  التغير في إلتزامات عقود التأمين 

 (1,721,175) 58,504  التأمينالتغير في أصول عقود معيدي 

 (106,320) (89,861)  صافي المطالبات المتكبدة 

    

    

 1,910  4,320   ايرادات اإلكتتاب األخرى 

 (13,387) (9,983)   مصروفات اإلكتتاب األخرى 

 164,660   131,893  صافي إيرادات االكتتاب 

    

 14,612  17,370  22 بالصافي  - إيرادات من استثمارات

 (7,746)  5,033  6 بالصافي  - من إستثمار عقاري  إيرادات/ )مصروفات( 

 2,958  13,447   إيرادات أخرى 

  167,743 174,484 

 (98,509) (84,489) 23 عمومية وإدارية  صروفاتم

 75,975 83,254 19 السنة صافي ربح 

 5.07 5.55 24 ( درهم)  للسهم العائد األساسي والمخفض  
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.المالية الموحدة البياناتتشكل جزءاً ال يتجزأ من  33 –  1من  المرفقة  إن اإليضاحات 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

    

    

 75,975 83,254  الربح للسنة 

    

    األخرى خسارة( الشاملة لالدخل / )ا 

    

 الربح أو الخسارة: البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى 

    

التغير في القيمة العادلة ألدوات لمالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل الدخل  

 (13,343) 86,765 8 الشامل اآلخر 

    

    يام إع،ن  تصنيفه، الح ، إلى الربح أن الخس،م :   البن ن الا  

    

مدرجة بالقيمة العادلة خالل الدخل   دين التغير في القيمة العادلة ألدوات 

 811   (2,061) 8   الشامل اآلخر 

  84,704 (12,532) 

    للسنة   األخرىالدخل /)الخسارة( الشاملة 

    

 63,443 167,958  الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
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 إحتياطى معيدي التأمين  إحتياطي فني إحتياطي عام  إحتياطي قانوني  رأس المال   
تقييم  إعادة  إحتياطي 

 اإلستثمارات 
 

 أرباح مرحلة 
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          

 1,170,490 218,500  113,939 4,968 8,083 600,000 75,000 150,000  2021يناير  1الرصيد في 
 83,254 83,254  - - - - - -   السنة ربح 

 84,704 -  84,704 - - - - - للسنة الشامل األخر  الدخل
 ( 37,500) ( 37,500)  - - -  -  (26توزيعات أرباح )إيضاح 

 - ( 5,222)  - 5,222 - - - - المحول إلى إحتياطى معيدي التأمين 

 1,300,948 259,032  198,643 10,190 8,083 600,000 75,000 150,000 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

          
 1,159,547 199,993  126,471 - 8,083 600,000 75,000 150,000  2020يناير  1الرصيد في 

 75,975 75,975  - - - - - -   السنة ربح 

 (12,532) -  (12,532) - - - - - للسنة اآلخر  هالشامل   الخسارة
 (52,500) (52,500)  - - - - - - (26توزيعات أرباح )ايضاح 

 - (4,968)  - 4,968 - - - - المحول إلى إحتياطى معيدي التأمين 

 1,170,490 218,500  113,939 4,968 8,083 600,000 75,000 150,000 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية الموحدة.   33 –  1من  المرفقة إن اإليضاحات
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  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
    
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 75,975 83,254    السنة ربح 

    تعديالت لـ: 

 5 إستهالك ممتلكات ومعدات 
 

16,572 
 

16,908 
 405 353  إطفاء أصول غير ملموسة 

 10,331 (3,900) 6 عقارية إلستثمارات العادلة  القيمة  في التغير
التغير في القيمة العادلة ألصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح والخسارة  
 
9 60 444 

من بيع إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   خسارة )مكسب(/
 الربح أو الخسارة 

 
(15) 5,138 

 4,964 1,536 10 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 (20,335) (17,454)  ايرادات فوائد وتوزيعات  

 4,949 1,796 18 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 98,779 82,202  التغييرات في رأس المال العامل:
    

 1,673,065 (91,761)   أصول عقود معيدي التأمين 
 (1,741,367)  36,219   التأمينإلتزامات عقود  

 (17,370) 10,774  ذمم تأمين مدينة  
 ً  (18,873) (10,780)  ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

 48,705 57,068  ذمم تأمين دائنة وأخرى 
 2,333 (463)  مستحقات وإيرادات مؤجلة  

 6,545 3,029    إيداعات معيدي تأمين محتجزة 
    

 51,817 86,288  النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 
 (5,182) (854) 18 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 46,635 85,434  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

    
 (566) (134)  5 دفعات لشراء ممتلكات ومعدات  

 (62)    -   دفعات لشراء أصول غير ملموسة 
 - 308 5 والتجديد  اإلحالل  لمخصص المحول

شراء أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

8 
 (65,811) (31,183) 

متحصالت من بيع أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر 

 
8  -    2,185 

متحصالت من بيع أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 الربح والخسارة  

 
  400 19,974 

 32,521  6,982   نقص في ودائع ألجل بتواريخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 
 292    -   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 20,335 17,454  ايرادات فوائد وتوزيعات مستلمة  
 43,496 (40,801)  )المستخدم في( / الناتج من األنشطة اإلستثمارية    صافي النقد

    
    التدفقات النقدية من النشاط التمويلي 

 (52,500) (37,500) 26 توزيعات أرباح مدفوعة  
  التمويليصافي النقد المستخدم في النشاط 

(37,500) (52,500) 

 في حكمها   وماالنقدية   في صافي الزيادة 
 

7,133 37,631 
 107,494 145,125    السنة في حكمها في بداية  وماالنقدية 

 ( 13)إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية السنة
 

152,258 145,125 
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 الرئيسيةالوضع القانوني واألنشطة  1

ذات مسؤولية   أبوظبي كشركة  في  تأسست  عامة  مساهمة  الشركة"( هي شركة   "( للتأمين ش.م.ع.  األهلية  العين  شركة 
  2. إن الشركة مسجلة كشركة مساهمة عامة بموجب القانون االتحادي رقم  1975لسنة    18محدودة بموجب القانون رقم  

  2007لسنة    6الشركة للوائح القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  . تخضع  )بصيغته المعدلة(  2015لسنة  
المتحدة   العربية  اإلمارات  لمصرف  التابع  التأمين  شركات  سجل  في  ومسجله  عملياتها  وتنظيم  التأمين  هيئة  إنشاء  بشأن 

 .3تحت رقم التسجيل   )سابقًا ، هيئة التأمين اإلماراتية(  ("CBUAE")المركزي

)بصيغته   2015( لسنة  2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )  2020( لسنة  26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
، إال أن بعض  2021يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ في    2020سبتمبر    27بشأن الشركات التجارية في  ،  المعدلة(

الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وستطبق متطلباتها    إنسيتم إصدارها.  أخرى  تنفيذية  لوائح  المواد المعدلة تشير إلى  
 .في موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة   2020( لسنة  24صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
 2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ في   2020سبتمبر  27بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملياتها في  2007( لسنة 6)رقم 

، أصبح قطاع التأمين تحت إشراف وسلطة مصرف اإلمارات العربية المتحدة   2021يناير    2. اعتباًرا من  2021يناير  
 .المركزي

  20"( بتاريخ  الجديدالشركات    قانون)"    بشأن الشركات التجارية  2021   ( لسنة 32صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
  2015( لسنة  2القانون االتحادي رقم )  سيستبدل, و  2022يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ    2021سبتمبر  

 .الجديدالشركات  قانون حكام إلالتنفيذ لإللتزام  تاريخشهراً من  12. لدي اإلدارة بشأن الشركات التجارية )بصيغته المعدلة( 

، أبوظبي، اإلمارات 3077اإلمارات العربية المتحدة وعنوان مكتبها المسجل هو ص.ب.  دولة تمارس الشركة أعمالها في
 العربية المتحدة. إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

وفقاً للقانون  وألحكام دولة اإلمارات العربية المتحدة    تبعاً جميع أنواع التأمين  ب  االكتتاب  فيالنشاط األساسي للشركة    يتمثل
 بشأن تأسيس هيئة التأمين وعمليات التأمين. 2007( لسنة 6االتحادي رقم )

 
 .موظفاً( 226: 2020) 2021ديسمبر  31موظفاً كما في  215  المجموعةبلغ عدد موظفي 

 
  وهي   للتأمين،  األهلية  العين  قبل  من  المملوكة  لالستثمار،  البندر  التابعة،  وشركتها  الشركة  من  الموحدة  المالية  البيانات  تشتمل
ً  إليها( )يشار %100 بنسبة.م.م. )مملوكة ذ  الواحد  الشخص شركة  "المجموعة"(.  بـ معا

 

 عامة  معلومات         2

 بيان التوافق  2.1

االتحادي   القانونمن    بها  المعمولوفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمتطلبات    الموحدةتم إعداد البيانات المالية   
 )بصيغته المعدلة(  2015( لسنة  2بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها والقانون االتحادي رقم )  2007( لسنة  6رقم )

( لسنة  25وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )  .2015يوليو    1بشأن الشركات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من  
 .بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين 2014
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 ( تابع) عامة  معلومات         2

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة    2.2

 2021المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة السارية في              

بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس    في الفترة الحالية  المجموعةقامت  

الدولية والتي   المحاسبية  التي تبدأ في أو بعد  فعالة    أصبحتالمعايير  المحاسبية  إلزامي للفترة  . إن  2021يناير    1بشكل 

على المبالغ المدرجة للفترات الحالية    جوهريتطبيق هذه التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية لم يكن لها أي تأثير  

 .مجموعةللولكن قد تؤثر على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية 

 

  التقاريرإلعداد    الدولي تعديالت على معيار  )  2021  يونيو  30لما بعد    19-امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بكوفيد •

 ( 16رقم  المالية

، المعيار 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )  المرحلة الثانية من إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة •

الدولي رقم   المالية رقم    39المحاسبي  للتقارير  الدولي  المالية    والمعيار  7والمعيار  للتقارير   والمعيار   4الدولي 

 (16الدولي للتقارير المالية الدولي للتقارير المالية 

 

 متعلقة إيضاحات  إدراجيتم وبالتالي لم  الموحدةالبيانات المالية هذه  علىتأثير جوهري  أي لم يكن لهذه التعديالت •

  .بذلك

 

قبل    يةسار  تصبح  لم  ولكنها  إصدارها  تم  التي  والتفسيرات  معاييرلا من  مبكر  وقت  في  تطبيقها  يتم  ولم  بعد  المفعول 

 . المجموعة
 

  الموحدة  المالية  البيانات  صدور  تاريخ  حتى  تطبيقها  يتم  لم  ولكن إصدارها    تمالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي    أثر

 عند سريانها  –إذا أمكن  –تطبيق تلك المعايير  المجموعةللمجموعة تم اإلفصاح عنها أدناه. تنوي 

  1  بعد  أو  من   تبدأس  التي المحاسبيةخالل الفترة    المفعول ساريعقود التأمين )  –  17رقم    المالية  للتقارير  الدولي  المعيار

 ( 15 رقمو 9 رقمالمعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق بشرط مبكر، بشكل تطبيقهاب ويسمح 2023 يناير

التأمين بين ميزات كل من األداة المالية وعقد الخدمة. باإلضافة إلى    عقودتجمع    17  رقمالمعيار الدولي للتقارير المالية  

على مدى فترة طويلة. لتوفير معلومات مفيدة حول   كبيرة  تغيراتنقدية مع    تدفقاتمن عقود التأمين    العديدعن    جينتذلك،  

   :التاليعلى  17 رقم المالية قاريرللت الدولي معيارالهذه الميزات، يعمل 

 الخدمات  تقديم  فيها  يتم  التي  الفترة  خالل  باألرباح  اإلعتراف  مع  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالي  القياس  بين  جمعال •

 . العقد بموجب

في ذلك عرض إيرادات التأمين( بشكل منفصل عن إيرادات التمويل أو مصروفات   )بما نتائج خدمة التأمين    عرض •

 التأمين 

إذا كانت ستعترف بإيرادات التمويل أو مصروفات التأمين في    مافي  دتحد  محاسبية  سياسة  تختار  أن   الشركة  من  يتطلب •

 كربح أو خسارة أو االعتراف ببعض تلك اإليرادات أو المصروفات في الدخل الشامل اآلخر. 

 

 

 

19



 

 

 )تابع(  عامة  معلومات         2
 )تابع(المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة   2.2

قبل    سارية  تصبح  لم  ولكنها  إصدارها  تم  التي  والتفسيرات  المعايير من  مبكر  وقت  في  تطبيقها  يتم  ولم  بعد  المفعول 

 )تابع( ةالمجموع

 

 : بـ على أن تقوم المجموعة 17 المالية  للتقارير دوليال  معيارلل األساسية المبادئ تعتمد

تأمين كبيرة من طرف آخر )حامل البوليصة( كعقود تأمين عن    مخاطر بموجبها  الشركةتقبل  تلك العقود التي   تحديد •

(  عليه المؤمن)الحدث مؤكد  غير محددمستقبلي  حدث قوعو حال فيطريق الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا 

ً  يؤثر  الوثيقة؛  حامل على سلبا

 .التأمين عقود  عنومكونات اإلستثمار المحددة والتزامات األداء المميزة  محددةال  مدرجةال مشتقاتال بين فصلال •

 وتقيسها  المجموعة بها تعترف مجموعات إلى العقود تقسيم •

 - :وقياسها التأمين عقود من بمجموعة اإلعتراف •

حسب المخاطر للتدفقات النقدية المستقبلية )التدفقات النقدية للوفاء( تتضمن جميع المعلومات   معدلةال حاليةال قيمةال -أ

القابلة   النقدية للوفاء بطريقة تتوافق مع معلومات السوق  )إذا كانت القيمة    زائداً   للمالحظة؛المتاحة حول التدفقات 

 إلتزاما( أو ناقصاً )إذا كانت هذه القيمة أصالً( 

 (؛ التعاقدية الخدمة هامش)  العقود مجموعة في المكتسب غير الربح يمثل مبلغ- ب

  أن تأمينية، وبما    تغطيةالشركة    فيها  توفر  التي   الفترة  مدار  على   التأمين  عقود   من  مجموعة   من  بالربح   اإلعتراف •

أصبحت خاسرة، فإن   التيأو  التي تتكبد الخسائر  من المخاطر. إذا كانت مجموعة من العقود  تحررت  قد  المجموعة

 .الفور  على بالخسارة تعترف الشركة

(، ومصروفات خدمات التأمين )التي ياستثمار  عنصر  أي  استالم  تستبعد)التي  بشكل منفصل    إيرادات التأمين  عرض •

 . التأمين تمويل مصروفات أو وإيرادات( ثماريةإستتستبعد سداد أي مكونات 

للتقارير   الدولي  المعيارلتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم تأثير العقود ضمن نطاق    معلوماتعن    اإلفصاح •

 . للشركة المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية  المركز عن  17رقم  المالية

 

 لعقود  األقساطعلى نهج اختياري مبسط للقياس أو نهج تخصيص    17رقم    المالية  للتقارير  الدولي  معيارال  يشتمل

ً  المعيار هذا من المتوقع األثر تحليل على الشركة تعمل. األبسط التأمين  . حاليا
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 الهامة المحاسبيةالسياسات  3

 

 أساس اإلعداد  3.1

 
و بعض  فيما عدا االستثمارات العقارية  التكلفة التاريخية    ومبدأ اإلستحقاق  يتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ  

 .تقرير كل  تاريخ يةنها في كما بالقيمة العادلة قياسها يتم التي المالية األدوات
 

الوظيفية وعملة عرض المجموعة.  تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"درهم"( وهو العملة  
، (إماراتي  درهم  ف)أل  تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة إلى أقرب ألف درهم

 ما لم يُذكر خالف ذلك. 
 

من    الموحد  المالي  مركزها  بيان  المجموعة  األصول    أجل تعرض  تسوية  أو  استرداد  بشأن  تحليل  عرض  تم  السيولة. 
شهر بعد تاريخ بيان المركز   12شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد )المتداول( وأكثر من  12واإللتزامات خالل 

 .  28المالي الموحد )غير المتداول( في اإليضاح 
 

 أساس التوحيد  3.2
 

. تتحقق الســـيطرة عندما يكون لدى  (وشـــركتها التابعة")    للشـــركةتشـــتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية 
 المجموعة:

 

 السلطة على الجهة المستثمر فيها؛ •

 الحقوق فيها؛ و تمتلك أو فيهاالمستثمر  الشركةللعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع  معرضة •

 المستثمر بها للتأثير على عوائدها. الشركةالقدرة على استخدام سلطتها على  •
 

 تتضمن البيانات المالية الموحدة:
 

  
 النشاط الرئيسي  اسم الشركة التابعة  بلد التأسيس 

   
شركة البندر لإلستثمار والمملوكة من قبل شركة  
العين األهلية للتأمين وهي شركة الشخص الواحد  

 ذ.م.م.  

إدارة االستثمار في المؤسسات التجارية، 
مؤسسات تجارة التجزئة، النفط والغاز 

الطبيعي، المؤسسات الزراعية،  
المؤسسات الصناعية، المؤسسات التعليمية  

 والمؤسسات السياحية.

المارات ا
العربية 
 المتحدة

 
 

الســيطرة على الشــركة المذكورة أعاله وتســتفيد من المنافع االقتصــادية من اإلحتفاظ  تملكإن شــركة العين األهلية للتأمين 
ــهم ــراكة مع باألس ــركة. تتعرض المجموعة إلى، أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من الش ولديها القدرة على التأثير   الش

ــلطتها على   ــتخدام سـ ــركةعلى تلك العوائد من خالل إسـ ــركةمن خالل اتفاقيات اإلدارة وبالتالي، يتم توحيد هذه  الشـ   الشـ
كشـــــرـكة ـتابـعة مملوـكة ـبالـكاـمل في ـهذه البـياـنات الـمالـية الموـحدة. بـناًء على ذـلك، تتضـــــمن البـياـنات الـمالـية الموـحدة على  

 ، اإليرادات والمصاريف للشركة المذكورة أعاله.لتزامات، اإلصول% من األ100
 

ــيطرة على  اللديها   توعة بإعادة تقييم فيما إذا كانتقوم المجم ــركةســ ــارت الوقائع   الشــ ــتثمر بها أم ال في حال أشــ المســ
 أعاله.  المدرجة ةمن عناصر السيطرة الثالث والظروف إلى وجود تغيرات في واحد أو أكثر
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 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 ( تابعأساس التوحيد ) 3.2

 
  الشركة ، فإنها تمتلك السيطرة على  فيهاالمستثمر    الشركةعندما يكون لدى المجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت في  

 فيهاالمستثمر    للشركة عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة    فيهاالمستثمر  
ذات الصلة لتقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت الشركة الوقائع والظروف بشكل منفرد. تأخذ المجموعة في االعتبار جميع 

 كافية أم ال لمنحها السيطرة، بما في ذلك:  فيهاالمستثمر  الشركة في 
 

 حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛  •

 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛ •

 ى؛ و الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخر •

أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن الشركة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة   •
 في الوقت الذي يطلب فيه إصدار قرارات، باإلضافة إلى أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. 

 
السيطرة على   المجموعةالسيطرة على الشركة التابعة وينتهي عندما تفقد   للمجموعةيبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون 

الشركة التابعة. وعلى وجه التحديد، يتم إدراج ايرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في  
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة وحتى التاريخ الذي  

 السيطرة على الشركة التابعة. موعةالمجتفقد فيه 
 

إن الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر يكون عائداً إلى مالكي المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة. 
المسيطرة في حقوق  الملكية غير  المجموعة وحقوق  إلى مالكي  التابعة يكون عائداً  الشامل للشركات  الدخل  إن مجموع 

 .عليهاحتى وإن نتج عن ذلك رصيد عجز في حقوق الملكية غير المسيطرعليها   رالمسيطكية غير المل
 

المالية البيانات  على  التعديالت  إجراء  يتم  ضرورياً،  ذلك  يكون  السياسات   الموحدة  عندما  مع  لتتوافق  التابعة  للشركات 
 المحاسبية للمجموعة.  

 

، حقوق الملكية، االيرادات، المصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين اإللتزاماتو صول يتم حذف جميع األ
 أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيدها.

 التأمين  عقود 3.3

 المنتجات  تصنيف  3.3.1
ة من طرف آخر   أمين الجوهرـي ت مخـاطر الـت ارة عن عقود تكون فيهـا المجموعـة )المؤمن( قبـل أمين هي عـب إن عقود الـت

ــة/ الوثيقة( وذلك بالموافقة على تعويض حاملي الوثائق  ــتقبلي وقوع حال في)حامل البوليصـ  غير مؤكد و محدد حدث مسـ
ــلباً على   ــورة عامة، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان)الحدث الُمؤمن عنه( يؤثر سـ هناك مخاطر  تحاملي الوثائق. بصـ

ة اـلدفع في ـحال ـعدم وقوع الـحدث المؤمن. كـما يمكن لعقود 0ـتأمين جوهرـية   افع الـمدفوـعة مع المتوجـب وذـلك بمـقارـنة المـن
 التأمين ايضاً تحويل المخاطر المالية.

 
ــتقبليية حدوث تغيير  إن المخاطر المالية هي المخاطر من إمكان في واحدة أو أكثر من اســـعار الفائدة المحددة، ســـعر   مسـ

األداة المالية، ـسعر المنتج، ـسعر صـرف العملة األجنبية، مؤـشر الـسعر، ـسعر الـسهم، تصـنيف اإلئتمان او بند متغير واحد  
 محددة بطرف من أطراف العقد.غير المالية تكون المتغيرات غير الآخر، بشرط انه في حالة المتغيرات 

التأمين   فإنه يبقى كعقد تأمين طوال مده سريانه، حتى لو إنخفضت مخاطر  انه عقد تأمين  عندما يتم تصنيف عقد على 
بصورة جوهرية خالل هذه الفترة، إال إذا الغيت جميع الحقوق وااللتزامات او انتهت مدة سريانها. ومع ذلك يتم إعادة 

 مار كعقود تأمين بعد البدء بالعمل إذا اصبحت مخاطر التأمين جوهرية.تصنيف عقود االستث 
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 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة 3

 ( تابع ) عقود التأمين 3.3

 اإلعتراف والقياس 3.3.2

عقد  طية مخاطر غيتم تصـنيف عقود التأمين إلى قسـمين اسـاسـيين وذلك بناء على طبيعة المخاطر، وطول الفترة الزمنية لت
 المشار لها في ذلك العقد.  واألحكامالشروط  يةالتأمين وكذلك بناء على مدى ثبوت

 

 تمثل تلك العقود في عقود التأمين العامة وعقود التأمين على الحياة.ت

 العامة التأمينعقود  3.3.2.1

ــبة(  قســاط بأ عترافااليتم  على  متناســب    بشــكلالتأمين الناتجة عن عقود التأمين المذكورة كإيرادات )اقســاط تأمين مكتس
 التي بالمخاطروالمتعلقة   السارية العقود  علىالتأمين المكتتبة من    اقـساط من جزء اـساس الفترة الزمنية المغطاة. يتم تـسجيل

إظهار اقساط التأمين   ويتمكأقساط تأمين غير مكتسبة.  االلتزاماتضمن   المشمولة التقرير فترة  نهاية  فيمازالت قائمة كما  
 قبل خصم العموالت. الموحداألخر الشامل والدخلأو الخسارة  الربح بيانضمن 

 

  الموحد األخر الشــامل  والدخلأو الخســارة   الربح بيانيتم إدراج المطالبات ومصــاريف تســويات الخســائر المتكبدة ضــمن  

 .طراف اخرى متضررة من حاملي تلك العقودأعلى اساس االلتزام المتوقع لتعويض حاملي عقود التأمين او  حدوثها عند

 عقود التأمين على الحياة  3.3.2.2

يتم االعتراف بأقسـاط التأمين كإيرادات )اقسـاط تأمين مكتسـبة( بشـكل  األجل،   قصـيرة الحياةفيما يتعلق بعقود التأمين على  
ارية والم اط التأمين المكتتبة من على العقود الـس اس الفترة الزمنية المغطاة. يتم تـسجيل جزء من اقـس تعلقة متناـسب على اـس

بالمخاطر التي مازالت قائمة كما في نهاية فترة التقرير المشـــمولة ضـــمن االلتزامات كأقســـاط تأمين غير مكتســـبة. ويتم  
 إظهار اقساط التأمين ضمن بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرالموحد قبل خصم العموالت.

 
قســـــاط الـتأمين الـناتـجة عن عقود الـتأمين الـمذكورة بأ  االعترافطويـلة األجل، يتم   —فيـما يتعلق بعقود الـتأمين على الحـياة 

  خصــمكإيرادات )اقســاط تأمين مكتســبة( عندما تصــبح مســتحقة الدفع من حامل البوليصــة. يتم إظهار اقســاط التأمين قبل 
 العموالت.  

 

تقبل يتم تـسجيل االلتزام الناتج من الفوائد التعاقدية اط التأمينعند  والتي من المتوقع ان يتم تكبدها في المـس . االعتراف بأقـس
في وقت إصـدار   تحديدها  يتملوفيات، نفقات الصـيانة وإيرادات االسـتثمار التي  باالمتعلقة   االلتزام على االفتراضـات يسـتند

 العقد. يتم إدراج هامش إنحراف سلبي في هذه االفتراضات.
 

بكثير من الفترة  أقصرالمستحقة خالل فترة قساط االقـسط واحد او عدد محدود من  ذوالحياة    على التأمينعندما يكون عقد 
ــاط المقدرة واإلعتراف بها كدخل وفقاً  ــتحقة على األقس ــاط المس التي يتم توفير المنافع لها، فإنه يتم تأجيل الزيادة في األقس

حجم المنافع المتوقع  إنخفاضفي خطر التأمين المتبقي من العقد الملزم واألقســــاط الملزمة وذلك تماشــــياً مع  لإلنخفاض
 .لالمستقبدفعها في 

 

 في بداية العقد. المدرجةيتم إعادة إحتساب اإللتزامات في تاريخ كل تقرير باستخدام إقتراضات 
 

 .وائد المستحقة لحاملي العقود كمصروفات عند تكبدهافيتم تسجيل المطالبات وال
 

 عقود إعادة التأمين  3.3.3 

قبل المجموعة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض المجموعة عن الخسائر    منيتم تصنيف العقود المبرمة  
متطلبات التصنيف لعقود التأمين كعقود ب  تفي  والتيمن قبل المجموعة    الصادرةالناجمة عن واحد او أكثر من عقود التأمين  

العقود المبرمة والتي   تصنفكأصول مالية.    تصنيفهامتطلبات ذلك التصنيف يتم  ب  تفيإعادة تأمين. بالنسبة للعقود التي ال  
تأمين اخرى ضمن عقود التأمين ويتم إعتبار المنافع الناتجة عن دخول المجموعة في عقود    أطرافتدخل بها المجموعة مع  

 إعادة تأمين مبرمة كأصول إعادة تأمين.
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مؤـشر على خـسائر لوجود فيما إذا كان هناك  لتحديدبـشكل دوري.    الخاـصة بها  التأمينتقوم المجموعة بتقييم اـصول إعادة  
تقوم المجموعة بتخفيض القيمة الدفترية  ذلك   علىموضــوعي  مؤشــرحال وجود  وفيإنخفاض قيمة اصــول إعادة التأمين 

ــمن   ــائر الناجمة ض ــيل ويتم إدراج الخس ــارة و   الربحلها إلى القيمة القابلة للتحص ــامل  الدخلأو الخس . يتم قياس األخر  الش
المتعلقة بعقود إعادة التأمين وحســـب  بالمبالغ، ثابتبشـــكل  او المســـتحقة لهم معيدي التأمينمن  لالســـترداد  القابلةالمبالغ 

اط المـستحقة عن   اـسي في األقـس ـشروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل المبالغ المـستحقة لمعيدي التأمين بـشكل اـس
 عند استحقاقها. اتعقود إعادة التأمين ويتم اإلعتراف بها كمصروف

 

ـــ  فيالـتأمين مـخاطر إـعادة   بتحـملتقوم المجموـعة ايضـــــاً   الـتأمين عقوداألعـمال الـعادـية لعقود الـتأمين على الحـياة و  ـياقســ
كإيرادات او   المفترضـــةاألقســـاط والمطالبات عن إعادة التأمين ب  االعترافينطبق ذلك. يتم   حيثماالعامة، حســـب الحالة  

ــنيف منتج اعمال إعادة   ــرة مع األخذ في االعتبار تصـ ــروفات بنفس الطريقة عند إعتبار إعادة التأمين كأعمال مباشـ مصـ
ــتحقة الدفع   ــركات إعادة التأمين. يدم تقدير المبالغ المسـ ــتحقة لشـ ــدة المسـ التأمين. إن التزامات إعادة التأمين تمثل األرصـ

 .عقود إعادة التأمين المرتبطة بهامع    تتفقبطريقة 
 

او انتهاء مدة ســـريان الحقوق التعاقدية او عند تحويل العقد إلى    هايتم إســـتبعاد اصـــول والتزامات إعادة التأمين عند إلغاء
 .آخرطرف 

 التزامات عقود التأمين  3.3.4

 إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة 3.3.4.1

الحياة الجماعي،    على  تأمينوال،  العام للتأمين، يتم تكوين مخصـص من صـافي األقسـاط المحتفظ بها التقرير فترة  نهايةفي  
ــحي لتو ــاس الفترات غالتأمين الصـ على التقديرات االكتوارية التي تم  بناءً  الزمنيةطية اجزاء من المخاطر القائمة على اسـ

 .%25الذي يتم إحتسابه بنسبة وفيما عدا التأمين البحري  ،الحصول عليها من خبير اكتواري مستقل 

 مطالبات تحت التسوية 3.3.4.2

ــوية يتم   ــجلة وغير ا  لكافة  بها  اإلعترافإن إلتزامات عقود التأمين المتعلقة بالمطالبات تحت التسـ مدفوعة  اللمطالبات المسـ
وتســــتند على التكلفة  التســــوية  ياحتياطبمخصــــص المطالبات تحت هذه االلتزامات   وتعرف. التقرير فترة نهاية  فيكما  

، وذـلك بـعد الموـحد  كـما بـتاريخ بـيان المركز الـمالي تســـــدـيدـها  يتم ولم  والتي  المتكـبدةالنـهائـية المـقدرة لجميع المـطالـبات التي 
  معينة نواع أل والتسـويةتأخيرات في التبليغ ال بعض تحدث قد.  إسـتردادهاوالمبالغ المتوقع  للمخالفاتخصـم القيمة المتوقعة 

. ال يتم خصــم قيمة التقرير فترة بنهايةالمطالبات، لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية  من 
كوارث. يتم ال احتياطي أوأي مخـصص الحتياطيات تـسويات  ب  االعترافيتم    لماإللتزام فيما يتعلق بالقيمة الزمنية لألموال.  

 .إلغاء االعتراف بااللتزام عند انتهائه، تنفيذه أو الغائه
 ا نهإحتياطي مطالبات مستحقة وغير مبلغ ع 3.3.4.3

 اإلكتواريةتقديرات العلى أساس    التقرير فترة نهاية  فييتم تكوين مخصص عن أي مطالبات مستحقة وغير مبلغ عنها كما 
 . إن الطريقة المـستخدمة من قبل المجموعة الحتـساب المطالبات المتكبدةمـستقل إكتواري خبير من عليها  الحصـول تم  التي

اصـيل برامج إعادة  فالسـابقة وت التقديراتوأخذ في االعتبار نسـب معينة اسـتنادا إلى البيانات التاريخية، توغير المبلغ عنها 

 .التأمين لتقييم الحصة المستردة من إعادة التأمين
 غير المخصصة  الخسائر تسويةمصروفات  3.3.4.4

ــروفات   ــص لمص ــويةتم تكوين مخص ــائر  تس ــة التي ال يمكن إدراجها تحت   الخس ــص  بتاريخ محددة  مطالباتغير المخص

 .استنادا إلى تقديرات اكتوارية تم الحصول عليها من خبير اكتواري مستقل الموحدة، المالية التقارير
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 اإللتزاماتاختبار كفاية  3.3.5

الـية اـية    الموـحدة  بنـهاـية فترة التـقارير الـم أـكد من كـف اـية االلتزاـمات للـت ام  الـتأمينعقود    إلتزاـماتيتم اختـبار كـف د القـي  بـهذه. عـن
النقدية التعاقدية المســتقبلية ومعالجة المطالبات والمصــاريف  ، يتم اســتخدام أفضــل التقديرات المالية للتدفقات االختبارات

  الربح. يتم إدراج أي عجز مباـشرةً في  اإللتزاماتالتي تقابل هذه   ـصولاإلدارية باإلـضافة إلى إيرادات االـستثمارات من األ
تكوين مخصــص خالل  منالمؤجلة أوالً و  الوثائق حيازةوذلك بشــطب تكاليف  الموحد األخر الشــامل  والدخلأو الخســارة  

ً كفاية االلتزامات  اتالخسائر الناتجة عن اختبار  .الحقا

 المتعلقة بعقود التأمين  والدائنةاألرصدة المدينة  3.3.6

المبالغ المـستحقة من وكالء، وـسطاء، وحاملي عقود  األرصـدةعند اـستحقاقها. وتـشمل هذه  والدائنةالمدينة    الذمميتم إدراج 
  .عالقةواألطراف ذوي ال التأمين وشركات إعادة التامين

 لذمم الـمدرجةالمجموعة بتخفيض القيـمة   تقومإذا كان هـناك دلـيل موضـــــوعي على انخـفاض في قيـمة ذمم الـتأمين الـمديـنة، 

 .الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر الموحدفي بيان  المتوقعة االئتمانيةتم إدراج الخسائروي المدينةلتأمين ا

 واإلحالل اإلنقاذتعويضات  3.3.7

 .المطالبات مقابلقياس إلتزام التأمين  عندبمثابة مخصص  واإلحالل باإلنقاذديرات المبالغ المستردة والمتعلقة تقتعتبر  
 

 باإليرادات  اإلعتراف 3.4

 .االعتيادية األعمال سياق في المستحق أو المستلم للبدل العادلة  بالقيمة االيراد قياس يتم
 التامين  عقود من إيرادات

عقود التأمين في هذه البيانات   فيعليها  المنصـوصقياس العائد من عقود التأمين بموجب معايير االعتراف باإليرادات  يتم
 المالية الموحدة. 

 العموالت إيرادات
 مع عليها المتفقالمئوية  والنسـباإلعتراف بالعموالت عندما يتم التنازل عن قسـط إعادة التأمين على أسـاس الشـروط  يتم

 .التأمين  معيدي

 األرباح  توزيعات إيرادات

 .الدفعة استالمفي  المجموعة  حق  يثبتاالعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما  يتم
 

 الفوائد  إيرادات
ــولاإلعتراف بإيرادات الفوائد من  يتم ــوف تتدفق إلى   اإلصــ ــادية ســ المالية عندما يكون من المحتمل ان المنافع االقتصــ

المجموعة ويمكن قياســه مبلغ الدخل بشــكل موثوق. يتم إحتســاب إيرادات الفوائد على اســاس زمني بالرجوع إلى المبلغ 
ً  يخصـم  الذي المعدل وهو المطبق،  الفعلي الفائدة ومعدل القائم األـساـسي   خالل المتوقعة  المـستقبلية  قديةالن  المقبوضـات تماما

 .األولي االعتراف عند المدرجة القيمة صافي إلى المالي لألصل المتوقع العمر
 اإليجار ايرادات

  إدراج يدم. اإليجار  عقد مدة مدى  على الثابت القـسط اـساس  على العقارية  االـستثمارات من االيجار إيراداتب االعتراف يتم

 .التأجير إيرادات إجمالي من يتجزأ ال كجزء الممنوحة االيجار حوافز
 األرباح المحققة واألرباح غير المحققة

تم توضيح صافي أرباح/ خسائر األصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة من  

 ضمن السياسة المحاسبية لألصول واإللتزامات المالية.  الموحدخالل الدخل الشامل اآلخر 
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 ومعدات  ممتلكات 3.5

ً  بالتكلفة والمعدات الممتلكات إدراج يتم  تكلفة  تـشمل. وجدت  إن  القيمة، في انخفاض خـسائر وأية  المتراكم  االـستهالك ناقـصا
 .أصل امتالك إلى مباشر بشكل منسوبة أخرى مصاريف وأية الشراء تكلفة والمعدات  الممتلكات

 

مالئماً، فقط عندما  ذلك يكون حسـبما منفصـل، كأصـل احتسـابها أو لألصـل المدرجة القيمة في  الالحقة  التكاليف إدراج يتم
يعود على المجموعة فوائد اقتـصادية مـستقبلية مرتبطة باألـصل المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة    أن المحتمليكون من 

 الفترة  خالل الموحدالخســارة أو    الربحبشــكل موثوق. يتم إدراج كافة مصــاريف اإلصــالح والصــيانة األخرى في بيان 
 .فيها تكبدها يتم التي المالية

 

  اإلنتاجية   أعمارها مدى  على  الثابت  القـسط أـساس  على والمعدات الممتلكات تكلفة  ـشطبيتم   بحيثاحتـساب االـستهالك   يتم
 .صولاأل لهذه المتوقعة االقتصادية

 
 :يلي كما هي االستهالك احتساب في المستخدمة األساسية السنوية النسب إن
 

 سنة 40 مباني
 سنوات 4-3 المكتب ديكورات

 سنوات 4-3 ومعدات   أثاث
 سنوات 4-3 سيارات

 
ــاب تأثير أية تغيرات   تمت ــنة، ويتم احتس ــتهالك بنهاية كل س مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االس

 .مستقبليأساس  علىفي التقديرات 
 

البيع وـصافي القيمة الدفترية    اتعائد بين الفرق  أـساس  على  أـصل اـستبعاد أو  بيع  عن  الناتجة  الخـسائر أو  األرباح تحديد يتم

 .الموحدالربح أو الخسارة  بيانويتم إدراجها ضمن  ،صوللتلك األ

 عقارية إستثمارات 3.6

إدراجـها مـبدئـياً ـبالتكلـفة بـما في ذلك    ويتمالـمال   رأساالحتـفاظ ـباالســـــتثـمارات العـقارـية بـهدف تحقيق إيرادات أو لزـيادة   يتم
تكاليف المعامالت. الحقاً لإلعتراف المبدئي، يتم إدراج االســتثمارات العقارية بقيمتها العادلة التي تعكس حالة الســوق كما  

 بيان  في العقارية  لالســـــتثمارات  العادلة  القيم في التغيرات  عن  الناتجة الخســـــائر أو األرباح  إدراج  يتم. التقريرفي تاريخ 
 .فيها تنشأ التي السنة خالل الموحدأو الخسارة  الربح

 

منها   بـشكل نهائي وال يتوقع   االـستخدام  عن  ايقافهاإلغاء اإلعتراف باالـستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم  يتم
 فيأرباح او خسائر ناتجة عن البيع أو عند إيقاف االستخدام  أيةب  االعتراف يتمأية فوائد اقتـصادية مـستقبلية عند االـستبعاد.  

 .االستبعاد أو البيعسنة  في الموحد الخسارة أو الربحبيان 

 .االستخدام في  تغير يطرأالتحويل من وإلى االستثمارات العقارية فقط عندما  يتم
 

 الملموسة صولاأل قيمة  انخفاض  3.7

 يـشير ما هنالك كان  إن لتحديد وذلك  الملموـسة هاـصولأل  المدرجة  القيم بمراجعة ،كل فترة تقرير   نهايةفي   المجموعة  تقوم
  لألصل لالسترداد  القابلة  القيمة  تقدير يتم فإنه  المؤشر ذلك  وجد  ماإلى خسائر انخفاض في القيمة. إذا   ـصولاأل تعرض  إلى

  فردي،  ألصـــل لالســـترداد  القابلة  القيمة  تقدير من التمكن  عدم  حال  في(. وجدت)إن  القيمة  انخفاض  خســـائر  لتحديد وذلك
 أســــس تحديد يمكن عندما.  األصــــل إليها  ينتمي التي  للنقد المنتجة للوحدة  لالســــترداد  القابلة القيمة  بتقدير المجموعة تقوم

ــولاأل  توزيع يتم  وثابتة، معقولة  توزيع ــغر مجموعة من   ص ــتركة إلى الوحدات المنتجة للنقد، أو يتم توزيعها إلى أص المش
  الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.

ً  لألصل العادلة القيمة هي لالسترداد القابلة القيمة إن  .أعلى أيهما المستخدمة، القيمة أو البيع تكلفة ناقصا
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 (تابعالملموسة ) صولاأل قيمة  انخفاض  3.7

حال تم تقدير قيمة األصــل القابلة لالســترداد )أو الوحدة المنتجة للنقد( بما يقل عن قيمتها المدرجة، يتم تخفيض القيمة   في
االنخفاض مباشــرةً في بيان  خســائرب االعتراف يتموالمدرجة لألصــل )الوحدة المنتجة للنقد( إلى قيمتها القابلة لالســترداد. 

إال إذا كان األصــل معاد تقييمه فيتم عندها معاملة خســائر االنخفاض كانخفاض في مخصــص  الموحد،أو الخســارة    الربح
 إعادة التقييم.

 
ــل )الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة المعدلة   عندما ــائر انخفاض القيمة الحقاً، يتم زيادة القيمة المدرجة لألص يتم عكس خس

لقيمته القابلة لالســترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة التي تم زيادتها عن القيمة المدرجة لألصــل )الوحدة المنتجة للنقد( 
 الربحخفاض القيمة في الـسنوات السابقة. يتم إدراج عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرةً في  فيما لو لم يتم إدراج خـسائر ان

إال في حال إدراج األصــل ذو الصــلة بقيمة معاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس خســائر   الموحد،أو الخســارة  
 انخفاض القيمة كزيادة في مخصص إعادة التقييم.

 المخصصات 3.8

 واإلعتراف بالمخصـصـات عندما يكون على المجموعة أي إلتزام حالي )قانوني أو إسـتداللي( ناتج عن أحداث سـابقة  يتم
 اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق.   تسديدب مطالبةمن المحتمل أن تكون المجموعة  يكون

 
ــابه حســب أفضــل التوقعات   إن كما بنهاية فترة  اإللتزام لتســوية المطلوب للمقابلالمبلغ المعترف به كمخصــص يتم إحتس

التقرير بعد األخد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزام. عندما يتم قياس المخصــص باســتخدام 
الـتدفـقات النـقدـية المـقّدرة لســـــداد االلتزام الـحالي، ـفإن قيمـته الـمدرـجة هي القيـمة الـحالـية لتـلك الـتدفـقات النـقدـية )عـندـما يكون 

 مة الزمنية للنقود جوهريًا(. تأثير القي
 

ــترداد قعمن المتو يكون عندما ــص    اســ ــداد المخصــ ــادية المطلوبة لســ طرف ثالث، يتم  منجزء أو كافة المنافع االقتصــ

 . وإمكانية قياس المبلغ بشكل موثوق إمكانية السداد تقريبي بشكل المؤكد من كان إذااالعتراف بالذمة المدينة كأصل في 

 مكافآت الموظفين 3.9

 الخدمات  على بناءً  الـسفر وتذاكر  الـسنوية  باإلجازات  المتعلقة  الموظفين الـستحقاقات المقّدرة لاللتزامات  مخـصصعمل  يتم
 .التقرير فترة نهاية حتى المؤهلين الموظفين قبل من المقدمة

 
أيضـاً عمل مخصـص لكافة مكاف ت نهاية الخدمة المسـتحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  يتم

وفقاً لسـياسـة المجموعة والتي تسـاوي على األقل المكاف ت المسـتحقة وفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 .التقريروذلك عن فترات خدمتهم حتى نهاية فترة 

 
 لصـندوق  المطلوبةبخصـوص الموّظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بدفع المسـاهمات   أما

وتحتسـب وفقاً للقوانين الحكومية. يتم تحميل هذه المسـاهمات كمصـاريف ضـمن    أبوظبي إلمارة التقاعد ومكاف ت  معاشـات
 خدمة الموظف.بيان الدخل خالل فترة 
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 المالية صولاأل 3.10
 التصنيف والقياس

 اســـتثمارات المدينة، التأمين وإعادة  التأمين ذمم  أرصـــدة  ،احكمه  في  وما  يةالنقد:  التالية  المالية صـــولاأل  المجموعة  لدى
ــامل  الدخل خالل من  العادلة  بالقيمة  مدرجة ــتثمارات  اآلخر الشــ ــارة أو  الربح خالل من  العادلة  بالقيمة  واســ  يعتمد. الخســ

 .المبدئي اإلعتراف عند تحديده ويتم المالية صولاأل طبيعة على التصنيف

 حكمها في وما النقدبة

  أصــلية  اســتحقاق  بتواريخ البنوك  لدى  الطلب عند بها  محتفظ وودائع الصــندوق في  النقد من  حكمها  في  وما  النقدية  تكونت
 . أقل أو أشهر ثالثة لمدة

 ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة  أرصدة

 في ـتداولـها  يتم  ال  التيو  للتـحدـيد  والـقابـلة  الـثابـتة  الـمدفوـعات ذات  األخرى  الـمديـنة واـلذمم  الـمديـنة  الـتأمين  ذمم  تصـــــنيف  يتم
ــوق ــطة س ــتخدام المطفأة بالتكلفة  المدينة الذمم  القروض قياس يتم. مدينة وذمم  كقروض محددة  أو  ثابتة دفعات ولها  نش  باس
ً   العائد طريقة أو الفعلي  المعدل  باســــتثناء الفعلي، العائد معدل باســــتخدام العائد إدراج يتم. القيمة في انخفاض  أي ناقصــــا

 .جوهري غير العوائد إيراداتب االعتراف يكون حيث األجل القصيرة المدينة األرصدة

 (الملكية حقوق)أدوات  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة  بالقيمة  االستثمارات

ً ( الملكية حقوق)أدوات  اآلخر الشــامل الدخل خالل  من  العادلة بالقيمة  االســتثمارات إدراج يتم  قياســها ويتم بالتكلفة مبدئيا
 ً   الدخل  ـضمن  االـستبعاد  عند الناتجة  والخـسائر  واألرباح  العادلة  القيمة في  الالحقة التغييرات  إدراج  يتم.  العادلة  بالقيمة الحقا

 باستالمها حق وجود عند الموحد الدخل بيان ضمن األرباح توزيعات إيرادات إدراج ويتم الموحد اآلخر الشامل
. 

 (الدين)أدوات  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة  بالقيمة  االستثمارات

ً ( الدين)أدوات  اآلخر الشــــامل  الدخل خالل من  العادلة بالقيمة  االســــتثمارات إدراج يتم   الحقًا  قياســــها ويتم بالتكلفة مبدئيا
 في العكوسـات أو القيمة  انخفاض  وخسـائر األجنبية العمالت صـرف تقييم وإعادة الفوائد  إيرادات  إدراج يتم.  العادلة بالقيمة

  المتبقية  التغييرات احتسـاب  يتم. المطفأة بالتكلفة  مقاسـة مالية  أصـولك  الطريقة  بنفس احتسـابها ويتم الخسـارة أو  الربح بيان
  العادلة  القيمة في المتراكم التغير تدوير  إعادة  يتم  االعتراف، إلغاء  عند. الموحد  اآلخر  الشـــامل  الدخل  في  العادلة القيمة  في

 .الخسارة أو الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في به المعترف
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة  استثمارات

ــتثمارات إدراج يتم ــارة أو  الربح خالل من  العادلة  بالقيمة االسـ ً  الخسـ ً  ويتم بالتكلفة مبدئيا ــها  الحقا   يتم .  العادلة بالقيمة قياسـ
  اإلعتراف  يتم  الدخل، بيان في  االســـتبعاد من  الناتجة والخســـائر  واألرباح  العادلة القيمة  في  الالحقة  بالتغييرات  اإلعتراف

 أو  الربح بـيان  في  األرباح  توزيـعات  إيرادات إدراج ويتم الموحد  الخســـــارة أو  الربح بـيان في  الدين ســــــندات من  باألرباح
 .باستالمها حقال وجود عند الموحد الخسارة

 
 المالية صولباأل اإلعتراف إلغاء

ــولباأل اإلعتراف بإلغاء المجموعة تقوم ــولاأل تلك من  ةالنقدي اتللتدفق  التعاقدية الحقوق  تنتهي عندما فقط  المالية صــ  صــ
.  آخر  طرف  إلى  المالية ـصولاأل بملكية المتعلقة والمخاطر  المكاـسب جميع  فيها وبما  المالية ـصولاأل  تحويل  عند أو  المالية

ــولاأل  بتحويل المجموعة تقم  لم  إذا ــكل المالية  صــ ــب جميع بتحويل تقم لم أو كامل بشــ  بملكية المتعلقة والمخاطر المكاســ
ــولاأل ــتمرت  المالية  صـ ــيطرة  وإسـ ــولاأل تلك  على بالسـ  تقوم المجموعة  فإن  آخر، طرف  إلى  تحويلها تم  التي  المالية  صـ

 بشــكل المجموعة إحتفاظ  حالة  في أما.  ســدادها عليها  يتوجب إلتزامات  وأي المالية صــولباأل المتبقية  بحصــتها باإلعتراف
 .المالية صولباأل باإلعتراف تستمر المجموعة فإن المالية صوللأل الملكية ومنافع مخاطر بكافة جوهري
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 )تابع)  المالية صولاأل 3.10

 المالية  صولقيمة األ انخفاض

 بالتكلفة  المدرجة  المالية  صـولاأل  على المتوقعة  االئتمانية الخسـائر لقياس  مراحل  ثالث من منهجية  بتطبيق المجموعة تقوم
 الثالث  المراحل  خالل من  األصــول  تنتقل. اآلخر  الشــامل  الدخل  خالل من  العادلة  بالقيمة  المصــنفة  الدين وأدوات المطفأة

 .األولي االعتراف عند االئتمان جودة في التغيير على  بناءً 

 عامة نظرة( أ

 من  العادلة  بالقيمة بها  المحتفظ  غير للديون  المالية  صــوللأل المتوقعة  االئتمان خســائرل  مخصــص  بتســجيل المجموعة تقوم
 .9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب القيمة النخفاض الملكية حقوق أدوات تخضع ال. الخسارة أو الربح خالل

 
خســارة  ال)  األصــل عمر مدى  على ظهورها المتوقع  االئتمانية الخســائر  على  المتوقعة  االئتمانية  الخســائر  مخصــص  يســتند

ةاالئتـمان ا(،  الزمني  العمر  ـمدى  على  المتوقـعة  ـي اك  تكن  لم  ـم ادة  هـن ذ  االئتـمان  مـخاطر  في  كبيرة  زـي ا،  مـن ــأتـه   ـهذه  وفي  نشـــ
 لمدة  البالغة المتوقعة  االئتمانية الخســائر تمثل. شــهًرا 12 لمدة المتوقعة االئتمانية الخســارة على  المخصــص  يســتند  الحالة،

ــهًرا  12 ــائر  من جزًءا ش ــائر تمثل والتي الزمني العمر مدى  على المتوقعة  االئتمانية الخس  الناتجة  المتوقعة  االئتمانية الخس
 .التقرير تاريخ بعد شهًرا 12 غضون في ممكنة تكون والتي مالية أداة على السداد عن التخلف أحداث عن

 
المجموعة سـياسـة إلجراء التقييم، في نهاية كل فترة تقرير، فيما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت  وضـعت

ــكل هام منذ االعتراف األولي، بعد األخذ باإلعتبار التغيير في مخاطر ا ــداد التي تحدث على مدى العمر بش لتخلف عن الس
 المتبقي لألداة المالية. 

 
 اآلخر  الـشامل  الدخل خالل من  العادلة بالقيمة  المدرجة  هاأـصول  بتـصنيف  المجموعة تقوم أعاله، المذكورة  العملية  على  بناءً 
 :أدناه موضح هو كما مراحل على

 
  الخســائر أســاس  على  بالمخصــص  المجموعة  تعترف األولى،  للمرة المالية باألدوات  االعتراف عند :1 المرحلة

ا  األولى  المرحلة تتضـمن.  شـهًرا  12 لمدة المتوقعة  االئتمانية  فيها تحسـنت التي المالية األدوات  أيضـً
 .الثانية المرحلة من تصنيفها إعادة وتم  االئتمان مخاطر

 
دـما :2 المرحلة ة  أداة  تظهر  عـن الـي ادة  ـم ذ  االئتـمان  مـخاطر  في  ـهاـمة  زـي ا،  مـن ــأتـه  بتســـــجـيل  المجموـعة  تقوم  نشـــ

ائر مخصـص ا الثانية  المرحلة تتضـمن. الحياة مدى  على المتوقعة  االئتمان لخـس  حيث األدوات، أيضـً
 .الثالثة المرحلة من القرض تصنيف إعادة وتم  االئتمان مخاطر  تحسنت

 
 بالنســبة. التقرير تاريخ في القيمة انخفاض  على موضــوعي  دليل لديها التي  المالية صــولاأل تشــمل :3 المرحلة

ــولاأل لهذه ــائر  اإلعتراف  يتم  ،صـ   جانب   إلى  ومعالجتها، العمر  مدى  على المتوقعة  االئتمانية بالخسـ
ــبة الفوائد ــبة تقل أال يجب، 3  المرحلة  إلى  2  المرحلة  من المالية  صــولاأل  تحويل  عند. المحتس  النس
ــص المئوية ــولاأل لهذه  للمخص ــبة  عن  ص ــص المئوية  النس   إن. التحويل قبل  تكوينه تم  الذي  للمخص

 انخفضـت مالية  أصـول  هي  االئتمانية قيمتها انخفضـت والتي إنشـاؤها تم  التي أو المشـتراة  صـولاأل
ــجيلها  ويتم المبدئي  اإلعتراف  عند  االئتمانية  قيمتها ــلي اإلعتراف  عند  العادلة بالقيمة  تسـ   ويتم   األصـ

ــائر االعتراف يتم.  المعدل الفعلي  الفائدة معدل أســـاس  على الحقًا الفوائد بإيرادات  االعتراف  بالخسـ
  االئتمان  خســـائر  في  الحق  تغيير هناك فيه يكون  الذي  الحد  إلى فقط تحريرها أو المتوقعة  االئتمانية
 .المتوقعة
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 ) تابع) المالية صولاأل 3.10

 (تابع) المالية صولاأل قيمة انخفاض
 (تابع) عامة نظرة( أ

 تخفيض يام انه  وزء أن ال ، م المبلغ ك،اج السدددددددارنان اع  لم  ت  ع،ا  الم م عم  ل ى ليإل الا   الم،ليم  صددددددد الأل ب،لنسدددددددبم

 .المالي لألصل)جزئيًا(  استبعاًدا هذا يعتبر. المالي لألصل المدرجة القيمة إجمالي
 

 .الثانية المرحلة ضمن السابقة شهًرا عشر االثني في  ائتمانية  ألسباب هيكلتها إعادة تمت التي الحسابات  تصنيف سيتم

 المتوقعة  اإلئتمانية الخسائر  إحتساب( ب

ــائر االئتمانية المتوقعة بناًء على   تقوم ــاب الخســ ــيناريوهاتالمجموعة باحتســ  المتوقع،  النقدي العجز لقياس المتوقعة  الســ
 وفقًا ما لمنشـأة المسـتحقة النقدية التدفقات بين الفرق هو  النقدي العجز  إن.  الفعلي الفائدة معدل من  تقريبية بنسـبة  مخصـوًما

 .استالمها المجموعة تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد
 
 :يلي كما الرئيسية والعناصر أدناه المتوقعة  االئتمانية الخسائر احتساب آليات توضيح تم
 

 احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل فترة زمنية معينة.  إن •

  في   قعةولمتا  راتلتغيا  رالعتباا  في  ذألخا  مع  مستقبلي،  تعثر  تاريخ   في  للتعرض  تقدير  هو  التعثر  عن  الناتج  التعرض  إن •
 .ريرلتقا يخرتا دبع رضلتعا

الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسائر الناتجة عن التعثر في السداد في وقت معين. وهي تستند إلى الفرق بين    إن •
 تحقيق أي ضمانات.   من التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك المتوقع إستردادها، بما في ذلك

 
  أرباح   أو   خسائر  عن   منفصل  بشكل  عنها  واإلفصاح  القيمة  انخفاض   وإصدارات  القيمة  انخفاض  خسائر   عن  المحاسبة  تتم

 .المالي لألصل  المدرجة  القيمة إلجمالي كتعديل احتسابها يتم التي التعديل
 

  :أدناهاالئتمانية المتوقعة  الخسائر طريقة آليات تلخيص يتم
ــائر االئتمانية المتوقعة لمدة  يتم :1 المرحلة ــاب الخسـ ــائر االئتمانية المتوقعة    12احتسـ ــهًرا كجزء من الخسـ شـ

ــداد على أداة  ــائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن الســ المحدودة التي تمثل الخســ
مخصـص  شـهًرا بعد تاريخ التقرير. تقوم المجموعة باحتسـاب    12مالية ويحتمل حدوثها خالل فترة 
شـهًرا  12بناًء على توقع حدوث تخلف عن السـداد خالل فترة   12الخسـائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

شــهًرا على التعرض   12بعد تاريخ التقرير. يتم تطبيق احتماالت التخلف عن الســداد المتوقعة لمدة 
ــروباً في  ــارةالناتج عن التعثر المتوقع مضـ ــمها ويتم المتوقعةبافتراض التعثر   الخسـ ــبة   خصـ  بنسـ

 .األصلي الفعلي الفائدة معدل من  تقريبية
 

ــجيل   عندما :2 المرحلة ــأته، تقوم المجموعة بتسـ ــل المالي زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ نشـ يُظهر األصـ
مخـصص لخـسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني. وتبقى اآلليات مـشابهة لتلك الموـضحة  

ــارةالتعثر  احتماليةير  أعاله، ولكن يتم تقد ــم يتم. األداة  عمر مدى  علىبافتراض التعثر  والخس  خص
 .األصلي الفعلي الفائدة معدل من  تقريبية بنسبة المتوقع النقدي العجز

 
المالية التي تعتبر منخفضـة القيمة االئتمانية، تقوم المجموعة باإلعتراف بالخسـائر   صـوللأل بالنسـبة :3 المرحلة

المالية. وهذه الطريقة مماثلة لتلك المســتخدمة في  صــولاالئتمانية المتوقعة على مدى أعمار هذه األ
 %.100 عندالتعثر  احتمالية، مع تحديد 2المصنفة ضمن المرحلة  صولحالة األ
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 )ابعت) المالية صولاأل 3.10

 (تابع) المالية صولاأل قيمة انخفاض

 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ــة بالقيمة العادلة من خالل   ــائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاس ــامل اآلخر من تنزيل القيمة ال تقوم الخس الدخل الش
والتي تبقى ـبالقيـمة الـعادـلة. وـبدالً من ذـلك، يتم االعتراف   ،الموـحد الـمالـية في بـيان المركز الـمالي صـــــولالـمدرـجة لـهذه األ

ــأ إذا تم قياس األ ــص الذي قد ينش ــولبالمبلغ المعادل للمخص ــامل    ص بالتكلفة المطفأة كمبلغ انخفاض متراكم في الدخل الش
ف بـها في اـلدـخل ، مع تحمـيل مـقاـبل على الربح أو الخســـــارة. يتم إـعادة ـتدوير الخســـــارة المتراكـمة المعترالموـحد  اآلخر

 .صولعند إلغاء االعتراف باأل الموحد إلى الربح والخسارة لموحداالشامل اآلخر

 ج( المعلومات المستقبلية

تعتمد المجموعة، على مجموعة واسعة من المصادر للحصول على المعلومات المستقبلية وتستخدمها كمدخالت اقتصادية،  
 :مثل

 

 اإلجمالي معدالت نمو الناتج المحلي  •

 معدالت البطالة  •

 أسعار الفائدة األساسية للبنك المركزي •
 

دائًما جميع خصائص السوق في تاريخ  تلحظإن المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال 
الـية اـنات الـم دـما   النوعـية  وإلظـهار ذـلك، يتم إجراء بعض التـعديالت  .الموـحدة  البـي ا كتـعديالت مؤقـتة عـن انـً أو التراكـبات أحـي

 .بشكل كبير تكون هذه االختالفات جوهرية

 المالية وأدوات حقوق الملكية اإللتزامات  3.11

  ملكية حقوق أدوات أو كدين التصنيف

 .الترتيبات التعاقدية لمضمونمالية أو كحقوق ملكية وفقاً  إلتزاماتك إما الملكية حقوق وأدوات الدين  تصنيف يتم

 الملكية حقوق أدوات

 أدوات  إدراج يتم. هاإلتزاماتالمجموعة بعد خصــــم جميع    أصــــولأداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في    إن
 .المباشرة اإلصدار تكاليف صافي المستلمة، بالمتحصالت المجموعة عن الصادرة الملكية حقوق

 والمستحقات التجارية الدائنة الذمم

يتم قياس الذمم الدائنة التجارية والمبالغ المســتحقة الدفع مبدئياً بالقيمة العادلة، صــافي مصــاريف المعامالت ويتم قياســها 
 المصاريف وفقاً لمعدالت العائد الفعلية.الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي مع إدراج 

 
المالية وتوزيع المصــــاريف على الفترات  لتزاماتإن طريقة معدل العائد الفعلي هي طريقة الحتســــاب التكلفة المطفأة لإل

المرتبطة بها. إن معدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصــم تماماً الدفعات النقدية المســتقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع 
 المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسباً. لتزاماتلإل

 المالية اإللتزاماتب اإلعتراف إلغاء

ــتيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء  اإللتزاماتلمجموعة بإلغاء اإلعتراف بتقوم ا المالية عندما، وفقط عندما، يتم إســ
 مدته.
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 توزيع األرباح  3.12

فيها    إلتزاماتك  للمساهمين  األرباح  توزيع  إدراج  يتم يتم  التي  الفترة  في  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات   اعتمادفي 
 .المساهمين على توزيعات األرباح

 

 العمالت األجنبية  3.13
تاريخ    في  السائدة  الصرف  لمعدالت  وفقاً  المتحدة  العربية  اإلمارات  درهم  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  يتم 

لمعدالت  وفقاً  المتحدة  العربية  اإلمارات  درهم  إلى  األجنبية  بالعمالت  النقدية  واإللتزامات  األصول  تحويل  يتم  المعاملة. 
المالي المركز  النقدية بالعمالت األجنبية الموحد  الصرف السائدة في تاريخ بيان  . يتم تحويل األصول واإللتزامات غير 

والتي يتم إدراجها بالتكلفة التاريخية، إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لمعدالت الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.  
 . الشامل الموحد الدخل أو الخسارة و الربح يتم إدراج أرباح وخسائر الصرف المحققة وغير المحققة في بيان 

 قياس القيمة العادلة 3.14

بقياس األدوات المالية مثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات   المجموعةقوم  ت 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألصول غير المالية مثل االستثمارات العقارية، بالقيمة العادلة في  

 . تقريرتاريخ كل 

القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين مساهمي السوق  إن   

 بتاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو  •

 منفعة لألصل أو االلتزام. السوق الرئيسي، في أكثر األسواق  ظل غياب في •

 قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة. المجموعةيجب أن تكون 

السوق باستخدامها    في   المشاركونيتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم  

االلتزام،   أو  ما يصب في    أفضل   وفقذلك    بعملالسوق    في  المشاركين  قيام افتراض    على عند تسعير األصل 

 مصالحهم االقتصادية. 

اقتصادية   نافعم تحقيقالسوق على  في  المشاركإن قياس القيمة العادلة لألصل الغير مالي يأخذ باالعتبار إمكانية 

أخر في السوق الذي قد يقوم باستخدام األصل    مشاركإلى    بيعهأو    له  استخدامأفضل  من خالل استخدام األصل في  

 .استخداماتهفي أقصى وأفضل 

باستخدام طرق التقييم، التي تعتبر مناسبة في الظروف، والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة    المجموعةتقوم  

 المدخالت الغير ملحوظة.العادلة والزيادة في استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام 

الموحدة  التي يتم قياس أو االفصاح عن قيمتها العادلة في البيانات المالية    وااللتزاماتيتم تصنيف كافة األصول  

المدخالت عنها كما يلي، بناًء على أدنى مستويات    توضيح، والتي تم تقديم  الهرمي  ضمن تسلسل القيمة العادلة

 التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

األول   • إلتزامات    المدرجة  السوق  أسعار  –المستوى  أو  النشطة ألصول  األسواق  في  المتداولة  المعدلة(  )غير 

 مماثلة؛

جوهري على قياس القيم  طرق تقييم أخرى تكون فيها أدنى مستويات المدخالت المؤثرة بشكل    -المستوى الثاني   •

 العادلة ملحوظة، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

تكون فيها أدنى مستويات المدخالت المؤثرة بشكل جوهري على قياس القيم    التيطرق تقييم    -الثالث    المستوى •

 العادلة غير ملحوظة. 
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 العادلة )تابع( قياس القيمة  3.14

 
ما إذا كانت هناك   المجموعةصول واإللتزامات المدرجة في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد  بالنسبة لأل

المستويات ضمن   المدخالت    التسلسل تحويالت قد حدثت بين  التصنيف )بناًء على أدنى مستويات  من خالل إعادة تقييم 
 .تقريرالهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

 عقود اإليجار  3.15

 المجموعة كمستأجر 

 

ف عقد اإليجار بأنه  تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كان العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. يُعرَّ

 ".تعويض مالي"عقد ، أو جزء من عقد ، ينقل الحق في استخدام أصل )األصل األساسي( لفترة زمنية مقابل 

 

 رئيسية وهي: تقييم نقاطكان العقد يلبي ثالثة لتطبيق هذا التعريف ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا 

يحتوي العقد على أصل محدد ، إما محدد صراحةً في العقد أو محدًدا ضمنيًا من خالل تحديده في وقت إتاحة   •

 األصل للمجموعة ؛ 

طوال فترة حق للمجموعة الحصول بشكل جوهري على جميع المنافع االقتصادية من استخدام األصل المحدد  ي •

 و ;االستخدام ، مع األخذ في االعتبار حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد

يحق للمجموعة توجيه استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدام. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان لها الحق  •

 في توجيه "كيف وألي غرض" يتم استخدام األصل طوال فترة االستخدام.

 

 قود اإليجار كمستأجر قياس وإثبات ع 

 

عقد اإليجار في بيان المركز المالي الموحد.    إلتزاماتفي تاريخ بدء عقد اإليجار ، تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام و

يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة ، والتي تتكون من القياس األولي اللتزام اإليجار ، وأي تكاليف أولية مباشرة تتكبدها  

مسبقًا من   المجموعة ، وتقدير أي تكاليف لتفكيك وإزالة األصل في نهاية عقد اإليجار وأي مدفوعات إيجار يتم سدادها

 تاريخ بدء عقد اإليجار )بعد خصم أي حوافز مستلمة(

 

ستهلك المجموعة أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء عقد اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي  ت

ة أصل حق االستخدام  ألصل حق االستخدام أو نهاية مدة اإليجار ، أيهما أقرب. تقوم المجموعة أيًضا بتقييم انخفاض قيم

 عند وجود مثل هذه المؤشرات. 

 

لتزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في ذلك التاريخ ،  إ  بقياس  المجموعة  تقومفي تاريخ البدء ،  

تراض المتزايد مخصومة باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان هذا السعر متاًحا بسهولة أو معدل االق

 للمجموعة. 

 

لتزام اإليجار من مدفوعات ثابتة )بما في ذلك ثابتة في جوهرها( ، ومدفوعات إتتكون مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس  

متغيرة على أساس مؤشر أو سعر ، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية والمدفوعات الناشئة عن الخيارات 

 .التنفيذ لةكل معقوالمؤكدة بش
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 )تابع) السياسات المحاسبية الهامة  3

 ( تابععقود اإليجار ) 3.15

 ( تابع المجموعة كمستأجر ) 

 

 ( تابعقياس وإثبات عقود اإليجار كمستأجر )

 

إعادة تقييم أو  الحقًا للقياس األولي ، سيتم تخفيض االلتزام عن المدفوعات المسددة وزيادة الفائدة. يُعاد قياسها لتعكس أي  

 تعديل ، أو إذا كانت هناك تغييرات في الدفعات الثابتة الجوهرية. 

 

لتزام اإليجار ، ينعكس التعديل المقابل في أصل حق االستخدام ، أو الربح والخسارة إذا تم تخفيض أصل إعند إعادة قياس  

 حق االستخدام بالفعل إلى صفر. 

 

منخفضة القيمة باستخدام الوسائل العملية.    صولاإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألاختارت المجموعة محاسبة عقود  

بدالً من االعتراف بأصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار ، يتم االعتراف بالمدفوعات المتعلقة بهما كمصروف في بيان 

 ت على مدى فترة اإليجار. الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد على أساس القسط الثاب

 ؤجركم المجموعة 

كمؤجر ، تصنف المجموعة عقود إيجارها إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي. يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم فيها 

رات  المجموعة بتحويل جميع المخاطر والمكاف ت المتعلقة بملكية األصل كعقود إيجار تشغيلي. يتم احتساب إيرادات اإليجا

الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار وتدرج في اإليرادات في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل  

إيجار   الموحد  اآلخر عقد  التفاوض وترتيب  في  المتكبدة  المباشرة  األولية  التكاليف  إضافة  يتم  التشغيلية.  طبيعتها  بسبب 

المؤجر ويتم االعتراف بها على مدى فترة اإليجار على نفس أساس دخل اإليجار. يتم    تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل

 االعتراف باإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.

 

 تكلفة التمويل  3.16

الموحد عند استحقاقها ويتم احتسابها باستخدام طريقة   الشامل  الدخلأو الخسارة و    الربح يتم إدراج الفوائد المدفوعة في بيان  

 . معدل الفائدة الفعلي

 األصول غير الملموسة  3.17

يتم إدراج األصول غير الملموسة التي تم االستحواذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض   

راء، إلى جانب أية مصاريف عرضية لالستحواذ. يتم احتساب رسوم اإلطفاء في القيمة المتراكمة. تتضمن التكلفة تكلفة الش

  6حتى يتم شطب تكلفة األصل غير الملموس على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي المتوقع لمدة 

سنوية مع احتساب تأثير أية    سنوات. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقارير مالية

 . تغيرات في التقدير على أساس مستقبلي
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 

 األحكام المحاسبية الهامة   4.1

 

، قامت إدارة المجموعة باتخاذ أحكام، وتقديرات، 3خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والموضحة في اإليضاح  
لأل  المدرجة  المبالغ  حول  مصادر    اإللتزاماتو  صولوافتراضات  من  الوضوح  جلية  التقديرات ليست  تعتمد  أخرى. 

واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة. ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية 
 .عن هذه التقديرات

 
ي يتم  يتم مراجعة هذه التقديرات واإلفتراضـات بشـكل مسـتمر. يتم تسـجيل اإلختالف في التقديرات المحاسـبية في الفترة الت

فيـها إـعادة مراجـعة ـهذه التـقديرات وذـلك في ـحاـلة أن التـعديالت الـناتـجة عن إـعادة التقييم تؤثر فقط على تـلك الفترة. أـما في 
حالة كون التعديالت الناتجة عن إعادة مراجعة التقديرات تؤثر في فترة المراجعة والفترات المســـتقبلية فيتم تســـجيلها في 

والتقديرات الحســــاســــة التي اتخذتها اإلدارة والتي لها مخاطر هامة قد ينتج عنها تعديالت مادية تلك الفترات. إن األحكام 
 خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه. اإللتزاماتو صولعلى المبالغ المدرجة لأل

 

 تصنيف االستثمارات

تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو  تحدد اإلدارة عند االستحواذ على األوراق المالية ما إذا كان يجب   

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة. عند تحديد ما إذا كانت االستثمارات في األوراق المالية  

لخسائر أو بالتكلفة المطفأة، قامت هي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا 

اإلدارة باألخذ في االعتبار المعايير المفصلة لتحديد هذا التصنيف كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي إلعداد التقارير  

 األدوات المالية. إن اإلدارة مقتنعة بأنه قد تم تصنيف استثماراتها في األوراق المالية بشكل مناسب.   9المالية رقم 

 

 تصنيف الع ،ماا

أثناء عملية تصنيف العقارات، قامت اإلدارة بوضع عدة أحكام. هناك حاجة لألحكام من أجل تحديد ما إذا كان عقار ما  
  المجموعة مؤهل للتصنيف كاستثمار عقاري، أو كممتلكات وآالت ومعدات و/أو كعقار محتفظ به إلعادة بيعه. وضعت  

 ً  لتعريفات االستثمارات العقارية، والممتلكات واآلالت والمعدات معايير حتى تستطيع تطبيق أحكامها بصورة متسقة وفقا
المتعلقة بتصنيف   المفّصلة والتوجيهات  إلى المعايير  اتخاذ أحكامها، لجأت اإلدارة  المحتفظ به إلعادة بيعه. عند  والعقار 

رقم   الدولي  المحاسبة  في معيار  المبين  النحو  على  المحاسبة    2العقارات  رقم  المخزون، ومعيار  الممتلكات   16الدولي 
العقارية وبصفة خاصة، االستخدام المقصود من العقارات    االستثمارات  40واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

 على النحو الذي تحدده اإلدارة. 
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 والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد األحكام المحاسبية الهامة  4

 

 ( تابع)األحكام المحاسبية الهامة  4.1

 

 ال يمم الع،نلم لألنناا الم،ليم  
من األسواق    الموحد  في حال لم يتم الوصول إلى القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية المدرجة في بيان المركز المالي 

النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم أخرى بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم الحصول 

على المدخالت لهذه النماذج من أسواق ملحوظة إن أمكن ذلك. في حال لم يكن ذلك ممكناً، يتم وضع أحكام للوصول إلى  

ألحكام اعتبارات للمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. قد تؤثر التغيرات  القيم العادلة. تتضمن هذه ا

 في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. 

 

 الع ،م م لالساثم،ماا الع،نلم ال يمم
معايير االختيار للمقيمين   تشـــمل ســـتثمارات العقارية.الجوهرية، مثل اال صـــولاأل لتقييم خارجيين  مقيمين  إشـــراك  يتم  قد

  مناقشـات   إجراء بعد اإلدارة، تقرر. المهنية المعايير  على  المحافظة  يتم  كان  إذا  وما اسـتقالليتهم  وسـمعتهم  لسـوقل  معرفتهم
 .حالة لكل ستستخدمها التي  التقييم وتقنيات أساليب للمجموعة، الخارجيين  المقيمين مع
 

اإلدارة أيضــــاً، بالتعاون مع مقيمين خارجيين للمجموعة، بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصــــل والتزام مع  تقوم
 .أم الً  معقوال التغير كان إذا مافيمصادر خارجية ذات صلة لتحديد 

 

 رئيسية للتقدير غير المؤكدالمصادر ال 4.2

 

  بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقارير المالية إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة  
، والتي لها مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت مادية على القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة   الموحدة

 المالية التالية، موضحة أدناه:
 

 اختبار كفاية االلتزامات

تحتفظ المجموعة بمخصص فيما يتعلق بعجز األقساط لخط األعمال الذي يكون فيه التزام األقساط غير المكتسبة غير كاٍف 
للوفاء بااللتزامات المستقبلية المتوقعة، بعد إعادة التأمين، من المطالبات والمصاريف التكميلية األخرى المتوقع تكبدها بعد 

  .الموحدة  فيما يتعلق بالوثائق غير المنتهية في خطوط األعمال تلك في تاريخ التقارير المالية  الموحدة  تاريخ التقارير المالية
تقوم المجموعة باستخدام أفضل تقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصاريف معالجة المطالبات والمصاريف  

يتم إدراج الحركة  . اإللتزامات في تقييم مدى كفاية اإللتزاماإلدارية، وكذلك إيرادات االستثمار من األصول التي تدعم تلك 
 . للسنة  في احتياطي عجز األقساط )احتياطي المخاطر غير المنتهية( كمصاريف / إيرادات في األرباح أو الخسائر الموحدة
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع(  4

 ( تابع)والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد  4.2

 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ذمم التأمين المدينة  

 

الحتسابالمجموعة  تستخدم   المخصصات  المتوقعة    مصفوفة  االئتمان  معدالت خسائر  تستند  المدينة.  التأمين  لذمم 
ب الموقع  المخصصات على أيام السداد المتأخرة لتجميع قطاعات مختلفة من العمالء التي لها أنماط خسارة مماثلة )أي، حس

 الجغرافي ونوع المنتج ونوع العميل وتقييمه إلخ(. 
 

الملحوظة   التاريخية  التعثر  على معدالت  المخصصات مبدئياً  تقوم  للمجموعةتعتمد مصفوفة  بضبط    المجموعة  . سوف 
المصفوفة لتعديل تجربة خسارة االئتمان التاريخية مع المعلومات المستقبلية. في تاريخ كل تقارير مالية، يتم تحديث معدالت  

 . التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية
 

تقديراً   خسائر االئتمان المتوقعةف االقتصادية المتوقعة وتقييم العالقة بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظرويعتبر  
حساساً للتغيرات في الظروف واألحداث االقتصادية المتوقعة. قد ال تشير   جوهرياً. يعتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة

 .لعميل في المستقبللتعثر الفعلي لل  تجربة خسارة االئتمان السابقة للشركة والتنبؤ بالظروف االقتصادية أيضاً 
 

درهم( وبلغت ألف    250,879  :2020درهم )ألف    240,105، بلغ إجمالي ذمم التأمين المدينة ما قيمته  التقريرفي تاريخ  
درهم(. يتم إدراج أي فرق   ألف  20,464:  2020درهم ) ألف  22,000قيمة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ما قيمته  

المتوقع استالمها في بيان   المستقبلية والمبالغ  الفترات  في  التي يتم تحصيلها فعلياً  المبالغ    الدخل الربح أو الخسارة وبين 
 . الشامل الموحد

 
 مخصص احتياطي األقساط غير المكتسبة ومخصص المخاطر غير المنتهية 

 
المكتسبة احتياطي عجز األقساط واحتياطي المخاطر غير المنتهية والتي يتم تقديرها باستخدام تشمل احتياطيات األقساط غير  

مجموعة من تقنيات توقعات المطالب االكتوارية المعيارية، بناًء على بيانات تجريبية وافتراضات حالية والتي قد تتضمن  
الحتياطي األقساط غير   الموحدة  ريخ التقارير الماليةهامش االنحراف الحسابي العكسي. بلغت القيمة الدفترية كما في تا

المكتسبة واحتياطي عجز األقساط واحتياطي المخاطر غير المنتهية )صافي األصول إعادة التأمين ذات الصلة( ما قيمته 
 درهم(.  ألف113,901: 2020ألف درهم )  83,081

 
 مخصص المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها

 
إجراء تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها بعد في تاريخ التقارير المالية باستخدام  يتم  

مجموعة من تقنيات توقعات المطالب االكتوارية المعيارية، بناًء على بيانات تجريبية وافتراضات حالية قد تتضمن هامش  
القيمة الدفترية في تاريخ التقارير المالية الحتياطي المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ  االنحراف الحسابي العكسي. بلغت  

 درهم(.  ألف 67,460:  2020ألف درهم ) 48,846عنها )صافي األصول إعادة التأمين ذات الصلة( ما قيمته 
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 والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع( األحكام المحاسبية الهامة  4

 والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع(  4.2

 إعادة التأمين

تقوم    المجموعة  تتعرض  التأمين.  إعادة  شركات  مع  التعثر  واحتمالية  بمراقبة    المجموعة للنزاعات  شهري  نحو  وعلى 

 .مستجدات هذه النزاعات ومدى قوة شركات إعادة التأمين خاصتها

 تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
  للمقيمين  االختيار  معايير تشـــمل الجوهرية، مثل االســـتثمارات العقارية. صـــولاأل لتقييم خارجيين  مقيمين  إشـــراك  يتم  قد

  مناقـشات   إجراء بعد اإلدارة، تقرر. المهنية  المعايير  على  المحافظة يتم كان  إذا وما  واـستقالليتهم  وـسمعتهم  لـسوقل  تهممعرف
 .حالة لكل ستستخدمها التي  التقييم وتقنيات أساليب للمجموعة، الخارجيين  المقيمين مع
 

 مع والتزام  أصــــل  لكل  العادلة القيمة  في التغيرات  بمقارنة  للمجموعة، خارجيين  مقيمين  مع بالتعاون  أيضــــاً، اإلدارة تقوم

 . ال أم معقوالً  التغير كان إذا ما لتحديد صلة ذات خارجية مصادر
 

 19-تأثير جائحة كوفيد 
 

النتشار   االجتماعية   Covid-19استجابة  األنشطة  على  تؤثر  التي  و  الناتجة  واالضطرابات  المجموعة  تعمل  حيث 

من   سلسلة  واتخذت  عملياتها  على  استباقي  بشكل  آثاره  بتقييم  المجموعة  إدارة  قامت   ، األسواق  تلك  في  واالقتصادية 

، لضمان صحة وسالمة موظفي ، بما في ذلك وضع خطة طوارئ لألعمال  الوقائية  ها وعمالئها والمجتمع  اإلجراءات 

باإلضافة إلى ضمان استمرارية خدماتها في جميع أنحاء السوق. ال تزال العمليات التجارية للمجموعة حاليًا غير متأثرة  

 البياناتأي آثار جوهرية على    الم يكن له  19-إلى حد كبير. بناًء على هذه العوامل ، تعتقد إدارة المجموعة أن جائحة كوفيد  

 . 2021 ديسمبر 31لموحدة كما في  المالية ا
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 الممتلكات والمعدات 5

 

 ديكورات المكتب  مباني أرض  
 سيارات  ومعدات  أثاث 

 اإلجمالي  سيارات 
 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 
       

       التكلفة: 

 855,512 2,509 17,079 241 534,916 300,767 2020يناير  1في   

 566 - 468 98 - - االضافات خالل السنة 

 (460) - - - (460) - خالل السنة  االستبعادات

 855,618 2,509 17,547 339 534,456  300,767  2020ديسمبر  31في  كما 

 134 - 87 47 - - االضافات خالل السنة 

 (308)  - (308)  - - - التجديد  و اإلحالل مخصص إلىى المحول

 (7) (7) - - - - خالل السنة  االستبعادات

  855,437   2,502   17,326   386   534,456   300,767  2021ديسمبر  31كما في  

       

       االستهالك المتراكم: 

 48,365 2,070 10,288 206 35,801 - 2020يناير  1في   

 16,908 334 3,421 40 13,113 - المحمل للسنة   

 (168) - - - (168) - خالل السنة  االستبعادات

 65,105  2,404  13,709 246 48,746 - 2020ديسمبر  31في   

 16,572  83   3,349   42   13,098  - االضافات خالل السنة 

 (7) (7)   -   -     -  - خالل السنة  االستبعادات

 81,670  2,480   17,058   288   61,844     -  2021ديسمبر  31كما في 

       القيمة الدفترية: 

 773,767 22 268 98 472,612 300,767 2021ديسمبر  31في 

 790,513 105 3,838 93 485,710  300,767  2020ديسمبر  31في 
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 العقاريةاالستثمارات  6

 

 اإلجمالي مباني  أرض  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

 84,673 55,633 29,040 2020يناير  1الرصيد في 
 (10,331) (6,491) (3,840) التغير في القيمة العادلة 

 74,342 49,142 25,200 2020ديسمبر  31كما في 

    
  74,342   49,142   25,200  2021يناير  1الرصيد في 

 3,900 7,100 (3,200) التغير في القيمة العادلة 

 78,242 56,242 22,000 2021ديسمبر  31كما في 

 
 

 يتعلق فيما الخسارة أو الربح  في  بها المعترف المبالغ  إن.  العقارية  استثماراتها  لكافة  تشغيلية إيجار  عقود  المجموعة  أبرمت
 :يلي كما هي العقارية  باالستثمارات

 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

   
  3,511   2,122  عقارية إستثمارات من اإليجار إيرادات

 (926)  (989)  المباشرة التشغيل مصاريف
 (10,331)  3,900  عقارية إلستثمارات العادلة القيمة في نقص

 (7,746) 5,033 صافي الخسائر الناتجة من اإلستثمارات العقارية 

 
 

  2021ديسـمبر    31تم الوصـول إلى القيمة العادلة لالسـتثمارات العقارية للمجموعة على أسـاس التقييم للسـنة المنتهية في  
ــركة   ــلة بالمجموعة. إن  العقاري تقييمال لخدماتالمرجان    نجماتالذي قامت به ش ــت لهم ص ــتقلون، ليس ، وهم مقيمون مس

هم أعضاء في المعهد الملكي للمساحين، ولديهم مؤهالت مناسبة وخبرات   العقاري تقييمال  لخدمات  المرجان نجماتالسادة/  
 حديثة في تقييم العقارات في مواقع مماثلة. 

 
ــتثمارات إدراج يتم  معرفة  على مشــتري بين  االصــول مبادلة به يمكن  الذي المبلغ تمثل والتي  العادلة بالقيمة  العقارية  االس

  31 في  كـما العـقارـية  االســـــتثـمارات  تقييم  تم. التقييم  ـتاريخ في ـحديـثة تـجارـية مـعامـلة في  ورغـبة  معرـفة  على  وـبائع ورغـبة
ــمبر ــتقل مقيم قبل من  2021 ديســ ــتخدام  درهم مليون  78,2 بمبلغ  مســ  لقطع المقارنة وطريقة للمباني  الدخل طريقة  باســ
 .األراضي

 
  القابلة  الوحدات  لجميع  الســوقية اإليجارات  تقييم يتم  حيث  المرســملة،  الدخل  صــافي طريقة  على  بناءً   العادلة القيم تحديد تم

 لعقارات ألخرىا اإليجارات وكذلك للتأجير  القابلة  الوحدات  في  تحققت  التي اإليجارات  إلى  بالرجوع  العقارات من لإليجار
 لعقارات الُمقيم قـبل من  المالحـظة  الـعائد  مـعدالت  إلى  بالرجوع المعتـمد  الرســـــمـلة مـعدل  احتســـــاب يتم. المنطـقة  في مـماثـلة
 االستخدام  فإن  للعقارات،  العادلة  القيمة تقدير  عند. المعنية بالعقارات  الخاصة  العوامل  على بناءً   وتعديلها  المنطقة  في  مماثلة

 .الحالي استخدامها هو العقارات لهذه واألفضل األعلى
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 ( تابعاالستثمارات العقارية ) 6

 

 :الا،ليم اله،ام الم خالا اساخ ام تم الع ،ماا   لا ييم

 

  9.5مليون درهم( و    14:  2020) درهم مليون19.5مبنى في إـمارة أبوظبي وـمديـنة العين بقيـمة ـعادـلة ـقدرـها  2 ـعدد •
درهم( على التوالي. وبلغت إيرادات اإليجار للســـنة بعد خصـــم المصـــاريف من كل مبنى   8.7:  2020مليون درهم )

 .التوالي على( درهم مليون 0,7: 2020مليون درهم ) 0.8مليون درهم( ومبلغ  0.8: 2020مليون درهم ) 0.9

ــتودع • ــفح بقيمة عادلة تبلغ   مس ــنة    12,2:  2020مليون درهم )  13في المص مليون درهم(. بلغت إيرادات اإليجار للس
 (.درهم مليون 1: 2020) شئ البعد خصم المصاريف من المستودع 

تم االحتفـاظ بقطع  يمليون درهم(.    25.2:  2020مليون درهم )  22أرض في إمـارة دبي بقيمـة عـادلـة تبلغ    تـاقطع •
 األراضي لزيادة رأس المال وتستخدمها المجموعة لفرص االستثمار المستقبلية.ب

 
 3  المســتوى  إلى أو  2 و 1 المســتوى بين  تحويالت هناك تكن لم.  3 المســتوى  في  بأنها العقارية االســتثمارات  تصــنيف يتم

 .والسابقة الحالية السنة خالل
 
 أو بناء أو لشـــراء تعاقدية التزامات  أي  المجموعة  لدى ليس. العقارية  اإلســـتثمارات تصـــنيف  إمكانية  على قيود توجد ال

 ضمانك مرهونة ليست العقارات.التحسينات أو الصيانة أو لإلصالح أو العقارية  اإلستثمارات  تطوير
 
 قانونية وديعة 7
 

 ً شــركات ووكاالت التأمين،  بشــأن 2007( لســنة 6لمتطلبات القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) وفقا
درهم( والتي ال يمكن إستخدامها  مليون  10:  2020درهم ) مليون 10اإلحتفاظ بوديعة قانونية بقيمة   المجموعةيجب على  

 المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. مصرفبدون إذن مسبق من ال
 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  استثمارات 8
 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

   
 212,220  301,245  أسهم في أوراق مالية إماراتية مدرجة  

 86,444  147,934  أسهم في سندات دين إماراتية مدرجة 
 2,579  2,579  أسهم في أوراق مالية غير إماراتية غير مدرجة  

 451,758 301,243 

 
%( 7.13% إلى  4:  2020% )7.13% إلى  3.38مدرجة فائدة بمعدل يتراوح من  الماراتية  اإلدين  ال تحمل أسهم في سندات  

 سنويًا. 
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 ( تابعالشامل اآلخر )مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات 8
 

 إن حركة اإلستثمارات في األوراق المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر هي كما يلي:
 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
   

 284,777  301,243  القيمة العادلة في بداية السنة 
 31,183  65,811  االضافات

 (2,185) - استبعادات 
    القيمة العادلة أدرجت في الدخل الشامل اآلخر: التغير في 

 (13,343)  86,765  أدوات حقوق الملكية

 811 (2,061)  أدوات الدين                                                                                                           

 301,243 451,758 القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة

 
 الخسارة مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات 9
 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
   

 445 - أسهم في أوراق مالية إماراتية مدرجة 

 - 445 

 
 إن حركة اإلستثمارات في األوراق المالية هي كما يلي:

 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
   
   

 26,001 445 القيمة العادلة في بداية السنة 
 (25,112) ( 385) إستبعادات 

 (444) ( 60) ( 22التغير في القيمة العادلة )إيضاح  

 445 - القيمة العادلة في بداية السنة 
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 أرصدة التأمين المدينة  10

 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

  68,342  103,337 مبالغ مستحقة من شركات التأمين والوسطاء والوكالء
  61,761  63,030 حاملي الوثائق مبالغ مستحقة من 

 – مبالغ مستحقة من حاملي الوثائق 
 (17أطراف ذات عالقة )إيضاح     

369  22,284  

  98,492  73,369 مبالغ مستحقة من شركات تأمين و إعادة التأمين
   

 240,105 250,879 
 (20,464) (22,000) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 218,105 230,415 

 
 
 
 درهم(.ألف   20,464:  2020درهم )   ألف  22,000انخفضت قيمة الذمم المدينة بقيمة اسمية تبلغ  

 
أية فائدة على ذمم    180:  2020يوم )  180متوسط معدل فترة االئتمان على عقود التأمين هي    إن يوم(. ال يتم تحميل 

 التأمين المدينة واألخرى.  
 

  وإعادة   التأمين  وشركات  العمالء  من  كبير  عدد   من  التأمين  إعادة  وشركات  التأمين  وثائق  حاملي  من  المستحقة  المبالغ  تتكون
ً  مبالغ دفع تتطلب المجموعة عمل طبيعة إن. التأمين  .التأمين وشركات التأمين وثائق حاملي مع التفاقياتها وفقا

 
تحديد  عندحدود االئتمان الممنوحة للعميل.  وتحديدقبول أي عميل جديد، تقوم المجموعة بتقييم جودة العميل اإلئتمانية   قبل

ذمم الـتأمين الـمديـنة، تأخذ المجموعة بعين اإلعتـبار أي تغيير في جودة اإلئتـمان من تاريخ منح الدين حتى  اســـــتردادقابلـية 
 تاريخ التقرير المالي. 

 
 إن الحركة في مخصص الذمم المدينة منخفضة القيمة هي كما يلي: 

 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 15,500 20,464 يناير 1في 
 4,964 1,536 للسنة المحمل 

 20,464 22,000 ديسمبر 31في 
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 أرصدة التأمين المدينة  10

 

 إن التركيز الجغرافي لذمم أرصدة التأمين المدينة وأعمارها هي كما يلي:
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر   31 

 داخل اإلمارات  
خارج  

 داخل اإلمارات  اإلجمالي  اإلمارات 
خارج  

 اإلجمالي  اإلمارات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

مبالغ مستحقة من  
 شركات التأمين 

 68,342 18,960 49,382 103,337 33,892 69,445 والوسطاء  والوكالء   
مبالغ مستحقة من حاملي  

 61,761 - 61,761 63,030 - 63,030 الوثائق
مبالغ مستحقة من حاملي  

 الوثائق
 22,284 - 22,284 369 - 369 أطراف ذات عالقة   –   

مبالغ مستحقة من  
 98,492 62,370 36,122 73,369 28,531 44,838 التأمين    شركات إعادة

       

 177,682 62,423 240,105 169,549 81,330 250,879 
ناقصاً: مخصص  

 (20,464) (5,579) (14,885) (22,000) (5,997) (16,003) القيمة     االنخفاض في 

صافي أرصدة التأمين 
 230,415 75,751 154,664 218,105 56,426 161,679 المدينة

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر   31 

 داخل اإلمارات  
خارج  

 اإلجمالي  اإلمارات 
داخل  

 اإلمارات 
خارج  

 اإلجمالي  اإلمارات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       
       
  إستحقاقها فترة  تتجاوز لم

 145,916 62,439 83,477  142,331  43,339  98,992 منخفضة  وغير
 15,960 1,905 14,055  20,542   2,127  18,415 يوم 91-120

 23,620 3,484 20,136  10,552   1,497  9,055 يوم 121-180
 22,181 3,394 18,787 22,671 4,591 18,080 يوم 181-365

       

 43,202 10,108 33,094   44,009    10,869 33,140 يوم 365 من أكثر

 177,682 62,423 240,105 169,549 81,330 250,879 
ناقصاً: مخصص  

 (20,464) (5,579) (14,885) (22,000) (5,997) (16,003) في القيمة    االنخفاض

التأمين  أرصدة  صافي 
 230,415 75,751 154,664 218,105 56,426 161,679 المدينة
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 صول عقود إعادة التأمين أتزامات عقود التأمين وإل 11

        

  2020ديسمبر  31    2021ديسمبر   31  

 

إجمالي اإلحتياطيات  
 الفنية 

حصة معيدي  
التأمين من  

  صافي  االحتياطيات الفنية 
إجمالي اإلحتياطيات  

 الفنية

حصة معيدي التأمين 
من االحتياطيات  

 صافي  الفنية

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

     تأمين الممتلكات واإللتزامات 
 

  
 

 43,040 322,466 365,506   36,924   377,845   414,769  مطالبات متكبدة غير مسددة 

 67,392 202,179 269,571   48,764   205,197   253,961  مطالبات متكبدة لم يُبلغ عنها 

 8,891 - 8,891   8,067     -   8,067  مصروفات تسوية الخسائر غير الموزعة 

 99,610 460,497 560,107   69,882   493,829   563,711  أقساط التأمين غير المكتسبة

  4,934 - 4,934   4,197     -   4,197  مخصص المخاطر غير المنتهية 
 1,244,705   1,076,871   167,834   1,209,009 985,142 223,867 

        تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال  

 19  49 68   27   143   170  مطالبات متكبدة غير مسددة 

 68  778 846   82   791   873  مطالبات متكبدة لم يُبلغ عنها 

 8 - 8   11     -   11  مصروفات تسوية الخسائر غير الموزعة 

 195  526 721   107   451   558  أقساط التأمين غير المكتسبة

 263  - 263   817     -   817  مخصص المخاطر غير المنتهية 

  2,429   1,385   1,044   1,906 1,353 553 

        الموحدة 

 43,059 322,515 365,574   36,951   377,988   414,939  مطالبات متكبدة غير مسددة 

 67,460 202,957 270,417   48,846   205,988   254,834  مطالبات متكبدة لم يُبلغ عنها 

 8,899 - 8,899   8,078     -   8,078  مصروفات تسوية الخسائر غير الموزعة 

 99,805 461,023 560,828   69,989   494,280   564,269  أقساط التأمين غير المكتسبة

 5,197 - 5,197   5,014     -   5,014  مخصص المخاطر غير المنتهية 

  1,247,134   1,078,256   168,878   1,210,915 986,495 224,420 
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 ( تابععقود إعادة التأمين )  أصولعقود التأمين و لتزاماتإ 11

 

 : التالية األعمال  قطاعاتتم تخصيص االحتياطيات إلى 

 

 

احتياطي  
 المطالبات  

 القائمة 

احتياطي  
 المطالبات  

ولكن  المتكبدة 
 غير مبلغ عنها 

احتياطي  
 األقساط  

 غير المكتسبة 

احتياطي  
 مصاريف  

الخسارة   تسوية 
 غير الموزعة

احتياطي  
 المخاطر  

 اإلجمالي  غير المنتهية  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  2021ديسمبر    31
       )إجمالي( 
  90,461     -   3,812   36,292   29,247   21,110  سيارات 

 17,024   884  8   5,537   1,179   9,416  بحري  شحن
 14,679   -   141   6,144   2,909   5,485  السفينة  هيكل

  15,825   111   9   5,820   4,089   5,796  الطيران 
  219,576     -   564   63,456   32,094   123,462  الحريق 

  66,824     -   1,571   36,832   19,194   9,227  الحوادث 
  82,664     -   45   17,035   13,929   51,655  اإللتزامات 

  17,796     -     -   3,598   1,422   12,776  متنوعة 
  217,527   926   340   56,871   19,556   139,834  الهندسة 
  98,982   1,602   340   40,724   29,126   27,190  الطاقة 
  403,347   674   1,237   291,402   101,216   8,818  الطبي 
  2,429   817   11   558   873   170  الحياة 

 414,939 254,834 564,269  8,078  5,014 1,247,134  

 2020ديسمبر    31
       )إجمالي(
  155,917   -   6,141   61,346   55,596   32,834  سيارات 

  20,327   469   26   5,159   1,520   13,153  بحري  شحن
  17,016   2,649   115   4,392   3,494   6,366  السفينة  هيكل

  11,065   123   6   3,387   4,015   3,534  الطيران 
  159,114   -   371   52,795   31,173   74,775  الحريق 

  57,805   84   909   37,879   11,805   7,128  الحوادث 
  66,413   -   224   19,509   14,032   32,648  اإللتزامات 

  20,661   -   -   9,482   1,715   9,464  متنوعة 
  188,021   -   337   58,317   16,125   113,242    الهندسة
  124,244   -   329   24,644   31,574   67,697    الطاقة
  388,426   1,609   433   283,197   98,522   4,665    الطبي 
  1,906   263  8  721  846  68  الحياة 

 365,574 270,417 560,828 8,899 5,197 1,210,915 
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 لتزامات عقود التأمين وأصول عقود إعادة التأمين )تابع( إ 11

 

 إن الحركة في اإللتزامات عقود التأمين واألصول عقود إعادة التأمين خالل السنة هي كما يلي:  

 
 2021 2020 

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  

       المطالبات: 
 المطالبات القائمة  

 )بما في ذلك مصاريف    
غير     الخسارة  تسوية 

 الموزعة(

 374,473   322,515   51,958   2,083,318   2,027,815   55,503  

 المطالبات المتكبدة ولكن 
 غير مبلغ عنها    

 270,417   202,957   67,460   315,313   218,832  96,481 

       يناير 1اإلجمالي في 
  644,890   525,472   119,418   2,398,631   2,246,647  151,984 

تمت   التي  المطالبات 
 تسويتها  

 (783,488)  (667,901)  
(115,587) 

(3,776,370) (3,639,316)  (137,054) 

 104,488  1,918,141   2,022,629   90,044   726,405   816,449  السنة  خاللالزيادة 

  119,418   525,472   644,890   93,875   583,976   677,851  ديسمبر  31اإلجمالي في 

       
 المطالبات القائمة  

 )بما في ذلك مصاريف    
غير     الخسارة  تسوية 

 الموزعة(

 423,017   377,988   45,029   374,473   322,515   51,958  

 المطالبات المتكبدة ولكن  
 غير مبلغ عنها   

 254,834   205,988   48,846   270,417   202,957   67,460  

  119,418   525,472   644,890   93,875   583,976   677,851  ديسمبر  31اإلجمالي في 

       األقساط غير المكتسبة:
  137,373   412,913   550,286   99,805   461,023   560,828  يناير 1اإلجمالي في 

       
  99,805   461,023   560,828   69,989   494,280   564,269  الزيادة خالل السنة 

 (137,373) (412,913)  (550,286)  (99,805)  (461,023)  (560,828)  المحرر خالل السنة  

 (37,568)   48,110   10,542  (29,816)   33,257   3,441  صافي النقص خالل السنة  

  99,805   461,023   560,828   69,989   494,280   564,269  ديسمبر  31اإلجمالي في 

 

غير   ولكن  المتكبدة  المطالبات  الحتياطي  االكتواري  غير  الالتقييم  الخسارة  تسوية  مصاريف  واحتياطي  عنها  مبلغ 

 واحتياطي عجز األقساط واحتياطي المخاطر غير المنتهية واالفتراضات ذات الصلة المخصصة

 

المعروفة في تاريخ إجراء التقدير. يتم وضع تقديرات الحالة من  يتم تقدير مخصصات المطالبات القائمة بناًء على الحقائق 

قبل اختصاصي المطالبات ويتم وضع إجراءات لتحديد الحاالت. يتم تقدير المطالبات النهائية باستخدام مجموعة من تقنيات  

اض الرئيسي الذي تستند  االفترفيرغسون. إن    -بورنهيترتوقع المطالبات اإلكتوارية المعيارية، مثل طريقتي تشين الدر و 

إليه هذه التقنيات هو أنه يمكن استخدام تجربة تطور المطالبات السابقة من أجل توقع درجة تطور المطالبات المستقبلية 

وبالتالي المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق مدى تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة بناًء على التطور 

الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات السابقة بشكل رئيسي خالل فترة وقوع   ومعدالتي السنوات السابقة  الملحوظ ف

الحادث. يتم تقدير المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها بطرح مخصصات المطالبات القائمة من تقديرات المطالبات  

 .النهائية
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 ( تابععقود إعادة التأمين )  أصولعقود التأمين و لتزاماتإ 11

 

  المخصصةمبلغ عنها واحتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير  غير  الولكن  ة  المتكبد المطالبات  التقييم االكتواري الحتياطي   

 )تابع(  واالفتراضات ذات الصلةواحتياطي عجز األقساط واحتياطي المخاطر غير المنتهية 

 

كتواري اإل  التوقعإن االفتراضات المستخدمة في معظم تقنيات    ل خط أعمال.تطور المطالبة بشكل منفصل لك  مدى  يتم تحليل 

الحياة  المتعلقة  غير المستقبليةبالتأمين على  المعدالت  ذلك  المطالبات  ، بما في  الخسارة،  و  لتضخم  هي افتراضات نسب 

إلى أي مدى  لتقييم    يتم استخدام أحكام نوعية إضافيةالتوقعات.    تعتمد عليهاالتي    السابقةفي بيانات تطور المطالبات    ةمتضم

السابقة في المستقبل، على سبيل المثال، لتعكس األحداث التي تحدث لمرة واحدة، والتغيرات في    قد ال يتم تطبيق التوجهات

االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات   واألوضاعالعامة تجاه المطالبة،    السلوكياتمثل    السوقية العوامل الخارجية أو  

مث الداخلية  العوامل  عن  فضالً  القضائية،  والتشريعات  معالجة    الوثيقةوشروط    المحفظة   مزيجل  والقرارات  وإجراءات 

مجموعة من النتائج ضمن  المطالبات من أجل التوصل إلى تقدير للتكلفة النهائية للمطالبات التي تمثل النتيجة المحتملة، من  

 . المتضمنةالشكوك  كافة مع األخذ في االعتبار، ةالمحتمل

 

كتواريين خارجيين باستخدام مجموعة من األساليب إمن قبل خبراء  (  URR)  ةالمنتهييتم احتساب احتياطي المخاطر غير   

كافية للوفاء بااللتزامات المستقبلية المتوقعة  فيها  ال تكون األقساط غير المكتسبة  التي األعمال تلكخطوط  علىكتوارية اإل

والعموالت   المطالبات  اإلوالمصاريفمن  قام  ا.  الخسائر  بتحليل  المفعولالوثائق    علىلمتوقعة  كتواريون  بشكل   سارية 

لكل من خطوط   اإل   األعمالمنفصل  باستخدام مجموعة من األساليب  الفعلية  هذه  العموالت  دفعات  استخدام  تم  كتوارية. 

 يتضمن احتياطي عجز األقساطاألقساط.    عجزاحتياطيات    الحتساب  المحفظة سارية المفعولالمتوقعة على    والمصاريف

(PDR  )  باحتياطي إضافي للمخاطر    . يتم االحتفاظأرباح االقتراض األخرى في االعتبارتكلفة رأس المال أو  أخذ    كذلك

 .فترة الوثيقة خالل متقاربة التي ال تكون المخاطر فيها األعماللخطوط  المنتهية
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 ودائع ألجل 12

 

مليون درهم(، متوســط فائدة   166:  2020)  2021ديســمبر   31مليون درهم كما في   159الودائع لدى البنك بمبلغ    تمثل
 .واحدة سنة تبلغ استحقاق مدة مع%( 2,53: 2019% سنوياً )%1,59بمعدل 

 حكمها  في وما النقدية 13

 

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 144,725 151,979 الجارية الحسابات  

 400 279 النقد في الصندوق 

 145,125 152,258  حكمها  فيوما   يةالنقد

  

 رأس المال 14

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
   

   المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل:
 

 150,000 150,000 الواحد   للسهم دراهم 10 بقيمة سهم 15,000,000

 

 االحتياطيات   15

 

 االحتياطي القانوني 
المتحدة رقم )  العربية  للقانون االتحادي لدولة اإلمارات  لسنة  2وفقاً  المعدلة(    2015(  التجارية )بصيغته  بشأن الشركات 

للتوزيع حتى يبلغ رصيد االحتياطي  % من األرباح إلى احتياطي قانوني غير قابل  10والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل  
 % من رأس مال الشركة المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح لتوزيع األرباح.50القانوني 

 
 االحتياطي العام  
تتم التحويالت من وإلى االحتياطي العام وفقاً لتقدير مجلس اإلدارة ووفقاً للصالحيات الممنوحة لهم في ظل النظام األساسي   

 يمكن استخدام هذا االحتياطي لألغراض التي يراها المجلس مناسبة.للشركة. 

 فني  احتياطي
 .العام التأمين مخاطر من تنشأ قد التي و عةغير المتوق المستقبلية المخاطر لتغطية الفني االحتياطي  تشكيل تم
 

 احتياطي إعادة التأمين 
ا لقرار هيـئة الـتأمين الصـــــادر عن مجلس إدارة  إلى   المحتجزةالتحوـيل من األرـباح    يتم احتـياطي عجز معـيدي الـتأمين وفقـً

ــنة  23دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) ــأن التعليمات المنظمة لعمليات إعادة التأمين. يتطلب التوجيه   2019( لســ بشــ
اط إعادة التأمين التي تنازلت عنها الـشرك0.5تخصـيص مبلغ يعادل  اء مخصـص الحتمال % من إجمالي أقـس ة من أجل إنـش

 .أو العجز في مركزها المالي للمجموعةلدفع ما هو مستحق  المجموعةأي عجز من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم 
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 

المدرجة على االستثمارات المدرجة  يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح أو الخسائر المتراكمة غير المحققة   

 .الموحدة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ التقارير المالية
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 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى 16
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   
   

 75,520  114,351  مبالغ مستحقة لحاملي الوثائق 
 64,599  127,653  مستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين مبالغ 

 75,605  63,317  مستحق إلى الوسطاء والوكالء

 215,724 305,321 ذمم التأمين الدائنة 

 
 توزيعات األرباح الدائنة 

  
15,566 15,661 

 8,442  9,251  ( 17تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 
 58,413  25,170  األخرى الذمم الدائنة 

 49,987 82,516 

 355,308 298,240 

 
سياسات إلدارة المخاطر المالية    المجموعةيوماً(. لدى    90إلى    60:  2020يوماً )  90إلى    60إن متوسط فترة االئتمان هو  

 من أجل ضمان دفع كافة الذمم الدائنة ضمن اإلطار الزمني لالئتمان. 
 

 إن التركيز الجغرافي لذمم التأمين الدائنة هو كما يلي:
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 
داخل 

 اإلمارات 
خارج  

 اإلجمالي اإلمارات 
داخل  

 اإلمارات
خارج 

 اإلجمالي اإلمارات
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

مبالغ مستحقة إلى 
 حملة

    -   114,351 الوثائق  
 

114,351   75,520   -     75,520  
مبالغ مستحقة إلى 

 شركات 
إعادة   والتأمين    

  22,302  التأمين
 

105,351  
 

127,653  35,130  29,469  64,599 
مستحق إلى 

  75,605   49,254   26,351   63,317   42,170   21,147  الوسطاء والوكالء   

 
 

157,800  
 

147,521  
 305,321  137,001  78,723  215,724 
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 األطراف ذات العالقة مع رصدةاألمعامالت وال 17

 

والشركات   مجموعةللتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  

أو المسيطر عليها بشكل مشترك أو التي   من هذه األطراف  التي يكونون فيها مالكاً رئيسين والشركات المسيطر عليها

 .  المجموعةتمارس عليها هذه األطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات وأحكام التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة 

 

. يتم تقديم المجموعةمن المتوقع أن يتجنب أعضاء مجلس اإلدارة أي عمل أو منصب أو مصلحة تتعارض مع مصلحة  

كافة المعامالت التي قد يواجه فيها أعضاء مجلس اإلدارة و / أو األطراف ذات العالقة تعارضات فعلية أو محتملة  تفاصيل  

إلى مجلس اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها. عندما ينشأ تعارض محتمل في المصالح، عندها ال يشارك أعضاء مجلس 

أحد المساهمين الرئيسيين   لدى  وذ على أعضاء المجلس اآلخرين. إذا كان اإلدارة المعنيون في المناقشات وال يمارسون أي نف

مجلس    وحدد ينظر فيها مجلس اإلدارة  سوف  مسألة    بخصوص أي  أعضاء مجلس اإلدارة تعارض في المصالح أو أحد  

  جلس اإلدارة كافة أعضاء مقرار مجلس اإلدارة في هذا الصدد بحضور    عندها يتم اتخاذ،  جوهريةاإلدارة أن هذه المسألة  

 .العضو المعنيوفي غياب تصويت 

 

  المجموعة يتم تعريف موظفي اإلدارة الرئيسيين على أنهم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط أنشطة  

   .أو من يقعون تحت إدارتهم المباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء اإلداريينوتوجيهها والتحكم فيها، 

 

 

 : فترة التقارير الماليةفي نهاية  قائمةكانت األرصدة التالية 

 
 2020 2021 طبيعة العالقة 
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 22,116 119 تابعةشركات  أطراف ذات عالقة نتيجة اإلدارة المشتركة

    

 اإلدارة العليا 
اإلدارة  موظفي 

 168 245 الرئيسيين 

    
    

 8,442 9,251 المدراء  (16)إيضاح  –أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات 

 

 ذمم مدينة أخرى من موظفي اإلدارة الرئيسيين
اإلدارة  موظفي 

 29,085 29,085 الرئيسيين 
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تابع(  17
 

 العالقة ذات الجهات مع المعامالت
 

في سـياق أعمالها اإلعتيادية تقوم بتجميع وإنهاء أقسـاط التأمين لشـركات أخرى والتي تعتبر ذات عالقة كما    المجموعة  إن
 نصت عليه المعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 : يلي كما هي عالقة ذات جهات مع الهامة المعامالت إن
 
 

  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
    

أقساط   زميلة  إجمالي  شركات  إلى  المكتتبة  التأمين 
 5,209 5,466  ألعضاء مجلس اإلدارة 

    
صافي المطالبات المدفوعة إلى شركات زميلة ألعضاء 

 11 78  مجلس اإلدارة

    
    

 9,251  ( 16تعويضات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 
 

8,442 
 

 10,234 8,439  تعويضات ومكافأة المديرين الرئيسيين 

 
  

 .القادمة للسنة السنوي االجتماع في المساهمين بموافقة متعلقة اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة إن
 
 مكاف ت المديرين الرئيسيين هي وفقاً لعقود العمل المتفق عليها والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  إن
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  18

 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

  40,803   40,570  يناير 1الرصيد في 
  4,949   1,796  المحمل للسنة 

 (5,182)  (854)  السنة المدفوع خالل 

  40,570   41,512  ديسمبر 31الرصيد في 

 

بدفع مساهمات التقاعد فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة   المجموعةخالل السنة، قامت   

 درهم(.   ألف  447:  2020درهم ) ألف  442بقيمة 
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 الربح للسنة  19

 تحميل:تم إدراج الربح للسنة بعد  

 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

  56,835   46,384  (23تكاليف الموظفين )إيضاح 
  17,313   16,925  إطفاء  واستهالك 

  

 صافي األقساط  20
 صافي األقساط  إقساط إعادة التأمين المتنازل عنها  إجمالي األقساط المكتتبة 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
       
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 36061  46,553   603,472   596,633   639,533   643,186  الطبي 
 5637  1,971   136,465   167,616   142,102   169,587  الحريق 
 3417  3,927   75,723   96,989   79,140   100,916  الطاقة 

  139,608   82,013   16,154   9,463   155,762   91,476  سيارات 
 151  2,120   48,302   45,601   48,453   47,721  الهندسة 

 522  323   13,469   15,070   13,991   15,393  بحري  شحن
 1790  1,972   11,990   14,089   13,780   16,061  السفينة  هيكل

 23248  19,762   21,258   30,541   44,506   50,303  الحوادث 
 1943  2,500   28,123   34,103   30,066   36,603  اإللتزامات 

 321  226   1,511   1,357   1,832   1,583  الحياة 
 184  184   14,880   18,267   15,064   18,451  الطيران 
 565  273   22,254   14,644   22,819   14,917  متنوعة 

 1,206,197  1,207,048  1,044,373   993,601   161,824   213,447 

 

 صافي المطالبات المدفوعة  21

 إجمالي المطالبات المدفوعة   
حصة إعادة التأمين من المطالبات  

 صافي المطالبات المدفوعة  المدفوعة  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

  27,629   42,711   384,773   482,310   412,402   525,021  الطبي 
 (1,426)   930   186,784   49,326   185,358   50,256  الحريق 
  8,127  (3,096)   2,980,713  57,784   988,840,   54,688  الطاقة 

  93,880   65,335   14,795   7,255   108,675   72,590  سيارات 
  3,331   2,461   40,261   23,743   43,592   26,204  الهندسة 

  62   206   8,256   6,721   8,318   6,927  بحري  شحن
  509   489   5,105   1,903   5,614   2,392  السفينة  هيكل

  4,754   6,304   3,703   8,127   8,457   14,431  الحوادث 
  102   77   2,668   2,839   2,770   2,916  اإللتزامات 

  38   45   221   395   259   440  الحياة 
  48   125   9,674   27,451   9,722   27,576  الطيران 
    -     -   2,363   47   2,363   47  متنوعة 

  783,488  3,776,370   667,901  3,639,316   115,587   137,054  
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 بالصافي -إيرادات من استثمارات 22

 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
  

 11,326  8,767  إيرادات توزيعات األرباح 
 9,009  8,687  إيرادات الفائدة 

 من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  )خسارة( /مكسب
 األرباح أو الخسائر  من خالل 

   

 15  (5,138) 

 من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة الخسارة
 (9العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )إيضاح  
  

 (60) (444) 

 (141) (39)  / مصاريف استثمار أخرى ةخسار

  17,370  14,612 

 

 المصاريف العمومية واإلدارية  23
 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

  56,835             46,384            الموظفين  تكاليف
  17,313             16,925            واإلطفاء اإلستهالك

  8,442               9,251              اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
  3,723               4,455              ومهنية  قانونية أتعاب

  1,836               1,696              والصيانة التصليح
  4,964               1,536              تحصيلها  في مشكوك ديون مخصص
  925                 1,176              اإليجار  مصاريف

  1,035               891                خدمات 
  1,250               838                تمويلية مصاريف
    -                   211                 التسويق و اإلعالنات مصاريف

    -                   182                الطباعة والقرطاسية 
  2,186              944 أخرى  مصاريف

 84,489 98,509 
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 العوائد األساسية والمخفضة على السهم الواحد  24

 

على المتوسط   مجموعةلليتم احتساب العوائد األساسية للسهم الواحد للسنة بتقسيم ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية   
 . المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة 

 
على المتوسط المرجح    مجموعةلليتم احتساب العوائد المخفّضة للسهم الواحد بتقسيم الربح العائد إلى المساهمين العاديين   

 . لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، المعّدلة لتأثير األدوات المخفضة
 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 75,975 83,254 الربح للسنة  
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة خالل السنة )ألف  

 15,000 15,000 سهم( 

 5.07 5.55 ( درهمألف  ) العائد األساسي والمخفض على السهم العادي

 
بإصدار أية أدوات لها تأثير على العوائد األساسية والمخفضة للسهم    المجموعة ، لم تقم  2020و  2021ديسمبر    31كما في   

 .استخدامهاعند 
 

  طارئة التزامات 25
 

خطابات ضمان لصالح أطراف أخرى بلغت    ةسياق أعمالها الطبيعي  ضمن  المجموعةأصدرت البنوك التي تتعامل معها  
 (.  مليون درهم  19,36: 2019)مليون درهم  14,8قيمتها 

 
على الرغم من أن النتيجة النهائية لهذه المطالبات ال يمكن .  ةسياق أعمالها الطبيعي  ضمن   قضائية  لدعاوي  المجموعة تخضع  

مقيمي الخسائر المستقلين والمستشار   مشورةعلى    مخصص للقضايا بناءً   بتكوينتحديديها في الوقت الحاضر، قامت اإلدارة،  
  كاف   الحالي  المخصص أن  اإلدارة  اعتبرت  ولقد(  مليون درهم  34,3:  2019)مليون درهم    42,9القانوني الداخلي بقيمة  

 . للموارد االقتصادية  ةمحتملال ةخارجيال التدفقات لتغطية
 

 توزيعات األرباح 26
 

مليون درهم للســنة المنتهية   45درهم للســهم الواحد والبالغة  3  بقيمة  %30اقترح مجلس االدارة توزيع ارباح نقدية بنســبة  
توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المسـاهمين  تخضـعو 2022 سـنةعلى ان تدفع للمسـاهمين في    2021ديسـمبر    31في  

 خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم تدرج كالتزام في هذه البيانات المالية الموحدة.
 

ــبة  اقترح مجلس االدارة توزيع ارباح نق ــهم الواحد والبالغة    2,5  بقيمة  %25دية بنسـ ــنة    37,5درهم للسـ مليون درهم للسـ
 فيخالل اجتماع الجمعية العمومية السـنوي المنعقد توزيعات األرباح تمت الموافقة علي   .2020ديسـمبر    31المنتهية في  

 و تم الدفع للمساهمين خالل السنة. 2021أبريل  5
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 إدارة المخاطر  27
 

 إطار الحوكمة  

من األحداث التي قد    المجموعةإن الهدف الرئيسي من إطار اإلدارة المالية وإدارة المخاطر هو حماية مساهمي   
عدم   ذلك  ويشمل  المالي  األداء  أهداف  تحقيق  استمرارية  العليا    استغاللتعوق  اإلدارة  تدرك  المتاحة.  الفرص 

 كفاءة.ذات نظم إدارة مخاطر فعالة و لوجوداألهمية البالغة 
 

 اإلدارة الرأسمالية وسياسات ومنهجيات أهداف  

 تؤثر علىإلدارة المخاطر التي    التاليةاإلدارة الرأسمالية  وسياسات ومنهجيات  بوضع أهداف    المجموعةقامت   
 الرأسمالي.  مركزها

 إن أهداف اإلدارة الرأسمالية هي: 

 لحاملي الوثائق؛من األمان   درجة توفيروبالتالي  المجموعةالحفاظ على المستوى المطلوب من التوازن داخل   •

لبي ت  المستخدمرأس المال    العوائد علىن  أضمان    من خاللبكفاءة ودعم تطوير األعمال  تخصيص رأس المال   •
 ؛ المساهمينمزودي رأس المال ومتطلبات  

 ؛ الحفاظ على مرونة مالية من خالل المحافظة على سيولة قوية •

 المحفظة مع األخذ بعين االعتبار المخاطر الكامنة والمتضمنة في األعمال؛ اإللتزاماتو األصولموازنة  •

 االحتفاظ برأس مالي كاٍف لتغطية المتطلبات التنظيمية؛ •

الجديدة   • لدعم نمو األعمال  الالزمة  المالية  القوة  التأمين والمنظمينلتلبية متطلبات  والحفاظ على   حاملي وثائق 
 ؛ و وأصحاب المصالح

على   • عاليةالحفاظ  ائتمانية  نسب    تقييمات  صحيةوعلى  أجل    رأسمالية  قيمة عمال  األ  أهداف  دعم من    وزيادة 
 لمساهمين.ا

 . المجموعةحيث تعمل  تنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدةاللمتطلبات ل كذلك  المجموعةتخضع عمليات  

 

 إدارة رأس المال  يةمنهج

 . للمساهمينإلى تحسين هيكل وموارد رأس المال لضمان زيادة العوائد  المجموعةتسعى 
 وتقييموالمخاطر بطريقة منظمة    اإللتزاماتو  األصولإلدارة رأس المال إدارة    المجموعةالمنهجية التي تتبعها    تتضمن

 مركز واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأثير على    على أساس منتظموالمطلوب    المخصصرأس المال    مستويات  الفروقات بين
 االقتصادية وخصائص المخاطر. األوضاعفي ضوء التغيرات في  للمجموعةرأس المال  

 
لدى    لم يكن  .همالممنوحة من قبلالمساهمين  حقوق  هو أموال    المجموعةرأس المال الذي تستخدمه  الرئيسي لمصدر  الإن  

 خالل السنوات السابقة.  بهيكلها الرأسمالياسات والعمليات المتعلقة تغيرات جوهرية في السي ةأي المجموعة
 

أي العمليات  في  اتتغير  ةلم يكن هناك  السياسات أو  المنتهيتينخالل    األهداف أو    31و  2021ديسمبر    31في    السنتين 
واحتياطي إعادة تقييم االستثمارات   واالحتياطي القانوني واالحتياطي العاممن رأس المال    رأس المال  يتكون.  2020ديسمبر  

 مليون درهم(.  1,170:  2020) 2021ديسمبر   31كما في  مليون درهم 1,301ويتم قياسه بمبلغ  المحتجزةواألرباح 
 

، أصدرت هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة )اإلمارات العربية المتحدة( التعليمات  2014ديسمبر    28في  
بتاريخ    575وتم الحقاً نشرها في الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في العدد رقم    التأمين  المالية لشركات

قد أدرجت  لللوائح مالءة التأمين المحلية.    المجموعة . تخضع  2015يناير    29ودخلت حيز التنفيذ في    2015يناير    28
المركزي   مصرف السمح  يسياساتها وإجراءاتها االختبارات الالزمة لضمان االمتثال مع هذه التعليمات.    ضمن   المجموعة

 بفترة محاذاة تصل إلى ثالث سنوات لتمتثل شركات التأمين للتعليمات. المتحدة العربية اإلماراتلدولة  
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 ( تابعإدارة المخاطر ) 27

 (تابع)منهجية إدارة رأس المال 

 

بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، تبقى أدنى متطلبات رأس المال بمبلغ    2007( لسنة  6وفقاً للقانون االتحادي رقم )
 مليون درهم لشركات التأمين.  100

 
التأمين. يجب الحفاظ على هامش المالءة في    إللتزاماتتعّرف لوائح المالءة هامش المالءة المطلوب االحتفاظ به باإلضافة  

 كافة األوقات خالل السنة.  

 

 والمخاطر المالية مخاطر التأمين 28
 

 اإلطار التنظيمي 

  المجموعة تهتم الجهات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبتها عن كثب وذلك لضمان أن 
بمركز مالي    المجموعةتدير األمور بشكل يرضي مصالحهم. في الوقت ذاته، تهتم الجهات التنظيمية أيضاً بضمان احتفاظ  

  توقعة الناتجة عن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.مناسب يمكنها من الوفاء بااللتزامات غير الم

إلى المتطلبات التنظيمية داخل السلطات القضائية التي تعمل بها. ال تتطلب هذه اللوائح اعتماد   المجموعةتخضع عمليات  
األنشطة ومراقبتها فقط ولكنها تفرض أيضاً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السداد والعجز عن السداد  

   عند استحقاقها. من جانب شركات التأمين وذلك للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة

،  2014ديسمبر  28في تاريخ  2014( لسنة 25أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، راجع قرار مجلس اإلدارة رقم ) 
لشركات التأمين التي تنطبق على شركات التأمين التي تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وشركات  التعليمات المالية  

 ص لها مزاولة أنشطتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. التأمين األجنبية المرخ

 
 تتلخص أهم المعالم البارزة للتعليمات الجديدة في الجدول أدناه: 

 

 التعليمات 

 أسس استثمار حقوق حملة الوثائق . 1

 تعليمات المالءة والمبلغ األدنى للضمان . 2

 الفنية  االحتياطياتأسس احتساب  . 3

 التي تستوفي التزامات التأمين المستحقة  المجموعة األصولتحديد  . 4

 بتنظيمها واالحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها  المجموعة السجالت التي تلتزم  . 5

أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجالت كل من الشركات والوكالء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في   . 6

 فاتر والسجالتهذه الد

من   . 7 اتباعها  الواجب  المحاسبية  السياسات  المالية  المجموعةتعليمات  والبيانات  التقارير  إلعداد  الالزمة     والنماذج 

 وعرضها  الموحدة
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 مخاطر التأمين والمخاطر المالية )تابع(  28

 مخاطر التأمين 
 

المطالبة الناتجة. بحكم طبيعة عقد    والشكوك حول مبلغوقوع الحدث المؤمن عليه    يةالمخاطر بموجب أي عقد تأمين هي احتمالإن  
ع المخاطر من حيث  التأمين، فإن هذا الخطر عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به. تشمل العوامل التي تزيد من مخاطر التأمين عدم تنوّ 

 . غطى القطاع المُ المخاطر والموقع الجغرافي ونوع  ومبلغالنوع 

الخطر الرئيسي الذي    يتمثل،  وتكوين المخصصاتعلى التسعير    يات النسبة لمحفظة عقود التأمين التي يتم فيها تطبيق نظرية االحتمالب 
لمبلغ المقدر اللتزامات التأمين.  ل  المنافع المطالبات الفعلية ومدفوعات    تجاوز   في بموجب عقود التأمين الخاصة بها    المجموعة واجه  ي 

يختلف العدد الفعلي  وف  أحداث التأمين عشوائية وسإن  .  ما تم تقديرهأكبر من    والمنافعتواتر أو شدة المطالبات    نتيجة ألنقد يحدث هذا  
 . باستخدام التقنيات اإلحصائية الموضوعن التقدير عمن سنة إلى أخرى  والمنافعالمطالبات   ومبلغ

 
كان التغير النسبي في النتيجة المتوقعة أصغر. باإلضافة إلى  كلما  ،  أكبرأنه كلما كانت محفظة عقود التأمين المماثلة    إلى   ربة التج  تشير

تتأثر   المرجح أن  تنوعاألمحفظة  ال ذلك، من غير  ً كثر  المحفظة. قامت    ضمنتغيير في أي مجموعة فرعية  بالالمجاالت    كافةفي    ا
التأمين الخاصة بها لتنويع نوع مخاطر التأمين المقبولة ضمن كل فئة من هذه الفئات لتحقيق عدد    اكتتابإستراتيجية    بوضع  المجموعة

   .النتائج المتوقعة  اختالف من تقليللكبير من المخاطر بدرجة كافية ل
 

ــتباقى.  تدير المجموعة المخاطر من خالل   ــكل اسـ ــتراتيجية اإلكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين الكافية، والتعامل مع المطالبات بشـ إسـ
وتســـعى اســـتراتيجية االكتتاب إلى ضـــمان تنوع المخاطر المكتتبة بشـــكل جيد من حيث نوع ومقدار المخاطر والصـــناعة والتوزع  

 طر المناسبة.جغرافياً. يتم وضع حدود لإلكتتاب لتطبيق معايير اختيار المخا
 

ــومات ورفض دفع مطالبة احتيالية. تخول   ــعير المخاطر، فرض الخصـ إن للمجموعة الحق في عدم تجديد بوالص التأمين، إعادة تسـ
عقود الـتأمين المجموـعة مالحـقة أطراف أخرى ـلدفع جزء أو ـكل التـكاليف )على ســــبـيل المـثال، اإلحالل(. وعالوة على ذـلك، تـحد 

 صناعة واحدة.  أيرض إلى أي إقليم واحد والتعرض إلى استراتيجية المجموعة إجمالي من التع
 

 تواتر وشدة المطالبات 
للشركة الحق في عدم تجديد وثائق التأمين الفردية، وإعادة تسعير المخاطر، ويمكن أن تفرض خصومات ولها الحق في رفض دفع  

للشركة الحق في متابعة   أطراف أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )على سبيل المثال،  مطالبة احتيالية. تمنح عقود التأمين أيضاً 
 اإلحالل القانوني(. وعالوة على ذلك، تحد إستراتيجية المجموعة من إجمالي التعرض لمنطقة واحدة والتعرض لقطاع واحد. 

 
ن عليها، ودائماً ما يتم إدراج  يتم ضمان عقود تأمين الممتلكات بالرجوع إلى قيمة االستبدال التجاري للممتلكات والمحتويات المؤم

حدود دفع المطالبة للحد األقصى للمبلغ المستحق عند وقوع الحدث المؤمن عليه. تعد تكلفة إعادة بناء الممتلكات أو استبدال أو تعويض  
ى مستوى المطالبات  المحتويات والوقت المستغرق إلعادة تشغيل العمليات بعد االنقطاع عن العمل من العوامل الرئيسية التي تؤثر عل

بموجب هذه الوثائق. تنقسم عقود التأمين على الممتلكات إلى أربع فئات من حيث المخاطر: الحرائق، وانقطاع األعمال، واألضرار  
الناجمة عن الطقس والسرقة. ال تتركز مخاطر التأمين الناتجة عن هذه العقود في أي من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، وهناك  

 ازن بين الممتلكات التجارية والشخصية في المحفظة اإلجمالية للمباني المؤمن عليها. تو
 

تتضمن ترتيبات إعادة التأمين تغطية فائضة وتغطية للكوارث. لدى المجموعة وحدات مسح تتعامل مع التخفيف من المخاطر المحيطة  
لبات المخاطر. تتم مراجعة المخاطر بشكل فردي مرة واحدة على  بالمطالبات. تقوم هذه الوحدة بالتحقيق والتوصية بطرق تحسين مطا

سنوات وتعديلها لتعكس أحدث المعلومات حول الحقائق األساسية والقانون الحالي والوالية القضائية والشروط واألحكام    3األقل كل  
 تقليل تعرضها للتطورات غير المتوقعة. التعاقدية وعوامل أخرى. تقوم المجموعة بإدارة ومتابعة التسويات المبكرة للمطالبات ل

 

 الشكوك حول تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية مصادر
المطالبات على عقود التأمين على أساس وقوع الحدث. إن المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في حال    دفع  يتم

وقوعها خالل فترة العقد، حتى لو تم اكتشاف الخسارة بعد نهاية مدة العقد. ونتيجة لذلك، فإن تسوية المطالبات تتم على مدى فترة  
دة تقدير للمطالبات التي حدثت ولم يبلغ عنها. يخضع هذا التقدير إلى درجة من عدم اليقين زمنية. يشمل مخصص المطالبات المتكب 

أكبر من تلك الناتجة عن تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم إبالع المجموعة عنها حيث تتوفر المعلومات المتعلقة بهذا الحدث. قد  
بعد وقوع الحادث. تمثل قيمة المطالبات التي حدثت ولم يبلغ عنها بالنسبة  ال تكون المطالبات واضحة للمؤمن عليه لسنوات عديدة  

لبعض عقود التأمين جزءا كبيرا من إجمالي االلتزام وعادة ما تكون عرضة للعديد من التغييرات الكبيرة بالنسبة للتقديرات األولية  
المبلغ عنها المعلومات    طالباتالمهذه االلتزامات. تأخذ المجموعة باالعتبار عند تقييم تكاليف    تقديروالمبالغ النهائية وذلك لصعوبة  

المتوفرة من معايني الخسائر والمعلومات المتوفرة عن اغالق مطالبات مشابهة. يتم تقييم المطالبات ذات المبالغ الكبيرة بشكل فردي  
 وذلك للتوصل الى ادق تقييم. 
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 ( تابعمخاطر التأمين ) 
  

 
 اإلحالل قيمة    صافيوتسوية المطالبات،    أثناءالمباشرة التي يتم تكبدها    المصاريفتشتمل التكلفة المقدرة للمطالبات على  

الخطوات المعقولة للتأكد من أن لديها معلومات مناسبة   كافة  المجموعةالمتوقعة وغيرها من المبالغ المستردة. تتخذ    القانوني
ذلك، ونظراً    حول النتيجة   مخصصاتتحديد    للشكوك حول تعرض مطالباتها. ومع  تكون  أن  المحتمل  فمن  المطالبات، 

 . النهائية مختلفة عن االلتزام األصلي المحدد 
 

المحاكم    مبلغإن   لمستوى قرارات  التأمين حساس بشكل خاص  العق  وتطور اإلجراءاتمطالبات  د والقانونية في مسائل 
في   لهاأي مخصص ال يتم إدراج لظهور أنواع جديدة من المطالبات الكامنة، ولكن  كذلكعقود التأمين  تتعرضوالضرر. 

 .الموحدة فترة التقارير الماليةنهاية 
 
أمكن،  و متعددة    المجموعة  تبنىت حيثما  المخصصات.  بهدف  تقنيات  من  المطلوب  المستوى  ذلكتقدير  أكبر   يقدم  فهماً 

في تقدير مدى النتائج   كذلك. تساعد التوقعات التي قدمتها المنهجيات المختلفة  التي يتم توقعها  التجربة الكامنة في    للتوجهات
 .لكل سنة وقوع حوادثتطور الخصائص درجة األعمال ومدى   المحتملة. يتم اختيار تقنية التقدير األنسب مع مراعاة

 
عبارة  هي    المجموعةأساليب تقدير    تكونالتكلفة المقدرة للمطالبات غير المسددة )سواء المبلغ عنها أم ال(،    احتسابعند  
تجربة المطالبات الفعلية باستخدام صيغ محددة   على ةالقائم اتتقديرالنسبة الخسارة و  القائمة علىمزيج من التقديرات  عن

ً مسبق إعطاء    ا يتم  الفعلية    لتجربةأكبر    أهميةحيث  الوقتالمطالبات  افتراض بمرور  المبدئي  الخسارة  تقدير نسبة  ً . يمثل    ا
 ً قساط، وتجربة في تقنية التقدير ويستند إلى خبرة السنوات السابقة، ويتم تعديله لعوامل مثل التغيرات في معدل األ  جوهريا

 .السوق المتوقعة وتضخم المطالبات التاريخية

تم تحليل التقدير األولي لمعدالت الخسارة المستخدمة للسنة الحالية قبل إعادة التأمين وبعده حسب نوع المخاطر حيث يعمل  ي

 المؤمن له مقابل قسط السنة الحالية والسابقة المكتسبة.

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر   31  نوع المخاطر 

 نسبة صافي   نسبة إجمالي   نسبة صافي  نسبة إجمالي   

 الخسارة  الخسارة  الخسارة  الخسارة   

     

 (%42,42)  %14,23 %197.78 %64.43 التامين على الحياة

     

 %42,55 % 169,58 %46.64 %67.87 التأمين على الممتلكات واإللتزامات 

 

 االفتراضات  حولالمستخدمة التخاذ قرار  اإلجراءات
 

إن  تحليل الحساسية الكمية.    تزيد من تعقيدالمخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي  إن  
وفحص عقود التأمين الفعلية المنفذة في نهاية   الربع سنوية  المجموعةمطالبات  معظم البيانات الداخلية مستمدة من تقارير  

االفتراضات بناًء    المجموعةالبيانات المتعلقة بالعقود المحتفظ بها. تستخدم    التوصل إلىبهدف    الموحدة  فترة التقارير المالية
وعلى وجه  بمراجعة العقود الفردية    المجموعةعلى مزيج من البيانات الداخلية والسوقية لقياس التزامات مطالباتها. قامت  

الفعلي للمطالبات. يتم استخدام هذه المعلومات لتطوير  التي تعمل فيها الشركات المؤمنة وسنوات التعرض    القطاعات  التحديد
 توقعات العدد النهائي للمطالبات.في سيناريوهات متعلقة باختفاء المطالبات التي يتم استخدامها 

 
المحددة   النتائج  اختيار  سنة  في  يعتمد  األكثر    الحوادث  منكل  األسلوب  تقييم  على  األعمال  فئات  من  فئة    مالءمةً لكل 

للتطورات التاريخية المرصودة. في بعض الحاالت، كان هذا يعني أنه تم اختيار تقنيات أو مجموعات مختلفة من التقنيات  
 نفس فئة األعمال.  ضمن  المجموعةلسنوات الحوادث الفردية أو سنوات حوادث 
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 ر المطالبات تطوّ  

ولكن لم يتم اإلبالغ  نهاية السنة بما في ذلك المطالبات المتكبدة    بناًء على تقديراتالمطالبات الفعلية )  الجداول التاليةعكس  ت 

 : بالتقديرات السابقة للخمس سنوات السابقة على أساس سنة وقوع الحادث ( مقارنةً عنها

 

 
 وفي  2016

 اإلجمالي 2021 2020 2019 2018 2017 وقت سابق 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم سنة الحادث 

        
        :الحياةإجمالي ما دون   

 5,216,006 437,901 308,487 412,060 503,967 3,553,591 - الحادث في نهاية سنة 
 5,637,595 - 301,762 357,270 469,242 4,509,321 - بعد سنة واحدة  

 5,306,965 - - 381,917 420,717 4,504,331 - بعد سنتين  
 6,299,003 - - - 375,274 5,923,729 - بعد ثالث سنوات  
 5,905,089 - - - - 5,905,089 - بعد أربع سنوات  

الحالية  التقديرات 
 9,144,857 437,901 301,762 381,917 375,274 5,905,089 1,742,914 للمطالبات المتراكمة 

الدفعات المتراكمة حتى  
 8,476,127 130,936 189,326 280,792 333,146 5,852,897 1,689,030 تاريخه

المدرج في بيان االلتزام  
 668,730 306,965 112,436 101,125 42,128 52,192 53,884 المركز المالي الموحد 

        
        :الحياةإجمالي 

        
 8,482 1,441 983 614 2,625 2,819 - في نهاية سنة الحادث 

 8,809 - 142 335 2,290 6,042 - بعد سنة واحدة  
 8,438 - - 331 2,245 5,862 - بعد سنتين  

 8,138 - - - 2,243 5,895 - بعد ثالث سنوات  
 5,889 - - - - 5,889 - بعد أربع سنوات  

التقديرات الحالية  
 25,955 1,441 142 331 2,243 5,889 15,909 للمطالبات المتراكمة 

الدفعات المتراكمة حتى  
 24,912 439 142 331 2,214 5,889 15,897 تاريخه

االلتزام المدرج في بيان 
 1,043 1,002 - - 29 - 12 الموحد المركز المالي 

 

 تركز مخاطر التأمين  
 

 كافة أعمال االكتتاب في دولة اإلمارات العربية المتحدة )اإلمارات العربية المتحدة(. تتم
 
من أجل تقليل التعرض المالي الناشئ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تدخل وبشكل مشترك مع شركات التأمين األخرى،  و 

 ، في ترتيب مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. أعمالها االعتياديةسياق  ضمن، المجموعة
 

ت بتقييم الوضع المالي لشركا  المجموعةالتأمين، تقوم    شركات إعادة  إفالسمن    جوهريةتقليل تعرضها لخسائر  من أجل   
عن   الناتجة  االئتمان  مخاطر  تركيز  وتراقب  بها  الخاصة  التأمين  أو  المناطق  الإعادة  أو  األجغرافية  خصائص  النشطة 

من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. تظل   المجموعة  ل عنهازإعادة التأمين المتناعقود    ال تعفي  لمعيدي التأمين.قتصادية  اال
مسؤولة تجاه حاملي وثائق التأمين الخاصة بها عن الجزء المعاد تأمينه بالقدر الذي ال يفي فيه معيد التأمين   المجموعة

 بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.  المفترضةبااللتزامات 
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 حساسية ارباح االكتتاب

 توقع المجموعة أي تغيير سلبي في مساهمة ارباح التأمين وذلك لألسباب التالية:تال  
 

( وهذا يرجع أســـاســـا إلى مســـتويات %18:  2020)  %13:  2021للمخاطر في عام   إحتفاظلدى المجموعة مســـتوى   •
اإلحتفاظ المنخفضـــة للحوادث العامة والحريق والحوادث الهندســـية. ومع ذلك، أن المجموعة مغطاة بشـــكل جيد فيما 

 المالي الكبير. األثرألخرى من خالل برامج إعادة التأمين لتجاوز الخسائر مقابل ايخص قطاعات التأمين 

مليون درهم( وذلـك في    118:  2020)  2020مليون درهم لعـام    134  يبلغالمجموعـة دخـل من العموالت    حققـت •
 للدخل. مريحالغالب من عقود إعادة التأمين التي ما زالت تشكل مصدر 

 

 

 مخاطر االئتمان 

إلى    االئتمان  تعثرتشير مخاطر  مالية    مخاطر  إلى خسارة  يؤدي  التعاقدية مما  بالتزاماته  الوفاء  المقابل عن  الطرف 
 . للمجموعة

 
 لمخاطر االئتمان هي:  المجموعة من خاللهاالمجاالت الرئيسية التي تتعرض إن 

 حصة معيدي التأمين من التزامات التأمين؛ •

 ؛التي قد تم دفعهاالمبالغ المستحقة من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبات  •

 المبالغ المستحقة من حاملي عقود التأمين؛ •

 المبالغ المستحقة من وسطاء التأمين؛ و •

 رصدة البنوك والودائع والسندات الثابتة.مقابل أالمبالغ المستحقة من البنوك  •
 

فقط مع األطراف ذات الجدارة االئتمانية كوسيلة للتخفيف من مخاطر الخسارة المالية  سياسة التعامل    المجموعةاعتمدت   
ويتم بشكل مستمر  المقابلة  االئتماني ألطرافها    والتصنيف  المجموعة السداد. يتم مراقبة تعرض    في  التعثر  الناتجة عن

من يتم التحكم في التعرض لمخاطر االئتمان    القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين األطراف المقابلة المعتمدة.  توزيع
ً التي تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة سنويو لألطراف المقابلةحدود   خالل وضع  .ا

 

 

يتم استخدام أنشطة إعادة التأمين من أجل إدارة مخاطر التأمين. ومع ذلك، ال يؤدي هذا األمر إلى إعفاء المجموعة من   

التزاماتها كشركة تأمين أساسية. إذا فشلت شركة إعادة التأمين في سداد مطالبة ألي سبب من األسباب، تظل المجموعة  

أساس سنوي من خالل   التأمين على  إعادة  لشركات  االئتمانية  الجدارة  يتم فحص  الوثيقة.  لحامل  السداد  مسؤولة عن 

 قد. مراجعة قوتها المالية قبل االنتهاء من إصدار أي ع

 

تحتفظ المجموعة بسجالت لعمليات السداد السابقة لحاملي العقود الجوهرية الذين تتعامل معهم بشكل منتظم. يتم كذلك إدارة  

التعرض لألطراف المقابلة الفردية من خالل آليات أخرى، مثل حق التعويض حيث تكون األطراف المقابلة مدينة ودائنة 

للمجموعة. تتضمن معل الوقت  قيمة ذمم في نفس  االنخفاض في  تفاصيل مخصصات  للشركة  الُمبلَّغ عنها  اإلدارة  ومات 

التأمين المدينة وعمليات شطب المبالغ الالحقة. يتم تخفيف التعرض لحاملي الوثائق الفردية ومجموعات حاملي الوثائق من 

لحاملي الوثائق الفردية، أو مجموعات   خالل التقييم االئتماني المستمر ألوضاعهم المالية. عندما يكون هناك تعرض جوهري

 متجانسة من حاملي الوثائق، يتم إجراء تحليل مالي يعادل التحليل الذي تم إجراؤه لشركات إعادة التأمين من قبل المجموعة 
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  مخصص لقياس    9  رقم  لتقارير المالية لفي المعيار الدولي  الوارد  النهج المبسط  بتطبيق    المجموعة  قامت،  للذمم المدينةبالنسبة  

خسائر االئتمان المتوقعة على هذه البنود باستخدام   المجموعة. تحدد  خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة

  حالة التأخر في السداد السابقة بناًء على    السابقةيتم تقديرها بناًء على تجربة الخسارة االئتمانية  والتي  ،  المخصصمصفوفة  

، يتم ك. بناًء على ذلالحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية  األوضاعلتعكس    اللزومللمدينين، مع تعديلها حسب  

 . السابق من حيث مصفوفة المخصصات  التأخر في السداد بناًء على وضع األصولمخاطر االئتمان لهذه  محفظةعرض 

 

ليس لدى المجموعة اي مخاطر ائتمانية كبيرة تتعلق بطرف واحد او مجموعة من األطراف المقابلة ذات خصائص مماثلة.  

المقابلة بأطراف مقابلة ذات خصائص متشابهة عندما تكون األطراف ذات عالقة. إن مخاطر االئتمان يتم تصنيف األطراف  

 على األموال السائلة محدودة وذلك ألن األطراف المقابلة هي بنوك ذات مراكز مالية سليمة. 

 

المتحدة. إن اإلدارة على    الودائع ألجل لدى بنوك داخل اإلمارات العربية  كافة ، تم إيداع  2020و   2021ديسمبر    31في  

هي  البنوك  هذه حيث أن  المجموعةمخاطر ائتمانية على   ةأي السنةالسائلة في نهاية  األصولتركيز  ه ال ينتج عنثقة من أن

 .كبرى العاملة في اإلمارات العربية المتحدة وتخضع لرقابة عالية من قبل البنك المركزيال من البنوك

 

 في  نخفاضاالخسائر    ة منصافي  تعتبر، والتي    الم ح    في البيانات المالية  المدرجةالمالية    ألصولالدفترية لتمثل القيمة  

 . هذه الذمم المدينة واألموال السائلةعلى القيمة، أقصى تعرض للشركة لمخاطر االئتمان 

 

 أسعار السوق  مخاطر 

 

المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات مخاطر أسعار السوق هي مخاطر انخفاض قيمة األداة 

السوق.   المتداولة في  المالية  أو عوامل تؤثر على جميع األوراق  أو ورقة مالية معينة،  ناتجة عن عوامل محددة بسهم 

السوق عن طريق تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار السوق فيما يتعلق استثماراتها المدرجة. تحد المجموعة من مخاطر  

االحتفاظ بمحفظة متنوعة وعن طريق المراقبة المستمرة لتطورات السوق. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمتابعة  

العوامل الرئيسية التي تؤثر على األسهم وحركة السوق، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر 

 فيها.

 

حسـب االفتراضـات المذكورة أدناه، مع ثبات جميع   %10، إذا زادت/ نقصـت اسـعار األسـهم بنسـبة التقرير فترةفي نهاية  

د/ ينخفض بقيـمة   د يزـي ــاـمل اآلخر للمجموـعة ـق دـخل الشـــ إن اـل   27,8: 2020مليون درهم ) 42.2المتغيرات األخرى، ـف

 الدخل الشامل اآلخر. خالل مندرهم( في ما يخص االستثمارات المالية بالقيمة العادلة  مليون
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 ( تابع) مخاطر التأمين والمخاطر المالية 28

  

 مخاطر معدالت الفائدة  

الفائدة على إيرادات التمويل أو تكلفة التمويل    معدالتتأثير التغيرات في    يةالفائدة من احتمال  معدالتتنشأ مخاطر   

تتعرض   تحمل   معدالت لمخاطر    المجموعةللشركة.  التي  والودائع ألجل  السندات  في  استثماراتها  على  الفائدة 

 . على التوالي  12و 8  رقم فائدة ثابتة والتي تم تفصيلها في اإليضاحين معدالت

 

الفائدة في السوق عن كثب    معدالتالفائدة عن طريق مراقبة    معدالتالتقليل من مخاطر    اً عموم  المجموعةتحاول   

 . المالية التي يتوقع أن تكون هذه المخاطر في حدها األدنى األصولواالستثمار في 

 

 الفائدة  معدالتتحليل حساسية  

افتراض أن  ب  التي تحمل فوائدالمالية    األصولعلى  التعرض لمعدالت الفائدة    بناًء علىتم تحديد تحليل الحساسية   

 . كانت مستحقة للسنة بأكملها الم ح   التقارير الماليةفي نهاية فترة  األصولقيمة 

 

 ال تخضعفائدة ثابتة،    معدالت  هي ذات  للمجموعةالمالية التي تحمل فوائد    اإللتزاماتو  األصول  كافةألن    اً نظر 

 التقريرالفائدة في تاريخ  للتقلبات في معدالت المجموعة

 

 مخاطر العمالت 

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في معدالت صرف العمالت  

بنفس العملة التي يتم بها التعامل مع األعمال من أجل الحد من التعرضات   األصولاألجنبية. يتم عادةً تمويل  

ر جوهرية نتيجة لتقلبات معدالت الصرف  لمخاطر الصرف. تعتقد اإلدارة أن هناك مخاطر ضئيلة لتكبد خسائ

 ال تقوم بالحماية من تعرضها للعمالت األجنبية.  المجموعةوبالتالي فإن 

 

الدرهم    ثبوت سعر صرف  بالدوالر األمريكي. وبسبب  للشركة هي  بالعمالت األجنبية  الرئيسية  المعامالت  إن 

 غير معرضة لمخاطر عمالت جوهرية.  المجموعةاإلماراتي مقابل الدوالر األمريكي، فإن  
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 ( تابعالمالية )مخاطر التأمين والمخاطر  28

 

 مخاطر السيولة  

 

إن مخاطر السيولة تتمثل بالمخاطر التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية في مواعيدها 
والمتوسطة  المحددة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إطار إدارة المخاطر لمقابلة االحتياجات القصيرة  

وطويلة األجل من التمويل والسيولة للمجموعة من خالل الحفاظ على احتياطيات كافية، النقد واألرصدة لدى البنوك كافية، 
 لضمان توافر األموال للوفاء بالتزاماتها للمطالبات عند استحقاقها.

 
الجدول التالي تواريخ اإلســـتحقاق  يلخص.  الكافية  الســـيولة  على الحفاظ  لضـــمان  االســـتحقاق تواريخ بمراقبة اإلدارة تقوم

المالية للمجموعة بناًء على الفترة المتبقية من تاريخ التقرير إلى تاريخ اإلســتحقاق المتعاقد  اإللتزاماتو  صــوللألالمتبقية  
 عليه بما في ذلك الفوائد المدينة والدائنة.

 
 
،  2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31المالية غير المخصومة للشركة في    اإللتزاماتيلخص الجدول أدناه استحقاقات   

 الفائدة الحالية في السوق. ومعدالتبناًء على تواريخ الدفع التعاقدية  
 

  متداولة الغير  المتداولة  
 اإلجمالي  أكثر من سنة  حتى سنة واحدة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    2021ديسمبر   31
    المالية  اإللتزامات

 355,308 - 355,308 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
  28,198            -  28,198            إيداعات معيدي تأمين محتجزة 

 41,512 - 41,512 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  14,567            -  14,567            المستحقات 

 439,585 - 439,585 اإلجمالي 

    
    2020ديسمبر  31

    اإللتزامات المالية 
 298,240 - 298,240 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 25,169 - 25,169 إيداعات معيدي تأمين محتجزة 
 40,570 - 40,570 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 15,030 - 15,030 المستحقات 

 379,009 - 379,009 اإلجمالي 
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 ( تابعمخاطر التأمين والمخاطر المالية ) 28

 
 : هي كما يلي 2020و  2021ديسمبر   31إن محفظة االستحقاق المتوقعة لألصول في   

 

 غير المتداولة  المتداولة  
 تاريخ يوجد  ال

 اإلجمالي  استحقاف 
 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
     

     2021ديسمبر   31
 773,767 773,767 - -              ممتلكات ومعدات 

 78,242 78,242 - - استثمارات عقارية 
 362 362 - - أصول غير ملموسة 

 10,000 10,000 - - وديعة قانونية
من خالل الدخل   أصول مالية بالقيمة العادلة 

 451,758 - 451,758 - الشامل اآلخر 
 218,105 - - 218,105 ذمم تأمين مدينة 

 1,078,256 - - 1,078,256 أصول عقود معيدي التأمين
 65,947 - - 65,947 ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما  

 158,972 - 158,972 - ودائع ألجل 
 152,258 - - 152,258 النقدية و ما في حكمها 

 1,514,566  610,730   862,371  2,987,667 

 

 

 
 تاريخ يوجد  ال غير المتداولة  المتداولة 

 استحقاف 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     2020ديسمبر   31
 790,513 790,513 - - ممتلكات ومعدات 

 74,342 74,342 - - استثمارات عقارية 
 715 715 - - ملموسة أصول غير 

 10,000 10,000 - - وديعة قانونية
من خالل الدخل   أصول مالية بالقيمة العادلة 

 301,243 - 301,243 - الشامل اآلخر 
من خالل الربح   أصول مالية بالقيمة العادلة 

 445 - 445 - أو الخسارة 
 230,415 - - 230,415 ذمم تأمين مدينة 

 986,495 - - 986,495 التأمينأصول عقود معيدي 
 55,167 - - 55,167 ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما  

 165,954 - - 165,954 ودائع ألجل 
 145,125 - - 145,125 النقدية و ما في حكمها 

 1,583,156 301,688 875,570 2,760,414 

 
  

65



 
 لألدوات المالية  القيم العادلة 29
 

المالية من الودائع النظامية واالستثمارات    صولاألدوات المالية من األصول المالية واإللتزامات المالية. تتكون األتشتمل  
الخسائر   أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

ية من ذمم المال  اإللتزاماتوذمم التأمين المدينة والودائع واألرصدة لدى البنوك والنقد وبعض األصول األخرى. تتكون  
 األخرى  اإللتزاماتاإليجار وبعض  إلتزاماتالتأمين الدائنة و

 المالية للشركة جوهرياً عن قيمها الدفترية.  اإللتزاماتو  ألصولال تختلف القيم العادلة ل 

كما في    العادلة يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة   
 : 2020ديسمبر  31و   2021ديسمبر  31

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

     2021ديسمبر   31في 

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من  

 451,758 2,579 - 449,179 خالل األرباح أو الخسائر  

 449,179 - 2,579 451,758 

     2020ديسمبر   31في 

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من  

  301,243   2,579   -   298,664  خالل األرباح أو الخسائر  

  445   -   -   445  االستثمارات المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  299,109   -     2,579   301,688  

 
 :تقنية التقييم

 : أسعار العطاءات المتداولة في سوق نشط1المستوى 
 المدققة  الموحدةبناًء على البيانات المالية  األصول: صافي قيمة 3المستوى 

، لم تكن هناك تحويالت بين 2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31المنتهية في    الموحدةخالل فترات التقارير المالية  
 لقياسات القيمة العادلة.   3لقياسات القيمة العادلة، ولم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى  2والمستوى  1المستوى 

 
يتم قياس بعض األصــول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية 

 مالية:تحديد القيم العادلة لهذه األصول ال
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عالقة  

المدخالت غير  
المرصودة  

 بالقيمة العادلة 

مدخالت كبيرة  
 غير قابلة للرصد 

تقنيات التقييم  
والمدخالت  

 الرئيسية

التسلسل للقيمة  
 العادلة 

 األصول المالية  القيمة العادلة كما في 

ديسمبر  31 
2020  

ديسمبر   31
2021 

 

  ألف درهم  ألف درهم 

       

أسعار العطاء   - ال ينطبق 
المعلنة في  
 .سوق نشط

1المستوى  استثمارات   301,245 212,220 
حقوق الملكية  

الدخل   - المدرجة 
 الشامل اآلخر 

       

أسعار العطاء   - ال ينطبق 
المعلنة في  
 .سوق نشط

2المستوى    -أدوات الدين    147,934 86,444 
القيمة العادلة من  

خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

       

كلما ارتفعت  
قيمة صافي  

أصول الشركات  
المستثمر فيها ،  
ارتفعت القيمة  

 .العادلة

صافي قيمة  
 .األصول

طريقة تقييم 
صافي  

األصول  
المعدلة بعد  

التعديل لبعض  
العناصر في  

المعلومات  
المالية  

للشركات  
 .األساسية 

3المستوى  استثمارات   2,597 2,579 
حقوق الملكية  

  - المدرجة الغير 
الدخل الشامل  

 اآلخر 

       

أسعار العطاء   - ال ينطبق 
المعلنة في  
 سوق نشط 

1المستوى  استثمارات   - 445 
حقوق الملكية  

القيمة   - المدرجة 
العادلة من خالل  

 الربح والخسارة 
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 التقارير القطاعية  30

 إيرادات ونتائج القطاع  30.1

. تدار وحدات  للمجموعةلدى المجموعة قطاعين أساسيين، كما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية  
األعمال اإلستراتيجية بشكل منفصل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا وإستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم صانع القرار التشغيلي 

 لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية وذلك بصورة ربع سنوية على األقل.   الرئيسي بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
 

 :فيما يلي ملخص قطاعي األعمال الرئيسيين 
ويشمل كافة فئات التأمين العام مثل، الحرائق، والتأمين البحري، والسيارات،   -االكتتاب في أعمال التأمين العام   -

 . والتأمين المتنوعوالتأمين الصحي، والحوادث العامة 
ويشمل االستثمارات في أسهم حقوق الملكية القابلة للتداول وصناديق االستثمار وسندات التطوير   -االستثمارات   -

   .والودائع ألجل لدى البنوك واالستثمارات العقارية واألوراق المالية األخرى
 

 حة أدناه:إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التي يتم إعداد تقارير لها موض

 

 2021 2020 

 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  اإلجمالي  االستثمارات   االكتتاب  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       

 1,350,903 23,846 1,327,057 1,377,004 32,587 1,344,417 إيرادات القطاع 

       

 174,484 9,824 164,660 167,743 35,850 131,893 نتائج القطاع 
غير   المصروفات 

 (98,509)   (84,489)   الموزعة

       

 75,975   83,254   السنة ربح 

 
 :فيما يلي تحليل ألصول وإلتزامات المجموعة حسب قطاعات األعمال

 

 القطاع  إلتزامات و أصول 30.2

 

 
 2020ديسمبر  31كما في  2021ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  اإلجمالي  االستثمارات   االكتتاب  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 2,615,289 551,984 2,063,305 2,835,409 698,972 2,136,437 األصول القطاع 
 145,125 - - 152,258 - - األصول غير مخصصة 

 2,760,414 551,984 2,063,305 2,987,667 698,972 2,136,437 إجمالي األصول 

 1,549,354 15,030 1,534,324 1,645,207 14,567 1,630,640 اإللتزامات القطاع 
اإللتزامات غير  

 40,570 - - 41,512 - - مخصصة 
 1,589,924 15,030 1,534,324 1,686,719 14,567 1,630,640 إجمالي اإللتزامات 
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 التقارير القطاعية )تابع(  30

 من أقسام االكتتاب اإليرادات 30.3

 

 المصنّفة حسب أقسام االكتتاب الرئيسية: المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات  

 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 751,405  763,191  مة، الصحي، والحوادث الشخصية دتأمين نهاية الخ

 158,278  93,947  تأمين السيارات 
 85,758  114,569  تأمين قطاع النفط والغاز 

 156,961  185,896  قسم الحريق والمخاطر المتعلقة بها 

 123,461  126,719  تأمين الحوادث العامة

 49,324  58,478  والطيرانتأمين البحري 

 1,870  1,617  تأمين على الحياة 

 1,344,417 1,327,057 

 
 .السنم خالا امعم،ا  ط،ع،ا ريل  اع،االا أي  ن،ك يكل لم
 

 
 الحقة   أحداث        31

اتحادية على    2022يناير    31في   المتحدة عن إدخال معدل ضريبة  العربية  المالية في دولة اإلمارات  ، أعلنت وزارة 

. وال توجد آثار على الفترة المالية  2023يونيو  1% ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 9الشركات بنسبة 

المنتهية في   اللعملية تقييم  باإلدارة    قومت.  2021ديسمبر    31والتقارير  المعلومات أو  المترتبة على  المالية   لبياناتنتائج 

 وسوف يتم اإلبالغ عن نتيجة تقييمهم في وقت مناسب في المستقبل. الموحدة

لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة لتاريخ بيان المركز المالي الموحد من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على المبالغ المدرجة  

 . 2021ديسمبر   31البيانات / البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في في 
 
 

 المالية الموحدة  البياناتإعتماد   32

 . 2022فبراير  21اإلدارة بتاريخ  مجلسإصدارها من قبل على  والمصادقة الموحدة المالية  البياناتتم إعتماد 
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 المجموعة على عمليات 19- كوفيدجائحة  تأثير 33
 

( 19-كوفيد"( بسرعة في جميع أنحاء العالم. يعد تفشي فيروس كورونا الجديد )19-انتشر فيروس كورونا )"كوفيد  

تهديًدا خطيًرا وغير مسبوق للصحة العامة. لقد أوقف حركة األشخاص والسلع / الخدمات في جميع أنحاء العالم ،  

ت الحكومية قيوًدا على األفراد والشركات. لقد كان للوباء آثار سلبية كبيرة على االقتصاد  وتفرض العديد من المستويا

 العالمي. سيكون التأثير الناتج على التقارير المالية كبيرا. 

 

  المجموعة على قدرة    بالشكلقي   ت  أن  شأنهامن    التيمادي  اليقين  العدم  من    حالة    يخلقلم    19-كوفيدقررت اإلدارة أن  

 االستمرارية  مبدأ أساس علىعلى االستمرار 

 

أثرت اإلجراءات التي اتخذتها   ولقدعدد كبير من الحاالت.  وجود ، مع    2020عام    منذبسرعة    19-كوفيدتطور  

عدًدا من التدابير لرصد وتخفيف آثار   االدارة  اتخذتمختلف الحكومات الحتواء الفيروس على النشاط االقتصادي. 

، مثل تدابير السالمة والصحة لموظفينا )مثل التباعد االجتماعي والعمل من المنزل( وضمان الخدمات    19-كوفيد

 ي تعتبر ضرورية ألعمالنا.دون انقطاع الت

 

في هذه المرحلة ، لم يكن التأثير على أعمالنا ونتائجنا كبيًرا ، وبناًء على تجربتنا حتى اآلن ، تتوقع اإلدارة أن  

استمرار ذلك.   تتوقع ويستمر ذلك. نظًرا ألننا نعمل في قطاع التأمين ، وجدت اإلدارة طلبًا على منتجاتنا / خدماتنا 

ا  ه رة اتباع السياسات والنصائح الحكومية المختلفة ، وبالتوازي مع ذلك ، تبذل اإلدارة قصارى جهدتستمر اإلداس

 لمواصلة عملياتنا بأفضل الطرق وأكثرها أمانًا دون تعريض صحة جميع أصحاب المصلحة للخطر.

 

ملموسة وحددت عدم  أجرت اإلدارة اختبار انخفاض القيمة على الممتلكات والمنش ت والمعدات واألصول غير ال

 . 19-كوفيدوجود مؤشرات على انخفاض القيمة نتيجة للظروف االقتصادية الناجمة عن انتشار 

 

واألدوات المالية   19-كوفيدإن التوقعات االقتصادية السلبية وصعوبات التدفق النقدي التي يواجهها العمالء بسبب  

بناًء على معلومات حول األحداث   9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    - وقياس خسائر االئتمان المتوقعة  

االقتصادية المستقبلية تم أخذها في االعتبار بالنسبة لمخصصات الماضية والظروف الحالية والتنبؤات بالظروف  

 2021الخسائر االئتمانية المتوقعة لعام  

 

ماديًا وسلبيًا على العرض والطلب على المنتجات /   19-كوفيد، لم تؤثر عواقب انتشار    2019ديسمبر    31منذ  

 لية بشكل كبير.الخدمات األساسية للشركة ، وبالتالي ، لم تتأثر نتائجها التشغي
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 لتقرير من قبل مجلس إدارة شركة العين األهلية للتأمين ماد هذا اتم اعت
 02/2022/ 16تاريخ   (01/2022رقم ) االجتماعفي 

 
 
 
 
 

 
 

 ة ــ ــ ر الحوكمـــ ــتقــري
ــ ـ ــللع  2021 ــامـــــــــــ

 

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of 
the year 1975, and Under Registration 
No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the 
Provisions of the Insurance Laws and 
Regulations Paid Capital AED 
150,000,000 

ة ـــــــــلسن(  18مي بموجـ  القـانون رــــــــتأسست في أبو ظب

ي ــــــــــف 3م ـــــــــــــــــت رقــــــــــــــــلة تحــــــــــــومسج 1975
م ــــــــــون تنظيـــــــــــكام قانـــــــــحع ألــــــــوتخض 8/8/1984
ال المـــــــدفوع ـــــــــــــن رأس المـــــــــــــــــال التأميـــــــــــــــأعم

 Since 1975 درهم 150,000,000
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 -:  الشركات  حوكمةممارسات  والً:أ

 :الحوكمة مبادئبزام تاالل .1

بي لــروراق أبــو ســوق ووراق والســلع الماليــة األيهات هيئــة ـع توجــ ــــت مــتفاعلالتزمت وتي  ــات الــركالشأولى  ن  ــين مــة للتأمــين األهليــة العــشركن  إ  •
 دتبأوقد  2005اطبتها عام مخ منذ (  ( Corporate Governance المساهمة العامة للشركات لمؤسساتية كمة اولحا قواعد وضوابطـق لتطبيـ ةلماليا

الهادفة إلى مواكبــة أحــدا أســالير اودارة والملكيــة وتطبيــق الممارســات الفاعلــة للتطــوير المؤسســي   عيمساندة كل المسامالح اتها بذات الشأن لتنتهي إلى  
ة على أسس منهجية وبمهارة احترافية تتوافق إيجابية مبنيمة تدالة باسدوالحديات ولتحقيق النمو المطرد واالستقرار للكيانات االقتصادية بالتة والتحديا لمواجه

 .لة وخصوصياتهع النسيج االجتماعي واالقتصادي القائم بالدوم

ق قوراعي حوية واالستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافي األداءن تحسن ادة الهيكلة يضمن تطبيق ن ام الحوكمة بمزاياه في قيادة التغيير وإعإ  •
 .الشركةلدى مجلس إدارة ل اعتبار محذا األمر وه، مساهمين ال

ن ــام اعتمــاد ب 19/4/2010ادارتهــا فــي وبناًء على ما تقدم فقد التزمت الشركة بتطبيق قواعد اوفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة ليصدر قرار مجلس   •
 .2009 لسنة 518 قرار الوزاري رقمضوابط الحوكمة كامالً وفق أحكام ال

 
 ( : 2020ر.م لسنة  / 3دليل الحوكمة رقم )تطبيق  .2

 بشــأن م 2020 نةســ ل م(ر. / 03) رقــمالواردة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع لحوكمة  اليل  دقواعد    تطبيقبالتزمت    ةركلشن اأا  كم  •
ركات لشــ مــة ااالنضــباط المؤسســي وحوك  بشــأن معــايير  2016لســنة    م(/ ر  7م )قــ ر  قــرارالل  الــذي حــل محــ   العامــة  المساهمة  الشركات  حوكمة  دليل  اعتماد

ت قــد أي تعليمــاوبــ   ةيــ بقاالرجهــات  لعن اما يصدر  مونه وبطبيق مضقد التزمت الشركة بت، و  518/2009  رقمالقرار الوزاري    و  وتعديالته  لمساهمة العامةا
 .تصدر عن الجهات المختصة
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 ً  :الماليةة في األوراق راداإللس مجء ت أعضاتعامال  : ثانيا
 

 : الحوكمة مبادئتطبيق  .1

 منهــاولع والســ يــة وراق المالوقرارات هيئة األ  اودارة وأي من المو فين المطلعين على البيانات األساسية للشركة مؤطرة بأحكام  مجلس  أعضاء  تمالاعتإن    •
 .وراقألاخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحف  لام  النا أنفي ش 2001( لسنة 2( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )14المادة )

ل فــي ااجــا ة لهــايقشــقلعــة أو ام أو التابوالمو فين التداول في أسهم الشــركة أو الشــركة األدارة  اوجلس  مهذا من جهة ومن جهة أخرى يح ر على أعضاء    •
ين والتــأثير علــى أســعار ربقصــد إيهــام بــاقي المســتثم األســهمتــداول هــذه  هملــييح ر عا كم سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ،   المضاربةالقصيرة بقصد  

حــداا أو قــرارات عــن أي أ علومــاتم مهــ ملى علندما يصل إركة سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،  كما يح ر عليهم التداول في أسهم الشركة عالش
لعام أو كبار التنفيذيين أو أي شــخص مــن اال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها  ل  واع األحميج  يمهمة من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة وف

أو الشــركة األم أو التابعــة أو الشــقيقة أو   ركةة للشــ ليما  ي أوراقغيره في أ  للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة  المعلومات الجوهريةعلى  فين المطلعين  المو 
 :يةتت اارافتلخالل ا الحليفة للشركة

 

 .ن تلك المعلومة ناتجة عن أحداا طارئة أو مفاجئةعلومات جوهرية ما لم تكمعمل من االعالن عن أي ( عشرة أيام 10قبل ) •

 .حين اوفصاح عن البيانات الماليةأو السنوية ولالسنوية  فالنصأو  الربعيةة المالية ( خمسة عشر يوماً من نهاية الفتر15قبل ) •
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 :1220م الشركة خالل هسأب زواجهم وأبناؤهممجلس اإلدارة وأاء أعض عامالتتو ملكيةبيان ب .2

 البريــد االلكترونــي حســرووالســلع  باوفصاح والشفافية الصادرة عن هيئــة األوراق الماليــةخاص ل( من الن ام ا36وفق ن ام اوفصاح وعمالً بأحكام المادة )
بأسهم الشركة الخاصة بأعضاء مجلس اودارة أو أقــاربهم   تداولالعمليات  يـــة ولكم  نفإ،    07/01/2021في    مؤرخلا  ةكمالية للشرسوق أبو بي لروراق الل

 -:لياكالت 1202من الدرجة األولى للعام 
 

 
 

في   المنص / صلة القرابة  م ــــــــــــاالس م المملوكة  األسهم 
 2021ر ديسمب 31

  عملية   اليإجم
 البيع

 لشراء عملية الي اإجم

 - - 1.542.307 اإلدارة مجلسرئيس  ي رها شد البادي الظمحمد جوعان را 1

 - - 27.780 زوجة رئيس مجلس اإلدارة ض جابر المزروعي موزة عاي 

 - - 749.812 يس مجلس اإلدارةرئ ابن الظاهري  أحمد محمد جوعان راشد البادي  

 - - 8.730 إلدارة س مجلس ارئي ابنة ظاهري مها محمد جوعان راشد البادي ال 

 - - 50.000 رةابن رئيس مجلس اإلدا ظاهري لا شدراعان  د جوفارس محم 

 - - 818.216 اإلدارة  يس مجلسئنائ  ر خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري  2

 - - 100.000 س اإلدارةعضو مجل ان نهي الشيخ زايد بن سرور بن محمد ال 4

 - - 598.750 ارةعضو مجلس اإلد المزروعي د عمران سعيد احم 3

 - - 100.658 عضو مجلس اإلدارة غيث القبيسيآل  مخاد ملغيث ها 5

ا الدة( حمده خليفة فريح القبيسي )و  أل غيث   هاملسيد غيث  لوالدة  خادم 
 القبيسي

98.000 - - 

 - - - رةداإللس اعضو مج ( )ممثل شركة المعمورةمحمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ  6

 - - - مجلس اإلدارةو عض (عمورةالمكة )ممثل شر يف لخلواد حمفيصل جاسم م 7
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ً ث  -: تشكيل مجلس اإلدارة :  الثا
 : تشكيل مجلس اإلدارة حس  فئات أعضائه بيان .1

 .سنوات جلس لثالاالم في ةة العضويقبل الجمعية العمومية وتكون مد عضاء يتم انتخابهم منة أعن سبلياً مركة حاة الشإدار مجلس يتكون
 
 الفئة   سم االم

وغير  تنفيذي   )تنفيذي 
 ( لق وغير مست  لومستق 

قض  المؤهالت و  الخبرات التي  كعضو  االمدة  ها 
إدارة   في من  مجلس  الشركة 

 انتخا  تاريخ أول 

ف ومناص اتهم  عضوي  مسة  أيي  بهم    همة اشركات 
 أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية  
 أو تجارية هامة أخرى 

  دم حمسعادة /  - (1
بادي  ال شدراجوعان 
 الظاهري

 اإلدارة  جلسرئيس م -
غير    -  يذتنفي  ر غي( -

 )مستقل 

 رجل أعمال   - -
في قطاع  خبرة   - -

والمصارف    التأمين
   عمالواأل 

نية الوط  ظبيدارة أبوس إ جل س مئير - 1976عام   ذمن -
  ( ADNIP )  الصناعيةع يشارملل

 سابقاً. 
بوظبي  ة بنك أو مجلس إدار ـعض -

  إلى1968سابقاً ( منذ ي ) الوطن
2009 

يسي فــــــي العديد  ساهم رئمالك وم -
  ع العقارية والسياحية ريان المش ــم

 والنفطية 
مؤسس ومالك مجموعة البــادي منذ   -

1967   
ارة  ـــــــــبــق بغرفــة تجعضــو سا -

 ي وظبب ـة أناعـــوص

خالد محمد  دة / سعا - (2
جوعان راشد البادي  

 الظاهري

س  لس مج ئي نائ  ر -
 اإلدارة 

ر  غي – غير تنفيذي) -
 ( مستقل 

 ل ا رجل أعم  - -
ماجستير في علوم   - -

ة الماليـــــة من  راإلدا 
 ن ة جورج واشنط ـجامع

التأمين  خبرة في   - -
  المصرفي  االستثمار و

 والمشاريع 

ظبــي ك أبون ب ةر دامجلس إ أمين سر - - 2006عام منذ   -
 ي ) سابقاً ( ـــــالوطن

نائ  مدير عام قطاع االستثمـــــــار    - -
ـي  وظبي الوطنــــمصرفـي ببنك أب ال
ً ب ا)س  ( قا

األصول   رئيس مجموعة إدارة - -
ق والمحافظ  ـــــــوالصناديـ

ــ االستثماريــة ببنك أبوظبي الوطن ي )  ـ
 سابقاً ( 

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة   -
ً ) سابق  ة أبوظبيـــــــــناعوص  (  ا

مجلس إدارة جمعية اإلمارات   رئيس  -
 للتأمين 

  أمينت لا حاد ي التتنفيذالمجلس ال رئيس  -
 جي يلخال

زايد   الشيخ /    ةد سعا - (3
ن محمد  ب بن سرور 
 آل نهيان 

دارة  مجلس اإل  عضو  -
  –  غير تنفيذي)

 ( مستقل 

بنك أبوظبي   رةداعضو مجلس إ   - رجل أعمال   - -   2021 منذ عام  - رجل أعمال   - -
 التجاري 
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سعيد أحمد  سعادة /   - (4
 عمران المزروعي 

مجلس اإلدارة   عضو  -
  –  ذيي غير تنف)

 ( مستقل 

 العمران   س مجموعة رئي   - رجل أعمال   - - 2021 منذ عام  - رجل أعمال   - -

  لغيث هامـدة /  اعس - (5
غيث  آل خــادم 
 القبيسي 

مجلس اإلدارة   عضو  -
غير   –  غير تنفيذي)

 ( مستقل 

 رجل أعمال    - -
خبرة في المجال  - -

 االستثماري والعقاري 

 ةرئيـس مجلـس إدارة شركـ ئـ  نا   - - 2003منذ عام  -
 ة آل غيث القابض

  عضو مجلس أبوظبي للتوطين  - -
( ً  ( سابقا
رة شركـة  إدا سجلــعضــو م  - -

ً حرية )ـات البالجراف  ( سابقا
ـة رة شركــداإ رئيس مجلس   - -

ً برستيج جـت للطيران الخاص )   ( سابقا

  االستشاري الوطني لمجلس اعضو    -
 إلمارة أبوظبي. 

ي البنك  ف ارة دعضو مجلس اإل   -
 CBIالتجاري الدولي 

د  عب   محمدسعادة /  - (6
عبد المحسن  الجبار  
 غ الصايأحمد 

رة  امجلس اإلد عضو  -
  -  غير تنفيذي)

 ( مستقل 

بكالوريوس في المالية   -
من جامعة نورث  
  / إيسترن / بوسطن 
الواليات المتحدة  

 األمريكية. 

 ق رأس المال. لي في أسواما بيرخ - 2018م عا  منذ -
رجل أعمال يدير العديد من الشركات   -

 ة الخاص

ات  بارة الحس ئفي داأول   تاجر  -
مجلس  شركة ية في لخدمات المالوا

 ثمار. تأبوظبي لالس

  جاسمفيصل سعادة /   - (7
 الخلوفي  محمد

مجلس اإلدارة   عضو  -
  -  غير تنفيذي)

 ( تقل مس

كالوريوس في إدارة  ب - -
 . األعمال 

ستثمارات في دائرة الملكية  س ائير - خبرة استثمارية  - 2018منذ عام  -
أبوظبي   لسمجشركة الخاصة في 
 لالستثمار. 

 

 .أي عنصر نسائي كةشرة الارإداء مجلس ليس من بين أعض :1220للعام  ةنسائي في مجلس اإلدارثيل العنصر البنسبة تم انبي .2
 

  :ةدارجلس اإلأي عنصر نسائي لعضوية م م ترشحعد  بيان بأسبا .3
أن  جــريو ن امها األساســية وفق  إدارة الشركتنويه أن أعضاء مجلس  ال  مع  من المساهمين  أي عنصر نسائي  2021تي عقدت عام  لم يترشح لالنتخابات ال

 ارة.و مجلس اودعضها لدى وفرالمطلور ت روط األخرى ومتطلبات الحوكمةشاللى ة عالوة عساهمي الشركارة من ماودعضو مجلس ن يكو
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  :1220المالية عن السنة  2021م العافي فوعة دالم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عموجم .4

إقــرار الجمعيــة العموميــة لمقتــرح و  ادانعقــ د  عنــ   فــذينالناة  الشــركات التجاريــ انون  ة وقكمالحودليل    امحكأ  ارة استناداً إلىس اودء مجلأعضا  م تحديد مكافأةت
د ـــــر أن ال تزيـيج يع الحاالتــجم يـفو ي،ـالصافالربح من نسبة مئوية من  اودارةأعضاء مجلس   فأةمكا  ونتتك  حيا  28/02/2021في    مجلس اودارة

تنفيــذاً لمــا ذكــر أعــاله فــإن مكافــ ت و.واالحتياطي كاتهالستالا صمبعد خ لمنتهيةلمالية انة اللس يالصافح % من الرب10مكافأة أعضاء مجلس اودارة على 
% مــن 10جــاوز ي جميــع األحــوال ال تتميــة للشــركة وفــ ة وترفــع للجمعيــة العموتوصية من مجلــس اودار اقتراح أوالل  د من ختحد  رةوداأعضاء مجلس ا

درهــم  8,441,668 درهقــ مبلــغ ولس اودارة المدفوعــة جم  اءأعض   تافبلغ مجموع مك  2021م  وفي عا،    الهـــأع  رةوفق الضوابط المذكوألرباح  صافي ا
 .(%5ضافة بة القيمة المضري ناءستث)باي اراتإم

 

 : 2120مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام   .5

سبة توزيع المكافآت على الجمعية العمومية للشركة التي لس اإلدارة لم يتم بعد حيث تعرض نمجفان توزيع المكافآت على أعضاء    2021المالية  ما عن السنة  أ

ب باا نلعا رهاا و إقرالهااا الحاا حية فااي رفضااها أ  غااااتبل 2021مقتاارم مجلااس اإلدارة الباااف بمكافااآت أعضاااء المجلااس للعااا   ماان المتوقااع أن يكااون مااا

بينمــا ي يتقا ــ  اريااة  الشااركات التج  بش ن  2021لعا     32المرسو  االتحادي بقانون رقم  ( من  711)  المادة  وفق أحكا %  10درهم بحدود    9,250,662.00

 .س اإلدارةر جلسات مجلوعن حضت ديبي أ أعضاء مجلس اإلدارة

ة لجنــ تــدقيق ولا ةنــ لج فــي يــتم حضــورهادرهــم عــن كــل جلســة  الفآأربعــة مبلــغ  ضــولعفيتقاضــى ا وفق ن ام الحوكمــة مجلس إدارة الشركةلجان أما عن  
في مع ثمانية آالف درهم   مارستثالاو  راتعقاال  لجنةفي  ها  يتم حضورم عن كل جلسة  رهد  آالف  رةعشوكذلك مبلغ  ،  ر  ولجنة المخاطكاف ت  مالت والترشيحا
 .أبو بي نتقال العضو خارجحال ا
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 :2021للعام  السنة الماليةاإلدارة عن  لسالتي تقاضاها أعضاء مج عن المجلس ةبيان ببدالت حضور جلسات اللجان المنبثق .6
 

ي  اإلجمال 
نيعاتياللجااجتما اللجنة  

2021عاميخالليالي  العقاراتيي 

ماريواالستث  

شيحاتي المخاطري  التر

توالمكافآي  

دقيقالت  

 عددياالجتماعاتي 5 5 4 21 35

 سماالي     

 الظاهرييديابحمديالمييخالديسعادةي/يي 28,000.00 20,000.00 24,000.00 290,000.00 362,000.00

      

 غيثيبنيهامليآليغيثسعادةي/ي 16,000.00 28,000.00 24,000.00 290,000.00 358,000.00

      

 الصايغيباريمحمديعبدالجسعادةي/يي 12,000.00 28,000.00 24,000.00 290,000.00 354,000.00

      

ياييفيصليجاسمسعادةي/ي 28,000.00 8,000.00 - - 36,000.00  
 
 لخلوف

      

ي 84,000.00 84,000.00 72,000.00 870,000.00 1,110,000.00  اإلجمال 

 
 بدالت حضور اللجان. أو رواتر أو أتعار اضافية بخالف  أي بدالتعلى  2021 خالل عاماودارة  س أي عضو من أعضاء مجل حصللم ي .7
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 :مرات الحضورد دعونعقادها وتواريخ ا 1220عام للة مجلس اإلدار بيان عدد اجتماعات .8
 -لي :التا التفصيل لىع 2021عام خالل  اجتماعات ( 5 )عدد ية للتأمين هلألالعين اعقد مجلس إدارة شركة 
 أسماء األعضاء الغائبين  كالةلوبا  عدد الحضور الحضور ددـــع اع تاريخ االجتم

 ال يوجد ال يوجد 7 28/02/2021

  يوجدال  يوجدال 7 05/04/2021

 ديوجال  ال يوجد 7 14/06/2021

 عن عدم الحضور خ زايد بن سرور الشي سمو  اعتذر ال يوجد 6 06/09/2021

 دجيو ال دجيوال  7 06/12/2021

 ً  وقد قبل المجلس االعتذار.  06/09/2021الشيخ زايد بن سرور قد اعتذر عن عدم الحضور في جلسة و سمن أ بعلما
 : عقادهامع بيان تواريخ ان 1220المالية   لسنةير خالل امررت بالتدصالتي عدد قرارات مجلس اإلدارة  .9

 .2021خالل سنة  رريلم تصدر أي قرارات بالتم
 :1220خالل السنة المالية  ذيةلى اإلدارة التنفيإ رةمجلس اإلدا  هاوضختصاصات التي فواالبيان المهام  .10

 لدفاع عن حقوقها وتمثيلهــا تجــاهالشركة واير أعمال يتسبسواء  للشركةاألساسي   امنلا( من  28( و )27ام المادة )المنصوص عليها بأحك  صالحياتالالوة على  ع
اوداريــة والفنيــة جميع المعامالت ي  التوقيع نيابة عن الشركة فب  ضمفوعام الشركة    يردم  د م هر حمادهحمم  يد /الس  نإف  كامألحبا  ير وتوكيل المحامين والطعنلغا

 وتحديــد رواتــبهم وبــدالتهمن  فيكما له حق تعيين وعــزل المــو   07/01/2023  تىح  بالتفويضأو بعض ما جاء    ى كلتوقيع علالالغير ب  نونية وله حق توكيلوالقا
 هااضغرقتضيها إدارة الشركة وفقاً ألمال التي تاألع يعمجومزاولة  أديبهمت واعدلهم وقم ونقرقيتهوت
 
 مدة التفويض  صالحية التفويض  سم الشخص المفوض ا م .

 07/01/2023 حتى ركة  نيابة عن الشبالوالتوقيع الصالحيات اإلدارية  ه  دامحمد مظهر حم  / السيد 1
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  :  1202خالل  القةالع تذا األطراف  معت  التي تمان بتفاصيل التعامالت يب .11

 .2021ام خالل الع ةمع األطراف ذات العالقبرام أي صفقات إ تملم ي
 

Table of related parties transactions for the year 2021  يتميب  
:يي1202خالليييذاتيالعالقةياألطرافيمعتييانيبتفاصيليالتعامالتيالتر   

S No Name English يبالدرهميالتأقسطي مي    

Insurance Premium 
(AED) 

باللغةيالعربيةييسماالي  الرقم 

1 Mohamed Jouan Rashed Albadi Aldhaheri 1,124.00  / 1 ري الظاهي بادال  شد را جوعان  دم حمسعادة 

2 Khaled Mohamed Jouan Albadi Aldhaheri - 2 خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري دة / سعا 

3 H.H. Sheikh Zayed Bin Suroor Bin Mohd. Al Nahyan  3 غيث القبيسي آل خــادم  لغيث هامـدة /  اعس 

4 Ghaith Hammel Khadim Alghaith Alqubaisi 70,283.07 4 زايد بن سرور بن محمد آل نهيان  شيخ لا  /  ةد سعا 

5 Saeed Ahmed Omran Almazrouei    / 5 سعيد أحمد عمران المزروعيسعادة 

6 Mohamed Abduljabbar Abdulmohsen Ahmed 
Alsayegh 

 6 غ الصايعبد المحسن أحمد الجبار  د عب   محمدسعادة /  -

7 Faysal Jasim Mohamed Al Khalufi -   / 7 الخلوفي محمد جاسمل فيص سعادة 
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 :بالشركةهيكل التنظيمي الخاص ال .12
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 :1202ام  لعل وع الروات  والمكافآت المدفوعة لهمجموماني في الشركة لثواألول ي الصف افيذيين فار الموظفين التنتفصيلي بأسماء كببيان   -13
 

 ين التعي يخ تار المنص   م
البدالت  ع الروات  و مومج

 (درهم )  2021ة لعام المدفوع

  2021دفوعة لعام كافآت الممموع الجم

(Bonuses )درهم( ) 

1 
 حماده رهظممحمد السيد / 

 م عاالمدير ال
20/03/1976 

4,138,164 2,657,748 

2 
 كاين كومارك السيد / 

 تتا  رئيس االك
08/01/2019 

1,200,000 200,000 

 
ً رابع  ثورنتون جرانت : ارجي  مدقق الحسابات الخ : ا
 ت ثورنتونانرجعن  ةذبن  .1
ت الشركة باسامراقبة حو نات الماليةايالبن صحة تأكد ملبي واالحساق  أعمال التدقي  رسماوهي ت إدارتهالس  عن الشركة ومج  مستقلة  يق الخارجيشركة التدق  نإ •

بيانـات تها وطلـر الندامسـتجالتها وسـلشـركة وا ترحق االطـالع فـي كـل وقـت علـى جميـع دفـا  اهمهمت  أداءفي سبيل    اهلو  فيها  ت المالية التي عين  ةـعن السن
 .هاتزاماتلكة واالشر ات حقق موجود تأن  الهل عليها وة الحصورى ضرورتالتي  واويضاحات 

 في مجال التدقيق المستقل ، والضرائر ، واالستشارات. ت العالمية الرائدةن هي إحدى الشركاركة جرانت ثورنتوش  •

 مو ف. 58.000 ، وتضم ما يقارر على أكثر من بلداً  130من  تمارس شركات جرانت ثورنتون عملها في أكثر  •

النمو لديها. كما تح ـى عالمتهـا ات الحيوية على إطالق العنان لطاقات اعد المن مائدة التي تساري األعمال الرتشمسرنتون واحدة من  عد شركة جرانت ثووت    •
 العالمية الكبرى.المحاسبية  ت التجارية بتقدير على مستوى عالمي ، باعتبارها واحدة من المن ما

مـن  االستشـارات عمـالء بسلسـلة مـن  جعلها مؤهلـة لتزويـد ال  ر واالستشارات ،ائضرلتدقيق والمات اال خد مجتملك شركة جرانت ثورنتون خبرة واسعة في    •
 .العالمية وائزلعديد من الجاشركة الخالل خدماتها وقد نالت 
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انيـة يزم ع ويبـدي رأيـه فـيفي الدعوة إلى االجتماالتي اتبعت  اوجراءات مومية والتأكد من صحة  الجمعية الع  اجتماععلى مدقق الحسابات الخارجي حضور    •
 .خالل السنة الماليةلشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية ل الن ام األساسي ألحكام الفات خكان يوجد مإذا ا يمف ينيبالشركة و

 

 :  جيارخلالحسابات ا عا  مدققتأ  .2
 نعقــدةعموميــة المالة اجتمــاع الجمعيــ  يـفن لى قرار المساهميعًء بنا ختيارهاا متحيا  2021منذ التدقيق الخارجي للشركة  ال  أعمثورنتون  جرانت  شركة    تولت
ت الماليــة الســنوية ومبلــغ اعــن أعمــال التــدقيق للبيانــ   هــمدر  245,000وفــق التفصــيل التــالي  هم  در  365,000عها  ومنوية يبلغ مجالس  مأتعابهو،    2021في  

 .االثالغ للربع ذات المبلالثاني وبع للررهم د 40,000 األول ومبلغ لربعلة الحسابات مراجعم عن دره 40,000
 
 جرانت ثورنتون  سم مكت  التدقيق ا

 سامر حجازي م الشريك اس

 ة واحدة نس عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة 

 درهم  365,000  ) درهم ( 2021لبيانات المالية للعام دقيق لتا  ال تعأ إجمالي 

 ال يوجد ) درهم ( 2021لمالية للعام ت اانالبيى بخالف التدقيق لدمات الخاصة األخرأتعا  وتكاليف الخ

 ال يوجد تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

 ال يوجد 2021ات الشركة بتقديمها خالل دقق حسابمخر غير بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آ

 
 :  1220م للعامرحلية والسنوية الية الالمئم قواينها في البتضممدقق حسابات الشركة  يوضح التحفظات التي قام انبي .3

 الشركة. ق حسابات دق ال توجد أي تحف ات لم 
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 ً  : بيان لجان مجلس اإلدارة :  خامسا
 :التدقيق نةجل  .1

 .تهافعاليمن كد تأعملها والشركة وعن مراجعته الية الي ه عن ن ام اللجنة فيتولؤرئيس لجنة التدقيق بمس –اسم محمد الخلوفي فيصل ج / ةداعسيقر   •

ة كمــ ولحبا علقةتالمالية واألمور ن فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المتمثيل المساهمي  لياته تجاهمجلس اودارة في مسؤو  عم دورهو د  نةإن الهدف من هذه اللج  •
ى ية مــدقق الحســابات الخــارجي ومــدقاللســتا التها ومتابعمتوفرة عالوة على رقابتهال  اردفعالية استخدام الموشركة بصورة منت مة لضمان  لمؤسسية في الا

 .الداخليةومراجعة أن مة الرقابة عيته موضو

 - السادة:تدقيق من لجنة ال تتكون  •
 اللجنة يسرئ  فيفيصل جاسم محمد الخلو /سعادة 
 نةلجال عضو  خالد محمد البادي الظاهري /سعادة 
 اللجنة عضو  بار الصايغلجمحمد عبدا /سعادة 

(   م.ر/ 03 ) رقــم الســلعمالية وهيئة األوراق المجلس إدارة  رئيس ن قرارم 61في المادة والمهام المنصوص عليها   االختصاصات  جميعإن اللجنة تقوم ب  •
ت خــالل العــام ااجتماعــ   (  5  )  ددضور جميع أعضائها عيق بحجنة التدققد عقدت لو،    العامة  همةالمسا  الشركات  كمةحو  لدلي  اداعتم  نبشأ  م  2020  ةلسن

 -:بالتواريخ التالية 2021
 اريخالت االجتماع رقم 

 11/02/2021 األول 

 22/02/2021 ني الثا

 27/05/2021 الثالا 

 25/08/2021 الرابع

 21/11/2021 الخامس
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 :لجنة الترشيحات والمكافآت  .2

مــن ا والتأكــد  هــ الشركة وعن مراجعته الية عمل  يته عن ن ام اللجنة فيلوؤجنة الترشيحات والمكاف ت بمسرئيس ل  –  غمحمد عبدالجبار الصايسعادة /    قري  •
 فعاليتها.

حتياجــات مــن ة لالاودارة مــع المراجعــة الدوريــ  ح لعضوية مجلــسلمعايير للترشيت وااسالمكاف ت هو تحديد السيات واالغرض الرئيسي للجنة الترشيح  إن  •
لين وجوانــر األعضــاء المســتق  ن اســتقالليةمــ ة والتــدرير والتأكــد  ــــــلبشرياسات الخاصــة بــالموارد ايلمطلوبة في المجلس وإعداد السهارات االمت ودراالق

لــس وكبــار المجاســات تعويضــات ومكافــ ت أعضــاء سي ى جانــر وضــعاألخــرى إلــ  ركاتالشــ  راتاألعضاء في مجالس إدا  عضويةتعارض المصالح في  
 .التنفيذيين

 دة : االسة الترشيحات والمكاف ت من لجن كونتت  •
 نةرئيس اللج   يغبد الجبار الصاعمحمد سعادة /  
 اللجنة ضوع   غيث القبيسيآل هامل  غيثسعادة /  
 اللجنة عضو   جاسم محمد الخلوفي   صلفي سعادة / 

 لسنة(  م.ر/ 03 ) رقمسلع لاية وس مجلس إدارة هيئة األوراق المالرئيمن قرار  59بالمادة  يع االختصاصات والمهام المنصوص عليهاقوم بجمة تإن اللجن •
 .العامة مساهمةال الشركات وكمةح لدلي عتمادا بشأن م 2020

 -بالتواريخ :   2021عام الالل عات خاجتما  (5) عددعضائها  أ جميع ت والمكاف ت بحضورعقدت لجنة الترشيحا •
 الجتماع تاريخ ا رقم االجتماع 

 11/02/2021 األول 

 22/02/2021 الثاني 

 21/03/2021 الثالا 

 25/08/2021 الرابع

 21/11/2021 لخامسا
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 مخاطر:لجنة ال  .3

ا هــ الشــركة وعــن مراجعتــه اليــة عمل فــياطر خــ مالنــة جلوليته عــن ن ــام ؤبمس  -مخاطر جنة الرئيس ل –قبيسي خادم آل غيا الل ما هاغيسعادة /    قري  •
 من فعاليتها. والتأكد

تم  • اللشكيل  ت  لقد  مجلس  مخاطر  جنة  )  ةاوداربقرار  في144رقم  و  02/2021/ 28  (  للجنة  ،  الرئيسي  الغرض  هو  إن  إستراتيجيوالمخاطر  ات ضع 
ة  الداخلي  غيرةالمت  املبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بناًء على العوا، ومراقوسياسات شاملة ودارة المخاطر التي تتسق مع طبيعة أنشطة الشركة وحجمه

اوشراف  و  ن عدم تجاوز الشركة هذا المستوىأن تواجهها الشركة، والتأكد م  ر التي يمكنل من المخاطقبوم  ىوستوالمحاف ة على م  جية للشركةالخارو
تها في تحسين دلمساع  -ليهسر الحاجة إح–  ارةدإلتقديم التوجيه لو  تحديد ومراقبة المخاطر وآليات    على إطار إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إطار

ر خاطالم  مةفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأن لتن ة اودارمن اانة  مالحصول على ضو  ديها و/أو التخفيف من مخاطر معينةل  مخاطرممارسات إدارة ال
 .الشركة.خاطر في جود تقارير دورية عن المإلى وباوضافة  السياسات المعتمدةة وااللتزام بالمالئم الضوابط لية مع وجودتعمل بفعا

 السادة : من  رمخاطة اللجن تتكون  •
 اللجنة رئيس   غيث القبيسيآل هامل  غيثسعادة /  
 عضو اللجنة   محمد البادي الظاهريخالد  سعادة / 
 نةاللج عضو   يغبد الجبار الصاعمحمد ة /  سعاد
 عضو اللجنة    ظهر حمادهمحمد م  /سعادة 

 م 2020 لســنة (  م.ر/ 03 )  رقــميــة والســلع  جلس إدارة هيئة األوراق المالمس  رئيقرار  في  ت والمهام المنصوص عليها  يع االختصاصابجمللجنة  اقوم  ت  •
 .العامة مساهمةال الشركات وكمةح لدلي عتمادا بشأن

 -بالتواريخ :  2021عام الل الاجتماعات خ ( 4) عدد ا عضائهأ جميع بحضورمخاطر عقدت لجنة ال •
 الجتماع تاريخ ا رقم االجتماع 

 12/03/2021 األول 

 27/05/2021 الثاني 

 19/08/2021 الثالا 

 21/11/2021 الرابع
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 اتلجنة العقارات واالستثمار .4

من  والتأكد لية عملها جنة في الشركة وعن مراجعته ا ام اللوليته عن نؤبمسرئيس لجنة التدقيق    –  هريال ا  جوعان البادي حمدخالد م ة /سعاديقر  •
 فعاليتها. 

ديم  كما وتختص بتق  االستثمار  إستراتيجيةومراقبة    شاء نو    15/4/2007  ( في73اودارة رقم )جلس  بقرار م   اتالستثمارواجنة العقارات  لتشكيل    د تملق •
يس مجلس اودارة ته أو صالحية رئ صالحيا  ء إلغاارة دون  وفقاً لتوجه مجلس اود  ةلفختت الملشركة في المجاالتها فيما يتعلق بتطوير استثمارات اراحااقت

 .الجمعية العمومية اراتوقرللشركة األساسي م  الن اوفق 
 

 السادة : قارات واالستثمارات من العوتتكون لجنة  •
 

 رئيس اللجنة   الظاهري  د البــــاديحمـــــــد معادة /  خالـس
 اللجنة عضو    ييث القبيسيث هامل الغة /  غدسعا

 اللجنة عضو    غـيبار الصاسعادة /  محمد عبد الج
 نةجلال عضو    حمــــادهـر محمــد مظهـ  /سعادة 

 
 

  12،  فبراير    12)   التواريخ حضور جميع أعضائها خالل  ب  2021ام  عـلجتماع خالل اا  ( 21)  2021خالل عام  ر  قارات واالستثماعدت لجنة الــد عقـوق •
 29و ،  يولي  26يوليو ،    08يوليو ،    04يوليو ،    01،  يونيو    27يونيو ،    24  نيو ،  يو  10،    مايو  27،    وماي  03أبريل ،    22ابريل ،    15أبريل ،  

 ديسمبر(  09نوفمبر ،  22أكتوبر ،  06سبتمبر ،  30، سبتمبر  02،  أغسطس  25سطس ، أغ 19أغسطس ،  
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 -: خاص المطلعينشت األاف على تعامالشرلمتابعة وااللجنة ا : اً سساد

 المساهمة الشركات حوكمة دليل اعتماد بشأن م 2020 نةلس(    م.ر/  03  )  رقمة والسلع ألوراق الماليئة اس مجلس إدارة هيرئيقرار ( من 33عمالً بأحكام المادة )

خاص  الت األشخاص المطلعين وملكياتهم واالحتفا  بسجللى تعامواوشراف ع عةدارة  والمتابمسؤولية اوتشكيل لجنة تتولى    14/6/2016  ي ــفقد تم ف العامة

 : اللجنة منلت حيا شك بهم

 

  مي العاالقانونلمستشار ا  اسر إبراهيم حميداني السيد / -

 ضابط االمتثال – يلالداخة التدقيق ردائدير م  السيد / حسان حسام السيد -

 اليممدير الال  ف خاناشالسيد / محمد ك  -

 

خاص األشــ عــامالت لــى تراف عن ن ام المتابعــة واالشــ ع ؤوليةالمسبالمخولين بصفتهم  نشف خاومحمد كاوحسان حسام السيد  اهيم حميدان  رياسر إب  /  قر كل مني

المرســل  ولكترونــيلــى البريــد العت عواط  07/12/2021  ا فيعقدت اللجنة اجتماعه، وقد    من فعاليتها  دية عملها والتأكلا  المطلعين في الشركة وعن مراجعتهم

ً اً جتماععقدت اللجنة ا / كما شخاص المطلعينألحديد ابخصوص ت 20/06/2021 لية بتاريخمن السادة / سوق أبو بي لروراق الما  20/12/2021خ  بتــاريثانيا

 تزويــدوتــم اص المطلعــين شــخحديــد األصــوص تبخ  15/12/2021  يخولكتروني المرسل من السادة / سوق أبو بي لــروراق الماليــة بتــارلى البريد اواطلعت ع

 .المطلعين شخاصاألالسوق بقائمة 

 

 : ليةداخنظام الرقابة ال :سابعاً 

 ســنةل(   م.ر/ 03 ) رقــمرئيس مجلس إدارة هيئة األوراق الماليــة والســلع   ( من قرار55)  فق أحكام المادةالها وأعمة  ممارسبالشركة ب  لرقابة الداخليةا  ةإدار  تقوم .1

عــن   ؤوليتهلذي يقر بمســ رة اشابلمجلس اودارة مبع  وتتمهامها  الكافي ألداء    ستقاللباال  تتمتعبحيا    العامة  المساهمة  شركاتال  حوكمة  يلدل  اعتماد  بشأن  م  2020

 .ته وفعاليتهاخلية وعن مراجعة الدبرقاالن ام 
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رة بخبــ تمتــع ي حيــا 1020منــذ عــام  وذلــك متثالبمهام ضابط اال لككذ تكليفه الذي تم يلداخلا دائرة التدقيقمدير مهام  –السيد    حسان حسام نايف  /السيد    يتولى  .2

 .لكة البحرينمدقق خارجي بممك لمن الشركات كما عم محاسبية وإدارية في عدد

 ةليــ ســس الرقابــة الداخيتمثــل فــي أقتصادية ولفة اكفاءة وبأقل ك  يير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق األغراض المطلوبة بكلتطبيق المعا  بنىتت  شركةال  نإ  .3

 لتالي:من اللتأكد 

 المعلومات والبيانات.وتوافق ية ولمعق  -1

 ليمات.ن والتعنيالقواواللوائح ت وط واوجراءالخطوات سياسايق التطب مدى  -2

 ة أصول وممتلكات الشركة.مدى حماي  -3

ها وفق ية بتطبيقفاوشرا دى قيام األجهزةالتأكد من مستراتيجية ولمحددة واوألهداف ااض واج الموضوعة مع األغراألنشطة والعمليات والبرامطابق  مدى ت  -4

 هداف المحددة.الخطط الموضوعة واأل

وتشــجيع تكــرار ات المرغوبــة تصحيح األعمال غيــر الســليمة وهــي موجهــة نحــو اونجــازغير المرغوبة و  األحدااع  ع وقونئية وذلك لمالرقابة الوقا  يدكأت  -5

 ا.أدائه

 بةالرقا،  واالتصاالت المعلومات،   خليةداة الرقابة النشطأ،   تقدير المخاطر،   ة الرقابيةيئاله)  :لية المتمثلة فيرقابة الداخفاءة عناصر السالمة وك  تأكيد علىال -6

 .(يشوالتفت

 التــدقيق ومــدراء اودارات المعنيــة أو رؤســاء ةمع لجنيق نسالتبإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك ب  الداخليتدقيق  ممثلة بمدير الدائرة التدقيق الداخلي  وتقوم    -7

 .رى التابعة للشركةخاأل األقسام

 .رةريع خاصة أخرى يطلبها مجلس اودااية مهام أو مشاتنفيذ  لىافة إوافق عليها باوضوالم وضوعةلما ابة الداخليةلرقتنفيذ خطة ا  -8

 حــاتة وإ هار المالح ات وإبداء المقتراخليقابة الدلمجلس اودارة عن تقييم ن ام الر  قيق ومن ثمدالت  لجنةل  ةصلرفع تقارير مف  الداخليدائرة التدقيق  يتولى مدير    .4

 .ت ذلك التقييم وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيا ت م وعند الضرورةدوري من ك بشكلابة الداخلية وذلالرقن ام  يف لسد الثغرات
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معهــا   عامــلســوف تت  التدقيق الداخلي  دائرةإن  فثها  حال حدو  التي في  دائرة التدقيق الداخليتتعامل معها    حتىبيرة  ل كاكأي مش  2021تواجه الشركة في العام  لم    .5

تقريرهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة   رة الرقابة الداخليةإدا  أسبابها ومكوناتها مع رفع  في  احدة عن األخرىالوتلف  ي قد تخبيعة المشكلة التط  وفقول وصألاحسر  

 . لحلووالقائع بالو

واألن مــة   قوانينليهــا بــاف  والعــاملينشــركة  لالتزام ا  دىملتحقق من  ولى اليت  بمهمة ضابط االمتثالودارة  س ان مجلتكليف مب  يدائرة التدقيق الداخلمدير    يقومكما    .6

 .ت واللوائح الصادرةوالقرارا

 .2021م عاال لخالة لمجلس اودار دائرة التدقيق الداخليتقارير من أربعة  تم إصدار  .7
 
 . 2021ة المالية للعام  السنخالل  الفاتلم تقم الشركة بارتكا  أي مخ اً :منـاث
 
 : مهنيالسلوك اعد القو :اً سعات
 سعة منوا   عةمجمو  ويغطي  يا والمو فين الذي يشمل القواعد العامة ألخالقيات المهنةواودارة العل  لس اودارةاعد السلوك المهني لمجلقومعد  ال  الشركة الن ام  طبقت

 . ذات العالقة واألعراف المحليةعات التشري ميعاوجراءات والممارسات فيما يتوافق مع ج
 
 :  اعيةاالجتم تماالمساه اً :شراع

بدعم ورعاية    كةشرال  قامت  2021عام وفي    ،اكز المجتمعيةروالمشاركات مع المؤسسات والملمساهمات االجتماعية  د من ا عديالبة للتأمين  هليشركة العين األتساهم  
م الفععدد  لجهات  ن  وتربوية  وحكومية  اليات  اوم  إلىدرهم    50,000مبلغ  ا  منهم  رهد  800,000  مجموعباجتماعية  المرجمعية  للسالمة  ومبلغ    وريةارات 

الجائزة الذهبي در  750,000 اللقا التي قرر  ةهم إلى  التشاوري السادس لها  انعقد  الذ  حوار أبو بيء الوزاري  برئاسة معالي وزير  في دبي    2021توبر  في أك ي 
وترشيد استهالك   وبإعادة استخدامها  استعمال األوراق  من  قليل لتا  مة البيئة من خاللمام الشركة بالمحاف ة على سال تعلى اهة  عالو،  والتوطين  الموارد البشرية  

التعاقد مع مراكز صحية متخصصة  ءات التعقيم واجرإمن خالل  لكورونا  ء ابا من تفشي ود  حللترازية  االهتمام بالمحاف ة على اوجراءات االحو  الكهرباءماء وال
الدوري و الفحص  الكورونافيرو  ف عن شللك  للمو فين  PCR  جراء  االجتماع  س  التباعد  مبدأ  ا  يوتطبيق  الشركةلمو فين  بين  مبد  في  تطبيق  العمل  من خالل  أ 

 عد. المرن والعمل عن ب
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 -:  امة ت عمعلوما  :  عشر حدأ
 

 :  2021المالية للعام ة لسن ل االة كل شهر خنهاي ـي  وأدنى سعر( ف على سعرأو سعر اإلغالق  )  أبوظبي لألوراق المالية سوق الشركة في  همسعر س ب بيان .1
 

ينهايةيكليشهريخالليالسنةيالمالية  
 
يسعر(يف يالسوقي)أعىليسعريوأدن   

 
كةيف 2021لعاميييبيانيبسعريسهميالشر  

Month High (52) Low (52) Close 

Jan-2021 37.00 29.20 35.16 

Feb-2021 37.00 29.20 35.16 

Mar-2021 37.00 29.20 33.00 

Apr-2021 37.00 29.20 33.00 

May-2021 37.00 29.20 31.20 

Jun-2021 37.00 29.20 31.20 

Jul-2021 37.00 29.20 31.20 

Aug-2021 37.00 29.20 29.20 

Sep-2021 37.00 29.20 33.58 

Oct-2021 37.00 29.20 33.58 

Nov-2021 35.16 29.20 33.58 

Dec-2021 35.16 29.20 33.58 
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 :  1220م العاخالل  ةليه الشركنتمي إتالذي  عالقطا شرومؤمع مؤشر السوق العام ة هم الشركلسرن المقا بيان األداء .2
AAIC Share price against General Index and Financials Index - 2021 

 

 
14,000.00 40.00 
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6,000.00 

25.00 

 

 
20.00 

 

 
15.00 

 

4,000.00 
10.00 

 

2,000.00 
 

5.00 

 
 

- 

General Index 

Financials Index 

 
Jan 

5,593.4 

9,442.9 

 
Feb 

5,663.6 

9,384.5 

 
Mar 

5,912.5 

9,325.6 

 
Apr 

6,046.8 

9,157.7 

 
May 

6,558.7 

10,548. 

 
Jun 

6,835.4 

10,480. 

 
Jul 

7,318.1 

10,452. 

 
Aug 

7,684.6 

10,746. 

 
Sep 

7,698.8 

11,122. 

 
Oct 

7,865.1 

11,313. 

 
Nov 

8,546.5 

12,086. 

 
Dec 

8,488.3 

12,016. 

Year 
- 

7,017.6 

10,506. 

AAIC closing share price 35.16 35.16 33.00 33.00 31.20 31.20 31.20 29.20 33.58 33.58 33.58 33.58  
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 : التاليفة على النحو صنومات ( مو حكركات فراد و شأ)   31/12/2021تاريخ  بالمساهمين كما كية ان بتوزيع مليب .3
Distribution of ownership of equity (Govt, Companies, Individuals) as at 31-12-2021 

ييمبيانيبتوزي    عي يكلكيةيالمساهمي  
 
كاتيي2021-12-31يمايف يويالتاليمحىليويحصنفةيعىليالنيكوماتي(يمويح)يافراديويشر يوياجنتى يويعرنى  خليجى

ي      
       

Geographi
c 

كات مؤسساتيعامةي يشر يافراد يوعالمجم

Locationي Government Companies Individuals Total 

 مي  يساهلمايدديع 
 )  الملكية  )

 سهم
عددي 

 المساهمي  ي
لملكيةا  )   ( 

 سهم
يسهم )  كيةالمل  ) ي  يعدديالمساهم  عددي 

 المساهمي  ي
 )  الملكية  )

 سهم
 

 No.  of 
Shareholders 

Ownership 
(share) 

% 
No.  of 

Sharehold
ers 

Ownership 
(share) 

% 
No.  of 

Shareholders 
Ownership 

(share) 
% 

No.  of 
Shareholder

s 

Ownership 
(share) 

% 

UAE 0 - 0.00 10 4,545,040 30.30 158 10,454,960.00 69.7 168 15,000,000 100 

GCC - - - - - - - - - - - - 

ARAB - - - - - - - - - - - - 

FOREIGN - - - - - - - - - - - - 
 

 

 
 :   2120/ 21/ 31في  الشركة لارأس م % أو أكثر من5لكون م ذين ي مساهمين الليان باب .4

 ل الشركة ام  كثر من رأسأأو % 5 كونبيان بالمساهمين الذين يمل
Statement of shareholders who owns 5% or more of total capital of the company as at 31-12-2021 

Name (Eng) % No. of Shares Name (Arb) 

Mamoura Diversified Global Holding PJSC 19.703 2,955,450 كةيالمعموري سيفايديجلوباليهولدنغي)شيميعيةشر  (يدايفت 

Mohamed Jouan Rashed Albadie Aldhaheriي  اهريييالظوعانيرايشديالبادمحمديج 1,542,307 10.282

Khaled Mohamed Jouan Albadie Aldhaheriي  بادييالظاهرييمحمديجوعانيراشدياليخالدي 818,216 5.455

Totalي 35.44 5,315,973  
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ً ع المساهمين وفقتوزي  بيان بكيفية .5  كالتالي:  12/1220/ 31كما في  الملكية حجمل ا
Distribution of ownership of equity as at 31-12-2021 

2021-12-31بتوزيع ملكية المساهمين كما في بيان    

No. of shares ranging from and to 
No. of 

shareholder Total No. of shares 
Percentage of total 

No. of shares 

< 50,000 117 1,365,759 9.105% 

50,000 - <500,000 45 6,292,076 41.947% 

500,000 - <5000,000 6 7,342,165 48.948% 

5,000,000 & above 0 0 0.000% 

TOTAL 168 15,000,000 100.000% 

 : مستثمرينالضوابط عالقة  .6
ارة عالقة  بإد المتعلقة ام كافة المه  يباشر  ذي الالمستثمرين  ات لعالق والً مسؤكلفت الشركة السيد / خالد وليد العمري  2020، ومنذ عام كمة وحدليل الات بمتطل  بعمالً 
نــــــــتثمريالمس ةــــــــــــــلكتروني خاص بعالقاو الشركة بموقع نشاء نافذة ع إرين مالمستثم

w_Arabic.htmlom/Investor%20Relations_Neninsurance.c/www.alais:/http 
 هي :  اصل معهالتوا ماً بأن بيانات عل

 6119999/02 :  ة رقم هاتف الشرك
 4959501/050 : رقم الهاتف المتحرك 

 4456685/02 :   لفاكسرقم ا
   khalid.omari@alaininsurance.com:   ل لشخص المخوروني لكت لبريد اإللا

 :  1022  عامالمنعقدة  ةعرضها في الجمعية العمومي تي تمالخاصة ال اتالقرار .7
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ا  له  لغهذه المبا يصيتم تخصي سالت  جهاترة في تحديد الدااومجلس ية ألغراض خدمة المجتمع وتفويض عو اودارة بتقديم مساهمات طمجلس إقرار مقترح 
كات ة أحكام قانون الشرعاوبمرا(  2020/2021الل السنتين الماليتين ) خــافية للشركة رباح الص األ %( من متوسط2ز المساهمات الطوعية ) اوال تتج أعلى 

 يالته. عدصبح وفق أحكام قانون الشركات وتلي  كةشرم األساسي لل اديل النوتع،  تعديالته و  2015 لسنة   2لتجارية رقم ا
 :  نهوتاريخ تعيي ةلس اإلدارات مجمقرر اجتماعم اس  .8

ي ومستشار قانوني  امحوهو م  9/2020/ 1تاريخ  من  أمين اعتباراً ية للت هلاألين شركة العفي  دارةوامجلس ين سر أممهام ان إبراهيم حميدياسر لسيد /  لى ا تو
تأمين  لقوانين الشركات واانوني والقمجال ال فية يتمتع بخيرو ماة امحارس مهنة الم وقد، انون لق في استير شهادة الماجوس في القانون وري البكالو رجةد علىحائز 
 عددة.متودولية وعربية لية ات محارس العمل مع جهقد مواهمة والشركات المسة  دارواس مجلوأعمال  جاريانون التوالق مةوالحوك

اء  ن إعداد لالجتماعات وتبليغ األعضمجلس اودارة عن م المنبثقة واللجان ودارة ا س لجم الجتماعات يةواودارة قانونياليام بجميع الو ائف  لقعمله اومن مهام 
اء ية لجميع أعض يسلرئاالتصال ا نقطةبمثابة بر عمله عنة كما يانين المختلفلقوات وا الشركوكمة وي قوانين الحف اتروالتطولمعلومات المواعيد وتزويدهم باب
 األخرى. طلباتإلى جميع المتفصاحات المجلس باوضافة ن يم سجل اوتومسوداتها ر  لمجلس وإعداد المحاضا

 
 :  1220 خالل العام التي صادفت الشركة يةجوهرالبيان األحداث   .9
 .  2021الل العام ة خجوهري أحدااكة أي م تصادف الشرل
 : 1022 خالل عام ةركأو أكثر من رأس مال الش %5لتي تساوي واكة لصفقات التي قامت بها الشران بيا  .10

 ثر. المئة أو أك% ب5تساوي   صفقاتد أي ال يوج
  التوطين بالشركةة نسببلغت  :  1202و  2020،  2019ام األعوية نهان نسبة التوطين في الشركة ببيا .11

 %15.27  : 2019 العام  ▪
 %17.07:   2020ام الع  ▪
 %15.00:   2021العام   ▪

 :   1220طويرها خالل العام جاري ت أو كةشرال امت بها ق لمبادرات االبتكارية التي المشاريع وان بيا  .12

حزمة " للتأمين على الحياة ؛د يالجد المنتج التأمينيلتسجيل  لمركزيمصرف اومارات العربية المتحدة امن   2021حصلت الشركة على الموافقة خالل عام 
 "والمدرسةرعاية األسرة 
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 لتقرير من قبل مجلس إدارة شركة العين األهلية للتأمينماد هذا اتم اعت
61/02/2022تاريخ  (2022/ 1رقم ) االجتماعفي  
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 : ةلمقدما

األتسعى    • العين  للتأمين  شركة  على  دائماً  (  ش.م.ع) هلية  الحفاظ  االهج  النإلى  مجال  في  والرائد  تكامله  ستدامة  من   عمالأ  معالتأكد 
قة الوأصحاب الع  لمعنيةا  طراف ألاتشجيع  بلى القيام  لتعليمات الجهات المعنية إضافة إوفقاً    لى المستويات كافةه عالشركة وضمان تطبيق 

 الشركة.  ت عملاالمج عبر مختلفالمضافة في مجال االستدامة خلق القيمة من أجل معتمدة ال لياتالتباع اآل

شامل والمتكامل والشفاف تجاه الحوار  الحالة من  لق  ة لتنمية ثقافة االستدامة وخحثيثة ومدروس  جهوداً أمين  هلية للتاألشركة العين  تبذل   •
 . ستدامةالاأ مبد ترسيخ 

في صة في الدولة  الجهات المتخص   معه  بادرات ظبي لألوراق المالية وماستكماالً لجهود سوق أبو  2021  عامستدامة لاالإصدار تقرير  يأتي  •
ع نسجاماً ما، وعيةالمعايير البيئية واالجتماث  دأح وفق  زيزها في الشركات المساهمة العامة  عسات االستدامة وتفضل ممارعم أتبني ود 
شركات  ل حوكمة البخصوص دلي (2020/ر.م لسنة 3) وراق المالية والسلع رقمإدارة هيئة األ رئيس محلسقرار الحوكمة الصادر بدليل 

 .المساهمة العامة
 
 اف: األهد 

ها الدائم والمستمر مع جميع شركات  خالل تعاون  منلريادي  ا امحافظة على دورهدائماً في ال  ينلتأمية لالعين االهل شركة  ينصب جهود   •
التأم  ن التأمي تعمل  وإعادة  التي  التضمن  سواء  ين  الدولة  أسوق  في  بقية  مين  في  تعمل  التي  الشركات  والعربية  ا أو  اإلقليمية  ألسواق 

 .والعالمية

للتسعى   • أيضاً  األمثل  الشركة  الصاانين  وقالب  تزاملواال  لثامت الوا  ،  الحوكمةد  قواع لتطبيق  المعنية ة عن  درواألنظمة والقرارات  الجهات 
 . المالية والسلع وسوق أبوظبي المالي راقويئة األوهلمتحدة المركزي اإلمارات العربية اف مصروخصوصاً 

أي  • الشركة  تتسعى  إلى  الجما ضاً  العمل  خالل  وثيق  من  الدولة  في  المختلفة  التأمين  بين شركات  خاللالمستمر    نهاعاوتعي  جمعية   من 
 . اإلمارات للتأمين

شار  جهود التي بذلتها الدولة لمكافحة انتي إطار الوصاً فيئة عمل صحية وآمنة خصفير بى توعل  2021عام  الشركة حرصت خالل الإن   •
ة  أسبوعي  PCRفحوصات  لى تقديم  ضد الوباء باإلضافة إات  قاحعلى الحصول على الللين فيها  يع العامجم  كورونا ، إذ شجعتء الابو

 اء. بنتشار هذا الو للجميع من أجل الحد من مراقبة اعا  على نفقة الشركة وذلك تشجين ظفي لجميع المو
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 :االبتكار حرويز زتعالقيم و ة علىحافظمال

من خالل ستدامة  الفي مجال ا  جهودرائدة على بذل النية  ة وطها شركباعتبارفي شركة العين األهلية للتأمين  رؤيتنا    استرشدت  لطالما   •
ً أ التي تشكل  الراسخة    قيمالحدة و المتة  بيعرمارات التمع دولة اإل تسم به مج الذي ي والتطور    واالنسجامجسيد قيم التعاون والمحبة  ت  يضا
 .ا كافةليه أنشطتنعذي ترتكز ال ساسألا

جميع  مع    ا المثمر والشفافنوتعزيز معرفتهم التأمينية والعملية ومن خالل تعاون   ظفيناومستثمار في  الافي الشركة من  مبادراتنا  انطلقت    •
 هم.بية طلباتوتل  مجال خدمة العمالءة قوية في اء سمعوبن ةخووضع قواعد راستجربة التعزيز سمح في عمالئنا بما 

ً الممارسات الموتطبيق أفضل  عمال،األ ريادةتعزيز مبدأ بتكار والاشجيع ت  شركة نهجلاتبعت ا  • ً  سؤولة اجتماعيا  . وبيئيا
 

 لدينا: نهج االستدامة 

لرأسمالية شراف على تدفقاتنا ااإلة تعزيز مسؤوليتنا ومواصلوهو ما يسمح لنا ب  دائماً،  عن التطور  ستدامةالمجال ا  نهجنا فييتوقف    ال  •
بين  ةالمتنوع الترابط  والممارسات،    اتالقرارملية  ع نحو  امل ومتكامل  عن دعمنا في توطيد نهج ش  فضالً   ،  أفضل  هو  ما  وفهم أوجه 

 ً  .على خلق قيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل  وإبقاء تركيزنا منصبا

ً   ر جزءاً يمثل هذا التقري • ً ألقة واالالع  ابنفتح والشفاف مع أصحثة للتواصل الم نا الحثيمن جهود  مهما  لىياً إوخارج  طراف المعنية داخليا
جزءاً  كونه  من    جانب  والتأكد  العمليات  لمراقبة  الداخلية  تدابيرنا  من  ام  نسجاالمن  وممارساتنا  عملياتنا  بين  ورؤيتنا   جهة،التام 

 ستراتيجية من جهة أخرى.الا

 سنوياً.عداد هذا التقرير إبملتزمة ركة إن الش •

ً داد  عبإإن الشركة ملتزمة   • التي أقرها  "IFRS 4"بشركات التأمين    الخاصةلتقارير المالية  ا  عدادإلالدولية    للمعايير  البيانات المالية وفقا
الدوليمجلس   المحاسبة  للونشرها   IASB معايير  لهيئة  وفقاً  التنظيمية  المالياألو متطلبات  فراق  والسلع  اة  دولة  العربية  إلي  مارات 
 .المتحدة
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 : ةجتماعية للشركاالالمسؤولية 

 

بالموازنة  ت ❖ االجتماعية  بمسؤوليتها  الشركة  الذي  لتزم  المجتمع  واحتياجات  الرئيسية  أعمالها  المسؤولبين  بإدارة  والقيام  فيه  ية تعمل 

 االجتماعية بصورة دائمة

 

تقديم مساهمات في بعض المجتمع ومن ات معينة لفئلمادي أو المعنوي لدعم ااتقديم لمتضمنة سواء من المبادرات ا الشركة بالعديدقامت  ❖

 مجتمعية طات الالنشا

 

ش  ❖ الشركة  كما  محصلة  جلساركت  جاء  والذي  الخاص  للقطاع  الجنسين  بين  للتوازن  الخاصة  العالمة  معايير  إطالق  فريق ة  عمل 

 .المسرعات الحكومية

 
 : ةكملحوجتماعية وائية واالقاييس البيلما

 
  الطاقة:األمثل ستخدام اال  ❖

حراً  القانط على  ص  من  ا  األمثلاالستخدام  الشركة  له  يكون  بما  المجاالت  جميع  في  االستهالك  وتوفير  البيئة  للطاقة  على  الجيد  ألثر 

ق  والصحة، الشركة على مستافقد  العامةوى اإلمت  بو  دارة  او  ستبدال مصابيحاالفروع   كة االستهالواع حديثة منخفض بانإلنارة  أدوات 

(LED)  عاثاتبالطاقة إضافة إلى تخفيض االنب  اتير الخاصةاالستهالك والفو قيمةر يفانعكس في تو، مما . 

 

  المياه:هالك الترشيد في است  ❖

بم الشركة  استهراققامت  عملية  المياهبة  عل  واستبدال  الك  تعمل  حديثة  بأنواع  المياه  توزيع  تأجهزة  مبدأ  كل ش وبتهالك  ساال  خفيضى 

ً إيجاب ينعكس  . ئة والسالمة العامةي على الب  ا
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 والعمل عن بعد:ني ، روكتة العمل االلمنظوم  ❖

ً فشي وباء التمع   - ة سواء لجهة تعزيز العمل عن بعد  ات المختصهجن الادرة عصوالكومية  هات الحيوجلتزام بالتاالتم    كورونا عالميا

    الشركة. ب دوري للموظفين وعلى حسابشكل  وروناكمرض العن للكشف زمة الالأو إجراء الفحوصات 

رع في عملية مما س  هابين فيما  ئر المتخصصة والربط  عمل الدوال  الحديث  ترونيااللكنظام  نية وأعدت الرولشركة أنظمتها االلكتورت اط -

 مطالبات. نتاج ومعالجة الاإل

الأ - تعدت  لب حدي الكترونية  طبيقات  شركة  التأمين  ثة  وثائق  واليع  الحاسوب  أجهزة  واالدف  تسريوبحيث    هاتفعبر  على لحع  صول 

 يع وآمن. رس الكترونييقة بشكل الوث

 . وفعال اللكتروني وحماية البيانات بشكل سريمن اتتبع الشركة أعلى المعايير في األ -

 Paperlessبدون ورق أصبحت بيئة العمل الورقية وبحيث الملفات ع لجمي Scanningضوئي سح م دوائر الشركة بعمليةت قام -

 مة. لية مهصحية وماية ونعكاسات بيئ له ا كان مما

 جال أمن وحماية المعلومات.موثوقة ومعروفة في مشراء برامج الحماية ضد الفيروسات من خالل امج يث برقامت الشركة بتحد -

 الحاجة.   عند Remotelyد عن بعة للعمل أهين بيئة العمل في الشركة باتت موفق اإلجراءات المتبعة فإ -

ا - التشريعات  مع  الدولة    لتي صدرتتماشياً  في  فقد طمؤخراً  و،  الشركة  للعمل  بقت  حديثة  للتخف  سائل  من  وذلك  بين يف  االحتكاك 

 .عن بعدللعمل لعمل المرن سواء مج لن برات الشركة للموظفيعمماء حيث بلموظفين وتقليل الفرص النتشار الوا

 ت العالمية وخصوصاً اعتماد بق مع أحدث التوجهابيئة العمل في الشركة تتطاروني فقد أصبحت  أنظمة العمل االلكتتطبيق  الل  من خ  -

 لمستدامة.هالك الورق حفاظاً على البيئة النظيفة واراء والتخفيف من استيئة الخضنظام الب
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  والسالمة:معايير الصحة   ❖

ل عممالئمة للئة صحية  ركة بتوفير بيكما تقوم الش  نفقتها،ع العاملين فيها وعائالتهم وعلى  حي لجميأمين الصتوفير التتقوم الشركة ب  ▪

الشخص  وفرتحيث  شكل مستمر  ب التنظيف  التعقيم ومواد  الواقيةأجهزة  للعمل في  تحمي    التي  زاتوالقفا  ي والكمامات  العامة  البيئة 

 ث البيئي والصحي.ر اإلمكان التلوقدب الشركة وتخفف

مراكز  تعاقد  ▪ مع  الشركة  متخصصة  ت  بالكشف عن  طبية  الخاصة  الفحوصات  أ   PCRوباء  اللتقديم  لجميع وإلزامي    يسبوعبشكل 

 .نفقتها الموظفين وعلى  

 الفروع.اري عند بوابات الدخول إلى مبنى الشركة ور أجهزة الفحص الحرتقوم الشركة بتوفي  ▪

 

 ة: واتب بين الرجل والمرأرالعدم التمييز في معدالت   ❖

ً ة مركتتبع الشإن الشركة   ▪ موحدة للرجل والمرأة وفق معايير    ةخبرأسس الكفاءة والتب واألجور على  سياسة الرواي  ف  نهجاً واضحا

 ء. على السوا

 

  الجنسين:التنوع االجتماعي بين   ❖

وفي مختلف الوظائف العليا   ل أو من النساءرجا لعاملين من الوية لالنسبة المئ عادل  بين الجنسين وت  االجتماعيتتميز الشركة بالتنوع    ▪

 ة. طة والعادي المتوسو
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 :  توطين ال ❖

الالانط - من مبادرات  التي أطلقتتوطيقاً  الن  المتحدة فإن شركة  العربية  اإلمارات  لعها حكومة دولة  األهلية  أوائل ين   لتأمين تعتبر من 

 . 1975الشركة عام  تأسيسمنذ   بةق نسب تفوق النسب المطلويين وتحق توطشركات التأمين التي التزمت على الدوام بسياسة ال

 ن من أجل متابعة دراستهم األكاديمية. نياط وللموظفين الم متقوم الشركة بتقديم الدع -

 للتقدم الوظيفي.  المعرفة الالزمةتحفز الشركة مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة على تعلم المهارات و -

 .ةقيق أهدافهم المهنية من خالل منحهم ساعات عمل مرنيتم دعم المواطنين في تح -

 . ءبعد الوباوثناء أبيئة األعمال  على المنافسة فيرة داقتكون الشركة على أن تعمل  -

 
 :  الجهود المبذولة لزيادة التوطين ❖

 من خالل خلق فرص وظيفية جديدة   .1

 ظفات من األمهات.ساعات العمل المرنة خصوصاً للمور يتوف .2

 سياسة تكافؤ الفرص في عملية التوظيف )ذكور وإناث(.تنفيذ  .3

 .سينجناألجور بين الفي فجوة التقليص  .4

 .ئهموأدا  لى أساس مهاراتهم ومواهبهمن عشجيع للموظفيالتالمكافأة ومنح  .5

 .للوظائف على أساس الجدارة والمهارات والخبرة والقدرات واإلمكانات الخاصة بهم  جميع المتقدمينتقييم  .6

 ميع. للج ةتاحطوير داخل الشركة وأن هذه الفرص م وجود فرص تتأكيد  .7

 العمل.  صحية في مكانئة عمل  بي الخطط الالزمة لتوفير  وضع .8
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    اإلدارة:استقاللية مجلس   ❖
 ين  ل أغلبيتهم من المستقودولة اإلمارات العربية المتحدة  ضاء من مواطنيمن سبعة أعلس إدارة الشركة ون مجيتك  -
بين    - تام  فصل  اإل يوجد  مجلس  ورئيس  التنفيذية دارة  أن  للشركة،  اإلدارة  عم  إذ  أي  يباشر  ال  المجلس  مرئيس  ال  أعمال  إلدارة  ن 

 نفيذية. الت
 

 
  المؤسساتي:ضباط قواعد الحوكمة واالن  ❖
على عقد يسمح  وبشكل    هديالتكات وتعحكام قانون الشرمنسجماً مع أليكون  م األساسي  ديث النظابتح  2021خالل عام  قامت الشركة    -

العمومية ومجلس اإلدارة واللجان عن بعد وبشكل   العامة للجمعية  ساهمين عن لدعوات للمويسمح بتوجيه ا  ني،الكترو االجتماعات 
 . اإللكترونيل النصية والبريد ق الرسائطري

 كات المساهمة العامة ة بالشرالخاصحوكمة عد ال تتبع الشركة قوا  -
 والمخاطر. ،  الترشيحات والمكافآت، والتدقيق ان لج رة الشركةإدا عن مجلسثق ب تن  -
 س اإلدارة  مجلة التدقيق ونلجتتبع مباشرة للي للتدقيق الداخ يوجد في الشركة دائرة متخصصة  -
نع تمويل مة مكافحة غسل األموال ووسياس  ،  والمكافآت صوصاً سياسة الترشيحات  تها خاياسيد من سمراجعة العدت الشركة بقام  -

 اإلرهاب.
مين المساهاجتماعات  ستقل إلى  يانات المالية بشكل مل يقدم تقريره والبق حسابات مستقمدق للشركة بتعيين  تقوم الجمعية العمومية    -

 للشركات المساهمة العامة.حسب األصول المتبعة ح عنها فصادارة ويتم اإلومجلس اإل
 ن حدوثها. حيجوهرية  العامة واألحداث الا اإلفصاح عن اجتماعاتهم الشركة بتقو -
 

 *************** 
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