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   شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة(
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 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة(
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 تحاد للتأمين )مساهمة عامة( شركة اال 

 بيان الدخل 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  28إلى    1اإليضاحات التفسيرية المرفقة من  
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 ديسمبر   31للسنة المنتهية في    

   2021  2020 
 رهمألف د   ألف درهم   إيضاحات  
 )معاد بيانه(      

      
        إيرادات االكتتاب 

 867,911  900,083  21 إجمالي األقساط المكتتبة

 ( 496,553)  ( 523,839)  21 أقساط إعادة تأمين متنازل عنها

 371,358  376,244   صافي األقساط المتبقية

صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي  
 21 حتياطي حملة الوثائق وا

 
(111,250 ) 

 
(63,495) 

 307,863  264,994  21 صافي األقساط المكتسبة 

 77,649  92,015   إجمالي العموالت المكتسبة 

 385,512  357,009   مجموع إيرادات االكتتاب 

      
      مصاريف االكتتاب 

 ( 336,569)  ( 685,140)  2-13   إجمالي المطالبات المتكبدة

 206,205  533,257  2-13 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

 ( 130,364)  ( 151,883)  2-13   صافي المطالبات المتكبدة

 ( 105,899)  ( 91,062)  2-15 عموالت متكبدة 

 (95,018)  ( 90,884)  18 مصاريف إدارية 

 (46,732)  ( 40638,)  19 بأنشطة االكتتاب  مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق 

العادلة   الحركة في القيمة  للمنتجات  صافي  بها  المحتفظ  لالستثمارات 
 17,263  34,678  12 المرتبطة بالوحدات 

 ( 360,750)  ( 337,557)   مجموع مصاريف االكتتاب 

 24,762  19,452   ربح االكتتاب 

 8,054  6,530  20 إيرادات الفوائد 

 (10,106)  ( 1,101)  20 خسائر االستثمار األخرى 

 (2,052)  5,429  20 )خسائر( االستثمارصافي إيرادات / 

 (23,271)  ( 10,062)  1-15 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 (3,375)  ( 1,600)  9 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 (3,936)  13,219   ربح / )خسارة( السنة 

 
 (0,012)  0,040  3 لسهم )بالدرهم( الربحية / )الخسارة( األساسية والمخفّضة ل

 
 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 بيان الدخل الشامل

 ه البيانات المالية.هذتشكل جزءاً ال يتجزأ من   28إلى    1اإليضاحات التفسيرية المرفقة من  
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 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

   2021  2020 
 درهم ألف    ألف درهم    
 )معاد بيانه(      
      

 ( 3,936)  13,219   ربح / )خسارة( السنة 

      
 الدخل الشامل اآلخر 

 
 

    
      الحقة بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة في سنوات  

التغير في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة  
 اآلخر من خالل الدخل الشامل 

 

 222  (1,832 ) 

 ( 1,832)  222    الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة 

 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة 
 

 13,441  (5,768 ) 

 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  28إلى   1اإليضاحات التفسيرية المرفقة من    
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   ة المساهمين بالشركة العائدة إلى حقوق مليك   

 مجموع حقوق   خسائر    القيمة  احتياطي   إعادة  احتياطي   احتياطي    احتياطي    رأس 
 الملكية   متراكمة   العادلة   التأمين   خاص   نظامي   المال  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
              

 317,148  (34,513)   (11,274)   2,266  14,865  14,865  330,939 كما هو مدرج سابقاً()   2021يناير    1الرصيد في  

 (72,270)   (72,270)   -   -   -   -   -  أ(  27)إيضاح    1تعديل الفترة السابقة  

 (22,834)   (22,834)   -   -   -   -   -  ب( 27)إيضاح    2تعديل الفترة السابقة  

 222,044  (129,617)   (11,274)   2,266  14,865  14,865  330,939 )ُمعاد بيانه(  2021يناير    1الرصيد في  
 13,219  13,219  -   -   -   -   -  ربح السنة

 222  -   222  -   -   -   -  الستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالتغير في القيمة العادلة  

 13,441  13,219  222  -   -   -   -  الشامل للسنة  مجموع )الخسارة( / الدخل
 -   (11,208)   11,208  -   -   -   -  صافي الخسارة المحققة من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -   (2,619)   -   2,619  -   -   -  تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين
 -   (1,322)   -   -   -   1,322  -  نظامياحتياطي  تحويل إلى  

 -   (1,322)   -   -   1,322  -   -  تحويل إلى احتياطي خاص

 235,485  (132,869)   156  4,885  16,187  16,187  330,939  2021ديسمبر   31الرصيد في  

              
 325,841  (24,560)   (10,268)   -   14,865  14,865  330,939 )كما هو مدرج سابقاً(  2020يناير    1في  الرصيد 

 (75,195)   (75,195)   -   -   -   -   -  أ(  27)إيضاح    1تعديل الفترة السابقة  

 (22,834)   (22,834)   -   -   -   -   -  ب( 27)إيضاح    2تعديل الفترة السابقة  

 227,812  (89122,5)   (10,268)   -   14,865  14,865  330,939 )ُمعاد بيانه(  2020يناير    1الرصيد في  

 (3,936)   (3,936)   -   -   -   -   -  خسارة السنة
 (1,832)   -   (1,832)   -   -   -   -  التغير في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (5,768)   (3,936)   (1,832)   -   -   -   -  مجموع الخسارة الشاملة للسنة
 -   ( 826)   826  -   -   -   -  ق من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربح المحق صافي الر 

 -   (2,266)   -   2,266  -   -   -  تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين

 222,044  (129,617)   (11,274)   2,266  14,865  14,865  330,939 )ُمعاد بيانه(  2020ديسمبر   31الرصيد في  



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 بيان التدفقات النقدية

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  28إلى    1التفسيرية المرفقة من  اإليضاحات  
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 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
  2021   2020 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاحات  
 )معاد بيانه(     

     األنشطة التشغيلية 

 (3,936)  13,219  ربح / )خسارة( السنة
  تعديالت لـ: 

   
 12,184  10,868 18 استهالك وإطفاء

 (852)  ( 2,917) 20 ارة ة العادلة من خالل الربح أو الخسربح من استبعاد استثمارات بالقيم
 9,805  978 20 الربح أو الخسارة خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 23,271  10,062 15 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 (8,054)  ( 6,530) 20 إيرادات الفوائد 

 -  2,387 2-11 حذف أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
 (742)  ( 527) 20 إيرادات توزيعات األرباح

 -  ( 27)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات 
 339  110 22 مطلوبات اإليجار فوائد على  

 233  -  فوائد على حساب التداول بالهامش 
 3,607  3,081 23 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

ين  افآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفالتدفقات النقدية التشغيلية قبل مك 
 والتغيرات في رأس المال العامل 

 
30,704  35,855 

     
     التغيرات في رأس المال العامل: 

 48,344  27,856  النقص في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 
 4350,5  ( 343,249)  )الزيادة( / النقص في موجودات عقود إعادة التأمين 

 ( 44,418)  364,832   الزيادة / )النقص( في مطلوبات عقود التأمين
 ( 79,808)  ( 83,317)  التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىالنقص في ذمم 

 ( 94,360)  ( 82,089)  الزيادة في الموجودات المرتبطة بوحدات 
 94,360  82,089  وحدات الزيادة في الذمم الدائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بال

 (1,263)  ( 1,170)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 9,253  ( 4,344)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

  األنشطة االستثمارية
   

 (2,698)  1,990  شراء ممتلكات ومعدات 
 -  27  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

الخسارة  مشتريات استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 )باستثناء الموجودات المرتبطة بوحدات( 

 
(8,490 )  (18,183 ) 

متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 أو الخسارة )باستثناء الموجودات المرتبطة بوحدات( 

 
76,319  ,93061 

العادلة من خالل الدخل متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة  
 الشامل اآلخر

 
7,092  17,158 

 6,685  5,701  فوائد مستلمة 
 742  527  توزيعات أرباح مستلمة

 ( 82,446)  15,207  استحقاق ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

 ( 16,812)  94,393  االستثماريةالنقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة  فيصا
     

  األنشطة التمويلية 
   

 (3,988)  ( 2,616)  دفع الجزء الرئيسي من مطلوبات اإليجار 
 (339)  ( 110)  فوائد مدفوعة على مطلوبات اإليجار

 (233)  -  فوائد مدفوعة على حساب التداول بالهامش

 (4,560)  ( 2,726)  التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
     

 ( 12,119)  87,323  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه
  

   
 16,677  4,558  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 4,558  91,881 1-6 ديسمبر  31النقد وما في حكمه في 

 
 بنود غير نقدية 

، بلغت المعاملة غير النقدية المتعلقة بالتحويل بشأن إضافة إلى موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات من  2021ديسمبر    31في  المنتهية    خالل السنة -
وسة  : تحويل بشأن إضافة إلى موجودات غير ملم2020ديسمبر    31ألف درهم على التوالي )  833ألف درهم و  4,199أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز ما قيمته  

 ألف درهم على التوالي(.  172ألف درهم و 52أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ وممتلكات ومعدات من 
 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

   2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

15 

 معلومات حول الشركة  1
 

تجاري صادر عن شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة وتعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب ترخيص  
وتعديالته المتعلق بالشركات التجارية. وتخضع   2015( لسنة  2لة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) دبي. إن الشركة مسج   حكومة 

ة في م أعمالها، وهي مسجل هيئة التأمين وتنظي  ، وتعديالته، بشأن تأسيس 2007لسنة    6الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  
. وعنوان 67يل  سجل شركات التأمين بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )سابقًا، هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة(، تحت رقم تسج

الشركة العادية مدرجة في متحدة. كما أن أسهم اإلمارات العربية ال ، دبي، 119227الشركة المسجل هو سنجل بزنس تاور، شارع الشيخ زايد، صندوق بريد  
 سوق أبوظبي لألوراق المالية.

 
ي دبي والمكاتب  يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في كتابة التأمين بجميع أنواعه بما في ذلك التأمين على الحياة. تعمل الشركة من خالل مكتبها الرئيسي ف

 الخيمة. لشارقة وعجمان ورأس الفرعية في أبوظبي ودبي وا
 

 2015( لسنة  2االمتثال ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2021ديسمبر    31كان يتعين على الشركة خالل السنة المنتهية في  
 2021  سبتمبر  20ركات"( في  )"قانون الش  2021نة  ( لس32وتعديالته. ومع ذلك صدر المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

شهًرا اعتباًرا    12. وللشركة مهلة  2015( لسنة  2والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2022يناير    2ودخل حيز التنفيذ في  
 . 2021( لسنة 32) العربية المتحدة رقملالمتثال ألحكام مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات   2022يناير  2من 

 
بشأن   2007لسنة    6المعّدل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    2020( لسنة  24تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم )

، أصبح  2021يناير  2. واعتباراً من 2021يناير  2يذ بتاريخ ودخلت التعديالت حيز التنف 2020سبتمبر  27تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها بتاريخ 
 قطاع التأمين تحت إشراف مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطته. 

 
لبيانات  . ويحق ألعضاء مجلس اإلدارة تعديل ا2022مارس    28تمت الموافقة على البيانات المالية والمصادقة على إصدارها وفقًا لقرار مجلس اإلدارة في  

 ادة إصدارها. المالية وإع
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2
 
 أساس اإلعداد  2-1

 
هم"(، ما لم يذكر  يتم عرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم )"ألف در

 خالف ذلك. 
 

تثناء الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات  مبدأ التكلفة التاريخية، باس  إعداد البيانات المالية بموجبلقد تم  
ة بالقيمة  تفظ به لحملة الوثائق( المقاسالمالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات المرتبطة بالوحدات )باستثناء النقد المح

 .19آت نهاية الخدمة للموظفين المقاسة باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم العادلة ومخصص مكاف
 

أو التسوية في غضون  لتوقعات المتعلقة باالسترداد  تعرض الشركة بيان المركز المالي الخاص بها بشكل عام حسب ترتيب السيولة مع التمييز على أساس ا
تُصنّف عماثني عشر   التالية  إال أن األرصدة  المتداول(،  التقرير )غير  بعد تاريخ  اثني عشر شهراً  )المتداول( وأكثر من  التقرير  بعد تاريخ  وماً شهراً 

جودات حق  ولة: الممتلكات والمعدات، وموالية فتصنّف عموماً كغير متداكمتداولة: النقد وما في حكمه وسحوبات بنكية على المكشوف. أما األرصدة الت
 االستخدام، والموجودات غير الملموسة، والموجودات المرتبطة بوحدات، والودائع النظامية. 

 
التالية ذات طبيعة مختلطة )بما في ذلك األجزاء المتداولة وغير المتداولة(: االستثمارات في األور دة  اق المالية وموجودات عقود إعا وتعتبر األرصدة 

ات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر وذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى ومطلوبات عقود التأمين وذمم تأمين دائنة وذمم  التأمين وودائع بنكية بفتر
 ة للموظفين. دائنة أخرى وذمم دائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات ومخصص مكافآت نهاية الخدم



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

16 

 )تابع( سبية والسياسات المحا أساس اإلعداد   2
 
 بيان االلتزام  2-2

 
ر المالية المطبقة على الشركات  تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقاري

( لسنة  2التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )للتقارير المالية واألحكام النافذة للقانون ا  بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية التي تقوم  
تأمين وتنظيم أعمالها،  ، وتعديالته، في شأن تأسيس هيئة ال2007( لسنة  6، وتعديالته، والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 2015

 المتعلق بالتعليمات المالية لشركات التأمين.  2014( لسنة 25متحدة رقم )إدارة هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية الوتعديالته، وقرار مجلس 
 

 تمتثل البيانات المالية للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
 

   الجديدة والمعدلة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  2-3
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة على البيانات المالية  أ -2-3

 
،  2021ر  يناي  1ى الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول عل

بيق هذه المعايير الدولية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية  في هذه البيانات المالية. ولم يكن لتط
 والسابقة. 

 
 - ( 2020يونيو  1)تاريخ السريان  19-لصلة بكوفيدامتيازات اإليجار ذات ا  -"عقود اإليجار"  -  16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لك التوقف المؤقت عن  (، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذ19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد
الذي يوفر   16لدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، نشر مجلس معايير المحاسبة ا2020مايو    28السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في  

ل لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب  هو تعدي  19-ستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيدوسيلة عملية اختيارية للم
هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار  امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن  

 خفيض الدفعات. تغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى ت م

 
والمعيار    39والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9تقارير المالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي لل  -المرحلة الثانية    -إصالح معدل الفائدة المعياري  

  -   (2021يناير    1)تسري اعتباًرا من    16رقم  والمعيار الدولي للتقارير المالية    4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    7المالية رقم    الدولي للتقارير
الدولية، في أغسطس   المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، ت2020أجرى مجلس معايير المحاسبة   39يار المحاسبي الدولي رقم  والمع  9عديالت على 

لمعالجة القضايا التي تنشأ أثناء    16يار الدولي للتقارير المالية رقم  والمع  4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
   ري، بما في ذلك استبدال معيار بآخر بديل.إصالح معدل الفائدة المعيا

 تقدم تعديالت المرحلة الثانية اإلعفاءات التالية: 

لها تأثير على    عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات والمطلوبات المالية )بما في ذلك مطلوبات اإليجار(، فإن اإلعفاءات التي •
 ن الدخل. باشرة إلصالح إيبور والتي تعتبر مكافئة اقتصاديًا، لن ينتج عنها أرباح أو خسائر فورية في بياالتغييرات الضرورية كنتيجة م

أو المعيار الدولي للتقارير المالية    39سوف تسمح إعفاءات محاسبة التحوط باالستمرار في معظم عالقات التحوط من المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
 شر بإصالح إيبور. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى تسجيل عدم فعالية إضافية. التي تتأثر بشكل مبا 9رقم 

 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر المعايير  ب -2-3

 
يسري للفترات  تمديد الوسيلة العملية )  -  19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -  "عقود اإليجار"  16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

، نشر  2020. في مايو  (، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد  -(  2021أبريل    1السنوية التي تبدأ في أو بعد  
للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز    الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية 16يار الدولي للتقارير المالية رقم مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المع

لمحاسبة الدولية تعديالً إضافياً لتمديد تاريخ الوسيلة  ، نشر مجلس معايير ا 2021مارس    31هو تعديل لعقد اإليجار. في    19-اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد
زات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت  . يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيا2022يونيو  30إلى  2021يونيو  30العملية من 

التي   ت إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالةعلى عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعا 
   تؤدي إلى تخفيض الدفعات.
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، وبعض التحسينات  37، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16الدولي رقم  ، والمعيار المحاسبي  3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
، والمعيار الدولي  41لي رقم  ، والمعيار المحاسبي الدو9، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  3تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -  (2022يناير    1دأ في أو بعد  )تسري للفترات السنوية التي تب  16للتقارير المالية رقم  
المالية رقم   للتقارير  الدولي  المعيار  في  المفاهيمي إل  3"اندماجات األعمال" مرجعاً  المحاسبية  حول اإلطار  المتطلبات  المالية دون تغيير  التقارير  عداد 

 لعمليات اندماج األعمال. 
 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات   16ظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  تح
البيع والتكلفة ذات    ثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالتالمبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أ

 الصلة في الربح أو الخسارة. 
 

ي عين  "المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" التكاليف التي تأخذها الشركة ف  37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا. 

 
"تبني المعايير الدولية للمرة األولى" والمعيار الدولي للتقارير المالية    1تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    تُدخل التحسينات السنوية

"عقود    16م  ، "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رق41رقم  "األدوات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي    9رقم  
 اإليجار". 

 
)تسري للفترات السنوية التي تبدأ في    8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    2وبيان الممارسة رقم    1التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

ز بين التغييرات في  تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التميي  -(  2023يناير    1أو بعد  
 التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية. 

 
، أنهى 2017مايو    18في    -  (2023يناير    1تبدأ في أو بعد  "عقود التأمين" )يسري للفترات السنوية التي    17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

"عقود التأمين".    17عيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع م
إلى    17والذي يسمح حالياً بالعديد من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم    4م  محل المعيار الدولي للتقارير المالية رق  17يحل المعيار الدولي رقم  

 جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.  تغيير كبير في المحاسبة لدى
 

  بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ويسمح  2023يناير  1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 "األدوات المالية".  9مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم "اإليرادات من العقود  15رقم 

 
ت في كل فترة تقرير. ويعتمد القياس على العناصر األساسية  نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرا   17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

المخصومة وا النقدية  باالحتماالت  للتدفقات  أسلوب لمرجحة  المكتسبة. وهناك  العقد غير  أرباح  يمثل  الذي  التعاقدية  الخدمات  للمخاطر وهامش  وتعديل 
ية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العام  تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به للمطلوبات على مدار فترة التغطية المتبق

سنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر األساسية للتدفقات النقدية المخصومة والمعدلة  أو إذا كانت فترة التغطية تمتد ل
 بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت. 

 
أصدر مجلس   -( 2023يناير  1 "عقود التأمين" )تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ت على التعديال

المعيار الدولي  ، إلى جانب تعديل  2020يونيو    25، "عقود التأمين"، في  17معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
جنبًا إلى جنب مع المعيار الدولي    9للتقارير المالية رقم  ، بحيث ال يزال بإمكان شركات التأمين المؤهلة تطبيق المعيار الدولي  4للتقارير المالية رقم  
والتي    17لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  . وأدى ذلك إلى التعديالت المستهدفة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية على ا17للتقارير المالية رقم  

مما يسهل على الكيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهم نتائج تطبيق المعيار الدولي    تهدف إلى تسهيل تطبيق المعيار من خالل تقليل تكاليف التطبيق،
 .17للتقارير المالية رقم 

 
، مع السماح بالتطبيق المبكر، ويجب  2023يناير    1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد    على  17يجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 التعديالت في نفس الوقت. تطبيق 
 

تعدياًل طفيفًا يتعلق بعرض  2021أكتوبر    28في   التي تقترح  التعرض  بشأن وثيقة  التداول  اإلدارة"(  الدولية )"مجلس  المحاسبة  ، أعاد مجلس معايير 
"عقود    17" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  "األدوات المالية  9ومات المقارنة حول التطبيق المبدئي لكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  معل

 التأمين"، مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المأخوذة من خطابات التعليقات الواردة. 
 

ارير المالية  فترات( المقارنة المعروضة عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقق تراكب تصنيف اختياري في فترة )سيسمح هذا التعديل للمنشأة بتطبي 
. سيسمح التراكب بتصنيف هذه الموجودات على أساس كل أداة على حدة، وذلك في فترة )فترات( المقارنة  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17رقم  

تتم البطريقة  للمعيار  المبدئي  التطبيق  عند  الموجودات  تلك  تصنيف  بها  يتم  أن  المنشأة  تتوقع  التي  الطريقة  مع  رقم  اشى  المالية  للتقارير  بعد  9دولي   .
حتفظ بها  المالمالحظات الواردة على المقترحات، قام مجلس اإلدارة بتوسيع نطاق التراكب ليشمل جميع الموجودات المالية، بما في ذلك تلك الموجودات  

. ويمكن أيًضا تطبيق التراكب من قبل المنشآت التي تطبق  17فيما يتعلق باألنشطة غير المرتبطة بالعقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .2021ديسمبر  9بتاريخ  17رقم . يصدر مجلس اإلدارة تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 9بالفعل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 )تابع( (2023يناير  1ة التي تبدأ في أو بعد ، "عقود التأمين" )تسري للفترات السنوي17التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
مع المتطلبات.    17المالية رقم    لمواجهة التحديات، قامت الشركة بتنفيذ العديد من المبادرات حتى اآلن لضمان توافق التقدم في تطبيق المعيار الدولي للتقارير

بنجاح، قامت    17المتحدة المركزي ولتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وبموجب التوجيهات الالزمة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية  
   الشركة باالستعداد لرحلة تطبيق المعيار وتصورها ووضع استراتيجية لها.

 
يتم استخدام كل من نهج تخصيص  والتأمين على غير الحياة، بما في ذلك الوثائق المرتبطة بوحدات، فس  أعمال التأمين على الحياةوبما أن الشركة تكتتب في  

   بناًء على طبيعة العقود ومدتها. 17األقساط ونموذج القياس العام ونهج الرسوم المتغيرة إلعداد التقارير وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 التزامها بالمعيار بشكل تام بحلول تاريخ تطبيقه. ويُتوقع   17تحرز الشركة تقدًما معقوالً في تطبيقها للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ي البيانات المالية الخصة  تأثير جوهري على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة ف  17تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
ظ بها. يتطور تقييم التأثير في فترات زمنية مختلفة ومن المتوقع أن يكون التقييم النهائي  بها فيما يتعلق بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتف 

 .2022جاهًزا خالل الربع الثاني من سنة 
 

   لتنفيذ.صيلية بعد مرحلة تصميم التنفيذ والتي هي قيد ا تطبيق هذا المعيار حتى تقوم الشركة بمراجعة تفومع ذلك، ليس عمليًا تقديم تقدير معقول آلثار 
 

رقم   الدولي  المحاسبي  المعيار  على  المالية"  1التعديالت  البيانات  الفترات    -، "عرض  )مؤجلة حتى  متداولة  غير  أو  كمتداولة  المطلوبات  تصنيف 
عرض البيانات المالية"  ، " 1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -(  2024يناير    1المحاسبية التي ال تبدأ قبل  

توقعات المنشأة أو  أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف ب
عند    1أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم    حداث الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديلاأل

 اإلشارة إلى "تسوية" التزام. 
 

مستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية  تقوم الشركة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية ال
 المفعول.

 
  جديدة أخرى قابلة للتطبيق ذات صلة من المعايير الدولية للتقارير المالية وتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة ليس هناك معايير  

 2021يناير    1اريخ  قد تم إصدارها ولكنها ال تسري للمرة األولى على السنة المالية للشركة التي تبدأ في أو بعد تتفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  
 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على هذه البيانات المالية. 

 
 عقود التأمين 2-4-1
 
 تصنيف المنتج أ -2-4-1

 
)المؤّمن( ن هي عبارة عن عقود تكون فيها الشركة  ن أو المخاطر المالية أو كليهما. إن عقود التأميتصدر الشركة عقوًدا تعمل على تحويل مخاطر التأمي

ؤكد ومحدد  قد قبلت مخاطر التأمين الجوهرية من طرف آخر )حامل الوثيقة( وذلك بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير م
٪ بمقارنة  10هرية ال تقل عن  اً على حامل الوثيقة. تقوم الشركة بصورة عامة بتحديد ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جو)الحدث المؤّمن عليه( يؤثر سلب 

   التعويضات المدفوعة مع الواجبة الدفع إذا كان الحدث المؤّمن عليه لم يتحقق.
 

خاطر تأمين جوهرية. إن المخاطر المالية هي المخاطر الناتجة من التغير  إن عقود االستثمار هي العقود التي تحول المخاطر المالية التي ال توجد لها م
و  مل في واحدة أو أكثر من أسعار الفائدة المحددة أو سعر الورقة المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف العملة األجنبية أو مؤشر األسعار أقبلي المحتالمست

 عامل متغير آخر. المعدالت أو تصنيف االئتمان أو مؤشر االئتمان أو 
 

دار الفترة المتبقية من عمر العقد، حتى وإن حدث انخفاض ملحوظ في مخاطر  بعد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين، يحتفظ العقد بهذا التصنيف على م
 التأمين خالل هذه الفترة، إال إذا سقطت جميع الحقوق وااللتزامات أو انقضى أجلها. 
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 )تابع(  لمحاسبيةأساس اإلعداد والسياسات ا  2
 
 )تابع(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2-4
 
 )تابع(عقود التأمين  2-4-1
 
 )تابع( تصنيف المنتج أ -2-4-1

 
لية كإضافة إلى  تشتمل بعض عقود التأمين واالستثمار على ميزة المشاركة االختيارية التي تعطي الحق لحامل العقد بالحصول على المنافع أو الحوافز التا

 المنافع القياسية المضمونة: 
 

 اً من إجمالي المنافع التعاقدية. أن يكون من المرجح أنها تشكل جزءاً كبير •

 أن تخضع قيمتها أو توقيتها لتقدير المؤّمن من الناحية التعاقدية.  •

 أن يكون منصوصاً عليها في العقد بناًء على أي مما يلي:  •
 

 من العقود. تنفيذ مجموعة محددة من العقود أو نوع معين  ( 1)
 محددة من الموجودات المحتفظ بها من قبل المصدر. عوائد االستثمار المحققة / غير المحققة على مجموعة  ( 2)
 ربح أو خسارة الشركة أو الصندوق أو شركة أخرى تصدر العقد.  ( 3)

 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   إما كعنصر    4يمكن في إطار  في حقوق الملكية أو كالتزام أو يمكن فصلها بين  معالجة ميزة المشاركة االختيارية 

 العنصرين. تقوم سياسة الشركة على معالجة ميزة المشاركة االختيارية كالتزام ضمن مطلوبات عقود التأمين أو االستثمار. 
 

 عادة ما تكون عقود مرتبطة بوحدات. يتحمل حامل الوثيقة المخاطر المالية المتعلقة ببعض عقود التأمين أو عقود االستثمار. ومثل هذه المنتجات 
 

 عتراف والقياس اال ب -2-4-1
 

 تصنّف عقود التأمين ضمن ثالث فئات رئيسية تبعا لمدة المخاطرة وإذا كانت أو لم تكن الشروط واألحكام ثابتة. 
 

 عقود التأمين قصيرة األجل  ( 1)
 

والحوادث العامة وكذلك عقود التأمين على الحياة  لكات والتأمين البحري والهندسي  تمثل هذه العقود عقود التأمين الصحي والتأمين على المركبات والممت
 قصيرة األجل. 

 
   جز.تساعد عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل في حماية عمالء الشركة من تبعات أحداث معينة، على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة أو الع

 
)أقساط مكتسبة( بشكل متناسب خالل فترة التغطية باستثناء البضائع البحرية، حيث   يتم االعتراف باألقساط كإيراداتبالنسبة لعقود التأمين قصيرة األجل، 

اية ربع معين سيساوي  يُفترض أن كل وثيقة يتم اكتسابها بالكامل في الربع التالي للربع الذي ُكتبت فيه، وبالتالي فإن احتياطي األقساط غير المكتسبة في نه
الهندسي حيث يتم احتساب احتياطي األقساط غير المكتسبة على أساس زيادة المخاطر كما هو مطلوب في التعليمات    المكتوب في ذلك الربع والتأمين  القسط 

العقود المعمول بها  المالية الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )سابقًا، هيئة التأمين(. يتم تسجيل جزء األقساط المستلمة فيما يتعلق ب
 المخاطر غير المنتهية في نهاية فترة التقرير على أنها مطلوبات األقساط غير المكتسبة. وتظهر األقساط قبل خصم العموالت. والمتعلقة ب 

 
المستحق لحملة عقود التأمين  يتم تحميل المطالبات ومصاريف تسوية الخسائر إلى بيان الدخل عند تكبدها، وذلك على أساس االلتزام المقّدر عن التعويض 

التي قد تقع حتى  لتسوية المطالبات وتنشأ من األحداث  أو األطراف األخرى المتضررة من حملة تلك العقود. تتضمن تلك المصاريف التكاليف المباشرة  
عن المطالبات غير المسددة. يتم تقدير المطلوبات عن  نهاية فترة التقرير حتى وإن لم يتم تبليغ الشركة بها بذلك التاريخ. ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها 

ة بالنسبة للمطالبات المتكبدة غير المعلنة، وكذلك  المعلنة للشركة والتحليالت اإلحصائيالمطالبات غير المسددة باستخدام معطيات التقييم للحاالت الفردية  
قد تتأثر بالعوامل الخارجية )مثل قرارات المحاكم(. وتشمل مطلوبات عقود التأمين أيضاً حصة  لتقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات األكثر تعقيداً التي  

ولكن لم يتم تأكيدها بعد من قبل شركات التأمين المعنية مقابل المطالبات التي تم استالمها   المستردة من األطراف األخرى القائمة إعادة التأمين من المبالغ 
أمين"  ا أن يتم تأكيد المبالغ المستردة من األطراف األخرى، يتم إعادة تصنيفها على أنها "مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التبالفعل من قبل الشركة. وم

 ذمم الدائنة األخرى" في بيان المركز المالي. ضمن "ذمم التأمين الدائنة وال
 

تمثل مصاريف المطالبة المستقبلية وتكاليف اإلدارة ذات الصلة والتي ال  تتوافق احتياطيات مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة مع المخصصات التي 
 ي المطالبات ولكن ال يمكن التنازل عنها لمطالبة معينة. تتعلق بمطالبة معينة. وهي تمثل جميع المصاريف والتكاليف األخرى المتعلقة بالفصل ف
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 والمضمونة عقود التأمين طويلة األجل ذات الشروط الثابتة  (  2)

 
اة الثابت المدفوع في حالة الوفاة  تكتتب الشركة في وثائق تأمين طويلة األجل، حيث يتم دفع قسط واحد أو عادي من قبل حامل الوثيقة مقابل تعويض الوف

   قبل نهاية مدة الوثيقة.
 

ل الوثيقة قسًطا واحًدا أو شهريًا مقابل تعويض الوفاة، المرتبط  تكتتب الشركة أيًضا في وثائق ائتمانية طويلة األجل للتأمين على الحياة، حيث يدفع حام
 ل نهاية مدة الوثيقة. بقرض أو رهن عقاري محدد، والذي يتم دفعه في حالة الوفاة قب

 
تسجيل تعويضات وثائق  ويتم احتساب األقساط كإيرادات عندما تصبح مستحقة السداد من قبل صاحب العقد. يتم بيان األقساط قبل خصم العموالت. ويتم  

 التأمين كمصروف عند تكبدها. 
 

االعتراف باألقساط. يستند هذا االلتزام إلى افتراضاٍت تتعلق بمعدل الوفيات    يتم إدراج االلتزام المتعلق بتعويضات العقود المتوقع تكبدها في المستقبل عند
 لضمان هامش كاف في النتائج.  واألداء االستثماري. يتم تخصيص هامش معين لتحديد االفتراضات وذلك

 
ة أقل بكثير من الفترة التي يتم خاللها تقديم التعويضات،  عندما تتضمن عقود التأمين قسطاً واحداً أو عدداً محدوداً من دفعات األقساط المستحقة على مدى فتر

شياً مع النقص في مخاطر التأمين المتبقية من العقود النافذة أو األقساط  على أقساط التقييم ويتم تسجيلها كإيرادات تم  يتم تأجيل الزيادة في األقساط المستحقة
ضات المستقبلية المتوقع دفعها. يعاد حساب المطلوبات بتاريخ كل فترة تقرير باستخدام االفتراضات  السنوية السارية، بما يتوافق مع النقص في مبالغ التعوي

 المقررة عند إبرام العقود. 
 

 المرتبطة بوحدات طويلة األجل عقود التأمين  ( 3)
 

استثمار أقساط حامل الوثيقة العادية في الصناديق    تكتتب الشركة في وثائق التأمين المرتبطة بوحدات طويلة األجل ووثائق التأمين على الحياة، حيث يتم
 دفع لحامل الوثيقة. فاة أو االستحقاق أو التنازل والذي يُستحق الالمحددة من قبل حامل الوثيقة، مقابل تعويض الو

 
حامل الوثيقة، وذلك بناًء على نوع    قد تكون التعويضات مستحقة الدفع لحامل الوثيقة بمثابة مبلغ ثابت مضمون أو مبلغ يعتمد على قيمة صندوق وحدة

المطلوبات المحتسبة مقابل مخاطر التأمين المضمنة  ملي الوثائق باإلضافة إلى  المنتج الذي يختاره. ويتم تحديد المطلوبات بقيمة مساوية لقيمة حساب حا
ت" في بيان المركز المالي. تتأثر قيم الحساب هذه بعوامل تشمل  في المنتجات ويتم تسجيلها على أنها "ذمم دائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدا

   دة ورسوم إدارة الوثيقة ورسوم الوفاة ورسوم التنازل وأي عمليات سحب.على سبيل المثال ال الحصر: دفع أقساط الوثيقة والتغيرات في أسعار الوح
 

ل بالنسبة للعقود  الخدمات التي سيتم تنفيذها خالل الفترات المستقبلية. هذا هو الحايتضمن االلتزام عن هذه العقود أي مبالغ ضرورية لتعويض الشركة عن  
السنوات األولى من السنوات الالحقة. تعتبر رسوم الوفيات التي يتم خصمها في كل فترة من أصحاب    حيث تكون الرسوم اإلدارية لوثائق التأمين أعلى في

ات الوفاة المتوقعة التي تتجاوز أرصدة حسابات العقود في كل فترة؛ وبالتالي ال ينشأ أي التزام إضافي لهذه  العقود كافية لتغطية إجمالي مطالبات تعويض
 المطالبات. 

 
لمرتبط بالوحدات هو عقد تأمين مع مشتقات ضمنية تربط الدفعات بالعقد مع وحدات االستثمارات. إن هذه المشتقات الضمنية تستوفي تعريف  عقد التأمين ا

ال القيمة عقد  في  التغيرات  العقود إلدراج جميع  التزام هذه  تعديل  التأمين األساسي. ويتم  يتم احتسابها بشكل منفصل عن عقد  العادلة    تأمين وبالتالي ال 
 للموجودات األساسية. 

 
 كاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق ت (أ)

 
لتها  أمين والمرتبطة بالحصول على عقود جديدة وتجديد العقود القائمة تتم رسمإن كافة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة باالستحواذ على وثائق الت

 جلة على مدى فترة العقد. كتكاليف استحواذ مؤجلة. ويتم االعتراف بكافة التكاليف األخرى كمصاريف عند تكبدها. يتم الحقاً إطفاء تكاليف االستحواذ المؤ
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 فحص مالءمة المطلوبات  (ب)

 
لصلة.  المطلوبات لتحري مدى مالءمة مطلوبات العقود صافية من تكاليف االستحواذ المؤجلة ذات ايتم في نهاية فترة التقرير إجراء اختبارات مالءمة  

قات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصاريف اإلدارية  وفي سبيل إجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات المتوفرة عن التدف
أي عجز مباشرة في بيان الدخل  ة بها فضالً عن إيرادات االستثمار من الموجودات الداعمة لتلك المطلوبات. ويتم تحميل  والمصاريف األخرى المرتبط 

 لوبات )"مخصص المخاطر السارية"(. من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة من فحص مالءمة المط
 

 عقود إعادة تأمين ُمحتفظ بها  ( ج)
 

الناجمة عن واحد أو  إن العقود التي تبرمها   أكثر من عقود التأمين  الشركة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر 
يفها كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. وبالنسبة للعقود التي ال تلبي متطلبات  المصدرة من قبل الشركة والتي تلبي متطلبات التصنيف لعقود التأمين يتم تصن

حامل العقد هو شركة تأمين أخرى )عقود إعادة    التصنيف يتم إظهارها كموجودات مالية. أما عقود التأمين التي تبرمها الشركة والتي يكون بموجبها   ذلك
 وجودات إعادة تأمين. عتراف بالمنافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة التأمين المحتفظ بها كمالتأمين الواردة( فتظهر ضمن عقود التأمين. يتم اال

 
الت  إعادة  المستحقة من شركات  الموجودات من األرصدة قصيرة األجل  المطالبات  تتكون هذه  إلى  تستند  التي  المدينة طويلة األجل  الذمم  أمين، وكذلك 

د من شركات إعادة التأمين أو المستحقة إليها  ضات المتوقع أن تنشأ بموجب عقود التأمين ذات الصلة الُمعاد تأمينها. تقاس المبالغ القابلة لالسترداوالتعوي 
مقام األول  اد تأمينها وذلك وفقاً ألحكام كل عقد من عقود إعادة التأمين. تمثل مطلوبات إعادة التأمين في البمقارنتها مع المبالغ المتصلة بعقود التأمين الُمع

 اريف عند استحقاقها. األقساط واجبة الدفع عن عقود إعادة التأمين ويتم تسجيلها ضمن المص
 

د أي دليل موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة موجودات إعادة  تقوم الشركة بتقييم موجودات إعادة التأمين على أساس ربع سنوي. وفي حال وج
يمة ضمن بيان الدخل. تتوصل الشركة  لشركة بتخفيض القيمة الدفترية لهذه الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد وتدرج خسارة انخفاض الق التأمين، تقوم ا

تأمين بنفس الطريقة المستخدمة في ذمم التأمين المدينة. تحتسب خسارة انخفاض  للدليل الموضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة موجودات إعادة ال
 لطريقة المستخدمة لهذه الموجودات المالية. القيمة باتباع نفس ا

 
ء. تدرج األقساط  تأمين الناشئة في سياق العمل االعتيادي من عقود التأمين العام والتأمين على الحياة عند االقتضا تتحمل الشركة كذلك مخاطر إعادة ال

طريقة كما لو كان نشاط إعادة التأمين نشاطاً مباشراً، مع األخذ في  والمطالبات من عقود إعادة التأمين المحتسبة ضمن اإليرادات أو المصاريف بنفس ال
 صنيف منتجات نشاط إعادة التأمين. االعتبار ت 

 
قابل المطالبات التي تم دفعها  ئمة ولكن لم يتم تأكيدها بعد من قبل شركات التأمين المعنية متشمل موجودات إعادة التأمين أيضاً مستردات الطرف الثالث القا

األخرى، يتم تصنيفها على أنها "مبالغ مستحقة من شركات التأمين" ضمن "ذمم  بالفعل من قبل الشركة. وما أن يتم تأكيد المبالغ المستردة من األطراف  
 بيان المركز المالي. تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى" في 

 
 تعويضات الحطام والتنازل  (د)

 
المثال: الحطام(. كما أنه قد يحق للشركة  تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع الممتلكات )التالفة في العادة( التي تم اقتناؤها عند تسوية مطالبة )على سبيل  

 نازل(.مطالبة أطراف أخرى بدفع بعض أو كل التكاليف )على سبيل المثال: الت
 

االلتزام.  يتم إدراج تقديرات مستردات الحطام كمخصص في قياس مطلوبات التأمين للمطالبات، وتدرج ممتلكات الحطام في الموجودات األخرى عند تسوية  
 ص بأنه المبلغ الذي يمكن استرداده على نحو معقول من استبعاد األصل. ويحسب المخص 

 
وتدرج الموجودات األخرى عند تسوية االلتزام. ويحسب المخصص  في قياس مطلوبات التأمين للمطالبات،  يتم أيضاً إدراج تعويضات الحطام كمخصص

 عة ضد األطراف الثالثة المحملة بالتزام. بأنه المبلغ الذي يمكن استرداده على نحو معقول من القضايا المرفو
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 مخصص المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة  (ه)

 
التأمين. يسجلت الشركة مخصًصا   الحياة ضمن مطلوبات عقود  االئتماني على  التأمين  بوثائق  المتعلقة  المستردة  المتعثرة والمبالغ  عتبر هذا  للمطالبات 

 واختفاء العمالء. المخصص مخصًصا للتعويضات اإلضافية المغطاة في وثائق التأمين االئتماني على الحياة المحددة من أجل تجاهل 
 

 االعتراف باإليرادات  2-4-2
 

   إيرادات الفوائد ( أ ) 
 

عدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية،  تحتسب إيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات المالية المحملة بالفوائد من خالل تطبيق م
االئتمانية )أو المرحلة الثالثة(، والتي يتم حساب إيرادات الفوائد الخاصة بها من  الية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها  باستثناء الموجودات الم

)أي بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة( ويتم االعتراف بها في "إيرادات الفوائد" في  خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة  
 بيان الدخل. 

 
 إيرادات توزيعات األرباح  (ب)

 
تمل تدفق  حيتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في بيان الدخل عندما ينشأ حق الشركة في استالم توزيعات األرباح )شريطة أن يُ 

   المنافع االقتصادية على الشركة ويُمكن قياس قيمة اإليراد قياًسا موثوقًا به(.
 

   عموالت إعادة تأمين مكتسبة ( ج)
 

 االعتراف بالعموالت المكتسبة بالكامل في وقت اكتتاب عقود التأمين ذات الصلة. يتم 
 

 العمالت األجنبية 2-4-3
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  1- 2-4-3
 

ملة الوظيفية"(. إن البيانات  قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للشركة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها )"العم  يت
   ركة.المالية للشركة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للش

 
 المعامالت واألرصدة  2- 2-4-3

 
ت األجنبية المطبقة بتاريخ المعامالت. وعموماً يتم االعتراف  يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار صرف العمال
وجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الم

   وخسائر صرف العمالت األجنبية في بيان الدخل ضمن "المصاريف اإلدارية".الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الدخل. يتم عرض أرباح 
 

راج الفروقات  نبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إديتم تحويل البنود غير النقدية التي تّم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أج
والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. على سيبل المثال، يتم إدراج الفروقات الناتجة  الناشئة عن تحويل الموجودات  

ة  لمالية غير النقدية مثل حقوق الملكية الُمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الربح أو الخسارعن تحويل المطلوبات والموجودات ا
دلة من خالل الدخل  كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة، بينما يتم إدراج الفروقات من تحويل الموجودات غير النقدية، مثل األسهم المصنفة بالقيمة العا

 شامل اآلخر، في بيان الدخل الشامل اآلخر.ال
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 تقارير القطاعات  2-4-4

 
 مال وهما على النحو التالي: يتم تنظيم الشركة لألغراض اإلدارية في قطاعين من األعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعان من األع

 
ضد الحرائق والتأمين البحري والتأمين على المركبات والتأمين الصحي والتأمين  قطاع التأمين العام، والذي يتمثل في التأمين على الممتلكات والتأمين   (أ

   ضد الحوادث العامة والمخاطر المتنوعة.
تأمينًا قصير األ (ب التأمين على الحياة، والذي يقدم  القطاع بشكل أساسي من أقساط    جل وطويل األجل على الحياة. وتستمد اإليرادات من هذاقطاع 

 ت الرسوم والعموالت وإيرادات االستثمار وأرباح وخسائر القيمة العادلة على االستثمارات. التأمين وإيرادا 
 

م أداء القطاع على أساس األرباح أو الخسائر التي تقاس في بعض  لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل قطاعات التشغيل المذكورة أعاله. يتم تقيي
ديسمبر    31الخسائر في البيانات المالية. لم تبرم أي معامالت أخرى بين القطاعات خالل السنتين المنتهيتين في    لفة عن األرباح أو النواحي بطريقة مخت 

ار التحويل بين القطاعات التشغيلية قد حددت على أساس تجاري بحت بطريقة  . وفيما لو كانت أي معامالت أخرى أبرمت، لكانت أسع2020و  2021
 ع أطراف أخرى.مماثلة للمعامالت المبرمة م 

 
 يتم اإلبالغ عن القطاعات التشغيلية بشكل متسق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار الرئيسي. 

 
اإلدارة  يرهما إلى الرئيس التنفيذي. ويقوم مجلس التأمين على الحياة، تحت رئاسة رئيسين يقدمان تقاريتم تنظيم قطاعي التشغيل، أي قطاع التأمين العام و

 ولجانه المختلفة باإلشراف على العمليات العامة للشركة. 
 

   ممتلكات ومعدات 2-4-5
 

الحر واألثاث والتجهيزات وال التملك  المملوكة بنظام  الممتلكات والمعدات في األراضي  المكتبية والمركبات وأجهزة الحاسوب واألعمال  تتمثل  معدات 
 الرأسمالية قيد اإلنجاز. 

 
التاريخية على  تدرج   التكلفة  تشتمل  بها.  قيمة معترف  انخفاض  المتراكم وأي خسارة  االستهالك  ناقصاً  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  النفقات  الممتلكات 

ستخدام في الغرض  الموجودات في الفئات المالئمة من الممتلكات والمعدات عندما تكتمل وتصبح جاهزة لال   المنسوبة مباشرة إلى اقتناء البنود. وتصنف هذه
الممتلكات والمعدات األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام   الموجودات، على غرار  استهالك هذه  في  المستهدف منها. يبدأ حساب 

 الغرض المستهدف منها. 
 

مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى الشركة    الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكونج التكاليف  ال يتم إدرا
عنصر محتسب كأصل    فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى االعتراف بالقيمة الدفترية ألي

 األخرى على بيان الدخل خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها. منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف عمليات التصليح والصيانة 
 

 ال يحتسب استهالك على األرض بنظام التملك الحر. 
 

تها  لتي تتم رسمل، أيهما أقل. وتشمل التكلفة تكلفة البناء والنفقات األخرى ذات الصلة اتظهر األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية 
القابلة لالسترداد   المقدرة  القيمة  البيعية  القيمة  التنفيذ. يمثل صافي  الموجودات لالستخدام قيد  الالزمة لتجهيز  بناًء على االستخدام  عندما تكون األنشطة 

 إلدارة بمراجعة القيم الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على أساس سنوي. المتوقع في المستقبل. وتقوم ا
 

ك الموجودات، يتم  تبر األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز مكتملة عند االنتهاء من تنفيذ كافة األنشطة ذات العالقة لجميع الموجودات. وعند االنتهاء من تلتع
   تحويلها إلى فئة الممتلكات والمعدات.

 
متوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم  يُلغى االعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من ال

ترية لألصل، ويتم تسجيلها في  احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل على أساس الفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة الدف
 تراف باألصل. بيان الدخل الشامل في السنة التي يتم فيها إلغاء االع
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الذي تم استبداله. ال  حذف القيمة الدفترية للعنصر  نود الممتلكات والمعدات المحتسب بشكٍل منفصل، مع تتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أحد عناصر ب

ويتم االعتراف بكافة  تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى إال عندما تؤدي إلى زيادة في الفوائد االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمعدات ذي الصلة.  
 ي بيان الدخل عند تكبدها. النفقات األخرى ف 

 
ت، بخالف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على مدار أعمارها اإلنتاجية وذلك باستخدام طريقة  يتم االعتراف باالستهالك وذلك لشطب تكلفة الموجودا

المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بنهاي  ة كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات  القسط الثابت. وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية 
 المحتسبة على أساس مستقبلي. 

 
 سنوات.  5العمر اإلنتاجي الذي تم أخذه في االعتبار عند حساب استهالك كافة الموجودات هو  إن

 
 موجودات غير ملموسة  2-4-6

 
 الفنية.  تشمل الموجودات غير الملموسة البرمجيات ورسوم الترخيص للحصول على الدراية 

 
 برمجيات  (أ)

 
 الحاسوب ضمن المصاريف عند تكبدها. يتم االعتراف بالتكاليف المرتبطة باقتناء برمجيات 

 
شركة كموجودات  يتم االعتراف بتكاليف التطوير التي تعزى مباشرة إلى تصميم واختبار منتجات البرمجيات الفريدة والقابلة للتحديد التي تخضع لسيطرة ال

 ستيفاء المعايير التالية:غير ملموسة عند ا 
 

 البرنامج بحيث يكون متاحاً لالستخدام.أن تتوفر جدوى فنية من استكمال تطوير  •

 أن تعتزم اإلدارة استكمال البرنامج أو استخدامه أو بيعه.  •

 أن تتوفر القدرة على استخدام البرنامج أو بيعه.  •

 رنامج. أن يكون هناك دليل على جني فوائد اقتصادية مستقبلية من الب •

 زمة الستكمال عملية التطوير واستخدام منتجات البرمجيات أو بيعها. أن تتوفر الموارد التقنية والمالية وغيرها من الموارد الال •
        

 أن يكون باإلمكان قياس قيمة النفقات المتعلقة بالبرنامج خالل مرحلة التطوير بصورة موثوق بها.  •
 

التي تتم رس كجزء من منتجات البرمجيات تتضمن تكاليف الموظفين المسؤولين عن تطوير البرمجيات وحصة مناسبة من    ملتها إن التكاليف المباشرة 
 النفقات العامة المباشرة ذات الصلة. 

 
مستقبلي.  أساس  يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء بنهاية كل فترة تقرير سنوية مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات المحتسبة على  

 سنوات. 5تكون األعمار اإلنتاجية التي يتم أخذها باالعتبار عند حساب اإلطفاء 
 

   رخصة الدراية الفنية (ب)
 

.  تراكم وانخفاض القيمةتُعرض تراخيص الدراية الفنية بالتكلفة التاريخية. لتراخيص الدراية الفنية أعمار إنتاجية محددة، وتدرج بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء الم 
 سنوات.   5سب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة التراخيص على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة بفترة يحت

 
 عقود اإليجار  2-4-7

 
أساس فردي  ى  تقوم الشركة بتأجير مقر المكتب. وتتراوح مدة عقود اإليجار من سنة واحدة إلى ثالث سنوات. يتم التفاوض حول شروط عقد اإليجار عل

ان  وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض عقود اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام موجودات اإليجار كضم
 ألغراض االقتراض. 

 
والذمم الدائنة األخرى"، في التاريخ الذي تكون  ئنة  الدا يتم االعتراف بعقود اإليجار على أنها موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة ضمن "ذمم التأمين  

التمويل على بيان    فيه الموجودات المؤجرة متاحة الستخدام الشركة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة
 ة المستحقة على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة. فائدت للالدخل على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثاب 

 
 ويحتسب االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت. 

  



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

25 

 )تابع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 )تابع(  ة لهامية املخص السياسات المحاسب 2-4
 
 )تابع(  عقود اإليجار 2-4-7

 
لدفعات اإليجار    تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة من عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. وتتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية

 التالية: 

 إيجار مستحقة.   ناقصاً أي حوافزدفعات ثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(،  •

 دفعات اإليجار المتغيرة بناء على المؤشر أو المعدل.  •

 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.  •

 دفعات الجزاءات إللغاء اإليجار، إذا كان اإليجار يعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار. •
 

رات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام. تُخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة  راؤها بموجب خياجار التي يتم إجيتم أيًضا تضمين دفعات اإلي
دفعه القتراض    المدرج في عقد اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل، يُستخدم معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر

   ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.  للحصول على أصل  األموال الالزمة
 

 تُقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي: 

 مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.  •

 إيجار مستلمة. أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز   •

 شرة. مبدئية مباأي تكاليف  •

 تكاليف الترميم.  •
 

كمصروف  تُضاف التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في الحصول على عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل األساسي ويتم االعتراف بها  
 على مدى فترة اإليجار على نفس أساس إيرادات اإليجار. 

 
 التمديد واإلنهاء خيارات 

 
دارة تنظر في كافة الوقائع والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار الفسخ. يتم اإليجار، فإن اإل عند تحديد فترة  

   إلى حد معقول )أو لم يتم فسخه(.  إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات الفسخ( في فترة اإليجار فقط إذا كان اإليجار مضمونًا
 

 بالنسبة للمباني، عادة ما تكون العوامل التالية هي األكثر صلة. 

 إذا كانت هناك جزاءات جوهرية لإلنهاء )أو عدم التمديد(، عادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء(. •

 شكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء(.ية، عادةً ما تكون الشركة متأكدة بى عقار مستأجر أي قيمة جوهرية متبقإذا كان من المتوقع أن يكون للتحسينات عل •

الم • الستبدال  المطلوب  العمل  وتعطيل  والتكاليف  السابقة  اإليجار  فترات  ذلك  في  بما  األخرى  العوامل  االعتبار  في  الشركة  تأخذ  ذلك،  وجودات  خالف 
 المستأجرة.   

 
 لى هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر. تغير جوهري في الظروف التي تؤثر ع راجعة التقييم في حالة حدوث حدث أوتتم م

 
 يتم إدراج خيار اإلنهاء في عقد إيجار ممتلكات الشركة. ويمكن استخدام هذا الخيار المحتفظ به من قبل الشركة والمؤجر.

 
الدخل. عقود اإليجار قصيرة األجل  جل على أساس القسط الثابت كمصاريف في بيان  المرتبطة بجميع عقود إيجار المباني قصيرة األيتم االعتراف بالدفعات  

 شهراً أو أقل بدون خيار الشراء.  12هي عقود إيجار لمدة 
 

 توزيعات األرباح  2-4-8
 

توزيعات األرباح من قبل مساهمي    البيانات المالية في الفترة التي يتم فيها اعتمادتُحتسب األرباح الموزعة على مساهمي الشركة ضمن المطلوبات في  
 الشركة. 
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 استثمارات وموجودات مالية أخرى )أ( 

 
   التصنيف ( 1)

 
 الشركة موجوداتها المالية في فئتي القياس التاليتين: تصنف 

 تلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(.  •
 تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.  •

 
ات المقاسة بالقيمة العادلة،  المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالنسبة للموجوديعتمد التصنيف على النموذج التجاري للمنشأة في إدارة الموجودات 

ان الدخل أو في بيان الدخل الشامل اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض  تدرج األرباح والخسائر إما في بي
حتسب االستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة  ا كانت الشركة قد اختارت نهائيا في وقت االعتراف المبدئي أن ت المتاجرة، فإن ذلك سيتوقف على ما إذ

   دات. ل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات في الموجومن خالل الدخ
 

 عتراف وإلغاء االعتراف اال ( 2)
 

في "تاريخ المتاجرة"، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. عات "االعتيادية" للموجودات المالية  يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبي 
تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده عموماً القوانين تتمثل المشتريات أو المبيعات االعتيادية في المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي  

وجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما أو القواعد المتعارف عليها في السوق. يتم إلغاء االعتراف بالم 
 ومزايا الملكية بشكل كامل.  يتم تحويلها وعندما تقوم الشركة بتحويل كافة مخاطر 

 
 القياس  ( 3)

 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   عتراف المبدئي بقياس تقوم الشركة عند اال 

المدرجة بالقيمة العادلة من جودات المالية. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجودات المالية  الخسارة، تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى اقتناء المو 
يف في الربح أو الخسارة. يؤخذ في الحسبان الموجودات المالية ذات المشتقات المتضمنة في مجملها عند تحديد ما إذا خالل الربح أو الخسارة ضمن المصار

 ا تمثل فقط الدفعات األصلية والفائدة.كانت التدفقات النقدية الخاصة به
 

للقياس  دوات الدين على النمويعتمد القياس الالحق أل النقدية. هناك فئتان  ذج التجاري المتبع من قبل الشركة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتها 
   تصنف فيهما الشركة أدوات الدين الخاصة بها وهي:

 
ه التدفقات النقدية فقط الدفعات األصلية والفائدة  الموجودات المحتفظ بها لتجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذالتكلفة المطفأة: يتم قياس   ➢

حتسب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة  بالتكلفة المطفأة. ت 
دات / )خسائر( االستثمار" مع أرباح وخسائر الصرف  إلغاء االعتراف مباشرة في الربح أو الخسارة ويتم عرضها ضمن "صافي إيراناتجة عن  

 خسائر االنخفاض في القيمة ضمن "صافي إيرادات / )خسائر( االستثمار" في بيان الدخل. األجنبي. ويتم إدراج 
 

في معايير تسجيلها بالتكلفة  قاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ي ➢
الشامل اآلخر. ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة من أدوات الدين التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة    المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل

   ي الفترة التي تنشأ فيها.ارة في بيان الدخل ويتم عرضها بالصافي ضمن "صافي إيرادات االستثمار" فمن خالل الربح أو الخس
 

ت النقدية  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المحتفظ بها لجمع التدفقا ➢
صلية والفائدة، وتقاس بالقيمة العادلة من  لمالية عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات دفعات حصرية للمبالغ األالتعاقدية ولبيع الموجودات ا

يتم تحويل الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء عند االعتراف بأرباح أو خسائر  خالل الدخل الشامل اآلخر. و 
في الربح أو الخسارة. وعندما يتم إلغاء االعتراف  وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي التي يتم االعتراف بها  االنخفاض في القيمة  
فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح  بالموجودات المالية،  

الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة  ويتم االعتراف بها ضمن "صافي إيرادات االستثمار". ويتم حساب إيرادات    أو الخسارة 
 . ويتم عرض أرباح وخسائر الصرفي األجنبي ضمن "صافي إيرادات االستثمار". معدل الفائدة الفعلي 
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 القياس )تابع( ( 3)

 
 استثمارات حقوق الملكية

 
الشركة قد قامت، ها إدارة  تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تكون في 

لة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الشركة في تصنيف استثمارات حقوق عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العاد 
ر توليد عائدات االستثمار. وعند استخدام هذا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غي   الملكية 

ة بما في ذلك عند االستبعاد. يمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارالخيار، يتم االعتراف بأرباح وخسائر الق 
ت، في الربح أو الخسارة ضمن "صافي إيرادات / )خسائر( االستثمار" عندما يتقرر ويستمر تسجيل توزيعات األرباح، عندما تمثل عائًدا على هذه االستثمارا 

 كة في استالم الدفعات.حق الشر 
 

ن شركات إعادة تشمل الموجودات المرتبطة بالوحدات االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات والموجودات المالية م 
إن االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق   ي وثائق عقود المنتجات المرتبطة بالوحدات والنقد المحتفظ به نيابة عن حاملي الوثائق. التأمين لحامل 

لحساب حامل   جودات المالية من شركات إعادة التأمين لحاملي وثائق عقود المنتجات المرتبطة بالوحدات تعتبر مستحقة المنتجات المرتبطة بالوحدات والمو 
ا ساسية. وتُصنف كافة هذه العقود بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وتم تصنيفهالعقد بالقيمة العادلة لصافي األرباح الناتجة عن الموجودات المرتبطة األ 

ر بالتكلفة المطفأة المصنف في هذه الفئة عند االعتراف في هذه الفئة عند االعتراف المبدئي. كما يُصنف النقد المحتفظ به نيابة عن حاملي الوثائق كاستثما 
 المبدئي.

 
 لية تحصيلهاات المالية وعدم قاب انخفاض قيمة الموجود

   
الشامل  خالل الدخل  تقوم الشركة على أساس تنبؤي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من  

خاطر االئتمان. فيما يتعلق بذمم التأمين المدينة والذمم المدينة  اآلخر. تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في م
 ب( أدناه.األخرى، يرجى الرجوع إلى ) 

 
 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى )ب( 

 
ة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر  والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقتحتسب ذمم التأمين المدينة  

مشكوك في تحصيلها عندما يتوفر دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون  االنخفاض في القيمة إن وجدت. يتم رصد مخصص لديون الذمم المدينة ال
وباٍت مالية كبيرة أو احتمالية دخوله في إجراءات  رة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. إن مواجهة المدين لصعقاد

خفاض في القيمة. إن قيمة  قه في أداء الدفعات تُعد جميعها مؤشراٍت على تعرض الذمة المدينة لالنإشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أو عجزه أو إخفا
 نقدية المستقبلية التقديرية مخصومةً بمعدل الفائدة الفعلي. المخصص تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات ال

 
الدخل. وعندما تكون الذمم المدينة  يتم تخفيض القيمة الدفترية للذمم المدينة من خالل استخدام حساب مخصص، ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان  

 المدينة. ويتم تقييد المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ المحذوفة مسبقاً في بيان الدخل.   غير قابلة للتحصيل، فإنه يتم حذفها مقابل حساب المخصص لتلك الذمم
 

 المطلوبات المالية )ج( 
 

   ح طرفاً في الحقوق وااللتزامات التعاقدية في العقد.تقوم الشركة باالعتراف بالمطلوبات المالية عندما تصب
 

 ً ت المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(   بالقيمة العادلة، ناقصاً )في حالة المطلوبايتم االعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا
الية. ويتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، إال إذا اختارت الشركة قياس المطلوبات  تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة إلى إصدار المطلوبات الم

   ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.بالقيم
 

   يُلغى االعتراف بااللتزام المالي عند الوفاء بااللتزام المترتب على االلتزام أو إلغائه أو انقضاء أجله.
 

اً بالتكلفة المطفأة. تعد القيمة العادلة  المطلوبات المالية ضمن ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ويتم االعتراف بها مبدئياً بالقيمة العادلة والحقتدرج 
 حدة. ل تاريخ استحقاق االلتزام عن سنة والاللتزام غير المحمل بالفائدة هي قيمة السداد المخصومة. ويحذف الخصم إذا ق 
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

 
بمقاصة المبالغ  ال تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي إال عند   النفاذ حاالً  وجود حق قانوني واجب 

تسوية االلتزام في نفس الوقت. ال يتم إجراء مقاصة لإليرادات والمصاريف  المعترف بها ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي، أو بيع الموجودات و
أو مسموحاً به   أو التفسيرات المحاسبية، كما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات    بموجب أي من المعايير في بيان الدخل ما لم يكن ذلك مطلوباً 

 المحاسبية للشركة. 
 

 النقد وما في حكمه )د( 
 

، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المالية، إلى جانب االستثمارات  دفقات النقديةلغرض بيان الت
لومة والتي  جل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معاألخرى قصيرة األ

لمطلوبات في بيان  ية على المكشوف ضمن اال تتأثر تأثراً كبيراً بمخاطر التغير في القيمة ناقًصا السحوبات البنكية على المكشوف. يتم بيان السحوبات البنك
 المركز المالي. 

 
 ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر )ه(

 
ر من ثالثة أشهر، يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة والحقًا بالتكلفة المطفأة. تقع الودائع لدى البنوك ضمن  رات استحقاق أصلية ألكثالودائع لدى البنوك بفت

 . 9حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقييم االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم نطاق 
 

 غير المالية )باستثناء الشهرة( ي قيمة الموجودات االنخفاض ف  2-4-10
 

الموجودات النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر،  تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض  
لة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة  أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة سنويا، تقدر الشركة القيمة القاب

القيمة من االستخدام، أيهما أعلى. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد على  لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ناقصا تكاليف البيع أو  
 قد تعرض النخفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد.  قيمتها القابلة لالسترداد، يكون األصل

 
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم تعكس تقييمات السوق الحالية    وألغراض تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات

   بة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تُستخدم طريقة تقييم مناسبة.للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المصاح
 

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان   عفات التقييم أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضا
 الدخل. 

 
ير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد فيما إذا كان يوجد مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القيمة المعترف  ء الشهرة، يتم إجراء تقد بخصوص الموجودات باستثنا

يتم  نقد.  م تعد موجودة أو أن قيمتها انخفضت. في حال وجود مثل هذا المؤشر، تقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة لل بها سابقاً ل
لبند الموجودات    عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً فقط في حال حصول تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد المبلغ الممكن تحصيله

حصيلها. إن هذا المبلغ الزائد ال  منذ االعتراف بآخر خسائر انخفاض في القيمة. في هذه الحالة، فإن القيمة الدفترية لألصل تتم زيادتها إلى القيمة الممكن ت
اف بأي خسائر انخفاض في قيمة بند الموجودات  يمكن أن يزيد عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بعد خصم اإلطفاء، إذا لم يتم االعتر

 خالل السنوات السابقة. يتم االعتراف بهذا العكس في بيان الدخل. 
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 المخصصات  2-4-11

 
التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر إجراء تدفق  تُحتسب المخصصات عندما يترتب على الشركة  

 كان وضع تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية. خارجي لموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلم
 

ل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بنهاية فترة التقرير، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر والشكوك  إن القيمة المعترف بها كمخصص هي أفض
قي لتلك  المحيطة بااللتزام. عندما يتم  الحالية  القيمة  الدفترية تمثل  قيمته  المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن  النقدية  التدفقات  اس مخصص ما باستخدام 

بالذمة    قات النقدية. أما إذا كان من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف آخر، فإنه يتم االعترافالتدف
 نة كأصل إذا كان من المؤكد تقريباً قبض التعويض وكان باإلمكان قياس قيمة الذمة المدينة بشكٍل موثوق به. المدي

 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  2-4-12

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 
ة بمقتضى قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي  تقدم الشركة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحد

. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخصم  19درة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ريقة الوحدة اإلضافية المقتُحتسب سنوياً باستخدام ط
ت الربح للسندات المؤّسسية عالية السيولة المقّومة بالعملة التي ستُدفع بها المنافع والتي لها آجال استحقاق  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدال

 ب آجال التزامات المعاشات ذات الصلة. تقار
 

لفترة الخدمة. تستحق    يستند الحق في الحصول على هذه المكافآت إلى رواتب الموظفين وطول فترة خدمتهم، وذلك بعد استيفاء الحد األدنى المطلوب
 التكاليف المتوقعة عن هذه المكافآت على مدى فترة العمل. 

 
 إلماراتيينخطة المساهمات المحددة للموظفين ا 

 
ا المستحقة عن  المساهمات  يتم سداد  االجتماعية.  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  تديره  الذي  المعاشات  نظام  في  الشركة عضواً  لموظفين من  تعتبر 

القانون االتحادي رقم ) ألحكام  الدخل وفقاً  بيان  المتحدة ويتم تحميلها على  العربية  ، في شأن قانون المعاشات  1999لسنة  (  7مواطني دولة اإلمارات 

الي. إن االلتزام  من "المساهمات المدفوعة على أساس الراتب"، على التو  ٪2,5٪ و5والتأمينات االجتماعية. يساهم الموظفون والحكومة في الخطة بنسبة  

وم بدفع المساهمات المحددة. ويتم تحميل هذه المساهمات  معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية هو أن الشركة تق  الوحيد على الشركة فيما يتعلق بخطة
 على بيان الدخل. 

 
ديسمبر    31ي دولة اإلمارات العربية المتحدة المؤهلين حتى  يتم قيد استحقاق للمساهمات السابقة المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين من مواطن

 د دفع المساهمات. . وال يوجد على الشركة التزامات دفع أخرى بمجر2021
 

 المطلوبات الطارئة  2-4-13
 

خارجي لموارد تمثل مزايا اقتصادية.  ال يتم االعتراف بالمطلوبات الطارئة في البيانات المالية، ولكن يتم اإلفصاح عنها إذا كان من المرجح أن يحدث تدفق  
 يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المرجح أن ينتج عنها مزايا اقتصادية. كما ال يتم االعتراف بالموجودات الطارئة في البيانات المالية، ولكن 
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 األطراف ذات العالقة  2-4-14

 
 يُعرف الطرف ذو العالقة على النحو التالي: 

 
 القريب من عائلة ذلك الشخص ذو عالقة بالشركة في حالة أن هذا الشخص: يكون الشخص أو العضو  (أ)

 لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة. ( 1)
 يمارس نفوذًا فعااًل على الشركة.  ( 2)
 ة األم. عليا بالشركة أو أحد أعضاء الشركعضواً من أعضاء موظفي اإلدارة ال ( 3)

 
 انطبقت أحد الشروط التالية: إذا كان منشأة ذات عالقة بالشركة في حال  (ب)

 المنشأة والشركة أعضاء في نفس الشركة )مما يعني أن كل شركة أم وشركة تابعة وشركة تابعة زميلة مرتبطة باآلخرين(. ( 1)
ترك لعضو في مجموعة تكون  للمنشأة األخرى )أو شركة زميلة أو مشروع مش   منشأة واحدة تمثل شركة زميلة أو مشروع مشترك ( 2)

 المنشأة األخرى عضواً فيها(. 
 تكون المنشأتان مشروعين مشتركين للطرف اآلخر نفسه.   ( 3)
 منشأة واحدة تكون مشروع مشترك للطرف اآلخر والطرف اآلخر يكون شركة زميلة للطرف اآلخر.  ( 4)
الشركة نفسها تمثل هذه    و أي منشأة تتعلق بالشركة. في حال كانتع التقاعد لموظفي إما الشركة أالمنشأة هي عبارة عن خطة لمناف ( 5)

 الخطة، فإن أرباب العمل الرعاة يكونوا ذوي عالقة بالشركة. 
  المنشأة يتم التحكم بها أو التحكم بها بشكل مشترك من قبل شخص محدد في )أ(. ( 6)
(7 ) ( )أ(  كبير عل1شخص محدد في  تأثير  لديه  من أعضاء موظفي(  يكون عضواً  أو  المنشأة  )أو    ى  للمنشأة  العليا  األم  اإلدارة  للشركة 

 للمنشأة(.
 

 مصاريف عمومية وإدارية  2-4-15
 

   تُحمل المصاريف المباشرة ألعمال التأمين العام على حسابات إيرادات اإلدارات المعنية وتُحمل على بيان الدخل.
 

   رأس المال 2-4-16
 

الموجودات األخرى. ويتم إظهار التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى  لكية عندما ال يكون هناك التزام بتحويل النقد أو سهم كحقوق ميتم تصنيف األ
 إصدار أدوات حقوق ملكية في حقوق الملكية باعتبارها خصما من العوائد. 

 
 ؤكدة حكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير الماأل 2-5

 
، وضع أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية  4-2المحاسبية للشركة كما هو مبين في اإليضاح رقم  يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات  

السابقة والعوامل    للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات وما يرتبط بها من افتراضات على التجربة
 ف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. األخرى ذات الصلة. وقد تختل 

 
م خاللها تعديل  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساٍس مستمر. ويتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يت

رات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.  س إال تلك الفترة، أو خالل فترة التعديل والفتالتقديرات إذا كان هذا التعديل ال يم
 .4-1-25وعقود التأمين العام في إيضاح  10-13تم اإلفصاح عن حساسيات عقود التأمين على الحياة في إيضاح 

 
 دات: جتها ا اإلدارة تقديرات أو افتراضات أو مارست افيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيه
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 الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين  االلتزام النهائي 2-5-1

 
المتكبدة غير المسددة بتاريخ التقرير. يشمل التزام المطالبات القائمة تكلفة المطالبات المعلنة  رة للمطالبات  لسنة عن التكلفة المقديتم رصد مخصص بنهاية ا

 غير المدفوعة حتى تاريخه والمطالبات المتكبدة غير المعلنة والمصاريف المقدر تكبدها في تسوية المطالبات. 
 

تقديرات وأحكام موثوقة. تستند تلك التقديرات واألحكام إلى عوامل عدة، وقد يتم  دام وبات الختالفات هامة تتطلب استخ تخضع عملية تحديد تقديرات المطل
تقييم للحاالت الفردية  تعديلها عند اكتساب مزيد من الخبرة أو عندما يطرأ أي تغيير على اللوائح. يتم تقدير االلتزام للمطالبات القائمة باستخدام مدخالت ال

تقييمات التي يتم إجراؤها من قِبل خبراء خارجيين في تسوية الخسائر عند الضرورة. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب  التي يتم إبالغ الشركة بها وكذلك ال
ل التوقعات الرئيسية  قرارات المحكمة أو التحكيم بشكل فردي. تقوم الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات المعقولة لضمان حصولها على معلومات مالئمة حو

صير والفيضانات لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك من أجل تقدير مدى تعرضها للمطالبات. ومع ذلك وبالنظر لحالة عدم اليقين في  للعواصف واألعا
 رصد مخصصات المطالبات، فمن المرجح أن المحصلة النهائية سوف تختلف عن المطلوبات األصلية المقررة.

 
المعلنة بشكٍل عام لدرجة كبيرة من عدم اليقين مقارنة بتلك المتعلقة بتقدير تكلفة تسوية المطالبات، حيث تتوفر  قدير المطالبات المتكبدة غير  ملية تتخضع ع

طالبات المتكبدة غير  معلومات أكثر عن حدث المطالبة. إن فئات العمل التي تتطلب فترة طويلة لرفع التقارير عنها وتزيد معها بناًء على ذلك حصة الم
ت.  حتياطي اإلجمالي سوف تتضمن عادة اختالفات كبيرة بين التقديرات المبدئية والمحصالت النهائية نظراً لزيادة صعوبة تقدير هذه المطلوباالمعلنة من اال

قد تحتوي على  لمطالبات بعد حدث المطالبة مباشرة و أما بالنسبة لفئات العمل التي تتطلب فترة زمنية قصيرة لرفع التقارير عنها، فيتم عادة اإلبالغ عن ا 
المستقل الداخلي والخارجي في الشركة مجمو عة  اختالفات أقل. وفي سبيل احتساب المستويات المطلوبة من المخصصات، يستخدم الخبير االكتواري 

مطالبات الحالية سوف يتوافق  يخية، والتي تفترض أن نموذج تطور المتنوعة من أساليب التقييم، التي تستند عموماً إلى التحليالت اإلحصائية للتجربة التار 
 مع التجربة التاريخية. 

 
حصاءات  والحتساب المخصصات الدفترية للمطالبات، ترصد اإلدارة أيضاً مخصصاً للتغيرات أو حاالت عدم اليقين التي قد ينتج عنها اختالفات في اإل 

 عند مقارنتها مع تكلفة المطالبات التي سبق سدادها، ويشمل ذلك ما يلي: نخفاض تكلفة المطالبات غير المسددة الرئيسية أو التي قد تتسبب في زيادة أو ا

 التغيرات في نماذج حدوث المطالبات واإلبالغ عنها ومعالجتها واالنتهاء منها ودفعها. •

 التغيرات في البيئة القانونية.  •

 والتضخم المرّكب(.تأثير التضخم )على المستوى االقتصادي / األجور  •

 أنشطة العمل المتنوعة. التغيرات في  •

 تأثير الخسائر الكبيرة.  •

 تأثيرات التضخم.  •

 الحركات في المؤشرات القياسية في قطاع العمل.  •

 التطورات الطبية والتقنية.  •

 التغيرات في سلوك حملة وثائق التأمين. •
 

المستقبلية لها يعتمد بشكٍل كبير على البيانات المتوفرة وطبيعة محفظة  لبات وتوقع التجربة  إن تحديد الطرق المستخدمة في تحليل التجربة التاريخية للمطا
   عقود التأمين. كما أن التوقعات التي يتم الحصول عليها من المنهجيات المختلفة تساهم في تحديد

 طور الحادث في كل سنة. فئات التأمين ومدى تنطاق المحصالت المحتملة. يتم استخدام أسلوب التقييم األكثر مالءمة مع مراعاة خصائص  
 

دة أو يتم إعداد  يتم بوجه عام إعداد تقييم منفصل للمطالبات الكبيرة المؤثرة على فئة العمل ذات الصلة حيث تتم عملية التقييم على أساس كل حالة على ح
 الكبيرة وحدوثها. توقعات منفصلة بشأنها لبيان األثر السلبي المحتمل الناتج عن تطور المطالبات  

 
إت شركات  من  المستردة  للمبالغ  منفصل  تقدير  إعداد  يتم  التأمين.  إعادة  شاملة  المعلنة  غير  المتكبدة  والمطالبات  القائمة  المطالبات  التأمين  حتسب  عادة 

 منية للمال. ستقبلية بالقيمة الزواألطراف األخرى بموجب عقود إعادة التأمين على أساس إجمالي المخصصات. وال يتم خصم التدفقات النقدية الم
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 )تابع(  المحاسبيةأساس اإلعداد والسياسات  2
 
 )تابع(  المؤكدةاألحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير  2-5
 
 احتياطيات حسابية  2-5-2

 
وارية القياسية. يتم تحديد االلتزام بناًء على القيمة الحالية االكتوارية  يتم تحديد االلتزامات المتعلقة بعقود التأمين طويلة األجل على أساس المبادئ االكت

ضات الوثائق والوفيات المستقبلية المتوقعة  ت النقدية المستقبلية. تستند هذه التدفقات النقدية إلى عوامل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تعوي للتدفقا 
 ضافية للحصول على المزايا التكميلية المرتبطة بالوثيقة األساسية. وهيكل المنتج. يتم تحديد االلتزامات اإل 

 
ضاء لتعكس تجربة الشركة.  تستند الشركة إلى تقديرات الوفيات والمرض على الجداول القياسية التي تعكس أفضل تجربة تاريخية، ويتم تعديلها عند االقت 

 ٪(. 1: 2020ديسمبر   31٪ لغرض خصم المطلوبات )1دل خصم معو A67 - 70يستخدم جدول الوفيات النهائي لألعمار المؤكدة 
 

 تصنيف األراضي المملوكة بنظام التملك الحر  2-5-3
 

كعقار مشغول بواسطة المالك أو لتأجيره ألطراف أخرى. وإذا تم استخدامه كعقار  تقرر اإلدارة ما إذا كان سيتم استخدام العقار قيد اإلنشاء عند االنتهاء منه  
لتي ينتمي إليها العقار. وبخالف ذلك، يتم تصنيف األصل  اسطة المالك، يتم تحديد القيمة قيد االستخدام للعقار كجزء من الوحدة المولدة للنقد امشغول بو

 ى أساس األصل الفردي. كاستثمار عقاري ويتم تحديد قيمته العادلة عل
 

 االنخفاض في قيمة األراضي المملوكة بنظام التملك الحر   2-5-4
 

ناك مؤشر  في تاريخ كل تقرير مالي أو عند حدوث تغيير في الظروف، يتم النظر في كل من مصادر المعلومات الداخلية والخارجية لتحديد ما إذا كان ه 
رداد لألصل باستخدام  م التملك الحر. في حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير القيمة القابلة لالستعلى االنخفاض في قيمة األرض المملوكة بنظا

يد االستخدام، حسب االقتضاء. إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد،  القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد و / أو حسابات القيمة ق
بمخصصات االنخفاض في القيمة في بيان الدخل    تراف بمخصص النخفاض القيمة لتخفيض األصل إلى قيمته القابلة لالسترداد. ويتم االعترافيتم االع 
 الموحد. 

 
 االنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة  2-5-5

 
أساٍس ربع سنوي. وعند تحديد ما إذا كان ينبغي إدراج خسارة  تقوم الشركة بمراجعة ذمم التأمين المدينة الخاصة بها لتحري االنخفاض في قيمتها على  

إلى وجود انخفاض يمكن قياسه  ان الدخل، تضع الشركة أحكاماً حول ما إذا كانت هناك أي بيانات جديرة بالمالحظة تشير  االنخفاض في القيمة ضمن بي
ص للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بذمم التأمين المدينة عندما يتوفر دليل  في التدفقات النقدية المستقبلة المقدرة من الذمم المدينة. يتم رصد مخص 

ب( كما -9-4-2صلية لهذه الذمم. )راجع اإليضاح رقم عي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها وفق األحكام األ موضو
   م المدينة.ة التأمين لتحري مدى االنخفاض في قيمتها في إطار عملية مراجعة االنخفاض في قيمة الذمتتم مراجعة الذمم المدينة الناشئة من عقود إعاد
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 ربحية السهم األساسية والمخفّضة  3
 

 التالي:تُحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح / )خسارة( السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على النحو 
 

 للسنة المنتهية في   
   ديسمبر  31

  2021  2020 
 )معاد بيانه(     

 ( 3,936)  13,219  سنة )ألف درهم( ربح / )خسارة( ال 
     المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 330,939  330,939  القائمة خالل السنة )ألف درهم(   
 ( 0,012)  0,040  إماراتي(ربحية / )خسارة( السهم الواحد )درهم  

 
لعدم قيام الشركة بإصدار أي أد وات كان من الممكن أن يكون لها تأثير على ربحية السهم عند  لم يتم عرض أي مبالغ لألرباح المخفّضة للسهم نظراً 

 ية المخفضة للسهم الواحد تعادل العائد األساسي للسهم الواحد. الممارسة، حيث أن الربح 
 

 استثمارات في أوراق مالية وموجودات مرتبطة بوحدات  4
 

  كما في 
  ديسمبر  31

  كما في
 ديسمبر 31

 2021  2020 
 درهم ألف    ألف درهم  

 )معاد بيانه(    
    

 106,384  47,871 (1-4موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح 
 6,887  17 (2-4العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح موجودات مالية بالقيمة 

 47,888  113,271 

    
 286,798  368,887 (3-4موجودات مرتبطة بوحدات )إيضاح 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  4-1

 
  كما في 

  ديسمبر  31
  كما في

 ديسمبر 31
 2021  2020 
 ألف درهم   درهم ألف  
    

 71,287  19,668 أوراق مالية مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة 
 500  570 حدة أوراق مالية مدرجة خارج اإلمارات العربية المت 

 22,118  16,450 سندات متداولة في اإلمارات العربية المتحدة 
 5,083  7,364 استثمار في صناديق خارج اإلمارات العربية المتحدة 

 2,937  426 أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة 
 4594,  3,393 أوراق مالية غير مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة 

 47,871  106,384 

 
 عند االعتراف المبدئي. إن االستثمارات الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تصنيفها في هذه الفئة 

 
ات على أساس  ( سنويًا. ويمكن استرداد هذه السند٪5,87٪ إلى  2,09:  2020ديسمبر    31٪ ) 5,87٪ إلى  2,09تحمل السندات فوائد بمعدالت تتراوح من  

تركيز جوهري لمخاطر االئتمان ( بناًء على تواريخ استحقاقها. ال يوجد  2026إلى    2021: من  2020ديسمبر    31)  2026إلى    2022القيمة االسمية من  
 هذه الموجودات. ألي طرف مقابل بالنسبة ألدوات الدين وتمثل القيمة الدفترية الموضحة أعاله الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان ل
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 )تابع(  بوحداتاستثمارات في أوراق مالية وموجودات مرتبطة  4
 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات بالقيمة  4-2
 

  كما في 
  ديسمبر  31

  كما في
 ديسمبر 31

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 6,587  17 متحدة أوراق مالية مدرجة في اإلمارات العربية ال
 300  - أوراق مالية غير مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة 

 17  6,887 

 
 االستثمارات الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم تصنيفها في هذه الفئة عند االعتراف المبدئي.إن 

 
ألف    7,092الشامل اآلخر بمبلغ  تثمارات أسهم محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ، باعت الشركة اس 2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

ألف درهم    11,208ألف درهم( تماشياً مع استراتيجية االستثمار للشركة. تكبدت الشركة خسارة بقيمة    17,158:  2020ديسمبر    31وقت البيع )درهم في  
 ( تم تحويلها إلى الخسائر المتراكمة. ألف درهم 826: خسارة بقيمة 2020ديسمبر  31)

 
 موجودات مرتبطة بوحدات  4-3

 
  كما في 

  ديسمبر  31
  فيكما 
 ديسمبر 31

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )معاد بيانه(    
    

استثمارات محتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات المدرجة بالقيمة  
 175,590  231,059 ل الربح أو الخسارة العادلة من خال

تجاه حاملي وثائق المنتجات المرتبطة  موجودات مالية مستحقة من شركات إعادة التأمين 
 88,984  124,474 بالوحدات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 22,224  13,354 درجة بالتكلفة المطفأة نقد محتفظ به نيابة عن حاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات الم

 368,887  286,798 

 
 االستثمار تركيز  4-4

 
، التزمت الشركة  2021ديسمبر    31وضع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي حًدا أقصى للتعرض الكلي في مختلف فئات االستثمارات. كما في  

أدوات حقوق الملكية داخل  استثمارات تتجاوز هذه الحدود الموضوعة في بعض الفئات، ال سيما   ، كان لدى الشركة2020ديسمبر  31بهذا الحد. كما في 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها والودائع وأدوات الدين األخرى. 
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 )تابع( استثمارات في أوراق مالية وموجودات مرتبطة بوحدات  4
 

 الحركة في االستثمارات المالية  4-5
 

 

العادلة من   يمة الق
خالل الربح أو  

    الخسارة

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

 المجموع   اآلخر 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      
 184,961  25,877  159,084  2020يناير  1في 

 18,184  -  18,183 مشتريات 
 ( 77,253)  ( 17,158)  ( 60,095) استبعادات 
 ( 1,835)  -  ( 1,835) استحقاقات 

 59  -  60 حركة في فوائد مستحقة 
 ( 10,871)  ( 1,006)  ( 9,865) تغيّرات في القيمة العادلة 

 26  ( 826)  852 ربح / )خسارة( غير محققة 

 113,271  6,887  106,384  2020ديسمبر  31كما في 
 8,490  -  8,490 مشتريات 
 7,364  -  7,364 تحويالت 

 ( 76,386)  ( 7,092)  ( 69,294) استبعادات 
 ( 7,025)  -  ( 7,025) استحقاقات 

 13  -  13 حركة في فوائد مستحقة 
 ( 996)  ( 18)  ( 978)   تغيّرات في القيمة العادلة

 3,157  240  2,917   ربح محقق

 47,888  17  47,871  2021ديسمبر  31كما في 

 
اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة  

 المستوى الثالث. 
 

 
القيمة العادلة من خالل  

    الربح أو الخسارة
القيمة العادلة من خالل  

 المجموع   الدخل الشامل اآلخر 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      
 7,199  300  8996,  2020يناير  1في 

 497  -  497 القيمة العادلة تغيّرات في 

 7,696  300  7,396  2020ديسمبر  31كما في 
 ( 754)  -  ( 754) استبعادات 

 ( 300)  ( 300)  - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 ( 2,823)  -  ( 2,823)   تغيّرات في القيمة العادلة

 8193,  -  3,819  2021ديسمبر  31كما في 

 
 العادلة قياس القيمة  4-6

 
اس بغض النظر القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القي

العادلة لألصل أو االلتزام، تأخذ الشركة في االعتبار  ير القيمة  عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعند تقد 
 القياس. خصائص األصل أو االلتزام إذا كان هؤالء المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ 

 
يمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو الثالث استناداً إلى أي درجة تكون قياسات الق وباإلضافة إلى ذلك، وألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف  

 فيها معطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهمية هذه المعطيات في قياس القيمة العادلة في مجملها، كما يلي: 
 

 الي الذي يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في القياس. لعادلة التتقوم الشركة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة ا
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 المستوى األول: سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة متطابقة.

 
األسعار المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي  المستوى الثاني: المعطيات، بخالف  

سعار المدرجة  المستمدة من األسعار(. تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، أو األ
أو  ة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً، أو أساليب التقييم األخرى بحيث تكون كافة المعطيات الهامة جديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة  ألدوات متطابق

 غير مباشرة من بيانات السوق. 
 

مها معطيات غير مستندة إلى بيانات جديرة  المستوى الثالث: المعطيات غير الجديرة بالمالحظة. وتشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تتضمن أساليب تقيي
ها استناداً إلى  بالمالحظة ويكون للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة تأثير جوهري على عملية تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييم

 جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروق بين األدوات. األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث يقتضي األمر إجراء تعديالت أو وضع افتراضات 
 

قابلة للمالحظة.    أساليب التقييم التي تتضمن صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أداوت مماثلة توجد لها أسعار سوقية
فائدة معيارية خالية من المخاطر وهوامش االئتمان والعوامل األخرى التي يتم  تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت 

األسعار    استخدامها في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار مؤشرات األسهم والتقلبات المتوقعة في
 وعوامل الربط بينها. 

 
الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح السعر الذي يمكن قبضه من بيع األصل أو دفعه لتسوية االلتزام بموجب    إن الهدف من أساليب التقييم هو

 معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  أ -4-6
 

الدفترية للمو القيم  العادلة بسبب طبيعتها قصيرة  ترى اإلدارة أن  المالية تقارب قيمها  البيانات  المطفأة في  بالتكلفة  المحتسبة  المالية  جودات والمطلوبات 
 األجل. 

 
 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة  ب -4-6
 

راضات التي تماثل تلك المستخدمة في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة  واالفت التقييميتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام أساليب 
 .2020ديسمبر  31المنتهية في 
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 )تابع(  استثمارات في أوراق مالية وموجودات مرتبطة بوحدات 4
  

 )تابع( قياس القيمة العادلة  4-6
 
 العادلة على أساس متكررطة بالوحدات للشركة المقاسة بالقيمة للموجودات المالية والمطلوبات المرتبالقيمة العادلة  ج -4-6
 

 رتبطة بالوحدات: ذه الموجودات المالية والمطلوبات المومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهتقاس بعض الموجودات المالية والمطلوبات المرتبطة بالوحدات للشركة بالقيمة العادلة عند نهاية سنة التقرير. ويبين الجدول التالي معل
 
  القيمة العادلة كما في  

التسلسل الهرمي  
 للقيمة العادلة 

 

 أساليب التقييم والمعطيات الهامة 

 

المعطيات الهامة غير  
 الجديرة بالمالحظة 

 

عالقة المعطيات غير الجديرة بالمالحظة  
   بالقيمة العادلة 

 ديسمبر  31
2021  

 ديسمبر 31
 2020 

    

     درهم ألف    ألف درهم 
         )معاد بيانها(    

                   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ينطبق ال   ال يوجد   أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة  المستوى األول   71,787  20,238 أوراق مالية مدرجة 

 ني ى الثا المستو  22,118  16,450 سندات مدرجة  
 
 ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية  

 7,396  3,819 أوراق مالية غير مدرجة 
 

 المستوى الثالث 
االستثمارات    موجودات  قيمة  صافي  إلى  استناًدا 

 2021األساسية وآخر سعر تداول في عام 
 

 نعم
من   تزيد  الموجودات  قيمة  صافي  في  الزيادة 

 القيمة العادلة  

 5,083  7,364 مارات في صناديق  تثاس
 

 المستوى الثاني 
 
 ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية  

            
المرتبطة   المنتجات  وثائق  حاملي  نيابة عن  بها  محتفظ  استثمارات 

 ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية   المستوى الثاني   175,590  231,059 (3-4بالوحدات )إيضاح 
 

 ال ينطبق 
            

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين تجاه حاملي وثائق المنتجات  
 ال يوجد   الثانوية أسعار العرض في السوق   المستوى الثاني   88,984  124,474 (3-4المرتبطة بالوحدات )إيضاح 

 
 ال ينطبق 

            
العادل  بالقيمة  مقاسة  مالية  الشامل  موجودات  الدخل  خالل  من  ة 

    اآلخر 
 
 

 
 

    

 ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة  المستوى األول   6,587  17 أوراق مالية مدرجة 

  نعم  صافي قيمة الموجودات        المستوى الثالث   300  - أوراق مالية غير مدرجة 
من  تزيد  الموجودات  قيمة  صافي  في  الزيادة 

 يمة العادلة  الق
            

            مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ال ينطبق   ال يوجد   العرض في السوق الثانوية أسعار   المستوى الثاني   264,574  355,533 مطلوبات مرتبطة بوحدات  

 
 عن المطلوبات المذكورة أعاله التي ينبغي تصنيفها ضمن أي مستوى من المستويات المذكورة في الجدول أعاله.  نة. كما ال توجد أي مطلوبات مالية أخرى بصرف النظرال توجد تحويالت بين المستويات أو الفئات خالل الس 



 مساهمة عامة( شركة االتحاد للتأمين )
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 )تابع(  في أوراق مالية وموجودات مرتبطة بوحدات استثمارات  4
 
 )تابع( قياس القيمة العادلة  4-6
 
 )تابع( ات المالية للشركة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر دلة للموجودالقيمة العا ج -4-6
 

المطلوبة إل المرتبطة بالوحدات  المالية والموجودات  تقييمات لالستثمارات في األوراق  بإجراء  عداد  لدى قسم الخزية في الشركة فريق عمل يقوم 
يقدم فريق العمل تقاريره مباشرة إلى المدير المالي ولجنة االستثمار. وتُجرى مناقشات  ى الثالث. وت في المستوالتقارير المالية، بما في ذلك االستثمارا 

 متعلقة بعمليات ونتائج التقييم بين المدير المالي ولجنة االستثمار وفريق التقييم على أساس سنوي. 
 

ل األخذ في االعتبار قيم صافي الموجودات وآخر أسعار تم  يمها من خالكة ويتم تقيتُشتق ُمدخالت المستوى الثالث الرئيسية المستخدمة من قبل الشر
 تداولها. 

 
 وديعة نظامية  5
 

مليون درهم( من قبل شركات التأمين العاملة في دولة اإلمارات    10:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  10يجب إيداع الوديعة النظامية البالغ قيمتها  
إن الوديعة مرهونة لدى البنك كتأمين مقابل ضمان صادر من البنك لصالح مصرف اإلمارات العربية  ة المعينة.  بنوك الوطني العربية المتحدة لدى ال

 المتحدة المركزي )سابقاً، هيئة التأمين( بنفس القيمة.  
 

دة المركزي )سابقاً،  عربية المتحاإلمارات الال يمكن سحب الودائع النظامية، التي تعتمد على طبيعة أنشطة التأمين، إال بموافقة مسبقة من مصرف  
ديسمبر    31٪ سنويًا )0,68٪ إلى  0,6وتعديالته، وتحمل معدالت فائدة من    2007لسنة    6من القانون االتحادي رقم    42هيئة التأمين( وفقًا للمادة  

 ٪ سنويًا(. 1,6٪ إلى 1,15: 2020
 
 أرصدة نقدية وبنكية 6
 
 النقد وما في حكمه  6-1
 

   كما في 
  ر ديسمب 31

 كما في 
  ديسمبر 31

 2021  2020  
  ألف درهم   ألف درهم  
  )معاد بيانها(    
     

  50  50 نقد في الصندوق 
     أرصدة بنكية: 

  2,560  91,831 حسابات جارية لدى البنوك 
  2,532  - ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل 

  5,142  91,881 وما في حكمه نقد 
  ( 584)  - ناقصاً: سحب بنكي على المكشوف 

  4,558  91,881 النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية 

     
  3,870  91,302 داخل اإلمارات العربية المتحدة 

  688  579 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 91,881  4,558  

 
 .2020ديسمبر  31٪ سنويًا كما في 0,42هر أو أقل فائدة بنسبة تحقاق أصلية لمدة ثالثة أشالودائع البنكية بفترات استحمل 
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 ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر  6-2
 

   كما في 
  ديسمبر  31

 كما في
 ديسمبر 31

 2021  2020 
 ألف درهم   درهم ألف  
 نها( )معاد بيا   
    

 220,343  205,965 ودائع بفترات استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر
 
 

 188,635  172,760 داخل اإلمارات العربية المتحدة 

 31,708  33,205 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 205,965  220,343 
 

  ةغ٪ سنويًا(. تم رهن الودائع البنكية البال8,5٪ إلى  0,68:  2020ديسمبر    31سنويًا )  ٪8,5٪ إلى  0,15معدالت فوائد تتراوح من  تحمل الودائع البنكية  
 مليون درهم( كضمان مقابل تسهيالت سحب على المكشوف إلدارة مركز السيولة.  21: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 46,4

 
ديسمبر    31ن درهم )مليو  28إلمارات العربية المتحدة بقيمة  المكشوف من البنوك التجارية في دولة ا   حصلت الشركة على تسهيالت السحب على

٪ سنويًا فوق أعلى معدل فائدة مستحق الدفع على الودائع الثابتة تحت الرهن  1٪ إلى  0,5مليون درهم(، وتحمل معدالت فائدة تتراوح من    13:  2020
ت االئتمانية غير المستخدمة  البنك من وقت آلخر. بلغت قيمة التسهيالمتغير بناء على إشعار كتابي مستلم من    لتسهيل السحب على المكشوف أو معدل 

 مليون درهم(.  12,4:  2020ديسمبر  31مليون درهم ) 28
 
 رأس المال  7
 

 كما في  
  ديسمبر  31

 كما في
 ديسمبر 31

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  

 31) درهم للسهم الواحد 1سهماً بقيمة  330,939,180المصدر والمدفوع بالكامل  رأس المال  
 330,939  330,939 درهم للسهم الواحد( 1سهماً بقيمة  330,939,180: 2020ديسمبر 

 
 احتياطيات  8
 

 طبيعة والغرض من االحتياطيات 
 
 احتياطي نظامي  8-1
 

٪ من رأس  50ي النظامي عن مبلغ يساوي  وفقًا لقانون الشركات التجارية اإلماراتي والنظام األساسي للشركة، قررت الشركة عدم زيادة االحتياط
ألف درهم خالل السنة    1,322الحتياطي النظامي. قامت الشركة بتحويل مبلغ  ٪ من أرباح كل سنة إلى ا 10مالها المدفوع. تقوم الشركة بتحويل  

الشركة تكبدت خسائر خالل السنة المنتهية  ألن    2020ديسمبر    31ولم يتم إجراء أي تحويالت خالل السنة المنتهية في    2021ديسمبر    31المنتهية في  
 إال في الحاالت التي ينص عليها القانون.  . واالحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع  2020ديسمبر  31في 

 
 احتياطي خاص  8-2
 

خاص حتى اجتماع الجمعية  ٪ من صافي األرباح السنوية، إن وجدت، إلى احتياطي  10ام األساسي للشركة، يجوز لمجلس اإلدارة تحويل  وفقًا للنظ 
الخاص لألغراض التي تحددها الجمعية العمومية العادية بناًء على توصيات  العمومية العادية بناًء على اقتراح بوقف التحويل. يمكن استخدام االحتياطي  

ظراً ألن الشركة تكبدت خسائر لم يتم  ، ون 2021ديسمبر    31ألف درهم خالل السنة المنتهية في    1,322مجلس اإلدارة. قامت الشركة بتحويل مبلغ  
 .2020ديسمبر  31إجراء أي تحويالت خالل السنة المنتهية في 
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 )تابع(احتياطيات  8
 
 احتياطي القيمة العادلة  8-3
 

 خالل الدخل الشامل اآلخر.  العادلة من صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة منيتألف احتياطي القيمة 
 
 احتياطي إعادة التأمين 8-4
 

درهم من "الخسائر المتراكمة"  ألف    2,619، قامت الشركة بتحويل مبلغ  2019( لسنة  23من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )  34وفقاً للمادة رقم  
ديسمبر   31ل السنة المنتهية المنتهية في  ازل عنها لشركات إعادة التأمين خال٪ من إجمالي أقساط التأمين المتن0,5إلى "احتياطي إعادة التأمين" بنسبة  

من فترة ألخرى وال يجوز التصرف في    ألف درهم(. يتعين على الشركة تجميع المخصصات  2,266:  2020ديسمبر    31)السنة المنتهية في    2021
ابة على البنوك وشركات التأمين داخل مصرف اإلمارات العربية المتحدة  االحتياطي دون الحصول على موافقة خطية من مساعد محافظ دائرة الرق

 المركزي. 
 
 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  9
 

ل األقساط وتسوية المطالبات وإبرام معامالت مع منشآت أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات  تقوم الشركة، في سياق أعمالها االعتيادية، بتحصي
ء مجلس اإلدارة والشركات  . تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في الشركة وأعضا24في المعيار المحاسبي الدولي رقم    العالقة الوارد

ذه  ارسون فيها نفوذاً إدارياً كبيراً باإلضافة إلى كبار موظفي اإلدارة. ترى إدارة الشركة أن شروط مثل هالتي يسيطرون عليها هم وعائالتهم والتي يم
 المعامالت ال تختلف بصورة جوهرية عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف أخرى. 

 
 ف ذات العالقة المدرجة في أرصدة الحسابات المعنية: في نهاية سنة التقرير، مبين أدناه المبالغ المستحقة من / )إلى( األطرا 

 
 كما في  

  ديسمبر  31
 كما في

 ديسمبر 31
 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )معاد بيانها(    

    أرصدة مع مساهم رئيسي سابق 
 26,173  26,508 (15أقساط مدينة )إيضاح 

 ( 26,173)  ( 26,310) ( 15)إيضاح مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها 
 -  198 صافي األقساط المدينة 

 
 3,130  444 ت المعلنة غير المسددة( إجمالي المطالبات القائمة )المدرجة في المطالبا

 72,270  72,270 استثمارات عقارية معاد تصنيفها إلى "دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية"
 ( 35,770)  ( 35,770) أ(-27القيمة العادلة المسجلة في السنوات السابقة )إيضاح عكس صافي أرباح 

 36,500  36,500 (* 15إيضاح دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )
 ( 36,500)  ( 36,500) أ(* -27وإيضاح  15مخصص على دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح 

 -  - 
 

 المبالغ المستحقة غير محملة بالفائدة ومستحقة الدفع عند الطلب. ولم يتم تقديم أي ضمانات لألطراف ذات العالقة. 
 

  72,3مليون درهم( ضمن االستثمارات العقارية بقيمة دفترية في الدفاتر بمبلغ    36,5االستثمارات العقارية )قدمة المدفوعة مقابل  * تم إدراج الدفعة الم
. يمثل األصل المذكور الموجودات المشتراة من األطراف ذات العالقة  2020ديسمبر    31مليون درهم في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  

قدم مربع مع بنية    150,000وحدة سكنية في مبنى واحد وقطعة أرض مساحتها    60تكون الموجودات المشتراة من  . ت2014و  2013ل سنتي  خال
  56,800قدم مربع من األرض، والتي تم تخفيضها إلى    150,000لشراء    2013تحتية متكاملة. بالنسبة ألحد الموجودات، تم إبرام االتفاقية في سنة  

قدم مربع بناًء على تعليمات مستلمة من رئيس مجلس اإلدارة السابق الذي كان أيًضا ممثاًل للطرف ذي    78,900إلى  وتم تعديلها الحقًا    قدم مربع 
 العالقة.  
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لتزاماتهم تجاه الشركة )المشتري(، ونتيجة لذلك لم تحصل الشركة  ا بلم تِف األطراف المقابلة )األطراف ذات العالقة( في المعامالت المذكورة أعاله  

   على صكوك ملكية ولم تستحوذ على الموجودات المذكورة.

مليون درهم على االستثمارات العقارية التي لم تحصل الشركة على    35,8وقد نتج عن ذلك االعتراف غير الصحيح بأرباح القيمة العادلة البالغة  

ال المقدمة بقيمة  لمالحيازة أو  الدفعات  القانونية بشأنها، وكذلك اختالس  المدفوعة لطرف ذي عالقة مقابل تملك استثمارات    36,5كية  مليون درهم 

مليون درهم( مقابل الموجودات المذكورة والمضي قدًما في اإلجراءات    72,3عقارية. وبناًء عليه، قرر مجلس إدارة الشركة قيد مخصص كامل )

 .2021سبتمبر  30جميع األطراف المعنية السترداد حقوق الشركة، وفقًا لقرار جمعية المساهمين المنعقدة في  دالقانونية ض

 
 أبرمت الشركة خالل السنة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة: 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم   

 بيانها()معاد     
     ت مع مساهم رئيسي سابق مالمعا 

 1,780  1,299  أقساط مكتتبة 
 ( 1,015)  ( 897)  مطالبات مدفوعة 

     
     تعويضات كبار موظفي اإلدارة 

 ( 3,900)  ( 4,388)  منافع قصيرة األجل 
 ( 200)  ( 200)  منافع طويلة األجل 

 ( 3,375)  ( 1,600)  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
     

 ( 600)  -  اإلدارة ان مجلس أتعاب لج

 
الرسوم المدفوعة إلى مجلس اإلدارة السابق والتي تم البدء في إجراءات    2020ديسمبر    31تمثل أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  

 االسترداد بشأنها. 
 

 مطلوبات طارئة  10
 
 كما في  

   ديسمبر 31
2021  

 كما في
   ديسمبر 31

2020 
 درهم ف  أل  ألف درهم  
    

 21,121  15,790 خطابات ضمان* 

 
مليون درهم( صادرة لصالح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )سابقاً، هيئة التأمين(   10:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  10*تشمل  

 (. 5)إيضاح 
 

األعمال الطبيعية. وترى الشركة، بناًء علی مشورة قانونية  تتعرض الشركة، تمشياً مع أغلبية شركات التأمين، لبعض الدعاوى القضائية في سياق  
 اوى القضائية القائمة لن يكون لها تأثير جوهري علی البيانات المالية للشركة. مستقلة، أن نتائج الدع

 
 ممتلكات ومعدات   11

 
 كما في  

  ديسمبر  31
 كما في

 ديسمبر 31
 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  

 ا( )معاد بيانه   
    

 67,860  67,331 (1-11موجودات تشغيلية )إيضاح 
 12,061  3,115 ( 2-11أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز )إيضاح 

 79,921  70,446 ممتلكات ومعدات 
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 )تابع( ممتلكات ومعدات  11
 

 تشغيلية  موجودات 11-1
 

 
أرض بنظام  
 التملك الحر* 

أثاث  
 وتجهيزات 

معدات   
 مركبات  مكتبية 

ت  معدا 
 وب حاس

مجموع الموجودات  
 التشغيلية 

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

       التكلفة: 
 112,454 9,325 872 2,670 15,686 83,901  )كما هو مدرج سابقاً(   2020يناير    1في   

 ( 3422,8) - - - - ( 22,834) ب( -27تعديل السنة السابقة )إيضاح 

 89,620 9,325 872 2,670 15,686 61,067 )معاد بيانها(  2020يناير  1في  
 968 373 - 55 540 - إضافات 

 90,588 9,698 872 2,725 16,226 61,067 )معاد بيانها(  2020ديسمبر  31في 
 991 183 - 81 727 - إضافات 

 ( 50) - ( 50) - - - استبعادات 

 91,529 9,881 822 2,806 95316, 61,067   2021ديسمبر  31في 

       
       االستهالك المتراكم   

 21,254 8,546 464 2,446 9,798 -  2020يناير  1في 
 1,474 312 149 100 913 - المحّمل للسنة 

 22,728 8,858 613 2,546 10,711 -  2020ديسمبر  31في 
 1,520 331 138 83 968    -    المحّمل للسنة 

 ( 50) - ( 50) - - - ات استبعاد 

 24,198 9,189 701 2,629 11,679 -  2021ديسمبر  31في 

       
       القيم الدفترية:  

 67,860 840 259 179 5,515 61,067 )معاد بيانها( 2020ديسمبر  31في 
       

 67,331 692 121 177 5,274 61,067  2021ديسمبر  31في 

 
تمثل دفعات لحيازة استثمار في مشروع ميدان العقاري في اإلمارات العربية المتحدة بقيمة    أعمال تطوير قيد اإلنجاز  ، تم تحويل من 2018* خالل  
تم نقل الملكية وسند الملكية السم الشركة.    2019ألف درهم )األرض المملوكة بنظام التملك الحر( إلى الموجودات التشغيلية. في سنة    82,045دفترية  

ألف درهم    59,210، قامت الشركة بإعادة بيان قيمة األرض المملوكة بنظام التملك الحر لتكون بمبلغ  2021ديسمبر    31المنتهية في  وخالل السنة  
 ب إلعادة البيان فيما يتعلق بتقييم بالقيمة الدفترية لألرض المملوكة بنظام التملك الحر(.-27)راجع إيضاح 

 
   م التملك الحر وتُعرض األرض بنظام التملك الحر بالتكلفة.المقر الرئيسي للشركة على األرض بنظا أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً إلنشاء

 
 الية قيد اإلنجاز أعمال رأسم  11-2

 

 
 كما في 

 ديسمبر  31
 كما في 

 ديسمبر 31

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  
 

   
 10,384  12,061 يناير 1في 

 1,902  1,832 إضافات 
 -  ( 2,387) السنة  ت خاللمحذوفا

 -  ( 3,359) عكوسات خالل السنة 
 ( 225)  ( 5,032) تحويالت خالل السنة 

 12,061  3,115 ديسمبر  31في 
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 ذمم دائنة لحاملي الوثائق ذوي المنتجات المرتبطة بوحدات  12
 

ر. يتم استثمار الجزء االستثماري نيابة عن حملة الوثائق  تصدر الشركة وثائق مرتبطة بالوحدات والتي تحتوي على مخاطر التأمين ومكونات استثما
 المالية. من هذه البيانات  3-4كما هو موضح في إيضاح 

 
  الحركة خالل السنة: 

 كما في  
  ديسمبر  31

 كما في
 ديسمبر  31 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  

 )معاد بيانها(    
    

 192,438  286,798 يناير 1كما في 

 108,089  108,368 ت ريامشت

 ( 23,842)  ( 58,521) مبيعات 

 ( 7,150)  ( 2,436) تكاليف أخرى 

 17,263  34,678 القيمة العادلة للمنتجات المرتبطة بالوحدات التغير في  

 368,887  286,798 
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 13
 

 

   كما في
 ديسمبر   31

2021  

 كما في
 ديسمبر   31 

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 بيانها( )معاد    

    
    إجمالي مطلوبات عقود التأمين 

 245,666  579,170 مطالبات معلنة غير مسددة 

 117,418  100,358 مطالبات متكبدة غير معلنة 

 4,095  6,974 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 2,181  8,048 احتياطي المخاطر السارية 

 3,620  3,544 مستردات الطرف الثالث 

 107,721  139,040 احتياطي حسابي 

 245,387  253,786 أقساط غير مكتسبة 

 14,329  14,329 مخصص المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة 

 740,417  1,105,249 إجمالي مطلوبات عقود التأمين 

    
 

    موجودات عقود إعادة التأمين 
 ( 188,746)  ( 506,533) مطالبات معلنة غير مسددة 

 ( 71,603)  ( 65,379) مطالبات متكبدة غير معلنة 

 7,804  2,672 احتياطي المخاطر السارية 

 ( 10,212)  ( 8,163) مستردات الطرف الثالث 

 ( 92,932)  ( 119,373) احتياطي حسابي 

 ( 132,576)  ( 134,738) أقساط غير مكتسبة 

 ( 488,265)  ( 831,514) التأمينمجموع موجودات عقود إعادة 

    
    الصافي 

 56,920  72,637 مطالبات معلنة غير مسددة 

 45,815  34,979 مطالبات متكبدة غير معلنة 

 4,095  6,974 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 9,985  10,720 احتياطي المخاطر السارية 

 ( 6,592)  ( 4,619) مستردات الطرف الثالث 

 14,789  19,667 احتياطي حسابي 

 112,811  119,048 أقساط غير مكتسبة 

 14,329  14,329 مخصص المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة 

 252,152  273,735 صافي مطلوبات عقود التأمين 

    
 

ألف درهم،   259,406ألف درهم ومبلغ  1,079,213الي وصافي مطلوبات عقود التأمين بمبلغ نه للشركة إجمالذي تم تعيي اعتمد الخبير االكتواري
ألف درهم على التوالي(. إن الفرق في    237,823ألف درهم ومبلغ    712,256: مبلغ  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31على التوالي كما في  

صص المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة، ومستردات الطرف الثالث مقابل المطالبات  ه يرجع إلى مخالمذكورة أعالالشهادة االكتوارية والمبالغ  
اإليضاح   في  واالفتراضات  المنهجيات  في  التغييرات  تفاصيل  وترد  المدفوعة.  والمطالبات  التقدير    4-1-25القائمة  إجراء  تم  المالية.  البيانات  من 

 2007لسنة    6ي مستقل وفقًا لمتطلبات اللوائح المالية الجديدة الصادرة بموجب القانون االتحادي رقم  ل خبير اكتوارالتأمين من قباالكتواري لمطلوبات  
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المعلنة في تاريخ ا خدام  لتقرير باستوتعديالته المتعلقة بشركات ووكالء التأمين. يتم عمل تقديرات للتكلفة 

للفروق  ن األساليب االمجموعة م الحالية، والتي قد تشمل هامشاً  التجريبية واالفتراضات  البيانات  إلى  المتوقعة استناداً  للمطالبات  القياسية  كتوارية 
 السلبية. 
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 )تابع(مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  13
 

 إجمالي وصافي المطالبات المتكبدة  13-1
 

 ديسمبر   31في للسنة المنتهية   

   المجموع  على الحياة   عام   
  2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   
 )معاد بيانها(          

          إجمالي المطالبات المتكبدة 
 ( 355,455) ( 360,026)  ( 70357,) ( 88,190)  ( 297,752) ( 271,836)  مطالبات مسددة خالل السنة 

 17,487 ( 333,504)  ( 8,967) ( 24,862)  26,454 ( 308,642)  الحركة في المطالبات المعلنة غير المسددة 
 1,709 17,060  ( 5,024) ( 844)  6,733 17,904  الحركة في المطالبات المتكبدة غير المعلنة 

 160 ( 2,879)  ( 192) ( 698)  352 ( 2,181)  الحركة في احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
 ( 1,072) ( 5,867)  662 ( 7,272)  ( 1,734) 1,405  الحركة في احتياطي المخاطر السارية 
 602 76  - -  602 76  الحركة في مستردات الطرف الثالث 

  (563,274 ) (265,345 )  (121,866 ) (71,224 )  (685,140 ) (336,569 ) 

          
          المستردة من شركات إعادة التأمين لتأمين مطالبات ا

 234,650 218,611  50,043 74,843  184,607 143,768  حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة خالل السنة 
 ( 9530,9) 317,787  8,014 23,477  ( 39,009) 294,310  الحركة في حصة إعادة التأمين من المطالبات المعلنة غير المسددة 
 6,890 ( 6,224)  5,303 726  1,587 ( 6,950)  الحركة في حصة إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة غير المعلنة 

 1,769 5,132  ( 347) 7,272  2,116 ( 2,140)  الحركة في حصة إعادة التأمين من احتياطي المخاطر السارية 
 ( 6,109) ( 2,049)     ( 6,109) ( 2,049)  ث الطرف الثالالحركة في حصة إعادة التأمين من مستردات 

  426,939 143,192  106,318 63,013  533,257 206,205 

          
 ( 130,364) ( 151,883)  ( 8,211) ( 15,548)  ( 122,153) ( 136,335)  صافي المطالبات المتكبدة 
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 )تابع(لتأمين مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة ا  13
 

 المطالبات  جداول تطّور 13-2
 

  معلنة غير المسددة والمطالبات المتكبدة غير الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. يبين الجزء العلوي من الجدول التالي كيفية تغير تقدير الشركة للمطالبات اإلجمالية الإن تطور مطلوبات التأمين يعتبر وسيلة لقياس قدرة 
ة  ات المتراكمة والمبالغ المدرجة في بيان المركز المالي. تبين الجداول التالية تقدير الشركة للمطالبات اإلجمالية المعلنة غير المسدد المعلنة لكل حادث بنهاية كل سنة الحقة، بينما يبين الجزء السفلي من الجدول تسوية بين المطالب

 .2021إلى  2015والمطالبات المتكبدة غير المعلنة للسنوات من قبل 
 

 إجمالي المطالبات المتكبدة 
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 2016 وما قبلها  2015 سنة الحادث 

 ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

 3,360,726 738,020 432,109 452,906 488,199 521,591 465,877 262,024 في نهاية سنة التقرير 
 2,674,086 - ,753404 404,673 461,093 525,694 455,472 422,401 بعد سنة واحدة 

 2,252,202 - - 391,182 438,368 542,901 449,009 430,742 بعد سنتين 
 1,838,920 - - - 427,437 525,402 451,401 434,680 بعد ثالث سنوات 
 1,370,459 - - - - 526,553 448,419 395,487 بعد أربع سنوات 

 831,079 - - - - - 444,834 386,245 بعد خمس سنوات 
 379,528 - - - - - - 379,528 ست سنوات  بعد

 3,312,307 738,020 404,753 391,182 427,437 526,553 444,834 379,528 تقدير المطالبات المتراكمة
 

 ( 2,644,902) ( 243,327) ( 314,041) ( 364,476) ( 419,300) ( 494,548) ( 436,038) ( 373,172) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 

 3,960 - - - - - - - لهاوما قب 2014
مستردات الطرف الثالث مقابل المطالبات  

 8,163 5,854 575 214 246 713 441 120 المدفوعة 

مجموع إجمالي االحتياطيات المدرجة في 
 679,528 500,547 91,287 26,920 8,383 32,718 9,237 6,356 بيان المركز المالي 
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 )تابع(عقود إعادة التأمين مطلوبات عقود التأمين وموجودات  13
 

 )تابع(     المطالبات جداول تطّور 13-2
 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 2016 وما قبلها  2015 سنة الحادث 

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

         

 1,276,974 171,164 145,162 176,266 198,735 242,311 202,147 141,189 رير في نهاية سنة التق
 1,136,579 - 132,443 165,556 192,418 257,480 219,345 169,337 بعد سنة واحدة 

 1,011,401 - - 159,668 188,247 259,920 224,991 178,575 بعد سنتين 
 851,918 - - - 4186,14 256,282 226,115 183,377 سنوات بعد ثالث  

 667,533 - - - - 257,054 225,336 185,143 بعد أربع سنوات 
 410,919 - - - - - 225,554 185,365 بعد خمس سنوات 
 185,409 - - - - - - 185,409 بعد ست سنوات 

 1,317,436 171,164 132,443 159,668 186,144 257,054 225,554 185,409 تقدير المطالبات المتراكمة
 

 ( 1,216,523) ( 105,664) ( 116,254) ( 155,206) ( 182,354) ( 251,106) ( 222,969) ( 182,970) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 

 2,084 - - - - - - - وما قبلها 2014
مستردات الطرف الثالث مقابل المطالبات  

 4,619 2,724 291 128 206 709 441 120 المدفوعة 

المدرجة في بيان  مجموع صافي االحتياطيات 
 107,616 68,224 16,480 4,590 3,996 6,657 3,026 2,559 المركز المالي 
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 )تابع( مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 13
 

 المسددة والمطالبات المتكبدة غير المعلنة ومصاريف تسوية الخسائر حركة المطالبات المعلنة غير  13-3
 

 
2021 

  ألف درهم 
2020 

 ألف درهم 

  اإلجمالي  
حصة شركات إعادة  

  اإلجمالي   الصافي   التأمين 
 حصة شركات إعادة 

 الصافي   التأمين 

            
 43,412  ( 219,741)  263,153  56,920  ( 188,746)  245,666 مطالبات معلنة غير مسددة 

 54,414  ( 64,713)  119,127  45,815  ( 71,603)  117,418 مطالبات متكبدة غير معلنة 

 97,826  ( 284,454)  382,280  102,735  ( 260,349)  363,084 المجموع في بداية السنة 

 ( 120,805)  234,650  ( 355,455)  ( 141,415)  218,611  ( 360,026) (1-13مبالغ نقدية مدفوعة عن مطالبات مسددة خالل السنة )إيضاح 

            التغيرات في المطلوبات: 

 145,167  ( 286,961)  432,128  171,164  ( 566,856)  738,020 شئة عن مطالبات السنة الحالية نا

 ( 19,453)  76,416  ( 95,869)  ( 24,868)  36,682  ( 61,550) ناشئة عن مطالبات السنة السابقة 

 102,735  ( 260,349)  363,084  107,616  ( 571,912)  679,528 المجموع في نهاية السنة 
            

 56,920  ( 188,746)  245,666  72,637  ( 506,533)  579,170 مطالبات معلنة غير مسددة 
 45,815  ( 71,603)  117,418  34,979  ( 65,379)  100,358 مطالبات متكبدة غير معلنة 

 102,735  ( 260,349)  363,084  107,616  ( 571,912)  679,528 المجموع في نهاية السنة 
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 )تابع( مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 13
 

 أقساط غير مكتسبة  13-4
 

 كما يلي: 2020و 2021ديسمبر  31المكتسبة خالل السنتين المنتهيتين في كانت حركة األقساط غير 
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 الصافي  أمينحصة شركات إعادة الت اإلجمالي  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

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

 118,650 112,811 ( 161,320) ( 132,576) 279,970 245,387 في بداية السنة 
 371,358 376,244 ( 496,553) ( 523,839) 867,911 900,083 (21أقساط مكتتبة خالل السنة )إيضاح 

 ( 377,197) ( 370,007) 525,297 521,677 ( 902,494) ( 891,684) أقساط مكتسبة خالل السنة 

 112,811 119,048 ( 132,576) ( 134,738) 245,387 253,786 في نهاية السنة 

 
 احتياطي المخاطر السارية  13-5

 
 على النحو التالي:  2020و 2021مبر ديس 31كانت حركة احتياطي المخاطر السارية خالل السنتين المنتهيتين في 

 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 الصافي  حصة شركات إعادة التأمين اإلجمالي  

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

       

 10,682 9,985 9,573 7,804 1,109 2,181 في بداية السنة 

 1,072 5,867 - - 1,072 5,867 ضافات خالل السنة إ
 ( 1,769) ( 5,132) ( 1,769) ( 5,132) - - تحرير خالل السنة 

 9,985 10,720 7,804 2,672 2,181 8,048 نهاية السنة في 
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 )تابع( مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 13
 

 احتياطيات حسابية  13-6
 

 كما يلي: 2020و 2021ديسمبر  31في   الحتياطات الحسابية خالل السنتين المتهيتينكانت حركة ا 
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 الصافي  حصة شركات إعادة التأمين اإلجمالي  

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

       

 12,385 14,789 ( 86,286) ( 92,932) 98,671 107,721 نة في بداية الس

 5,505 6,574 ( 38,783) ( 41,777) 44,288 48,351 اعمال جديدة 

 1,090 1,301 ( 3,045) ( 3,213) 4,135 4,514 زيادات أخرى 

 ( 361) ( 431) 993 1,047 ( 1,354) ( 1,478) الوفيات / االستحقاقات / االنسحابات 

 ( 3,830) ( 2,566) 34,189 17,502 ( 8,0193) ( 20,068) تحرير آخر 

 14,789 19,667 ( 92,932) ( 119,373) 107,721 139,040 في نهاية السنة 

 
 مستردات الطرف الثالث  13-7

 
 على النحو التالي:  2020و 2021ديسمبر  31كانت حركة مستردات الطرف الثالث خالل السنتين المنتهيتين في 

 
 

 بر ديسم  31للسنة المنتهية في  

 الصافي  شركات إعادة التأمينحصة  اإلجمالي  

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

       

 ( 12,099) ( 6,592) ( 16,321) ( 10,212) 4,222 3,620 في بداية السنة 

 ( 3,191) ( 92,86) ( 6,229) ( 6,131) 3,038 3,262 إضافات خالل السنة 
 8,698 4,842 12,338 8,180 ( 3,640) ( 3,338) تحرير خالل السنة 

 ( 6,592) ( 4,619) ( 10,212) ( 8,163) 3,620 3,544 في نهاية السنة 
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 )تابع( مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 13
 

 مخصص المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة  13-8
 

 على النحو التالي:  2020و 2021ديسمبر  31مطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة خالل السنتين المنتهيتين في الحركة مخصص  
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 الصافي  حصة شركات إعادة التأمين اإلجمالي  

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

       

 14,329 14,329 - - 14,329 14,329 في بداية السنة 

 - - - - - - إضافات خالل السنة 
 - - - - - - تحرير خالل السنة 

 14,329 14,329 - - 14,329 14,329 في نهاية السنة 
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 )تابع( التأمينمطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة  13
 

 جدول الحساسية  13-9
 

بات عقود التأمين. بالنسبة للمطلوبات المترتبة على عقود التأمين طويلة األجل ذات  يوضح الجدول التالي حساسية قيمة مطلوبات عقود التأمين المفصح عنها في هذا اإليضاح للتحركات في االفتراضات المستخدمة في تقدير مطلو
، بناًء  2020أو  2021اللتزام. لم تنشأ خسائر في عام التغييرات في االفتراضات في حدوث تغيير في مبلغ المطلوبات، ما لم يكن التغيير شديًدا بما فيه الكفاية إلجراء تعديل اختبار كفاية ا  الثابتة والمضمونة، لن تتسببالشروط 

 دي إلى إجراء تعديل، ثم يشير إلى تعديل االلتزام المطلوب نتيجة لمزيد من التدهور في المتغير. توى المتغير المعني الذي سيؤعلى نتائج اختبار كفاية االلتزام. يوضح الجدول أدناه مس
 

 يوضح الجدول أدناه تفاصيل الحساسية للمطلوبات المترتبة على عقود التأمين. 
 

 الحساسية الكلية لصافي النتائج 

 فئة المخصصات الفنية

 ألف درهم 

 تقدير أفضل  تقدير

 متفائل  تقدير متشائم 

 17,476 19,667 21,825 افتراض الوفيات 

 18,970 19,667 20,094 افتراض معدل الخصم 

 19,448 19,667 19,720 افتراض المصاريف 

 19,444 19,667 19,734 افتراض تضخم المصاريف 

    

 عوامل الحساسية 

 

 تقدير أفضل  تقدير

 متفائل  تقدير متشائم 

   ٪10انخفاض معدالت الوفيات بنسبة     أفضل تقدير للوفيات    ٪10الوفيات بنسبة  زيادة معدالت  افتراض الوفيات 

  ٪0,5انخفاض في معدالت الخصم بنسبة     أفضل تقدير لمعدل الخصم    ٪0,5زيادة معدل الخصم بنسبة   افتراض معدل الخصم 

   ٪10اض المصاريف بنسبة انخف    أفضل تقدير للمصاريف   ٪10زيادة المصاريف بنسبة   افتراض المصاريف 

  ٪0,5زيادة في التضخم بنسبة   افتراض تضخم المصاريف 
أفضل تقدير لتضخم   

   المصاريف
  ٪0,5انخفاض التضخم بنسبة  

 
.2020و 2021ديسمبر  31باالحتياطيات الحسابية للسنتين المنتهيتين في لم تطرأ أي تغييرات على االفتراضات الخاصة 
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 ت معلومات القطاعا 14
 

 تحديد القطاعات المدرجة في التقرير 
 

 معلومات القطاعات الرئيسية
 تقديم تقرير عنهما وهما على النحو التالي:يتم تنظيم الشركة لألغراض اإلدارية في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعان يتوّجب 

 مين الطبي والتأمين البحري والتأمين ضد الحريق والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد المسؤولية والتأمين الهندسي والحوادث العامة.قطاع التأمين العام، ويشمل التأمين على السيارات والتأ  .1
 الجماعي والفردي على الحياة وتأمين االئتمان على الحياة.قطاع التأمين على الحياة، ويشمل التأمين   . 2

 
 عمال. كة بموجبه بتقديم تقارير حول معلوماتها القطاعية الرئيسية لمدير العمليات الرئيسي صانع القرار، وال توجد أي معامالت بين قطاعات األهذه القطاعات هي األساس الذي تقوم الشر

 
 نتائج القطاع 

 المجموع   التأمين على الحياة   العام التأمين  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   م ألف دره  ألف درهم   ألف درهم  

 )معاد بيانها(     )معاد بيانها(     )معاد بيانها(    

              إيرادات االكتتاب 
 867,911  900,083  282,634  244,090  585,277  655,993 إجمالي األقساط المكتتبة 

 ( 496,553)  ( 523,839)  ( 145,003)  ( 129,748)  ( 351,550)  ( 394,091)   أقساط إعادة تأمين متنازل عنها

 371,358  376,244  137,631  114,342  233,727  261,902 صافي األقساط المتبقية 

            المكتسبة واالحتياطي الحسابي صافي التغير في احتياطي األقساط غير 
 (63,495)  ( 111,249)  (67,330)  ( 104,950)  3,835  ( 6,299) واحتياطي حملة الوثائق   

 307,863  264,995  70,301  9,392  237,562  255,603 صافي األقساط المكتسبة 

 77,649  92,014  11,282  17,982  66,367  74,032 إجمالي العموالت المكتسبة 

 385,512  357,009  81,583  27,374  303,929  329,635 مجموع إيرادات االكتتاب 

            
            تتاب مصاريف االك

 ( 130,364)  ( 151,883)  (8,212)  ( 15,548)  ( 122,152)  ( 136,335) صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 105,899)  ( 91,062)  (52,720)  ( 25,259)  (53,179)  ( 65,803) عموالت متكبدة 

 (95,018)  ( 90,884)  (33,077)  ( 29,053)  (61,941)  ( 61,831) مصاريف إدارية 

 (46,732)  ( 38,406)  (14,070)  ( 7,741)  (32,662)  ( 30,665) ليف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب تكا

            العادلة الستثمارات محتفظ بها صافي الحركة في القيمة  
 17,263  34,678  17,263  34,678  -  - للمنتجات المرتبطة بالوحدات   

 ( 360,750)  ( 337,557)  (90,816)  ( 42,923)  ( 269,934)  ( 34294,6) مجموع مصاريف االكتتاب 

 24,762  19,452  (9,233)  ( 15,549)  33,995  35,001 مجموع )خسائر( / إيرادات االكتتاب

 ( 2,052)  5,429         صافي خسائر االستثمار 

 ( 23,271)  ( 10,062)         مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 ( 3,375)  ( 1,600)         اء مجلس اإلدارة مكافآت أعض 

 ( 3,936)  13,219         ربح / )خسارة( السنة 
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 )تابع( معلومات القطاعات  14
 

 موجودات ومطلوبات القطاع 
 

 المجموع   الحياة  على   التأمين  العام  التأمين

  31 في  كما 
  ديسمبر 

  31 في كما
  ديسمبر

  31 في  كما
  ديسمبر 

  31 في كما
  ديسمبر

  31 في  كما
  ديسمبر 

  31 في كما
 ديسمبر

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 درهم ألف  درهم  ألف   درهم ألف  درهم  ألف     ألف درهم   درهم  ألف  
 (بيانها)معاد     (بيانها)معاد     (بيانها)معاد    

            الموجودات 
 79,921  70,446  119,98  17,611  59,940  52,835 ومعدات  ممتلكات

 16,761  14,574  12,521  9,376  4,240  5,198 ملموسة  غير موجودات

 10,000  10,000  4,000  4,000  6,000  6,000 نظامية  وديعة

 3,599  637  900  159  2,699  478 االستخدام  حق   موجودات

 113,271  8847,8  28,275  12,822  84,996  35,066 مالية  أوراق  في  استثمارات

 286,798  368,887  286,798  368,887  -  - بوحدات  مرتبطة موجودات

 488,265  831,514  143,902  201,956  344,363  629,558 التأمين   إعادة عقود  موجودات

 0,34322  205,965  91,019  92,879  129,324  113,086 أشهر  ثالثة على تزيد أصلية  استحقاق بفترات بنكية ودائع

 401,497  356,202  100,252  78,792  301,245  277,410 أخرى  مدينة وذمم مدينة تأمين ذمم

 5,142  91,881  1,286  22,970  3,856  68,911 حكمه  في  وما نقد

 1,625,597  1,997,994  688,934  809,452  936,663  1,188,542 الموجودات  مجموع

            
 المطلوبات 

           
 10,962  12,873  2,741  3,218  8,221  9,655 للموظفين الخدمة  نهاية مكافآت  مخصص 

 740,417  1,105,249  181,890  246,962  558,527  858,287 التأمين عقود مطلوبات 

 364,792  275,500  72,074  57,021  292,718  218,479 أخرى  دائنة  وذمم دائنة تأمين ذمم

 286,798  368,887  286,798  368,887  -  - بالوحدات  المرتبطة المنتجات وثائق  لحاملي  دائنة ذمم

 584  -  -  -  584  - المكشوف  على بنكية سحوبات 

 1,403,553  1,762,509  543,503  676,088  860,050  1,086,421 المطلوبات  مجموع
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 )تابع( معلومات القطاعات  14
 

 )تابع(  طاعموجودات ومطلوبات الق 
 المجموع   الحياة التأمين على   التأمين العام  

  31كما في  
  ديسمبر 

  31كما في 
  ديسمبر 

   31كما في 
  ديسمبر 

  31كما في 
  ديسمبر 

  31كما في 
  ديسمبر 

 31كما في 
 ديسمبر 

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

 )معاد بيانها(     )معاد بيانها(     )معاد بيانها(    
            

    حقوق الملكية
 

 
 

 
      

 330,939  330,939  100,000  100,000  230,939  230,939 رأس المال 

 14,865  16,187  -  -  14,865  16,187 احتياطي نظامي 

 14,865  ,18716  -  -  14,865  16,187 احتياطي خاص 

 2,266  4,885  508  1,157  1,758  3,728 التأمين احتياطي إعادة 

 ( 11,274)  156  ( 4,292)  ( 1,434)  ( 6,982)  1,590 احتياطي القيمة العادلة 

 ( 129,617)  ( 132,869)  49,215  33,641  ( 178,832)  ( 166,510) خسائر متراكمة 

 222,044  235,485  145,431  133,364  76,613  102,121 مجموع حقوق الملكية 

 1,625,597  1,997,994  688,934  809,452  936,663  1,188,542 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 
 

 يعرض الجدول التوزيع الجغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة
 

 ديسمبر       31للسنة المنتهية في        

 2021  2020 
 هم ألف در  ألف درهم  
    

 747,149  753,672 اإلمارات العربية المتحدة 
 119,382  145,038 دول مجلس التعاون الخليجي 

 1,380  1,373 أخرى

 900,083  867,911 

 
لتحقيق اإليرادات. ال ينطبق اإلفصاح عن القطاع الجغرافي على الموجودات غير المتداولة. وال تعتمد الشركة على عميل واحد 
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 أمين مدينة وذمم مدينة أخرىذمم ت  15
 

 

   كما في
  ديسمبر 31

2021 

  كما في 
ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 )معاد بيانها(    
    

 295,225  280,295 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 24,722  22,595 مبالغ مستحقة من شركات التأمين

 26,555  23,422 ينمبالغ مستحقة من شركات إعادة التأم 

التأمين وشركات   الوثائق ووسطاء  المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من حملة  الديون  مخصص 

 ( 34,499)   إعادة التأمين(

 
(24,849 ) 

 26,173  26,508 ( 9مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 ( 26,173)  ( 26,310) ( 9قة( )إيضاح تحصيلها )مبالغ مستحقة من أطراف ذات عال مخصص الديون المشكوك في  

 292,011  321,653 

 54,582  38,946 ذمم مدينة أخرى 

 -  ( 271) (1-13مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 

 36,500  36,500 (* 9دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح 

 ( 36,500)  ( 36,500) (* 9مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح مخصص دفعة 

 20,829  19,061 (2-15تكلفة استحواذ مؤجلة )إيضاح 

 ً  4,433  6,455 مصاريف مدفوعة مقدما
 356,202  401,497 

 

  

 

 كما في 
ديسمبر   31

2021 

 كما في 
ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 بيانها( )معاد    

    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 226,408  224,634 من حملة الوثائق والوسطاء  مبالغ مستحقة

 24,722  22,595 مبالغ مستحقة من شركات التأمين

 5,670  2,802 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين

الوثائق ووسطاء التأمين وشركات  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من حملة  

 ( 22,578)   إعادة التأمين(

 
(18,175 ) 

 26,173  26,508 ( 9مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 ( 26,173)  ( 26,310) ( 9مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( )إيضاح 

 227,651  238,625 

 54,582  38,946 ذمم مدينة أخرى 

 -  ( 271) (1-13مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها )إيضاح 

 36,500  36,500 (* 9دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح 

 ( 36,500)  ( 36,500) (* 9مخصص دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح 

 20,829  19,061 (2-15تكلفة استحواذ مؤجلة )إيضاح 

 ً  4,433  6,455 مصاريف مدفوعة مقدما

 291,842  318,469 

    

 

   كما في

ديسمبر   31

2021 

  كما في 

ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )معاد بيانها(    

    خارج اإلمارات العربية المتحدة 
 68,817  55,661 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 20,885  20,620 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين

حصيلها )مبالغ مستحقة من حملة الوثائق ووسطاء التأمين وشركات  مخصص الديون المشكوك في ت

 ( 6,674)  ( 11,921)   إعادة التأمين(

 64,360  83,028 

    



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

57 

 )تابع( ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  15
 

مليون درهم    72,3بقيمة دفترية في الدفاتر تبلغ    مليون درهم( كاستثمارات عقارية   36,5* تم إدراج المبلغ المدفوع مقدًما مقابل االستثمارات العقارية )
مذكور الموجودات المشتراة من األطراف ذات العالقة خالل سنتي  . يمثل األصل ال2020ديسمبر    31في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  

قدم مربع مع بنية تحتية متكاملة.    150,000مساحتها  وحدة سكنية في مبنى واحد وقطعة أرض    60. تتكون الموجودات المشتراة من  2014و  2013
قدم مربع وتم    56,800مربع من األرض، والتي تم تخفيضها إلى  قدم    150,000لشراء    2013بالنسبة ألحد الموجودات، تم إبرام االتفاقية في سنة  

أيًضا ممثاًل للطرف ذي العالقة. لم تِف األطراف المقابلة )األطراف  قدم مربع بناًء على تعليمات من الرئيس السابق الذي كان    78,900تعديلها الحقًا إلى  
الشركة )المشتري(، ونتيجة لذلك، لم تحصل الشركة على صكوك ملكية وال تملك األصل    ذات العالقة( في المعامالت المذكورة أعاله بالتزاماتهم تجاه

مليون درهم على االستثمارات العقارية التي لم تحصل الشركة    35,8العادلة بقيمة  المذكور. وقد نتج عن ذلك االعتراف غير الصحيح بأرباح القيمة  
مليون درهم المدفوعة إلى طرف ذي عالقة من أجل االستحواذ على    36,5ختالس الدفعات المقدمة بقيمة  على حق الملكية أو الملكية القانونية بشأنها، وا

مليون درهم( مقابل الموجودات المذكورة والمضي قدًما في    72,3إدارة الشركة حجز مخصص كامل )االستثمارات العقارية. وبناًء عليه، قرر مجلس  
  .2021سبتمبر  30ف المعنية، السترداد حقوق الشركة، وفقًا لقرار اجتماع جمعية المساهمين المنعقد في اإلجراءات القانونية، ضد جميع األطرا 

 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  15-1

 

 
   كما في

 ديسمبر   31
2021 

  كما في 
 ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

    
    

 27,758  51,022 الرصيد في بداية السنة 

 23,271  10,062 المخصص خالل السنة 

 ( 7)  ( 4) المحذوف خالل السنة 

 51,022  61,080 الرصيد في نهاية السنة 

    
 

 تكاليف استحواذ مؤجلة  15-2
 

 

   ا فيكم
ديسمبر   31

2021 

  كما في 
ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 )معاد بيانها(    

    
 22,392  20,829 السنة الرصيد في بداية  

 104,336  89,294 عموالت مدفوعة خالل السنة 
 ( 105,899)  ( 91,062) عموالت متكبدة خالل السنة 

 20,829  19,061 الرصيد في نهاية السنة 

    
 
 
 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

58 

 )تابع( ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  15
 

 المدينة من التأمين وإعادة التأمين أعمار مجموع الذمم  15-3
 

 المجموع  -أعمار الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين  15-3-1
 

       2021ديسمبر  31كما في 
 التأخر في السداد حسب عدد األيام  

 
 يوماً  30>  غير مستحقة بعد 

 30 - 90 

 ً  يوما

 91 - 180  

 ً  يوما

181 - 365  

 ً  يوما

 365أكثر من 

 المجموع  يوماً 

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

        
 280,295 43,868 18,306 46,116 51,805 29,589 90,611 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 22,595 14,575 2,756 1,739 1,015 1,128 1,382 من شركات التأمينمبالغ مستحقة 

 23,422 13,950 1,625 2,309 319 911 4,308 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين

 326,312 72,393 22,687 50,164 53,139 31,628 96,301   المجموع

 ( 34,499) ( 33,865) ( 215) ( 55) ( 193) ( 57) ( 114)   ائق ووسطاء التأمين وشركات إعادة التأمين(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من حملة الوث

 26,508 26,317 70 36 - 82 3 ( 9مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 ( 26,310) ( 26,310) - - - - - مخصص مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 292,011 38,535 22,542 14550, 52,946 31,653 96,190 المجموع 

 
 

       2020ديسمبر  31كما في 
 التأخر في السداد حسب عدد األيام  

 
ً  30>  غير مستحقة بعد  ً   90  -  30  يوما ً  180 - 91  يوما  يوما

181 - 365  

 ً  يوما

 365أكثر من 

 ً  المجموع  يوما

 م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        
 295,225 60,177 25,798 45,359 26,865 34,007 103,019 الوثائق والوسطاء مبالغ مستحقة من حملة 

 24,722 11,969 5,646 1,753 1,105 1,667 2,582 مبالغ مستحقة من شركات التأمين

 26,555 14,829 1,902 735 2,021 1,033 6,035 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين

 346,502 86,975 33,346 47,847 29,991 36,707 111,636   المجموع

 ( 24,849) ( 24,849) - - - - -   مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من حملة الوثائق ووسطاء التأمين وشركات إعادة التأمين(

 6,1732 25,603 258 134 61 4 113 ( 9مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 ( 26,173) ( 25,603) ( 258) ( 134) ( 61) ( 4) ( 113) مستحقة من أطراف ذات عالقة مخصص مبالغ 

 321,653 62,126 33,346 47,847 29,991 36,707 111,636 المجموع 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

59 

 )تابع( ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  15
 

 )تابع(  أعمار مجموع الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين 15-3
 

 داخل اإلمارات العربية المتحدة  -أعمار الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين  15-3-2
 

       2021ديسمبر  31كما في 
 التأخر في السداد حسب عدد األيام  

 
 يوماً  30>  غير مستحقة بعد 

 30 - 90 

 ً  يوما

 91 - 180  

 ً  يوما

181 - 365  

 ً  يوما

 365أكثر من 

 المجموع  يوماً 

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

        
 224,634 41,976 14,365 31,888 36,686 13,697 86,022 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 22,595 14,575 2,756 1,739 1,015 1,128 1,382 مبالغ مستحقة من شركات التأمين

 2,802 2,250 441 - 11 50 50 إعادة التأمينمبالغ مستحقة من شركات  

 250,031 58,801 17,562 33,627 37,712 14,875 87,454   المجموع

 ( 22,578) ( 22,155) ( 148) ( 17) ( 150) ( 38) ( 70)   مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من حملة الوثائق ووسطاء التأمين وشركات إعادة التأمين(

 26,508 26,317 70 36 - 82 3 ( 9حقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح مبالغ مست

 ( 26,310) ( 26,310) - - - - - مخصص مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 227,651 36,653 17,484 33,646 37,562 14,919 87,387 المجموع 

 
       2020ديسمبر  31كما في 

 األيام التأخر في السداد حسب عدد  

 
ً  30>  ستحقة بعد غير م  يوما

 30 - 90 

 ً  يوما

 91 - 180 

 ً  يوما

181 - 365  

 ً  يوما

 365أكثر من 

 ً  المجموع  يوما

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

        
 226,408 41,548 24,658 39,879 19,302 26,766 74,255 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 24,722 11,969 5,646 1,753 1,105 1,667 2,582 مبالغ مستحقة من شركات التأمين

 5,670 2,553 291 68 371 359 2,028 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين

 256,800 56,070 30,595 41,700 20,778 28,792 78,865   المجموع

 ( 18,175) ( 18,175) - - - - -   ملة الوثائق ووسطاء التأمين وشركات إعادة التأمين(تحصيلها )مبالغ مستحقة من حمخصص الديون المشكوك في  

 26,173 25,603 258 134 61 4 113 ( 9مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 ( 26,173) ( 25,603) ( 258) ( 134) ( 61) ( 4) ( 113) مخصص مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 238,625 37,895 30,595 41,700 20,778 228,79 78,865 المجموع 

 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

60 

 )تابع(  أخرى ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة  15
 

 )تابع(  أعمار مجموع الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين 15-3
 

 اإلمارات العربية المتحدة خارج  -أعمار الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين  15-3-3
 
 

       2021ديسمبر  31كما في 
 التأخر في السداد حسب عدد األيام  

 
 يوماً  30>  غير مستحقة بعد 

 30 - 90 

 ً  يوما

 91 - 180  

 ً  يوما

181 - 365  

 ً  يوما

 365أكثر من 

 المجموع  يوماً 

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

        
 55,661 1,892 3,941 14,229 15,118 15,892 5894, مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 - - - - - - - مبالغ مستحقة من شركات التأمين

 20,620 11,700 1,184 2,309 308 861 4,258 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين

 76,281 13,592 5,125 16,538 15,426 16,753 8,847   المجموع

 ( 11,921) ( 11,710) ( 68) ( 38) ( 43) ( 19) ( 43)   )مبالغ مستحقة من حملة الوثائق ووسطاء التأمين وشركات إعادة التأمين(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 64,360 1,882 5,057 16,500 15,383 16,734 8,804 المجموع 

 
 

       2020ديسمبر  31كما في 
 التأخر في السداد حسب عدد األيام  

 
ً يوم 30>  غير مستحقة بعد   ا

 30 - 90 

 ً  يوما

 91 - 180 

 ً  يوما

181 - 365  

 ً  يوما

 365أكثر من 

 ً  المجموع  يوما

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

        
 68,817 18,629 1,140 5,480 7,563 7,241 28,764 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 - - - - - - - التأمين  مبالغ مستحقة من شركات

 20,885 12,277 1,611 666 1,650 674 4,007 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين

 89,702 30,906 2,751 6,146 9,213 7,915 32,771   المجموع

 ( 6,674) ( 6,674) - - - - -   تحصيلها )مبالغ مستحقة من حملة الوثائق ووسطاء التأمين وشركات إعادة التأمين(مخصص الديون المشكوك في  

 83,028 24,232 2,751 6,146 9,213 7,915 32,771 المجموع 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
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 )تابع( ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  15
 

 التأمين المدينة والمبالغ المستحقة من شركات إعادة التأمين.فيما يلي ملخص ذمم 
 

 2021ديسمبر  31كما في 
 

 

 

لم يتأخر سدادها ولم  
نخفاض في  تتعرض لال

 القيمة 

تأخر سدادها لكنها  
لم تتعرض  

لالنخفاض في  
 القيمة 

تأخر سدادها  
وتعرضت  

لالنخفاض في  
 القيمة 

 المجموع 

   ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  

     
 280,295 24,672 165,012 90,611 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 22,595 - 21,213 1,382 مينمبالغ مستحقة من شركات التأ

 23,422 9,827 9,287 4,308 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين
 26,508 26,310 195 3 ( 9)إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 352,820 60,809 195,707 96,304 المجموع 

 
 

 2020ديسمبر  31كما في 

 
 

 

لم يتأخر سدادها ولم  
تتعرض لالنخفاض  

 القيمة  في

تأخر سدادها لكنها لم  
تتعرض لالنخفاض  

 في القيمة 

تأخر سدادها  
وتعرضت  

لالنخفاض في  
 القيمة 

 المجموع 

   ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  

 295,225 18,174 174,032 103,019 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء )معاد بيانها(
 24,722 - 22,140 2,582 أمينمبالغ مستحقة من شركات الت

 26,555 6,674 13,846 6,035 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين
 26,173 26,173 - - ( 9أطراف ذات عالقة )إيضاح مبالغ مستحقة من 

 372,675 51,021 210,018 111,636 المجموع 

 
 موجودات غير ملموسة  16

 
 رسوم الدراية  

 مجموع ال برمجيات  المرخصة الفنية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

    التكلفة: 
 16,906 16,906 -  )كما هو مدرج مسبقاً( 2020يناير  1في 

 19,108 - 19,108 ز(-27تعديل السنة السابقة )إيضاح 

 36,014 16,906 19,108 )معاد بيانها(  2020يناير  1في 
 53 53 - إضافات 

 36,067 16,959 19,108 ا( )معاد بيانه 2020ديسمبر  31في 
 4,199 4,199 - إضافات 

 40,266 21,158 19,108  2021ديسمبر  31في 

    
 اإلطفاء المتراكم 

   

 8,677 8,677 -  )كما هو مدرج مسبقاً( 2020يناير  1في 
 4,000 - 4,000 ز(-27تعديل السنة السابقة )إيضاح 

 12,677 8,677 4,000 )معاد بيانها(  2020يناير  1في 
 6,629 2,629 4,000 المحّمل للسنة 

 19,306 11,306 8,000  2020ديسمبر  31في 
 6,386 2,922 3,464 المحّمل للسنة 

 25,692 14,228 11,464  2021ديسمبر  31في 

    
   القيم الدفترية:  

 

 16,761 5,653 11,108 )معاد بيانها( 2020ديسمبر  31في 
   

 

 14,574 6,930 7,644  2021ديسمبر  31في 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
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 )تابع( موجودات غير ملموسة  16
 

 لالستفادة من الدراية الفنية لعمالء بنك والوصول إليها.  2018قابلة لالسترداد في سنة دفعت الشركة رسوم ترخيص غير 
 

ألف درهم( واستهالكاً متراكماً بقيمة    11,143:  2020ديسمبر    31ألف درهم )  11,143تشمل الموجودات غير الملموسة برمجيات مطورة داخليا بقيمة  
، لم تكن هناك إضافات أو  2020و  2021ديسمبر    31ألف درهم(. وخالل السنتين المنتهيتين في    6,501:  2020ديسمبر    31ألف درهم )  8,500

 ات للبرمجيات المطورة داخليا. حذوف
 

 ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 17
 

 
 كما في 

 ديسمبر   31
2021 

  ا فيكم 
 ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 )معاد بيانها(    
 

   
 125,694  76,039 ذمم دائنة تجارية 

 142,669  121,457 مبالغ مستحقة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين 
 29,615  28,906 احتياطي أقساط إعادة التأمين المحتفظ به

 226,402  297,978 
    ذمم دائنة أخرى: 

 2,044  1,998 توزيعات أرباح غير مطالب بها 
 62,122  47,068 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 2,648  32 (22مطلوبات اإليجار )إيضاح 
 275,500  364,792 

    
 

 مصاريف إدارية  18
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   
 )معاد بيانها(     
     

 62,598  61,310  (1-18تكاليف الموظفين )إيضاح 

 12,184  10,868  استهالك وإطفاء 

 2,074  5,262  رسوم الصيانة 

 3,126  3,098  هاتف واتصاالت 

 2,851  2,002  عقود اإليجار قصيرة األجل إيجار 

 12,185  8,344  أخرى
  90,884  95,018 

 
 تكاليف الموظفين  18-1

 
 ديسمبر        31للسنة المنتهية في      

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )معاد بيانها(    
    

 51,315  47,825 رواتب وبدالت 
 3,607  3,081 (23للموظفين )إيضاح مكافآت نهاية الخدمة 

 3,997  3,229 تأمين الموظفين 
 3,679  7,175 منافع الموظفين األخرى 

 61,310  62,598 

 266  244  ديسمبر 31معدل عدد الموظفين بتاريخ 
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 )تابع(مصاريف إدارية  18
 

 االلتزام لعقود اإليجار قصيرة األجل  18-2
 

 ألف درهم(.  3,027: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31ألف درهم للسنة المنتهية في  1,611اإليجار قصيرة األجل  يبلغ التزام عقود 
 

 أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب مصاريف تشغيلية  19
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 

 )معاد بيانها(   
    

 29,274  26,924 والحوافز رواتب المنتج 

 9,618  9,186 رسوم إدارية لطرف ثالث 

 7,840  2,296 مصاريف أخرى 
 38,406  46,732 

 
 ر( االستثمار صافي إيرادات / )خسائ 20

 
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في                                                                                                              
  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   

 )معاد بيانها(     
     

 8,054  6,530  إيرادات الفوائد 

     االستثمار األخرى: خسائر( إيرادات / )
 742  527  إيرادات توزيعات األرباح 

 852  2,917  أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ( 9,805)  ( 978)  خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ( 1,662)  ( 3,394)  ر االستثمامصاريف إدارة  
 ( 233)  ( 173)  أخرى

 ( 10,106)  ( 1,101)  خسائر االستثمار األخرى 

 ( 2,052)  5,429  صافي إيرادات / )خسائر( االستثمار
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 صافي إيرادات أقساط التأمين  21
 

 
ألف درهم( من أقساط إعادة التأمين المقبولة.  18,753: 2020ديسمبر  31ألف درهم ) 23,279تشمل أقساط عقود التأمين مبلغ 

  
 

 المجموع   على الحياة   عام 

 2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  هم ألف در  ألف درهم  ألف درهم  

 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   
       

  
         إجمالي األقساط المكتتبة
 867,911 900,083  282,634 244,090  585,277 655,993 إجمالي األقساط المكتتبة 

 34,584 ( 8,399)  ( 322) ( 75)  634,90 ( 8,324) ( 5-13األقساط غير المكتسبة )إيضاح التغير في  
 ( 9,051) ( 31,319)  ( 9,051) ( 31,319)  - - ( 7-13التغير في االحتياطي الحسابي )إيضاح  

 ( 92,995) ( 107,928)  ( 92,995) ( 107,928)  - - المبلغ المستثمر من قبل حملة الوثائق 
 ( 17,263) ( 34,678)  ( 26317,) ( 34,678)  - - احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات الحركة في 

 647,669 620,183  70,090 163,003  717,759 783,186 

         أقساط إعادة تأمين متنازل عنها 
 ( 496,553) ( 523,839)  ( 145,003) ( 129,748)  ( 351,550) ( 394,091) أقساط إعادة تأمين متنازل عنها 

 ( 28,742) 2,162  2,329 138  ( 31,071) 242,0 ( 5-13التغير في األقساط غير المكتسبة )إيضاح 
 6,646 26,441  6,646 26,441  - - ( 7-13التغير في االحتياطي الحسابي )إيضاح  

 43,326 42,471  43,326 42,471  - - حصة إعادة التأمين من المبلغ المستثمر من قبل حملة الوثائق 

 (392,067 ) (382,621 )  (60,698 ) (92,702 )  (452,765 ) (475,323 ) 

 307,863 264,994  70,301 9,392  237,562 255,602 صافي إيرادات أقساط التأمين 
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 عقود اإليجار  22
 

 ان المركز الماليالمبالغ المعترف بها في بي ( 1)
 

 يوضح بيان المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: 
 

 مقرات المكاتب -موجودات حق االستخدام 

 
 (17مطلوبات اإليجار )إيضاح 

 
 الحركة في مطلوبات اإليجار خالل السنة كالتالي: 

 في كما   
 ديسمبر  31

 كما في 
 ديسمبر 31

 2021  2020 
 

 ألف درهم 

 
 ألف درهم 

    
 6,636  2,648 يناير 1في 

 339  110 فوائد مستحقة 

 ( 4,327)  ( 2,726) دفعات خالل السنة 

 2,648  32 ديسمبر  31في 

 
 ٪(.6,7: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31المنتهية في ٪ للسنة 6,7معدل االقتراض اإلضافي المستخدم لحساب مطلوبات اإليجار هو 

 
 ُصنفت مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي كما يلي: 

 
  

 كما في 
 ديسمبر  31

 كما في 
 ديسمبر 31

   2021  2020 
 

 ألف درهم   
 

 ألف درهم 

      
 32  -   الجزء غير المتداول 

 2,616  32   الجزء المتداول 
 

  32  2,648 

      
 المبالغ المعترف بها في بيان الدخل  ( 2)

 
 موجودات حق االستخدام 

 ديسمبر   31 في المنتهية  للسنة   
 

  2021  2020 
 

 ألف درهم   درهم ألف   

 4,081  2,962     االستهالك المحمل على مصاريف عمومية وإدارية

      
 

  

 كما في   
 ديسمبر  31

 فيكما  
 ديسمبر 31

  2021  2020 
  

 ألف درهم 

 
 ألف درهم 

     

  الرصيد في بداية السنة 
3,599  7,680 

    مصروف استهالك السنة
(2,962 )  (4,081 ) 

  الرصيد في نهاية السنة 
637  3,599 
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 )تابع( عقود اإليجار  22
 

 اإليجار مطلوبات 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في    
 

  2021  2020 
 

 ألف درهم   ألف درهم   
 

 339  110    مصاريف الفوائد على مطلوبات اإليجار

      
ديسمبر    31درهم )ألف    2,726ما قيمته   2021ديسمبر    31مجموع التدفقات النقدية الخارجة المدفوعة على عقود اإليجار خالل السنة المنتهية في  بلغ  

 ألف درهم(. 4,327: 2020
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 23
 

 

 كما في 
 ديسمبر  31

2021  

 كما في
 ديسمبر 31

2020 

 هم ألف در  ألف درهم  

    
 8,618  10,962 الرصيد في بداية السنة 

 3,607  3,081 (1-18المحّمل للسنة )إيضاح 

 ( 1,263)  ( 1,170)   دفعات خالل السنة

 10,962  12,873 الرصيد في نهاية السنة 

    
 

 مساهمات اجتماعية  24
 

 : ال شيء(.2020) 2021ديسمبر  31لم تقدم الشركة أي مساهمات اجتماعية خالل السنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية  25
 

   مخاطر التأمين  25-1
 

تأمين في احتمالية وقوع الحدث المؤّمن عليه وعدم القدرة على تحديد مبلغ المطالبة الناتجة عن ذلك. ووفقاً لطبيعة  تتمثل المخاطر المصاحبة ألي عقد  
التالي ال يمكن توقعها. توفر الشركة عقود التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. تشمل  عقد التأمين، فإن هذه المخاطر تعتبر غير مؤكدة وب

لعامة  لتأمين العام للشركة عقود التأمين ضد المسؤولية والتأمين على الممتلكات وتأمين السيارات وتأمين الحريق والتأمين البحري والحوادث ا عقود ا
ي والفردي  عقود التأمين الصحي عقود التأمين الصحي الفردي والجماعي، بينما تشمل عقود التأمين على الحياة عقود الجماعوالتأمين الهندسي. وتشمل 

 على الحياة والتأمين االئتماني على الحياة. 
  

الفعلية أو توقيتها عن التوقعات. وقد  تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في اختالف مدفوعات المطالبات والتعويضات  
تحقات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. وعليه، فإن  يتأثر هذا االختالف بمدى تكرار حدوث المطالبات وارتفاع قيمتها والمس

 الشركة تهدف إلى التأكد من توفّر االحتياطيات التي تكفي لتغطية هذه المطلوبات. 
 

 دارة المخاطر إطار إ
 

مخاطر،  إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون بصورة عامة عن وضع إطار إدارة مخاطر الشركة ومتابعته.كما أنشأ مجلس اإلدارة لجنة التدقيق وإدارة ال
ر عمل  المتعلقة بإطا  وهي مسؤولة عن تطوير ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر الشركة. تقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطتها

لهدف    إدارة المخاطر والتطورات األخرى. الغرض األساسي من إطار إدارة المخاطر هو حماية المساهمين من جراء األحداث التي تعوق تحقيق مستدام
 األداء المالي / المحدد.    

 
ع سقوف وضوابط مالئمة لها، ومراقبتها  ها الشركة، ووض إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجه

ركة.  مع االلتزام بتلك السقوف. وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الش
يف / ضوابط أخرى من أجل إطار عمل فعال إلدارة  يذ إجراءات تخفتم تضمين مبادئ إدارة المخاطر في العمليات التشغيلية والمالية للشركة، ويتم تنف

 المخاطر الداخلية في العمليات الوظيفية.
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 )تابع(إدارة المخاطر  25
 

 )تابع( مخاطر التأمين  25-1
 

 )تابع(  إطار إدارة المخاطر
 

االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركة، كما  شركة لمدى  تتولى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر لدى الشركة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة ال
ركة بمساعدة  تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر في ضوء المخاطر التي تواجهها الشركة. يقوم قسم التدقيق والمخاطر الداخلي للش

   لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في القيام بدورها اإلشرافي.
 

ات  ركة أي تأثير جوهري على أعمالها وعملياتها بسبب تأثير تغير المناخ المحتمل في المستقبل القريب. ومع ذلك، ستقوم الشركة بجمع البيانتتوقع الش  ال
 الالزمة لرصد التأثير المحتمل على أساس دوري من اآلن فصاعًدا. 

 
 اتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما هو مبين أدناه. ة هما استرإن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى الشرك

 
 استراتيجية التأمين 

 
ألمر إلى تقليل  إن الهدف من استراتيجية التأمين التي تتبعها الشركة هو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من المخاطر المماثلة. ويؤدي هذا ا

 تقلبات نتائج هذه المحافظ. 
 

تكون فيها    الشركة بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليها والدول التي يتم فيها التأمين على األعمال والقطاعات التيتقوم  
التأمين التي تقوم    ل هيئاتالشركة مستعدة لتقديم خدمات التأمين. يتم تعميم هذه االستراتيجية على موظفي التأمين في وحدات األعمال المختلفة من خال

انتقاء المخاطر    بوضع الحدود التي تتم بموجبها أعمال التأمين وفقاً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيها األعمال وقطاع األعمال وذلك بهدف ضمان
 المناسبة ضمن المحفظة. 

 
قساط بناًء على التقييم ونوع المخاطر. كما يتم أخذ عوامل أخرى  حميل األاختيار األعمال هو جزء من إجراءات / إرشادات اكتتاب الشركة حيث يتم ت

 مثل عمليات فحص المخاطر والوفيات واالستدامة واتجاهات السوق الحالية في االعتبار عند االكتتاب في المخاطر وحساب األقساط. 
 

 استراتيجية إعادة التأمين 
 

للزيادة في الخسائر والكوارث. تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي  نسبية    تتضمن ترتيبات إعادة التأمين تغطية نسبية وغير
 تقوم بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعرضها للخسارة وحماية مواردها الرأسمالية. 

 
مل السنوية وكذلك وضع الحد األدنى لمعايير الضمان  خطط العيوجد لدى الشركة قسم إلعادة التأمين يكون مسؤوالً عن تنظيم ترتيبات إعادة التأمين وفق  

لتلك المعايير. ويقوم هذا القسم بمتابعة    المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى متابعة شراء إعادة التأمين من قبل وحدات األعمال طبقاً 
ر استباقي وكجزء من إطار عمل إدارة المخاطر، يتم مراقبة تصنيف ضمانات  وكتدبي التطورات في برنامج إعادة التأمين ومدى مالءمته بشكل مستمر.

لمركزي  معيدي التأمين ألي تخفيض من منظور مخاطر االئتمان. كما يتم إدخال لوائح إعادة التأمين الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة ا
 في استراتيجية إعادة التأمين. 

 
إعادة التامين على أساس نسبي وغير نسبي لتخفيض صافي تعرضها للمخاطر. عالوة على ذلك، يجوز لعمالء التأمين  ن عقود تبرم الشركة مجموعة م

 شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في بعض الظروف المحددة. 
 

 تواتر المطالبات وشدتها  25-1-1
 

للتأمين   الفعالة للمطالبات. تهدف استراتيجية االكتتاب  وترتيبتقوم الشركة بإدارة المخاطر من خالل استراتيجيتها  المناسبة واإلدارة  ات إعادة التأمين 
ير  لضمان تنوع مخاطر التأمين على نحو مالئم من حيث نوع وحجم الخطر وقطاع العمل والموقع الجغرافي. هناك شروط لالكتتاب تضمن تطبيق معاي 

 مناسبة الختيار الخطر. 
 

التأمين وإعادة تسعير المخاطر وفرض الخصومات ورفض دفع أي مطالبات احتيالية. يحق للشركة كذلك بموجب عقود    وثائق يحق للشركة عدم تجديد 
في أي  التأمين مالحقة األطراف األخرى لدفع بعض أو جميع التكاليف )مثل الحلول(. وعالوة على ذلك، تحد استراتيجية الشركة من إجمالي التعرض  

   واحد.نشاط   منطقة واحدة وفي أي
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 )تابع(إدارة المخاطر  25
 

 )تابع( مخاطر التأمين  25-1
 

 )تابع(  تواتر المطالبات وشدتها 25-1-1
 

اني من أي خسائر  تتضمن ترتيبات إعادة التأمين تجاوز حد الكوارث المشمولة بعقد التأمين. يكمن أثر ترتيبات إعادة التأمين في أن الشركة ينبغي أاّل تع
ألف درهم( في أي حدث واحد. يقدر لدى الشركة وحدة استقصائية    1,000:  2020ديسمبر    31ألف درهم )  1,000لحد األدنى البالغ  تأمينية صافية با

تم  ت  تعمل على تخفيف المخاطر المحيطة بالمطالبات. تقوم هذه الوحدة بالتحقيق ورفع التوصيات حول سبل تحسين المطالبات الناجمة عن المخاطر.
المخاط النافذة ونطاق االختصاص واألحكام  مراجعة  والقوانين  الرئيسية  الوقائع  المعلومات حول  أحدث  لتعكس  تعديلها  ويتم  منفرد ومتكرر  بشكل  ر 

 ر متوقعة. والشروط التعاقدية وعوامل أخرى. تقوم الشركة بشكل فعال بإدارة ومتابعة المطالبات وتسديدها مبكراً للحد من التعرض ألي تداعيات غي
 

 مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية  25-1-2
 

أمين، حتى  تستحق مطالبات عقود التأمين عند ظهور المطالبة. تعد الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤّمن عليها في حال وقوعها خالل فترة عقد الت
ص للمطالبات  تتم تسوية بعض المطالبات على مدى فترة زمنية طويلة ويتم رصد مخصوإن اكتشفت الخسارة بعد انتهاء مدة عقد التأمين. ونتيجة لذلك، 

ك مقارنة بتقدير مع إدراج بند للمطالبات المتكبدة غير المعلنة. وبصفة عامة، فإن تقدير المطالبات المتكبدة غير المعلنة يتضمن قدراً كبيراً من الشكو
بات المتكبدة غير المعلنة قد ال تتضح  كة فعلياً نظراً لتوفر معلومات حول حدث المطالبة. كما أن المطال تكاليف تسوية المطالبات التي أبلغت بها الشر

المطالبات    للمؤّمن عليه إال بعد مرور العديد من السنوات على وقوع الحدث الذي أدى إلى وقوع المطالبات. بالنسبة لبعض عقود التأمين، ترتفع نسبة
تقديرات المبدئية والمحصالت النهائية بسبب الدرجة العالية من  االلتزامات اإلجمالية وينتج عنها في المعتاد فروق كبيرة بين ال  المتكبدة غير المعلنة من

ومات  عتبار المعلالصعوبة في تقدير هذه االلتزامات. وعند تقدير االلتزامات الناشئة عن تكاليف المطالبات المعلنة غير المدفوعة، تأخذ الشركة بعين اال
فة تسوية المطالبات ذات السمات المشابهة في الفترات السابقة. يتم تقييم المطالبات الكبيرة على  المتاحة المتعلقة بتسوية الخسارة والمعلومات المتعلقة بتكل

باقي عناصر المحفظة. عند تقدير    أساس كل حالة على حدة أو تقديرها على نحو منفصل لتفادي التأثير السلبي المحتمل الناجم عن تطورها وحدوثها على 
 المتكبدة غير المعلنة، تقوم الشركة بتعيين خبير اكتواري خارجي مستقل. المطلوبات المتعلقة بالمطالبات 

 
لمستردة األخرى.  ا  تتضمن التكلفة التقديرية للمطالبات المصاريف المباشرة المزمع تكبدها في تسوية المطالبات، صافية من قيمة التنازل المتوقعة والمبالغ 

لتأكد من إلمامها بكافة المعلومات المناسبة بخصوص التعرضات لمخاطر المطالبات. ومع ذلك ونظراً  تضطلع الشركة باتخاذ جميع اإلجراءات المعقولة ل 
االلتزام األصلي المرصود.    لحالة عدم اليقين التي تكتنف عملية رصد مخصصات المطالبات، فإنه من المرجح أن تكون المحصلة النهائية مختلفة عن

   الت حساسة لمستوى قرارات المحاكم وتطور السوابق القانونية لألمور المتعلقة بالعقد والفعل الضار.إن قيمة مطالبات التأمين في بعض الحا 
 

كبيراً من المعل المطلوب للمخصصات، مما يوفر قدراً  ومات حول المؤشرات المتأصلة في  تتبنى الشركة، إن أمكن، أساليب متعددة لتقدير المستوى 
توقعات الناتجة عن استخدام منهجيات متنوعة تساهم أيضاً في تقدير نطاق المحصالت المحتملة. يتم استخدام أسلوب  األحداث التي يجري توقعها. إن ال

 التقييم األنسب مع مراعاة خصائص فئات التأمين ومدى تطور الحادث في كل سنة. 
 

ى حد سواء(، تضم أساليب وضع التقديرات لدى الشركة مزيجاً  لفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )المعلنة وغير المعلنة علوفي سبيل حساب التك
زن أكبر لتجربة  من التقديرات القائمة على نسبة الخسارة والتقديرات القائمة على تجربة المطالبات الفعلية باستخدام صيغ محددة سلفاً حيث يتم إعطاء و

رة يعد فرضية مهمة في أسلوب التقدير حيث يعتمد على تجربة السنوات السابقة، المعدلة  المطالبات الفعلية بمرور الوقت. إن التقدير المبدئي لنسبة الخسا
 بعوامل منها تغير أسعار أقساط التأمين وتجارب السوق المتوقعة وتضخم المطالبات التاريخية. 
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 فيما يلي ملخص نسب الخسارة للسنة الحالية والسابقة، قبل وبعد إعادة التأمين وفقًا لنوع المخاطر: 
 

    
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 نوع المخاطر 
 معدل إجمالي   

 الخسارة 
 معدل صافي  

 الخسارة 
معدل إجمالي   

 الخسارة 
 معدل صافي   

 الخسارة 
        

 ٪ 51  ٪ 43  ٪ 53  ٪ 87 التأمين العام 

 ٪9  ٪ 40  ٪ 35  ٪ 116   التأمين على الحياة
 

واإلجمالية  ة من حيث المبالغ الصافية  ٪ في معدل الخسار1استناداً إلى نماذج المحاكاة التي أجريت، فإن التأثير على األرباح نتيجة ألي تغير بنسبة  
 المستردة من معيدي التأمين هو على النحو التالي: 

 
 2021  2020 

 الصافي   اإلجمالي   الصافي   اإلجمالي  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        

 3,251  8,004  2,997  7,524   ٪ في معدل الخسارة1تأثير زيادة بنسبة 

 ( 3,251)  ( 8,004)  ( 2,997)  ( 7,524)   معدل الخسارة٪ في 1انخفاض بنسبة تأثير 
 

 اآللية المستخدمة في تحديد االفتراضات 25-1-3
 

ن  ًحا أو توقعًا. إتهدف اآللية المستخدمة لتحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات القائمة إلى تقديم تقديرات محايدة للنتيجة األكثر ترجي
تأكد  البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر داخلية، باستخدام دراسات تفصيلية يتم إجراؤها كل ثالثة أشهر. ويتم فحص االفتراضات للمصادر  

 من أنها تتفق مع ممارسات السوق التي يمكن مالحظتها أو المعلومات المنشورة األخرى. 
 

ه اليقين بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها. يتم تقييم كل  ؤ على وج تجعل طبيعة العمل من الصعب للغاية التنب
ائر واألدلة  مطالبة تم اإلبالغ عنها على أساس كل حالة على حدة مع إيالء االعتبار الواجب لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من جهات تسوية الخس

 طالبات المماثلة. حجم الم  التاريخية على
 

   تتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند ظهور معلومات جديدة.
 

حداث كارثية.  تستند المخصصات على المعلومات المتاحة حاليا. ومع ذلك، فإن المطلوبات النهائية قد تختلف نتيجة للتطورات الالحقة أو في حالة وقوع أ
 من العناصر التي تؤثر على التكاليف النهائية للخسارة.  ر العديدمن الصعب تقدير تأثي

 
المطالبات، والش دة  تختلف صعوبات تقدير المخصص أيًضا حسب فئة األعمال بسبب االختالفات في عقد التأمين األساسي، وتعقيد المطالبة، وحجم 

 الفردية للمطالبات، وتحديد تاريخ حدوث المطالبة، والتأخر في اإلبالغ. 
 

ج إعادة  لطريقة المستخدمة من قبل الشركة في احتساب مخصصات إعادة التأمين في االعتبار البيانات التاريخية والتقديرات السابقة وتفاصيل برنامتأخذ ا
ة المتوقعة وطريقة  ت الخسار التأمين، لتقييم الحجم المتوقع لمستردات إعادة التأمين. والطرق األكثر استخداًما هما طريقة السلم المتسلسل وطريقة معدال

 فيرغسون.  -بورنهوتر
 

با المتسلسل على األقساط والمطالبات المدفوعة أو المطالبات المتكبدة )على سبيل المثال، المطالبات المدفوعة  إلضافة إلى  قد يتم تطبيق طرق السلم 
لتطور ا التاريخية  العوامل  تحليل  ينطوي األسلوب األساسي على  الحالة(.  النمط    لمطالباتتقديرات  أساس هذا  المقدرة على  التطور  واختيار عوامل 

رها بعد  التاريخي، ثم يتم بعد ذلك تطبيق عوامل التطور المختارة على معطيات المطالبات المتراكمة لكل سنة من سنوات الحادث التي لم يكتمل تطو
 . ت الحادثوذلك لتحديد التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات عن كل سنة من سنوا 
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لسل أقل  إن أساليب السلم المتسلسل هي األنسب لسنوات الحوادث وفئات العمل التي وصلت إلى نمط تنمية مستقر نسبيًا. وتعتبر أساليب السلم المتس 
 الحاالت التي ال يكون لدى المؤمن فيها تاريخ مطالبات مطور لفئة معينة من األعمال. في مالءمة 

  
فيرغسون مزيًجا من التقدير المعتمد على المعيار أو السوق والتقدير المستند إلى تجربة المطالبات. يستند األول إلى مقياس    -تستخدم طريقة بورنهوتر

على المطالبات المدفوعة أو المتكبدة حتى اآلن. يتم الجمع بين التقديرين باستخدام صيغة تعطي وزنا أكبر    خيرالتعرض مثل األقساط؛ ويستند هذا األ 
وقعات )سنوات  لتقديرات تستند إلى الخبرة مع مرور الوقت. وقد استخدم هذا األسلوب في الحاالت التي لم تكن فيها تجربة المطالبات المطورة متاحة للت

 فئات جديدة من األعمال(.أو الحوادث األخيرة 
 

ض الحاالت، يشير  يعتمد اختيار النتائج المنتقاة لسنة الحادث لكل فئة من نشاط التأمين على تقييم األسلوب األنسب لمالحظة التطورات التاريخية. وفي بع
ن سنوات الحادث في نفس النشاط. قام الخبير  ة مذلك إلى أنه قد تم اختيار متوسط مرجح لألساليب المختلفة لكل سنة من سنوات الحادث أو لمجموع

التاريخية على مدار    االكتواري الداخلي للشركة بجانب عدد من الخبراء االكتواريين المستقلين أيًضا بتقييم االحتياطيات الفنية للشركة واستخدموا البيانات 
 التسع سنوات الماضية. 

 ة المبينة في هذا اإليضاح هي على النحو التالي: حياإن االفتراضات المستخدمة في عقود التأمين على ال
 

 الوفيات 
ة، ويتم استخدام  يتم اختيار جدول أساسي مناسب للوفيات القياسية اعتماًدا على نوع العقد. يتم التحقق من تجربة الشركة على مدى السنوات الثالث األخير

ل تقدير للوفيات لتلك السنة. عندما تكون البيانات كافية لتكون ذات مصداقية إحصائية،  أفضاألساليب اإلحصائية لتسوية المعدالت الواردة في الجدول إلى  
ى قيد الحياة، يتم  يتم استخدام اإلحصائيات الناتجة عن البيانات دون الرجوع إلى الجدول المتاحة في السوق للقطاع. بالنسبة لعقود التأمين على البقاء عل

ي المستقبل بناًء على االتجاهات المحددة في البيانات وفي تحقيقات الوفيات المستمرة التي تقوم بها هيئات  ت فرصد مخصص لتحسينات معدل الوفيا 
 اكتوارية مستقلة. 

 
 المرض 

ت  معدال يتم الحصول على معدل التعافي من العجز من خالل دراسات على قطاع العمل ويتم تعديل هذا المعدل متى كان ذلك مالئماً لكي يتوافق مع ال
 الخاصة بالشركة. 

  
طالبات الواردة  يوفر تحليل الحساسية حول السيناريوهات المختلفة مؤشرا على مدى كفاية عملية تقدير الشركة. تعتقد الشركة أن المطلوبات المتعلقة بالم

 في بيان المركز المالي كافية. 
 

 راضات التي يمكن أن تختلف عندما يتم تسوية المطالبات نهائياً. فتومع ذلك، فإنه يعترف بأن عملية التقدير تستند إلى بعض المتغيرات واال
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   التغيرات في االفتراضات وتحليل الحساسية 25-1-4
 

   المعلنة يوضح هذا الجدول االفتراضات المستخدمة لحساب المطالبات المتكبدة غير 
 

 أصل الخسارة هو ربع الحادث الذي يتم فيه اإلبالغ عن الخسارة. 
 

 2020 2021 السنة 

افتراضات  
المطالبات  

المتكبدة غير  
 الترجيح  المعلنة 

أصول  
 الخسارة 

معدالت  
 الخسارة 

 الترجيح 

أصول  
 الخسارة 

معدالت  
 نشاط العمل  الخسارة 

السلم المتسلسل  
معدالت   /

الخسارة  
 المتوقعة 

بورنهوتر 
- 

 رغسون في

السلم المتسلسل  
معدالت   /

الخسارة  
 المتوقعة 

  -بورنهوتر
 فيرغسون 

 ٪ 45 2 ٪ 25 ٪ 75 ٪ 30 2 ٪ 50 ٪ 50 جوي

 ٪ 90 2 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 75 2 ٪ 25 ٪ 75 هندسي 

 ٪ 80 2 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 60 2 ٪ 50 ٪ 50 حريق 

 ٪ 33 2 ٪0 ٪ 100 ٪ 25 - ٪ 100 ٪0 حوادث عامة 

 ٪ 40 2 ٪ 25 ٪ 75 ٪ 30 2 ٪ 25 ٪ 75 مسؤولية 

 ٪ 60 - ٪ 100 ٪0 ٪ 100 - ٪ 100 ٪0 ي شحن بحر

 ٪ 108 2 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 115 2 ٪ 50 ٪ 50 سفن بحرية 

تأمين جماعي  
 ٪ 25 - ٪ 100 ٪0 ٪ 50 - ٪ 100 ٪0 على الحياة 

تأمين االئتمان  
 ٪ 15 2 ٪0 ٪ 100 ٪ 30 2 ٪ 50 ٪ 50 على الحياة 

 ٪ 55 2 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 60 2 ٪0 ٪ 100 طبي وأخرى 

 ٪ 56 2 ٪0 ٪ 100 ٪ 65 2 ٪0 ٪ 100 طبي بنتاكير 

 ٪ 68 2 ٪0 ٪ 100 ٪ 68 2 ٪ 50 ٪ 50 طبي نكست كير 

 ٪ 65 2 ٪ 75 ٪ 25 ٪ 65 - ٪ 100 ٪0 طبي ناس  

ضد الغير  
 ٪ 45 - ٪ 100 ٪0 ٪ 45 3  ٪ 100 للمركبات 

 ٪ 65 2 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 60 3 ٪0 ٪ 100 شامل للمركبات 

فئة الشامل  
 ٪1 2 ٪0 ٪ 100 ٪1 2 ٪0 ٪ 100 للمركبات 

 
 في حساب االحتياطي الحسابي واالحتياطي غير المرتبط بوحدات  االفتراضات المستخدمةيوضح هذا الجدول 

 

 ضمان المدة  فردي على الحياة  االفتراض 
االئتمان على  

 المرتبط بوحدات  الحياة 

 الوفيات 
معدالت إعادة  

 A67-70 80 ٪A67-70٪ 100 ٪110التأمين 
معدالت إعادة  

 ٪100التأمين 

 ٪ سنوياً 1 ٪ سنوياً 1 ٪ سنوياً 1 سنوياً ٪ 1 معدل الفائدة 

 درهم 230 - - درهم 230 مصاريف التجديد 

ً 5 التضخم   ٪ سنوياً 5 - - ٪ سنويا

ً 3 - - - نمو صندوق الوحدة   ٪ سنويا
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 .2021ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31في افتراضات المطالبات المتكبدة غير المعلنة بين السنتين المنتهيتين في تم إجراء التغييرات التالية 
 

 اضافة سنة من البيانات  •

 تغير معدل الخسارة  •

 تغير عدد األصول المستخدمة لطريقة معدل الخسارة المتوقعة  •

 المطبقة على كل طريقة تسلسل تغير األوزان الترجيحية  •

 بة غير القياسية تغير النس •

 تغير عامل التطور  •
 

   يوضح الجدول التالي تأثير التغيرات في افتراضات المطالبات المتكبدة غير المعلنة المتعلقة بخطوط األعمال الرئيسية:
 

 حوادث عامة  حريق االئتمان على الحياة  طبي مركبات  2021
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  

 1,623 3,336 1,719 9,635 26,937 المتكبدة غير المعلنة في بداية السنة المطالبات 
 2,105 529 ( 1,960) ( 4,451) ( 7,792) التغير في البيانات 

 ( 688) ( 1,269) 2,348 656 ( 1,164) معدل الخسارة 
 - - - - 1,071 أصول معدل الخسارة المتوقعة 

 ( 246) - ( 53) 1,989 2,263 األوزان الترجيحية للطريقة 
 ( 272) - ( 265) ( 706) ( 4,017) التطور المختار 

 2,522 2,596 1,789 7,123 17,298 المطالبات المتكبدة غير المعلنة في نهاية السنة

            
   حوادث عامة    حريق    االئتمان على الحياة    طبي    مركبات  2020

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 2,015 2,048 1,843 9,342 36,653 لبات المتكبدة غير المعلنة في بداية السنة المطا 

 ( 492) 1,998 ( 819) 1,879 ( 5,438) التغير في البيانات 
 ( 113) - - ( 442) 636 معدل الخسارة 

 - - 631 - - المتوقعة أصول معدل الخسارة 
 ( 699) - - 686 4,645 األوزان الترجيحية للطريقة 

 26 ( 92) 6 80 125 ية ٪ غير القياس 
 886 ( 618) 58 ( 1,910) ( 9,684) التطور المختار 

 1,623 3,336 1,719 9,635 26,937 المطالبات المتكبدة غير المعلنة في نهاية السنة

 
 الحساسية على عقود التأمين العام: يوضح الجدول التالي تأثير 

 
 الحساسية الكلية لصافي النتائج 

 فئة المخصصات الفنية

 ألف درهم 

 متفائل  أفضل  متشائم 

 تقدير تقدير تقدير

مطالبات متكبدة غير معلنة ومطالبات متكبدة غير 
 30,777 34,979 55,841 معلنة بما يكفي 

 6,657 6,974 8,431 مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 7,933 10,720 13,697 احتياطي المخاطر السارية اإلضافي 

 45,367 52,673 77,969 المجموع الفرعي 

 166,930 166,930 166,930 مخصصات فنية أخرى

 212,297 219,603 244,899 المجموع الكلي 
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 عوامل الحساسية 
 متفائل  أفضل  متشائم 

 يرتقد تقدير تقدير

مطالبات متكبدة غير معلنة ومطالبات متكبدة غير 
 معلنة بما يكفي 

زيادة معدل صافي الخسارة  
 ٪5بنسبة 

أفضل تقدير لمعدل صافي  
 الخسارة 

انخفاض معدل صافي  
 ٪ 5بنسبة الخسارة  

 مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
زيادة معدل صافي الخسارة  

 ٪5بنسبة 
أفضل تقدير لمعدل صافي  

 الخسارة 
خفاض معدل صافي  ان

 ٪ 5الخسارة بنسبة 

 احتياطي المخاطر السارية اإلضافي 

زيادة معدل صافي الخسارة  
 ٪5بنسبة 

زيادة المعدل السنوي  
 ٪ 2المكافئ بنسبة 

لمعدل صافي  أفضل تقدير 
 الخسارة 

أفضل تقدير للمعدل السنوي  
 المكافئ 

انخفاض معدل صافي  
 ٪ 5الخسارة بنسبة 

انخفاض المعدل السنوي  
 ٪ 2كافئ بنسبة الم

 
 المخاطر المالية  25-2

 
المالية وموجودات إعادة التأمين ومطلوبات التأمين. وعلى وجه الخصوص،    تتعرض الشركة لمخاطر مالية متنوعة من خالل موجوداتها ومطلوباتها 

االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين. إن أكثر عناصر  فإن الخطر المالي الرئيسي هو أنه على المدى الطويل قد ال تكون عائدات االستثمار كافية لتمويل 
ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )وتشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار  المخاطر المالية من حيث األهمية هي مخاطر االئتمان  
 األسهم والدين ومخاطر أسعار الفائدة( ومخاطر التشغيل. 

 
   مخاطر االئتمان  25-2-1

 
م مراقبة  تعريف مخاطر االئتمان على أن يتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل إخفاقه في الوفاء بالتزاماته. تتيتم  

طر، كما تتم  لمخااالمتثال للسياسة ومراجعة التعرضات والتعثرات بشكل منتظم من قبل إدارة المخاطر للتأكد من مدى تأثيرها والتغييرات في بيئة ا
 مراجعتها من قبل المدير المالي. 

 
   تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل البنود الرئيسية التالية:

 موجودات عقود إعادة التأمين.  •

 ذمم تأمين مدينة.  •

 ذمم مدينة أخرى.  •

 دين  -استثمارات في أوراق مالية  •

 ودائع بنكة بفترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر.  •

 نظامية. يعة ود •

 نقد وما في حكمه  •
 

التأمين و المالي لشركات إعادة  بتقييم الوضع  مراقبة  وللحد من تعّرض الشركة ألي خسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة 
إعادة التأمين. يتم وضع إعادة التأمين لدى    ركات تركيزات مخاطر االئتمان الناشئة في المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المشابهة لش

نفين بشكل مستقل  معيدي التأمين المعتمدين من قبل اإلدارة، وهم عموًما شركات دولية مرموقة. بالنسبة إلى معيدي التأمين، يتم قبول معيدي التأمين المص
 اإلمارات العربية المتحدة المركزي.صرف والتصنيف المعادل اآلخر وفقًا الشتراطات م Bمع الحد األدنى من التصنيف +

 
ود مخصص مناسب  في تاريخ كل تقرير، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم للجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين وتحديث استراتيجية إعادة التأمين، والتأكد من وج

 النخفاض القيمة إذا لزم األمر. 
 

ية ألصحاب العقود الكبيرة التي لدى الشركة تعامالت منتظمة معهم. كما تتم إدارة المخاطر  تحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على بيانات السداد التاريخ 
المقابل لدى    االئتمانية لكل طرف من األطراف المقابلة من خالل ُسبل أخرى منها االحتفاظ بحق قانوني للمقاصة الحسابات المدينة والدائنة للطرف

المقدم اإلدارية  المعلومات  تشمل  والحذوفات  الشركة.  األخرى  المدينة  والذمم  المدينة  التأمين  ذمم  قيمة  في  االنخفاض  تفاصيل مخصصات  للشركة  ة 
ية. عندما يكون هناك تعرض  الالحقة. يتم الحد من مخاطر األطراف المقابلة على المستوى الفردي والجماعي بالتقييم االئتماني المستمر ألوضاعهم المال

   ة، أو مجموعة من حاملي الوثائق المماثلة، يتم إجراء تحليل مالي يعادل التحليل الذي أجري إلعادة التأمين من قبل الشركة.كبير لحاملي الوثائق الفردي
 

القيمة    مالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تعتمد منهجية انخفاضتقوم الشركة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداتها ال
خر  المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. من المفترض أن تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حال تأ

فشل المدين في االتفاق    ت المالية عندما ال يوجد توقعات معقولة لالسترداد مثليوماً في تسديد الدفعات التعاقدية. يتم حذف الموجودا  30المدين ألكثر من  
 على خطة سداد مع الشركة.ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى غير مصنفة. 
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   يوًما متخلفة عن السداد، وبالتالي يتم احتساب مخصص لها بالكامل.  90من    سداد أي موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ألكثر  تعتبر الشركة أن تأخر
 

 ٪.10وضعت اإلدارة حدوًدا بحيث تكون األرصدة / المعامالت القائمة مع أي طرف مقابل فردي في أي وقت أقل من 
 

أشهر والودائع النظامية واألرصدة البنكية والنقد محدودة    الودائع لدى البنوك ذات فترات االستحقاق األصلية ألكثر من ثالثةإن مخاطر االئتمان على  
 نظًرا ألن األطراف المقابلة هي بنوك مرخصة ذات مراكز مالية مرموقة. 

 
 فيما يلي تحليل تركيزات مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير: تقوم الشركة بمتابعة تركيزات مخاطر االئتمان بحسب القطاع والموقع الجغرافي. و

 

 
 دة بنكية ووديعة نظامية أرص

 واستثمارات الديون  
 ذمم تأمين مدينة 

 وذمم مدينة أخرى 

     
 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 427,257 391,764 257,603 324,296 القيمة الدفترية 

     
     التركيز وفقا للقطاع 

 82,426 59,382 - - عادة التأمينالمؤسسات المالية / شركات إ -
 15,866 24,855 257,603 324,296 البنوك  -
 16,291 11,902 - - العقارات  -
 52,767 46,922 - - الخدمات  -
 259,907 248,703 - - أخرى -

 427,257 391,764 257,603 324,296 مجموع القيمة الدفترية 

     
     التركيز بحسب الموقع 

 339,131 289,801 225,207 290,448 العربية المتحدة اإلمارات  -
 68,595 61,062 32,396 33,783 دول مجلس التعاون الخليجي  -
 7,333 6,515 - - دول عربية أخرى  -
 4,152 1,046 - - الدول اآلسيوية  -
 7,831 5,564 - - الدول األوروبية  -
 215 27,776 - 65 أخرى -

 427,257 391,764 257,603 4,29632 مجموع القيمة الدفترية 

 
 توفر الفئات المذكورة أعاله من األدوات المالية أفضل تمثيل للحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان في نهاية السنة. 

 
ى حالة اإلقامة لألطراف المقابلة.  الموقع لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى وموجودات عقود إعادة التأمين بناًء عل يتم قياس التركيزات حسب  

 ويتم قياس التركيز حسب الموقع لالستثمارات لغير أغراض المتاجرة على أساس موقع ُمصدر الورقة المالية. 
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يتعلق باألرصدة النقدية والبنكية )بما في ذلك الودائع البنكية والوديعة النظامية(، حيث تحتفظ الشركة بحسابات  ال يوجد تركيز هام لمخاطر االئتمان فيما  
حلياًل لألرصدة النقدية والبنكية والودائع الثابتة استناداً إلى تصنيف وكالة التقييم في  نقدية في عدد كبير من المؤسسات المالية. يعرض الجدول أدناه ت 

 ة التقرير وفقاً لتصنيف موديز أو ما يعادله للعالقات البنكية الرئيسية: نهاية سن
 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم   
    

Aa3 258  873 
A1 91,157  34,760 

Baa1 30,680  60,980 
Ba1 140,838  94,036 
B1 19,642  18,914 

 25,872  25,221 غير مصنّف 

 
 307,846   235,485 

 
ائتماني  لشركة ودائع ثابتة في مؤسسة مالية غير مصنفة. بناًء على الخبرة السابقة مع المؤسسة المالية، تعتبر اإلدارة هذه الوديعة ذات تصنيف  لدى ا

 وبالتالي، فإن تأثير أي خسائر ائتمانية متوقعة ليس جوهريًا. مرموق، 
 

الديون التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن الحد األقصى    كما أن الشركة معرضة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق باستثمارات
 ألف درهم(  22,118: 2020ديسمبر  31ألف درهم ) 16,450ثمارات البالغة للمخاطر في نهاية فترة التقرير هو القيمة الدفترية لهذه االست 

  
 ال توجد ضمانات مقابل أدوات الدين. 

 
فئات الموجودات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، فإن أقصى حد لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتمثل في القيمة الدفترية المدرجة    بالنسبة لجميع  

   في البيانات المالية في تاريخ التقرير.
 

 مخاطر السيولة  25-2-2
 

األوراق المالية المتداولة وتوفر التمويل من خالل حجم مالئم من التسهيالت  فية من النقد وتتمثل اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة في االحتفاظ بأرصدة كا
للشركة على المرونة    االئتمانية الملتزم بها للوفاء بااللتزامات عند استحقاقها وإغالق مراكز السوق. ونظراً لطبيعة األعمال األساسية، يحافظ قسم المالية

 جب خطوط االئتمان الملتزم بها. على توافره بموفي التمويل من خالل الحفاظ 
 

أساس يومي وتتأكد  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على مطلوباتها المالية. تتم مراقبة متطلبات السيولة على  
 اإلدارة من توفر األموال الكافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها. 
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 آجال االستحقاق 
 

والمطلوبات  تتم مراقبة آجال االستحقاق بواسطة اإلدارة لضمان توفر السيولة الكافية. يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق الموجودات المالية للشركة  
غ المستردة من طرف ثالث ومخصصات المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة )ضمن مطلوبات عقود التأمين  واألقساط غير المكتسبة والمبال المالية  

وية  صاريف تسوموجودات عقود إعادة التأمين( واالحتياطيات المرتبطة بالوحدات التي تستند على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة واحتياطي م
اطي المخاطر السارية واالحتياطيات الحسابية والمطالبات المعلنة غير المسددة والمطالبات المتكبدة غير المعلنة )ضمن  الخسائر غير الموزعة واحتي

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين( التي تستند على التدفقات النقدية المتوقعة. 
 

 2021ديسمبر  31كما في 

  القيمة الدفترية  
أقل من سنة  

  حدة وا
  5إلى  1

  سنوات 
  5أكثر من 

  سنوات 
بدون تاريخ  

 المجموع   استحقاق 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
            

            الموجودات 
 10,000  10,000  -  -  -  10,000 وديعة نظامية 

            أوراق مالية استثمارات في 
ية بالقيمة العادلة من خالل موجودات مال 

 47,871  24,813  -  11,956  11,102  47,871 الربح أو الخسارة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 17  17  -  -  -  17   الدخل الشامل اآلخر
 368,887  -  311,640  57,247  -  368,887 موجودات مرتبطة بوحدات 

 831,514  -  174,009  203,254  454,251  831,514 موجودات عقود إعادة التأمين 
ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد 

 205,965    -  16,761  189,204  205,965 على ثالثة أشهر
 19,061  -  -  -  19,061  19,061 تكاليف استحواذ مؤجلة 

أخرى ذمم   مدينة  وذمم  مدينة  تأمين 
مق المدفوعة  المبالغ  دماً  )باستثناء 

 330,686  -  -  -  330,686  330,686 وتكاليف االستحواذ المؤجلة(
 91,881  -  -  -  91,881  91,881   نقد وما في حكمه

 1,905,882  34,830  485,649 - 289,218  1,096,185  1,905,882 المجموع 

            
            المطلوبات 

 1,105,249  -  214,020  267,890  339623,  1,105,249 مطلوبات عقود التأمين 
المنتجات   ذمم دائنة لحملة وثائق
 368,887  -  311,640  57,247  -  368,887 المرتبطة بالوحدات 

ذمم تامين دائنة وذمم دائنة أخرى  
 275,468  -  -  -  275,468  275,468 اإليجار( )باستثناء مطلوبات 

 32  -  -  -  32  32 مطلوبات اإليجار 

 1,749,636  -  525,660  325,137  898,839  1,749,636 المجموع 
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 )تابع(  آجال االستحقاق
 

 2020ديسمبر  31كما في 
 

  القيمة الدفترية  
أقل من سنة  

  واحدة 
  5إلى  1

  سنوات 
 5من  أكثر

  سنوات 
بدون تاريخ  

 المجموع   استحقاق 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
            

            الموجودات 
 10,000  10,000  -  -  -  10,000 وديعة نظامية 

            استثمارات في أوراق مالية 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

 106,384  83,192  2,000  14,083  7,109  106,384 ل الربح أو الخسارة خال
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 6,887  6,887  -  -  -  6,887   الدخل الشامل اآلخر
 286,798  -  260,803  25,995  -  286,798 موجودات مرتبطة بوحدات 

 488,265  -  116,643  107,892  63,7302  488,265 موجودات عقود إعادة التأمين 
ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد 

 220,343  -    33,386  186,957  220,343 على ثالثة أشهر
 20,829  -  -  -  20,829  20,829 تكاليف استحواذ مؤجلة 

أخرى  مدينة  وذمم  مدينة  تأمين  ذمم 
مقدماً   المدفوعة  المبالغ  )باستثناء 

 376,235  -  -  -  376,235  376,235 يف االستحواذ المؤجلة(وتكال

 5,142  -  -  -  5,142  5,142   نقد وما في حكمه

 1,520,883  100,079  379,446 - 181,356  860,002  1,520,883 المجموع 

            
            المطلوبات 

 740,417  -  52,2291  166,641  421,547  740,417 مطلوبات عقود التأمين 
المنتجات   ذمم دائنة لحملة وثائق
 286,798  -  260,803  25,995  -  286,798 المرتبطة بالوحدات 

ذمم تامين دائنة وذمم دائنة أخرى  
 362,144  -  -  -  362,144  362,144 )باستثناء مطلوبات اإليجار( 

 2,757  -  -  32  2,725  2,648 مطلوبات اإليجار 
 584        584  584   ات بنكية على المكشوفسحوب

 1,392,700  -  413,032  192,668  787,000  1,392,591 المجموع 
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 السوق  مخاطر  25-2-3
 

فقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواًء كانت  مخاطر السوق هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التد
بالجهة المصدرة لها أو بعوامل لها تأثير على كافة األوراق المالية المتداولة في السوق. تنشأ  تلك التغيرات بسبب عوامل متعلقة بالورقة المالية نفسها أو 

المفتوحة في )أ( العمالت األجنبية و)ب( الفائدة المحملة و)ج( مخاطر أسعار الموجودات والمطلوبات، والتي يتوقع  مخاطر السوق للشركة من المراكز 
ة في السوق. تضع اإلدارة حدوداً على التعرض المقبول لمخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة والذي يخضع  أن تتعرض جميعها لحركات عامة وخاص

. ومن جهة أخرى، فإن استخدام هذا األسلوب ال يمنع وقوع خسائر خارج نطاق هذه الحدود في حال حدوث حركات أكثر  للمراقبة على أساس منتظم 
 المرتبطة بالوحدات في االعتبار عند تحليل حساسية مخاطر السوق حيث يتم تمريرها فقط من خالل العقود. أهمية في السوق. لم يتم أخذ العقود 

 
وق الواردة أدناه مبنية على التغير في عامل واحد مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة. من غير المرجح حدوث ذلك في إن الحساسيات ألسعار الس

على سبيل المثال: هوامش االئتمان والتغيرات في أسعار الفائدة والتغيرات    -تكون التغيرات في بعض العوامل مترابطة  الممارسة العملية، ويمكن أن  
 الت األجنبية. في أسعار العم

 
ى الحد من  تشمل العوامل المحركة لمخاطر السوق أسعار األسهم وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة. تعمل الشركة عل

لعوامل الرئيسية التي تؤثر  مخاطر األسهم بتنويع محفظة االستثمار والمتابعة المستمرة لتطورات السوق. وإضافة إلى ذلك، تراقب اإلدارة بشكل فاعل ا
 على حركات األسهم والسوق، ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للكيانات المستثمر فيها. 

 
 الت األجنبية مخاطر العم 25-2-3-1

 
ة وتنشأ من األدوات المالية  مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبي

 المقّومة بعملة أجنبية. إن العملة الوظيفية لدى الشركة هي الدرهم اإلماراتي. 
 

 األمريكي المربوط بالدرهم اإلماراتي، ويعتبر تعرض الشركة لمخاطر العملة محدوداً إلى هذا الحد. لدى الشركة أيًضا تعرضات بالدوالر 
 

 مخاطر أسعار الفائدة  25-2-3-2
 

 سوقية. لفائدة المخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار ا
 

٪ إلى  0,15ثابتة تتراوح من    ، تحمل الودائع البنكية معدالت فائدة2021ديسمبر    31الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بالودائع البنكية. في  
 . ٪ سنويًا(، وبالتالي ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية8,5٪ إلى 0,68: 2020ديسمبر  31٪ سنويًا )8,5
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 مخاطر األسعار  25-2-3-3
 

ار ار هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعمخاطر األسع
لها تأثير    املالفائدة أو مخاطر صرف العمالت األجنبية(، سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة بأداة مالية معينة أو بالجهة المصدرة لها أو عو

 على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق. 
 

التي تتقلب قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تتطلب سياسة مخاطر  يتعلق تعرض الشركة لمخاطر األسعار بالموجودات المالية والمطلوبات المالية  
ألهداف والقيود على االستثمارات وخطط التنويع والقطاع والسوق. ال تختلف القيم  أسعار األسهم للشركة إدارة هذه المخاطر من خالل تحديد ومراقبة ا

 العادلة للموجودات المالية عن قيمتها الدفترية. 
 

 الحساسية عوامل 
ية إلى تأثير  يوضح الجدول أدناه نتائج اختبار الحساسية على أرباح أو خسائر الشركة والدخل الشامل اآلخر حسب نوع النشاط. يشير تحليل الحساس

 التغيرات في عوامل مخاطر األسعار الناشئة عن تأثير التغيرات في هذه العوامل على استثمارات الشركة: 
 

 ٪ في السعر 10انخفاض بنسبة  في السعر ٪ 10زيادة بنسبة  

 

القيمة العادلة  
من خالل الربح  

 أو الخسارة 

القيمة العادلة  
من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

دلة  القيمة العا
من خالل الربح  

 أو الخسارة 

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 

    
2021     

 - ( 1,645) - 1,645 استثمارات دين مدرجة 
 ( 2) ( 2,024) 2 2,024 استثمارات أسهم مدرجة 
  ( 736)  736 استثمارات في صناديق 

 - ( 382) - 382 ير مدرجة استثمارات أسهم غ 
 

    

2020 
    

 - ( 2,212) - 2,212 استثمارات دين مدرجة 
 ( 659) ( 7,179) 659 7,179 استثمارات أسهم مدرجة 
 - ( 508) - 508 استثمارات في صناديق 

 ( 30) ( 740) 30 740 استثمارات أسهم غير مدرجة 
 

 مخاطر التشغيل  25-3
 

أو األحداث الخارجية. عندما تفشل الضوابط الرقابية في    الناجمة عن تعطل األنظمة أو الخطأ البشري أواالحتيالمخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة  
 أداء وظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضرراً للسمعة أو أن يكون لها تداعيات قانونية أو تنظيمية أو أن تؤدي إلى خسارة مالية. 

 
جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد تستطيع الشركة إدارة هذه المخاطرمن خالل بدء إطار عمل دقيق واستخدام آليات الرقابة  ال تتوقع الشركة القضاء على  

 ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لها.
 

الواجبات، وضوابط على   بين  الفعّال  الفصل  إلى جانب  لألنظمة،  تفصيلية  أدلة عمل  الشركة  للتفويضلدى  وآليات    الموافقات، وإجراءات  والتسوية، 
تقنيات والقطاع من لتدريب الموظفين وتقييم أدائهم، وكذلك لالمتثال بإطار التدقيق الداخلي. ويتم مراقبة مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة العمل وال

 خالل قيام الشركة بإعداد الخطط االستراتيجية والموازنات. 
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   موجودات والمطلوبات الماليةتصنيف ال 4- 25
 

 :2021ديسمبر  31يبين الجدول أدناه تصنيف الشركة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في  (أ)
 

 

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

  الخسارة 

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

    اآلخر
 التكلفة 

 المجموع   المطفأة  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ف درهم أل 
        

        الموجودات المالية: 
 91,881  91,881  -  - نقد وما في حكمه 

 205,965  205,965  -  -   ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر
 10,000  10,000  -  - وديعة نظامية 

 47,888  -  17  147,87   استثمارات في أوراق مالية
 356,202  356,202  -  -   ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

 368,887  13,354  -  355,533 موجودات مرتبطة بوحدات 

 1,080,823  677,402  17  403,404 المجموع 

        
        المطلوبات المالية: 

 0275,50  275,500  -  - تأمين دائنة وذمم دائنة أخرىذمم 
 368,887  13,354  -  355,533 ذمم دائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات 

 -  -  -  - سحوبات بنكية على المكشوف 

 644,387  288,854  -  355,533 المجموع 

        
 :2020ديسمبر  31في   من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كمايبين الجدول أدناه تصنيف الشركة لكل فئة  (ب)

 

 

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

  الخسارة 

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

    اآلخر
 التكلفة  

 المجموع   المطفأة  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
        

        المالية: الموجودات 
 5,142  5,142  -  - نقد وما في حكمه 

 220,343  220,343  -  -   كية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهرودائع بن
 10,000  10,000  -  - وديعة نظامية 

 113,271    6,887  106,384   استثمارات في أوراق مالية
 401,497  401,497  -  -   ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

 286,798  22,224  -  264,574 موجودات مرتبطة بوحدات 

 1,037,051  659,206  6,887  370,958 المجموع 

        
        المطلوبات المالية: 

 364,792  364,792  -  - ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
 286,798  22,224  -  264,574 بالوحدات ذمم دائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة  

 584  584  -  - سحوبات بنكية على المكشوف 

 652,174  387,600  -  264,574 المجموع 

 
للموجودات  األجل    ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في البيانات المالية تقارب قيمها العادلة بسبب طبيعتها قصيرة

 ذات الطبيعة المختلطة غير جوهري. والمطلوبات المالية، وأن تأثير الخصم للموجودات والمطلوبات المالية 
 

 19-تأثير كوفيد 25-5
 

ذلك إلى  مستمرة. قامت اإلمارات العربية المتحدة بتطعيم غالبية السكان وقد أدى    2020التي بدأت خالل الربع األول من    19-ال تزال جائحة كوفيد
زال قائما، حيث إن تحديد المتغيرات الجديدة للفيروس في جميع أنحاء العالم  انخفاض كبير في مخاطر انتشار الوباء. ومع ذلك، فإن التأثير العالمي ال ي

  عامالً مقلقًا.
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 )تابع(  19-تأثير كوفيد 25-5
 

ومن الصناعات    ء هذا الفيروس إلى اضطراب اقتصادي على الرغم من اختالف النطاق من دولة إلى أخرى. أدت اإلجراءات المختلفة المتخذة الحتوا
   التي تتأثر بشكل عام شركات الطيران والسفر والترفيه والسياحة واألنشطة ذات الصلة.

 
التطعيمات بسالسة لسكانها. وقد ساعد ذلك في ضمان سير االقتصاد  كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة استباقية للغاية في اتخاذ تدابير االحتواء ووتقديم  

ساعد االنفتاح االقتصادي والتدابير الوقائية في النمو االقتصادي واستقرار األعمال على الرغم من استمرار تأثر األعمال في    دون أي صعوبة. كما
والتطعيمات الناجحة لغالبية السكان، شاهد االقتصاد تحسناً في    19-حاالت كوفيد  تجارة السياحة مثل قطاعات الطيران والترفيه والضيافة. ومع انخفاض

 .2020عمال التجارية بما في ذلك قطاع الترفيه والضيافة، ومن األمثلة على االنفتاح االقتصادي المزدهر البداية الناجحة إلكسبو األ
 

  قد انفتح اقتصاد دبي اآلن وتتوقع الشركة أن يؤدي هذا االنفتاح إلى تحسين األعمال كان للشركة تأثير هامشي على أعمالها بسبب الظروف الحالية. ل
هات الحكومة  التجارية بشكل عام. وعلى الصعيد التشغيلي، ساعد عمل الشركة القوي واالستباقي فيما يتعلق بإمكانية العمل من المنزل وااللتزام بتوجي

ل مادي لقطاعي  الشركة على إدارة األعمال كالمعتاد. ال تتعرض الشركة بشك  2021و  2020ك خالل سنتي  بشأن التنقل والتجمع في المكاتب وما إلى ذل
، ولم تكن لها  2021و  2020ديسمبر    31الطيران أو السفر والسياحة. لم يكن لدى الشركة أي تعرض جوهري لمطالبات طبية خالل السنة المنتهية في  

أن تكون جوهرية. تغطي ترتيبات    في المستقبل والتي ال يتوقع  19-تتوقع الشركة المطالبات الطبية المتعلقة بـ كوفيدتأثير جوهري على البيانات المالية. و
احتياجات    إعادة التأمين الخاصة بالشركة تأثير تلك المطالبات. وستقف شركات إعادة التأمين ذات التصنيف والوضع الجيد إلى جانب الشركة في تلبية

   المطالبات.
 

 .2021ديسمبر  31ي على محفظة االستثمار المحتفظ بها كما ف 19-م تتعرض الشركة لتأثير كبيربسبب كوفيدل
 

 إدارة مخاطر رأس المال  26
 

 فيما يلي ملخص أهداف الشركة من إدارة رأس المال: 
 

القانون االتحادي لدولة   • المال لشركات التأمين كما وردت في   2007( لسنة  6اإلمارات العربية المتحدة رقم )االلتزام بمتطلبات رأس 
 أعمالها.  وتعديالته في شأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم

 حماية حقوق حملة الوثائق.  •

الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من مواصلة توفير العوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب المصلحة   •
 اآلخرين. 

 ائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر. توفير الع •
 

 رأس المال على أنه رأس المال واألرباح المحتجزة. يُعرف 
 

لتأمينية. تدير إدارة  تحدد التعليمات المالية لشركات التأمين الحد األدنى لمبلغ ونوع رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به الشركة باإلضافة إلى مطلوباتها ا
   الشركة رأس المال ومتطلبات االمتثال التنظيمي ذات الصلة. 
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ل المحتفظ  يلخص الجدول أدناه الحد األدنى لمتطلبات رأس المال، والمبلغ األدنى للضمان، ومتطلبات مالءة رأس المال لدى الشركة، ومجموع رأس الما
 لتلبية هوامش المالءة المطلوبة. به 

 
من البيانات    27مع مراعاة التعديالت والتسويات المفصح عنها في اإليضاح رقم    2020ديسمبر    31إعادة بيان أرقام المالءة المالية كما في    * لم يتم
 المالية. 

 
المال المكتتب أو    محددة فيه الحد األدنى لرأس  2009( لسنة  42اإلمارات العربية المتحدة المركزي )سابقًا، هيئة التأمين(.القرار رقم )أصدر مصرف  
  ٪ على األقل 75مليون درهم لشركات إعادة التأمين. ينص القرار أيضاً على أن نسبة  250مليون درهم لتأسيس شركات التأمين و 100المدفوع بمبلغ 

عتباريين من دولة اإلمارات  من رأس مال شركات التأمين التي تؤّسس في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون مملوكة ألشخاص طبيعيين أو ا
 العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي. إن الشركة ملتزمة بالحد األدنى المطلوب لرأس المال. 

 
 المالءة.فصل الثاني من التعليمات المالية لشركات التأمين في اإلمارات العربية المتحدة، يجب أن تمتثل الشركة ألحكام هامش ( من ال8وفقاً للمادة رقم )

 
مما أدى إلى عجز في المالءة المالية. وقدمت الشركة خطة أولية للتعافي    2021سجلت الشركة مخصًصا مقابل الدفعات المقدمة للممتلكات العقارية خالل  

رف اإلمارات العربية  توضح بالتفصيل مسار العمل المقترح. ومنح مص  2021نوفمبر    11ن للمالءة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في  م
ء  الستعادة المالءة المالية. وقامت الشركة، كجز  2022سبتمبر  30الشركة مهلة حتى  2022يناير  13المتحدة المركزي من خالل خطابه المؤرخ في 

يل العجز في المالءة المالية  . وقد أدى ذلك إلى تقل2021من خطة عملها المقدمة، بتجريد مركز رأس المال المرتكز على استثمار واحد خالل نوفمبر  
وضع  ( مليون درهم، والشركة واثقة من تصحيح  2,3)  2021ديسمبر    31٪. بلغ عجز هامش المالءة لمتطلبات مالءة رأس المال كما في  94بنسبة  

 من خالل تحقيق أرباح تشغيلية.    2022المالءة المالية خالل الربع األول من 

 
 
 
 
 

  
 كما في 

   ديسمبر 31
2021 

  كما في
   ديسمبر 31

2020* 

 ألف درهم  ألف درهم  

 
 )غير مدققة( 

 )غير مدققة( 
 )كما هو مدرج سابقاً( 

   
 100,000 100,000 متطلبات الحد األدنى لرأس المال 

 164,078 138,697 متطلبات مالءة رأس المال 
 81,429 90,379 األدنى للضمان المبلغ 

   األموال الذاتية: 
 185,264 136,399 األموال الذاتية األساسية 

   الذاتية اإلضافية  األموال
 85,264 36,399   الفائض / )العجز( في هامش المالءة لمتطلبات الحد األدنى لرأس المال

 21,186 ( 2,298)   المال الفائض / )العجز( في هامش المالءة لمتطلبات مالءة رأس 
 103,835 46,020 الفائض / )العجز( في هامش المالءة للمبلغ األدنى للضمان 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

83 

 المعلومات المقارنة تعديالت السنة السابقة و 27
 

 تعديل السنة السابقة على بنود البيانات المالية المتأثرة ضمن بيان المركز المالي  1
 

 2020يناير  1كما في 
 

  ً    كما أعيد بيانه          كما أدرج سابقا

 
 كما في 

 تعديالت 2020يناير  1 

   كما في 
 2020يناير  1

  معدلة م(    معدلة ل(    معدلة ح(    معدلة ز(    معدلة و(    دلة هـ(مع    معدلة ج(    معدلة ب(    معدلة أ(   
 ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهمألف    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  

            الموجودات 
 78,750        ( 22,834)  101,584 ممتلكات ومعدات 
 23,337    15,108      8,229 لموسة موجودات غير م

 -         ( 75,195) 75,195 استثمارات عقارية 
 192,438       ( 68,588)   261,026 موجودات مرتبطة بوحدات 

 538,808     20,543     518,265 موجودات عقود إعادة التأمين 
 473,112 1,063 14,329 ( 3,743) ( 15,108) ( 19,808)     496,379 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 

 -      ( 152,844)    152,844 أرصدة نقدية وبنكية 
 20,059      20,059    - نقد وما في حكمه 

 136,528    3,743     132,785       - ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر 

 1,665,673 1,063 14,329 - - 735 - ( 8,5886) ( 22,834) ( 75,195) 1,816,163 مجموع الموجودات 

            
            المطلوبات وحقوق الملكية 

            المطلوبات 
 784,835  14,329   735     769,771 مطلوبات عقود التأمين 

 448,588 1,063                447,525 ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
 192,438       ( 68,588)   261,026 ثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات ذمم دائنة لحاملي و

 1,437,861 1,063 14,329 - - 735 - ( 68,588) - - 1,490,322 مجموع المطلوبات 

            
 ( 122,589)        ( 22,834) ( 75,195) ( 24,560) خسائر متراكمة 

 227,812 - - - - - - - ( 22,834) ( 75,195) 325,841 صافي حقوق الملكية 

 1,665,673 1,063 14,329 - - 735 - ( 68,588) ( 22,834) ( 75,195) 1,816,163 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 تابع( )تعديل السنة السابقة على بنود البيانات المالية المتأثرة ضمن بيان المركز المالي  1
 

 2020ديسمبر  31كما في 
 

  ً     كما أعيد بيانه          كما أدرج سابقا
 31كما في 
 2020ديسمبر 

 تعديالت
  31كما في  

  2020ديسمبر 
    معدلة م(    معدلة ل(    معدلة ح(    معدلة ز(    معدلة و(    معدلة هـ(    معدلة ج(    معدلة ب(    معدلة أ(  

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

   الموجودات
 

     
 

    
 79,921        ( 22,834)  102,755   ممتلكات ومعدات 

 16,761    11,108      5,653   موجودات غير ملموسة 
 -         ( 72,270) 072,27   استثمارات عقارية

 286,798       ( 76,268)   363,066 موجودات مرتبطة بوحدات 
 488,265     13,832     474,433   موجودات عقود إعادة التأمين

 401,497 1,063 14,329 ( 5,112) ( 11,108)      402,325   تأمين مدينة وذمم مدينة أخرىذمم 
 -      ( 20,3732)    220,373   أرصدة نقدية وبنكية

 5,142      5,142    -   نقد وما في حكمه
 220,343    5,112     215,231       - ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر 

  1,625,597 1,063 14,329 - - 13,832 - ( 76,268) ( 22,834) ( 72,270) 1,767,745   مجموع الموجودات 
           

              وبات وحقوق الملكية المطل 
              المطلوبات

 740,417  14,329   13,832     712,256   مطلوبات عقود التأمين
 364,792 1,063                363,729   وذمم دائنة أخرىذمم تأمين دائنة 

 286,798       ( 76,268)   363,066   ذمم دائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات

  1,403,553 1,063 14,329 - - 13,832 - ( 76,268) - - 1,450,597   مجموع المطلوبات
           

 ( 129,617)        ( 22,834) ( 72,270) ( 34,513)   خسائر متراكمة

 222,044 - - - - - - - ( 22,834) ( 72,270) 317,148   صافي حقوق الملكية

 1,625,597 1,063 14,329 - - 13,832 - ( 76,268) ( 22,834) ( 72,270) 1,767,745   لملكيةمطلوبات وحقوق ا مجموع ال 
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   تعديل السنة السابقة على بيان الدخل 2 
 

  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
ً   أدرجكما    كما أعيد بيانه       سابقا

   لمنتهية في ا  للفترة
  تعديالت  2020ديسمبر  31

   المنتهية في   للفترة
  2020ديسمبر  31

   معدلة س(  معدلة ن( معدلة ك( معدلة ي(  معدلة ز( معدلة و(  معدلة ج( معدلة أ( 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

           ب إيرادات االكتتا
 867,911         867,911 إجمالي األقساط المكتتبة 

 ( 496,553)  ( 43,326)       ( 453,227) أقساط إعادة تأمين متنازل عنها 

 414,684 - - - - - - (43,326 )  371,358 
المكتسبة واحتياطي حملة  صافي التغير في األقساط غير 

 ( 63,495) ( 5,8981) 43,326     7,680  ( 98,603) الوثائق 
 307,863 ( 15,898) - - - - - 7,680 - 316,081 صافي األقساط المكتسبة 

 77,649    9,784     67,865 إجمالي العموالت المكتسبة 

 385,512 ( 15,898) - - 9,784 - - 7,680 - 383,946 مجموع إيرادات االكتتاب 

           
           مصاريف االكتتاب 

 ( 336,569)      6,711   ( 343,280) طالبات المتكبدة إجمالي الم 
 206,205      ( 6,711)   212,916 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين 

 ( 130,364)  - - - - - - - ( 130,364) صافي المطالبات المتكبدة 
 ( 105,899)    ( 10,567)     ( 95,332) عموالت متكبدة 

 ( 95,018)   ( 15,008)  ( 4,000)    ( 6,0107) مصاريف إدارية 
 ( 46,732)    783 4,000    ( 51,515) تكاليف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب 

 17,263 15,898      ( 7,680)  9,045 صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات 

 ( 360,750) 15,898 - ( 15,008) ( 9,784) - - ( 7,680) - ( 344,176) مجموع مصاريف االكتتاب 

 24,762 - - ( 15,008) - - - - - 39,770 ربح االكتتاب 
 ( 2,052)        2,925 ( 4,977) صافي إيرادات / )خسائر( االستثمار

 ( 23,271)   ( 23,271)      - تحصيلها مخصص الديون المشكوك في  
 ( 3,375)   ( 3,375)      - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 -   41,654      ( 41,654) اريف عمومية وإدارية مص

 ( 3,936) - - - - - - - 2,925 ( 6,861) ربح / )خسارة( السنة 
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 تعديل السنة السابقة على بيان التدفقات النقدية  3

 

 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

  ً  كما أدرج سابقا
 

 تعديالت 
 

 كما أعيد بيانه

 للسنة المنتهية في 
 2020ديسمبر   31

 للسنة المنتهية في  
 2020ديسمبر   31

 
  معدلة ف(  معدلة ح(    معدلة ز(   معدلة و(   معدلة هـ(   معدلة ج(  معدلة أ( 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

          التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (3,936)       2,925 (6,861) صافي الربح / )الخسارة( للفترة 

للمنتجات المرتبطة   صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها 
  9,045       (9,045) بالوحدات 

 23,271 123,27       - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
          تعديالت لـ: 

 -       (2,925) 2,925 نقص / )زيادة( في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
 12,184   4,000     8,184 استهالك وإطفاء

الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى )بما في ذلك األطراف ذات  
 48,344 ( 23,271) 1,369 (04,00) ( 19,808)    94,054 العالقة( 

 ( 94,360) (102,040)     7,680  - الزيادة في الموجودات المرتبطة بوحدات 
 94,360 102,040     (7,680)  - الزيادة في المطلوبات المرتبطة بوحدات 
 50,543    6,711    43,832 الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين 

 ( 79,808) (102,040)       22,232 ئنة والذمم الدائنة األخرىالزيادة في ذمم التأمين الدا
 ( 44,418)    13,097    ( 57,515)   مطلوبات عقود التأمينالزيادة في 

 9,253 ( 92,995) 1,369 - - - - - 100,879 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
          

          التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 6,685  (1,369)      8,054 فوائد مستلمة 

الخسارة  مشتريات   أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  محتفظ  استثمارات 
 ( 18,183) (166)       ( 18,017) )باستثناء الموجودات المرتبطة بوحدات( 

 - 92,995       ( 92,995) شراء منتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات 
بالقيمة  مت الدخل  حصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها  العادلة من خالل 

 17,158 166       16,992 الشامل اآلخر
)زيادة( / نقص في الودائع الثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن 

 ( 82,446)  1,369   ( 17,765)   ( 66,050) ثالثة أشهر

 ( 16,812) 92,995 - - - ( 17,765) - - ( 92,042) طة االستثماريّةصافي النقد المستخدم في األنش
          

 ( 12,119)  1,369 - - ( 17,765) -  4,277 صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه
 16,677     ( 27,290)   43,967 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 4,558  1,369 - - ( 45,055) - - 448,24 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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ووفقاً للمعيار المحاسبي   2020ديسمبر    31أعادت اإلدارة تقييم المعالجة المحاسبية لبعض المعامالت والموجودات المسجلة في البيانات المالية كما في  
ية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، قامت بإعادة بيان بياناتها المالية لتصحيح هذه األخطاء في البيانات  المحاسب"السياسات    8الدولي رقم  

يما  وف  2020يناير    1كإعادة بيان للسنة السابقة. تم عكس تأثير هذه األخطاء في بيان المركز المالي كما في    2021ديسمبر    31المالية للسنة المنتهية في  
 في السنوات المعنية وتم عرضه في البيانات المالية. وفيما يلي تفاصيل إعادة البيان:  بعد

 
 تعديل الدفعات المقدمة المدفوعة لشراء الممتلكات العقارية  أ.
 

وأعيد تقييمها بقيمة    عقارية  ألف درهم والتي تم تصنيفها كاستثمارت  36,500في السنوات السابقة، سددت الشركة دفعات لشراء ممتلكات عقارية بقيمة  
ألف قدم مربع ببنية    150وحدة سكنية في مبنى واحد وقطعة أرض مساحتها    60. تتعلق الدفعات بشراء  2020ديسمبر    31ألف درهم كما في    72,270

شركة )المشتري( منذ تاريخ الشراء،  تجاه التحتية متكاملة. لم تِف األطراف المقابلة )األطراف ذات العالقة( في المعامالت المذكورة أعاله بالتزاماتهم 
ن الشركة  وعالوة على ذلك، لم تؤد المعاملة إلى تحويل أي موجودات خالل هذه الفترة. ليس الشركة لدى صكوك ملكية وال تملك األصل المذكور. لم تك

عالوة على ذلك، فيما يتعلق  على تملك العقارات.  قادرة    قادرة في أي وقت من األوقات على تأكيد سيطرتها على الممتلكات العقارية ولم تكن الشركة
قدم مربع وتم تعديلها الحقًا إلى    56,800قدم مربع من األرض المشار إليها أعاله، فقد تم تخفيض المساحة في السنوات السابقة إلى    150,000بمساحة  

تنفيذ ذلك بناًء على تعليمات من رئيس مجلس اإلدارة  78,900 الذي كان أيًضا ممثل الطرف ذي العالقة. وقد نتج عن ذلك    السابق   قدم مربع. تم 
ألف درهم على االستثمارات العقارية التي لم تحصل الشركة بشأنها على حق الملكية أو    35,770االعتراف غير الصحيح بأرباح القيمة العادلة البالغة  

ألف درهم المدفوعة إلى طرف ذي عالقة تجاه االستحواذ على االستثمارات    36,500الملكية القانونية، وأدى إلى اختالس الدفعات المقدمة البالغة  
   العقارية.

 
 كجزء من إعادة التقييم التي قامت بها إدارة الشركة، لوحظ ما يلي: 

 
ن يجب احتسابها  ولكن كاال ينبغي تصنيف الدفعات المقدمة المدفوعة على أنها استثمارات عقارية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية،  ●

 كدفعات مقدمة ألن الشركة لم يكن لديها سيطرة على الممتلكات العقارية أو تطويرها. 
 حيث ال توجد منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من هذه العقارات.   2020يناير  1يجب اعتبار الدفعات المقدمة منخفضة القيمة قبل  ●

 
ألف درهم على    75,195ألف درهم و  72,270بقيمة    2020يناير    1و  2020ديسمبر    31لشركة كما في  وقد أدى ذلك إلى المبالغة في تقدير موجودات ا

لتأمين  م ا التوالي، وبالتالي تم إعادة تصنيف العقارات من "استثمارات عقارية" إلى "دفعات مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية " )مدرجة ضمن "ذم
فاض قيمتها بالكامل. نتج عن هذا التصحيح تأثير على "استثمارات عقارية" و"ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة  المدينة والذمم المدينة األخرى"( وانخ

هم كخسارة انخفاض في  ألف در  72,270األخرى" و"الخسائر المتراكمة". عالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن إدارة الشركة سجلت سابقاً مبلغ  
. سجلت الشركة خسارة في بيان  2020يناير    1بدالً من الخسائر المتراكمة كما في    2021يونيو    30ترة الستة أشهر المنتهية في  القيمة في بيان الدخل لف

رقم الفترة السابقة، فقد تم تصحيح ذلك  ألف درهم. ونظًرا ألن الشركة قد أعادت بيان  2,925بقيمة  2020ديسمبر  31الدخل خالل السنة المنتهية في 
 وفقًا لما ورد أعاله.   2021ديسمبر  31يانات المالية للسنة المنتهية في في الب 

 
 .  2021سبتمبر  30تتابع الشركة اإلجراءات القانونية ضد األطراف المعنية السترداد حقوق الشركة، وفقًا لقرار اجتماع جمعية المساهمين المنعقد في 

 
 إعادة بيان قياس األراضي بنظام التملك الحر  ب. 

 
لف درهم. تم الحصول على األرض من خالل معاملة تبادلية تمت في  أ  82,045السنوات السابقة، سجلت الشركة األراضي بنظام التملك الحر بقيمة    في
السابق بقيمة  2018يوليو    15 غة  ألف درهم وكجزء من عملية التبادل، استلمت الشركة األراضي بالقيمة العادلة البال  82,045. وتم تسجيل األصل 

تجاري لها سندات ملكية. في تاريخ التبادل، كان من المفترض أن تكون  ألف درهم. استلمت الشركة سندات ملكية األرض واعتُبر التبادل ال   59,210
درهم. نتج    ألف  59,210ألف درهم. قامت الشركة بإعادة بيان تكلفة الفترة السابقة لألراضي بنظام التملك الحر إلى    59,210األراضي مسجلة بقيمة  

 1ألف درهم في "الخسائر المتراكمة"، كما في  22,834المعدات" وزيادة بقيمة ألف درهم في "الممتلكات و 22,834عن هذا التصحيح انخفاض بقيمة 
 . 2020ديسمبر  31و 2020يناير 
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المرتبطة بالوحدات والذمم الدائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة  تفظ بها نيابة عن حاملي وثائق المنتجات  إعادة بيان االستثمارات المح ج.
 بالوحدات 

 
ألف    76,268  في السنوات السابقة، أبرمت الشركة اتفاقية إعادة تأمين مع طرف آخر وقيدت الموجودات والمطلوبات المسجلة بشكل غير صحيح بقيمة

ضمن كل من "االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق المنتجات    2020يناير    1في  ألف درهم كما    68,588و  2020ديسمبر    31كما في    درهم
  رات والتغيرات في المرتبطة بالوحدات" و"الذمم الدائنة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات". بلغت أرباح أو خسائر القيمة العادلة لهذه االستثما

 لف درهم على التوالي مسجلة في بيان الدخل. أ 7,680االحتياطيات لهذه االستثمارات 
 

أي موجودات  أعادت اإلدارة تقييم ترتيبات إعادة التأمين وأخذت في االعتبار الشروط التعاقدية للعقد. فيما يتعلق بالعقد، ليس للشركة أي حقوق في  
زء من أي خسائر في العقد. على هذا النحو، يجب أال تكون الشركة  وقد تحملت التزاًما فقط بإعادة تأمين جأساسية متعلقة بالعقود المرتبطة بالوحدات،  

في الفترة الحالية،  قد احتسبت أي موجودات أو مطلوبات مالية نيابة عن حملة الوثائق أو أي أرباح أو خسائر بالقيمة العادلة على هذه االستثمارات.  
تم تعديل أرقام المقارنة للسنة السابقة لتصحيح  أو مطلوباتها أو أرباحها أو خسائرها.  المبالغ ألنها ال تمثل موجودات الشركة عكست إدارة الشركة هذه 

 االعتراف غير الصحيح للموجودات والمطلوبات واألرباح أو الخسائر وفقًا لذلك. 
 

 نتجات المرتبطة بالوحدات إعادة تصنيف االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق الم د.
 

ألف درهم على التوالي ضمن "استثمارات محتفظ   45,658ألف درهم و 88,984، سجلت إدارة الشركة 2020يناير  1و 2020سمبر دي 31كما في 
ة الوثائق( وتم إبرام ترتيب  تم إصدار العقود لعمالء الشركة )حمل  .بها نيابة عن حاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات" في بيان المركز المالي

بموجبه تعويض الشركة من قبل منشأة أخرى )شركة إعادة التأمين( عن الدفعات لحملة الوثائق. يحتفظ بشركة إعادة التأمين باالستثمارات    متتالي يتم
ات  تملك الشركة حق الوصول إلى هذه الموجوداألساسية المتعلقة بالوثائق المرتبطة بالوحدات من قبل شركة إعادة التأمين وليس من قبل الشركة وال  

الفردية للوثائق المرتبطة بالوحدات وليس كأصل مالي   وال تسيطر على هذه الموجودات. أظهرت الشركة بشكل غير صحيح الموجودات األساسية 
التأمين.   إعادة  شركة  من  الشركةمستحق  إدارة  الحالية، صححت  السنة  عن    خالل  باإلفصاح  األالعرض  "هذه  المرتبطة  رصدة ضمن  الموجودات 

من شركة إعادة التأمين فيما يتعلق باالستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات"    موجودات مالية" على أنها " بالوحدات
يما يتعلق  من شركة إعادة التأمين فجودات المالية  المووضمن "صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات" على أنها "صافي الحركة في  

   بالمنتجات المرتبطة بالوحدات".
 

 إعادة تصنيف أرصدة نقدية وبنكية  هـ. 
 

النقد وما في حكمه لم تم اإلفصاح عنه كبند منفصل في بيان المركز المالي كما هو مطلوب بموجب المعايير   في السنة الحالية، حددت إدارة الشركة أن
نقدية والبنكية التي تم اإلفصاح عنها سابقاً بند "ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر"  ية للتقارير المالية. تضمنت األرصدة الالدول

د على ثالثة أشهر"  الذي ال يتوافق مع تعريف النقد وما في حكمه. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتصنيف "ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزي
ألف درهم نقد وما    152,844، تضمنت أرصدة نقدية وبنكية بقيمة  2020يناير    1ا في حكمه ألغراض بيان التدفقات النقدية. كما في  بالخطأً في النقد وم

ديسمبر    31درهم. كما في  ألف    132,785ألف درهم وودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر بقيمة    20,059في حكمه بقيمة  
ألف درهم وودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية    5,142ألف درهم نقد وما في حكمه بقيمة    220,373رصدة النقدية والبنكية بقيمة  ، تضمنت األ2020

 ألف درهم.  215,231تزيد على ثالثة أشهر بقيمة 
 

ه" و"ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر" كبنود منفصلة في  نتيجة لذلك، تم تعديل العرض بحيث يتم عرض "النقد وما في حكم
 بيان المركز المالي. وتم تعديل األرقام المقارنة لتصحيح السنوات السابقة.  
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 إعادة بيان مستردات الطرف الثالث  و.
 

عروض مستردات الطرف الثالث في البيانات المالية والنظر فيما إذا كان العرض متوافقاً مع السياسة المحاسبية ومبادئ المعيار   أعادت اإلدارة تقييم
 . وقد لوحظ ما يلي: 4الدولي للتقارير المالية رقم 

زء من "ذمم التأمين المدينة والذمم  كج  2020يناير    1تقديم "مستردات الطرف الثالث مقابل المطالبات المعلنة غير المسددة" كما في  تم   ●
المدينة األخرى" بينما تنص السياسة المحاسبية على أنه يجب تقديم ذلك بعد خصم "مطلوبات عقود التأمين". وبالمثل، تم عرض "مستردات  

 وجودات عقود إعادة التأمين".مقابل المطالبات المدفوعة" كجزء من "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى" مقابل "م  الطرف الثالث
بالصافي من "مطلوبات عقود التأمين" وليس    2020ديسمبر    31تم عرض "مستردات الطرف الثالث مقابل المطالبات المدفوعة" كما في   ●

 دة التأمين".  كجزء من "موجودات عقود إعا
ذات    2020ديسمبر    31و  2020يناير    1ة" كما في  تم عرض "حصة إعادة التأمين من مستردات الطرف الثالث مقابل المطالبات المدفوع ●

الصلة بشكل غير صحيح في "موجودات عقود إعادة التأمين" وليس ضمن "مطلوبات عقود التأمين". عالوة على ذلك، عرض بيان الدخل  
 متكبدة" في بيان الدخل. ات على أنها "مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين" وليس "إجمالي المطالبات الهذه المطالب

عالوة على ذلك، في بيان الدخل، تم إدراج المبالغ ضمن "إجمالي المطالبات المتكبدة" بدالً من "مطالبات التأمين المستردة من شركات   ●
 إعادة التأمين". 

 
 الخطأ في العرض. لتصحيحتم إعادة بيان أرقام المقارنة للسنوات السابقة  يح األخطاء المذكورة أعاله في العرض وتم تصح

 

 إعادة تصنيف رسوم الدراية العلمية المرخصة  ز.
 

مدينة    في السنوات السابقة، تم احتساب رسوم الدراية الفنية المرخصة الناشئة عن اتفاقية بين الشركة وطرف ثالث كمبلغ مدفوع مقدماً ضمن "ذمم
لك، تم إدراج إطفاء المصاريف ضمن بند "مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق  أخرى" والذي كان ينبغي االعتراف به كأصل غير ملموس. عالوة على ذ

  31بأنشطة االكتتاب" في بيان الدخل والذي كان يجب االعتراف به على أنه "إطفاء موجودات غير ملموسة" ضمن "مصاريف إدارية". وكما في  
ألف درهم على التوالي ضمن "ذمم مدينة أخرى" والذي تم    15,108ألف درهم ومبلغ    11,108، تم تسجيل مبلغ  2020يناير    1و  2020ديسمبر  

ألف    4,000، تم إدراج مبلغ  2020ديسمبر    31ند "ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى" في بيان المركز المالي. وللسنة المنتهية في  إدراجه في ب 
 درهم ضمن بند "مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب" في بيان الدخل.  

 
المبالغ المدرجة ضمن "ذمم مدينة أخرى" إلى "موجودات غير ملموسة" والمبالغ المدرجة  خالل السنة الحالية، قامت إدارة الشركة بإعادة تصنيف  

 . ضمن "مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب" إلى "مصاريف إدارية" 
 

 إعادة تصنيف فوائد مدينة مستحقة  ح.
 

ألف درهم   3,743ألف درهم و 5,112د المدينة المستحقة البالغة ، تم إدراج الفوائ2020يناير  1و 2020ديسمبر  31ما في في السنوات السابقة، ك
لبنكية  على التوالي المتعلقة بأرصدة بنكية محددة بشكل غير صحيح ضمن "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى" وليس جزًءا من األرصدة ا

لشركة بإعادة تصنيف هذه األرصدة من "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى"  سة بالتكلفة المطفأة. في السنة الحالية، قامت إدارة اذات الصلة المقا
 إلى "ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر" من أجل تصحيح التصنيف. 

 
 خاطر السارية إعادة تصنيف االحتياطي الحسابي واحتياطي الم ط. 

 
   لوحظ ما يلي:، 2020يناير  1و 2020ديسمبر  31كما في 
البالغة   ● الحسابية  إجمالي االحتياطيات  التأمين غير    98,670ألف درهم و  107,721تم إدراج  التوالي ضمن "أقساط  ألف درهم على 

 المكتسبة".  
دة  ألف درهم على التوالي ضمن "حصة إعا  86,284ألف درهم و  92,932تم إدراج حصة إعادة التأمين من االحتياطيات الحسابية البالغة   ●

 التأمين من األقساط غير المكتسبة".  
ألف درهم على التوالي ضمن "المطالبات المتكبدة غير    1,109ألف درهم و  2,181تم إدراج إجمالي احتياطي المخاطر السارية البالغ   ●

 المعلنة".  
لف درهم على التوالي ضمن "حصة  ( أ 9,573( ألف درهم و)7,804المخاطر السارية البالغة )تم إدراج حصة إعادة التأمين من احتياطي   ●

 إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة غير المعلنة".  
 

عقود  في السنة الحالية، قامت إدارة الشركة بإعادة تصنيف هذه األرصدة إلظهارها كبنود منفصلة ضمن إفصاح "مطلوبات عقود التأمين وموجودات  
   مالءمة طبيعة هذه األرصدة كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.إعادة التأمين" من أجل أن تعكس بشكل أكثر 
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 إعادة تصنيف إيرادات عموالت األرباح ومصاريف عموالت األرباح  ي.

ألف درهم وتم    10,567ألف درهم ومصاريف عموالت األرباح    9,784األرباح  ، بلغت إيرادات عموالت  2020ديسمبر    31في  للسنة المنتهية  
   تضمينها في "مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب".

ألرباح من "مصاريف تشغيلية أخرى  في السنة الحالية، قامت إدارة الشركة بإعادة تصنيف مبالغ إيرادات عموالت األرباح ومصاريف عموالت ا
نشطة االكتتاب" إلى بنود "إجمالي العموالت المكتسبة" و"العموالت المتكبدة" في بيان الدخل على التوالي من أجل أن تعكس بشكل أكثر تتعلق بأ 

 مالءمة طبيعة هذه المبالغ. 
 

  صيلها ومصاريف إدارية ومكافآت أعضاء مجلسإعادة التصنيف من مصاريف عمومية وإدارية إلى مخصص ديون مشكوك في تح ك.
 اإلدارة 

 
دارية"  في السنة الحالية، قامت إدارة الشركة بتحديد وتعديل العرض بحيث يتم إعادة تصنيف المبالغ من "مصاريف عمومية وإدارية" إلى "مصاريف إ 

التصنيف المعدل.  إعادة بيان معلومات المقارنة لتعكس    و"مخصص الديون المشكوك في تحصيلها" و"مكافآت مجلس اإلدارة" ضمن بيان الدخل. تم
 15,008ألف درهم إلى مصاريف إدارية )  41,654بقيمة    ، تم إعادة تصنيف المصاريف العمومية واإلدارية2020ديسمبر    31وللسنة المنتهية في  

  ألف درهم(. 3,375ة )ألف درهم( ومكافآت أعضاء مجلس اإلدار 23,271( ومخصص الديون المشكوك فيها )ألف درهم
 

 نيف مخصص المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة إعادة تص  ل.  
 

يتم تصنيفه    خالل السنة الحالية، الحظت اإلدارة أن مخصص المطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة المتعلقة بعقود التأمين االئتماني على الحياة لم
امت اإلدارة بتصحيح التصنيف وأعادت تصنيف المخصص  ، ق2020ديسمبر    31و  2020يناير    1في    وعرضه ضمن "مطلوبات عقود التأمين". كما

ألف درهم لكل سنة من "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى" إلى "مطلوبات    14,329المتعلق بالمطالبات المتعثرة والمبالغ المستردة بقيمة  
 عقود التأمين". 

 
 وم الترويج والتسويق إعادة تصنيف مخصص رس م.

 
الية، الحظت اإلدارة أن مخصص مطالبات رسوم الترويج والتسويق المتعلق بعقود التأمين االئتماني على الحياة لم يتم تصنيفه وعرضه  خالل السنة الح 

نيف وأعادت تصنيف المخصص  ، قامت اإلدارة بتصحيح التص2020ديسمبر    31و  2020يناير    1ضمن "ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى". كما في  
ألف درهم لكل سنة من "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى" إلى "ذمم التأمين الدائنة والذمم   1,063وم الترويج والتسويق بقيمة المتعلق برس

 الدائنة األخرى". 
 

 إعادة تصنيف أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها ن.
 

التأمين المتعلقة بالمنتجات المرتبطة بوحدات تم تسجيلها بالصافي من المبالغ المستثمرة نيابة عن  اإلدارة أن أقساط إعادة  خالل السنة الحالية، الحظت
  31ة في  حملة الوثائق ضمن "صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي واحتياطي حملة الوثائق" في بيان الدخل. وللسنة المنتهي 

ح التصنيف من "صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي واحتياطي حاملي الوثائق" إلى  ، قامت اإلدارة بتصحي2020ديسمبر  
 ألف درهم.  43,326"أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها" بقيمة 

 
ال س.  بالوحدات وصافي  المرتبطة  االستثمارات  على  )الخسارة(   / الربح  تصنيف  الإعادة  االحتياطيات  في  باالحتياطيات  تغيرات  خاصة 

 المرتبطة بالوحدات 
 
ير  خالل السنة الحالية، الحظت اإلدارة أن "صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات" المدرج ضمن "صافي التغير في األقساط غ

ارات المحتفظ بها للمنتجات المرتبطة بالوحدات"  ي القيمة العادلة لالستثمالمكتسبة واالحتياطي الحسابي واحتياطي حاملي الوثائق" و"صافي الحركة ف
، قامت اإلدارة بتصحيح وإعادة تصنيف "صافي الحركة  2020ديسمبر   31في بيان الدخل تم إدراجها صافية من الرسوم وبيع االستثمارات. وكما في  

تسبة واالحتياطي الحسابي واحتياطي حاملي الوثائق"  تغير في األقساط غير المكفي احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات" المدرج ضمن "صافي ال
 إلى "صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها للمنتجات المرتبطة بالوحدات" في بيان الدخل. ألف درهم  15,989بقيمة 

 
  



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

91 

 )تابع(  المقارنةتعديالت السنة السابقة والمعلومات   27
 

   كبار موظفي اإلدارةتصحيح تعويضات     ص.  
 

ديسمبر    31خالل السنة الحالية، الحظت اإلدارة أن اإلفصاح عن تعويضات اإلدارة العليا شمل ثالثة موظفين بدالً من موظف واحد للسنة المنتهية في  
ألف    330يرة األجل ومن  ف درهم للمنافع قصأل  3,900ألف درهم إلى    4,440. قامت اإلدارة بتصحيح تعويضات كبار موظفي اإلدارة من  2020

 ألف درهم للمنافع طويلة األجل لتتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.  200درهم إلى 
 

 إعادة تصنيف بنود الفترة السابقة ضمن بيان التدفقات النقدية  ف. 
 

قد تم عرضها بشكل غير صحيح    2020ديسمبر  31نة المنتهية في دفقات النقدية للسخالل السنة الحالية، الحظت الشركة أن بعض البنود في بيان الت
م الدائنة األخرى"،  في "صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها للمنتجات المرتبطة بالوحدات"، و"الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذم

صالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"،  بالوحدات"، و"متح   و"شراء حاملي الوثائق للمنتجات المرتبطة
د إلى  و"مشتريات استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )باستثناء الموجودات المرتبطة بوحدات(" وأضافت بعض البنو

النقدية وهي "  وك في تحصيلها "، و" الزيادة في االستثمارات المرتبطة بوحدات"، و" الزيادة في المطلوبات  مخصص الديون المشكبيان التدفقات 
قد من المرتبطة بوحدات" لتحسين العرض. كانت هذه التعديالت عبارة عن إعادة تصنيف داخلي بين "صافي النقد من األنشطة التشغيلية" و"صافي الن

 . 2020ديسمبر   31على الرصيد الختامي للنقد وما في حكمه في السنة المنتهية في لم يكن لها تأثير األنشطة االستثمارية"، و
 

 األحداث الالحقة  28
 

المالية  لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات  
 .2021ديسمبر   31ة في في وللسنة المنتهيللشركة كما 
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 المقدمة 
 حول هذا التقرير 

  قمنا بالتركيز. من خالل هذا التقرير 2021ستدامة لعام لألتقرير اأن نصدر يسرنا نحن ، شركة االتحاد للتأمين ، 
 قيم وأهداف االستدامة.  تتماثل مععلى قدراتنا وإنجازاتنا التي 

  
 بشأن اإلفصاح البيئي واالجتماعي  التي وضعها سوق أبوظبي لألوراق المالية للمعاييرتم إصدار هذا التقرير وفقًا 

 والحوكمة للشركات المدرجة.  

 
   نبذة عن الشركة

 مليون درهم إماراتي 330برأس مال مدفوع يزيد على   1998تأسست شركة االتّحاد للتأمين في عام 
وُمدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية  مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي هي شركة مرّخصة من 

 . المكتب الرئيسي للشركة في إمارة دبي  ويوجد
 
د والشركات لعمالئها في اإلمارات  تقدم شركة االتحاد للتأمين مجموعة شاملة من حلول التأمين الخاصة باألفرا 

الشركة عدد من الخبراء المرموقين وأصحاب الخبرة العالية في   العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط . يقود 
 .قطاع التأمين ولذلك نقدم لعمالئنا تغطيةً تأمينية مبتكرة وذات قيمة متميّزة

 
التي تساعد األفراد، والمؤّسسات الصغيرة والمتوسطة  هذا يشمل كالً من وثائق التأمين القياسية والمخصصة 

 والكبيرة، باإلضافة إلى الهيئات الحكومية، على الحصول على غطاء تأميني موثوق واقتصادي
باإلضافة إلى ذلك، تقّدم الشركةُ خدمات تأمين مثل تقييم المخاطر وتحليل الفجوة في التغطية التأمينية بإشراف 

 .ود من الخبرةمختصين يتمتّعون بعق
 
تغطيتنا تشمل مجاالت دون الحصر التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات،  

والتأمين الهندسي، وتأمين المسؤولية العامة، والتأمين البحري األمر الذي يمكن عمالء شركة من التفرغ للتركيز 
 .  بحوزتهم وثائق تأمين تعينهم على إدارة مخاطرهم المتنّوعةعلى أعمالهم األساسية واثقين ان 

 
  ISO10002 .وISO 9001  و OHSAS 18001 و  ISO 14001   على شهاداتاصلون ح كما اننا 

 
 الرسالة 

 ت. تأمين مبتكرة ذات قيمة عالية وتوفر أفضل إدارة للمخاطر لألفراد والشركات والحكوماتقديم منتجات 

 
 الرؤية 
م  أن  . التأمين الموثوق به في دولة اإلمارات العربية المتّحدة وفي منطقة الشرق األوسطنكون مقّدِّ  

 
األساسية  القيم   

الثقة  ، العمل الجماعي ، المسؤولية االجتماعية،  المصداقية،  الجودة،  االبتكار،  تكافؤ الفرصة ، الصداق،  التمكين  
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ناجحة نمو   قصة        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االستقرار المالي 
 

 اإلدارة 
دورانها المنخفض خالل العقد الماضي بشكل إيجابي على  معدل لقد أثرت الخبرة الجماعية إلدارة االتحاد للتأمين و

 تقدم الشركة وغرس الثقة في اتجاهها واستراتيجية أعمالها.
 

والمحاسبة  اإلكتتابجميع المناصب الرئيسية بدًءا من والخبرات. يتألف فريق إدارة الشركة من أفضل المواهب 
 يشغلها مدراء مؤهلون مهنيا.   والقانون والخبير االكتواري وتكنولوجيا المعلومات واألعمال

 
 ترتيبات إعادة التأمين 

 
شركات إعادة التأمين من خالل ترتيبات إعادة تأمين طويلة األمد مع يدعم شركة االتحاد مجموعة رائدة من  

   الشركة مما ساعد على استدامة االستقرار المالي لالتحاد. 
 

 

2019/20/21 
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 واالستثمارات  المالية  المالءة
 

سجلت الشركة مخصصا مقابل الدفعات المقدمة لإلستثمارات العقارية مع أطراف ذات العالقة   2021خالل عام  
  2021نوفمبر  11المالءة المالية. و عليه قدمت الشركة خطة لتغطية العجز في المالءة في    مما أدى إلى عجز في

المركزي توضح فيه بالتفصيل ما سيتم عمله حيث رد المصرف المركزي بموجب رسالته المؤرخة في     للمصرف
قامت الشركة كجزء من خطة  . العجز  لتغطية هذا 2022سبتمبر  30بإعطاء الشركة مهلة لغاية   2022يناير  13

أدى ذلك إلى تقليل العجز في  و   2021عملها بالتخلص من التركيز في االستثمار على سهم واحد و ذلك في نوفمبر 
مليون درهم و الشركة على   2.3مبلغ  2021ديسمبر  31% حيث بلغ العجز كما هو في 94المالءة المالية بنسبة 

 .  2022ثقة بإستعادة المالءة المالية خالل الربع األول من عام 
 
 

  .تراقب الشركة وضع مالءتها المالية بشكل منتظم
 

   تصنيفال
  درجة من اإلئتماني التصنيف  إلى باإلضافة)جيد(  +Bتصنيف القوة المالية لشركة اإلتحاد للتأمين من درجة   تمّ 
(BBB-من قبل وكالة التصنيف اإلئتماني الدولية )    إيه إم بست " وذلك وفقاً لما جاء في النشرة الصادرة عنهم في"

قوة الميزانية العمومية لشركة االتحاد حيث صنفتها    تعكس توقعات التصنيف اإلئتمانيو  ، 2021 ديسمبر 09
غيلي، محدودية ملف األعمال وكفاءة إدارة المخاطر  كفاءة أدائها التش  باإلضافة إلى  وكالة إيه إم بست بالقوية

 للشركة.  
 

 المطالبات  إدارة  
، من أن يعود سريعا  خسائر ماليةليتكمن المؤمن عليه، والذي تكبد داد المطالبات سوفعالية  نا نحرص على سرعة إن

عينة من   العامة واالئتمان والممتلكات والمسؤولية للتأمين الصحي المطالبات التي ندفعها تمثل  لمزاولة أعماله. 
أساس تعويضهم اما الخسائر المالية من خالل  الذين يعانون منالتي ساعدت فيها شركتنا األفراد والشركات  االوقات

 .القتصاد من خالل القيام بذلكاتعزيز في بالتالي فاننا نساهم مبلغ ثابت مضمون وعن أو  تغطية التأمينيةال
 
على مدار كل من السنوات الخمس الماضية. كانت تجربتنا ثابتة  المطالبات التي دفعتها الشركة خص الجدول أدناهيل

. ٪ ، مما يدل على استقرارنا واستدامتنا06  - 04تتراوح بين  صافية على مدار السنوات ، مع نسب خسارة  

 

 

 مؤشر األداء الرئيسي 
2020 2021 

" درهم 000  
 

"درهم000  

 900,083 867,911 إجمالي األقساط المكتتبة
 264,994 307,863 صافي األقساط المكتتبة 
% 57.2 نسبة معيدي التأمين   58.2 %  

% 42.3 نسبة صافي المطلبات المتكبدة   57.3 %  
% 100.6 مجموع النسبة اإلجمالية   97.1 %  

% 1.7- العائد على متوسط حقوق الملكية   5.8 %  
( 14,485)   فائض هامش المالءة المالية   

% 90  نسبة المالءة المالية   
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  تحليل صافي المطالبات )بااّلف الدراهم(             

نسبة  
 السنة  المطالبات المتكبدة   األقساط المكتسبة الخسارة 

60%           427,057            257,054 2017 

48%           389,950  186,144 2018 

50%           320,143  159,668 2019 

45%           291,394  130,068 2020 

59%           292,201            171,164 2021 

53 %  المجموع  904,098  1,720,745       
 

 

 

إجمالي المطالبات المتوقعة ، بما في ذلك المطالبات المدفوعة. تستند تقديراتنا المستقبلية إلى   المتكبدةتمثل مطالباتنا 

الحديثة ويتم تحديثها على أساس ربع سنوي في حالة وجود أي تجربة سلبية. يتم ذلك لتقليل المطالبات غير  الخبرات 

يوضح هذا التزامنا بضمان الوفاء بإلتزامات حامل الوثيقة بشكل  .المتوقعة وضمان االستدامة على المدى الطويل

 مناسب. 

إلى معدالت خسارة صحية ، مما يضمن أن لدينا أمواالً تؤدي عمليات االكتتاب الفعالة لدينا فأن عالوة على ذلك ، 

 . عملنا  ستدامةكافية لتغطية النفقات الثابتة والمتغيرة المرتبطة بالعمل. هذا أمر حيوي لضمان ا

 
 

 19-كوفيد 
قبل أن تحدد   Covid-19 ، كنا نغطي التكاليف المالية فيما يتعلق بتأثير COVID-19 فيما يتعلق بمطالبات

تكاليف المستشفى ، كنا نفي بواجباتنا ونغطي التكاليف ، ونحن نتوقع المطالبات المتعلقة  غطاء تغطية  الحكومة

 . بالتغطية المتوقعة بناًء على افتراضات واقعية ، ورصد وتحديث التحليل كل ربع سنة

  ٪ من الحاالت المشتبه بها والمبلغ عنها ودفعنا مطالبات إجمالية قدرها100االستجابة لـالتأمين الصحي ، قمنا بفي 

 . 2021ديسمبر   31حتى  درهم إماراتي   2,824,104.45

في التأمين على الحياة ، ساهمنا أيًضا في رفاهية المجتمع والنمو االقتصادي من خالل تعويض الناس عن خسائرهم  

  درهم إماراتي في مطالبات التأمين على الحياة 25,720,806  تي لحقت بهم بسبب الوباء. لقد دفعنا ما مجموعه ال

 والخاصة بكوفيد
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 حوكمة الشركات 
 

 استمرارية األعمال 
  لألعمال.تعطيل ستعدادنا ألي إخطة استمرارية العمل لدينا تضمن إن 
 

هو استعادة نظام تكنولوجيا المعلومات للشركة   والتعافي من الكوارث استمرارية األعمالخطة ما تركز عليه من أهم 
نسخ  ال. من أجل تحقيق ذلك، لدينا سياسة ستعادةوهدف مدة اال ستعادةزمة مع األخذ في االعتبار هدف نقطة االاألبعد 
الذي يقع الذي يقع في مقرنا بدبي والتعافي من الكوارث    التفصيلية باإلضافة إلى مركز البيانات األساسيحتياطي  اال

 في أبوظبي.
 

 االمتثال والحوكمة 
 في إطار االستدامة. لدينا عوامل التمكين العمل وهي  سياسات االمتثال وأخالقيات تم تطبيق 

 
سياسة قواعد   مراجعة وتحديث. تم االمتثال للمتطلبات التنظيمية لضمانالتنظيمية أولوية قصوى الجوانب يتم إعطاء 

ن قبل مجلس اإلدارة في عام  ممن فترة إلى اخرى. التغييرات األخيرة تمت الموافقة عليها  المؤسسي سلوك ال
جميع  تعامل مع في الوشاملة  إجراءت فعالةلدينا يوجد ومجلس اإلدارة. على جميع  الموظفين وتم تنفيذها   2021

  المتطلبات التنظيمية ومتطلبات االمتثال ذات الصلة بما في ذلك التقديم إلى الهيئات التنظيمية. تم تشكيل فريق امتثال
 عن إطار مراقبة االمتثال. وي مسؤوللهيئات التنظيمية   معللمتابعة كجزء من خطوط الدفاعية للشركة   متخصص

 
لجنة التدقيق ولجنة  والمتضمنة الشركات ، تم تشكيل لجان مجلس اإلدارة  باإلضافة إلى ذلك ، وفقًا لمتطلبات حوكمة
 تحاد هي كالتالي:  باالستدامة في االمتثال لشركة االالنقاط الرئيسية المتعلقة   الترشيحات والمكافآت ولجنة االستثمار.

 
 

 دليل االمتثال لشركة االتحاد .1
 نظام فحص مكافحة غسيل األموال   /سياسة مكافحة غسيل األموال  .2
 إطار عمل فعال لحوكمة الشركات  .3
 حفظ لجميع اللوائح التنظيميةنظام إدارة االمتثال مع  .4
 أصحاب االمتثال وضوابط مراقبة االمتثال .5
 تدريب االمتثال للموظفين   .6

 
 

 إدارة المخاطر 
هو التأكد من أن العمليات التي تعرضنا للمخاطر تتوافق مع  الخاصة بشركة االتحاد الهدف من عملية إدارة المخاطر  

إستراتيجيتنا / خطط العمل وفلسفة المخاطر الشاملة مع الحفاظ على التوازن المناسب بين المخاطر / المكافأة  
عمليات التأمين ضمن إطار عمل إدارة المخاطر لضمان تقييم اعتماد . تم ألصحاب المصلحةاقيمة الوتعزيز 
 حديدويتم ت لشركة االتحادطر قبل االكتتاب. تم تضمين مبادئ إدارة المخاطر في العمليات التشغيلية والمالية المخا

 . لشركة االتحاد/ الضوابط للمخاطر التي لها تأثير على العمليات التشغيلية  لتدابيرالمزيد من ا

ابلية تحمل المخاطر بشكل عام. تتمتع  مد قعت المخاطر والعمليات والممارسات وي إدارة مجلس اإلدارة إطار تابعي
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة باإلشراف األساسي على إدارة مخاطر المؤسسة وتتقاسم اإلدارة 

العليا المسؤولية والمساءلة من أجل اإلدارة الفعالة للمخاطر عبر المنظمة. يتم تطوير سجالت المخاطر لجميع 
التخفيف / الضوابط.   باجراءاتالمالية والتنظيمية يتم تطويرالضوابط الرئيسية مثل االكتتاب، والتشغيل، والعمليات 

عالوة على ذلك ، يتم أيًضا مراقبة المخاطر الناشئة من حيث التعرض للمخاطر واإلبالغ عنها من وقت آلخر 
اتباع النهج النوعي والكمي لتقييم المخاطر . يتم عملياتهمالمخاطر للحصول على ضوابط كافية في منطقة  ألصحاب
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في إدارة   االتحادورصد التعرض للمخاطر لكل نوع من فئات المخاطر. فيما يلي النقاط الرئيسية المتعلقة باستدامة 
 المخاطر:

 . دور لجنة التدقيق والمخاطر في اإلشراف 1
 . إجراءات إدارة المخاطر المؤسسية2
 ضوابط التخفيف وتقييم المخاطر المنتظم. سجل مخاطر المؤسسة مع 3
 (GRC. نظام إدارة المخاطر )4
 . قابلية تحمل المخاطر وحدود التسامح5
 . ثقافة المخاطر مع اإلدارات الوظيفية 6
 

 
التوزيع  قنوات  

 القنوات  من عدًدا االتحاد تستخدم، المتحدة العربية اإلمارات أنحاء جميع في ثمانيةال وفروعنا مكاتبنا إلى  باإلضافة
التواصل   هي منصاتمن احد القتوات الناشة  .المستمر  والنمو التكاليف وخفض  االستدامة تضمن التي المتنوعة

فيسبوك وانستغرام وتويتر ولينكدان منصات ) خمسةاالجتماعي حيث بدأنا في التواصل مع عمالئنا من خالل 
 وواتس اب ( 
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الرقمية   ىالتحول ال  
تضمن إستراتيجيتنا للتحول الرقمي أن يتم تسخير التكنولوجيا المتطورة لتلبية احتياجات عمالئنا وتعزيز   •

  كفاءاتنا التشغيلية.

إننا نمكن أصحاب المصلحة لدينا من التواصل معنا من خالل مختلف المنصات الرقمية مما يضمن  •
و  B2Cنحن نؤمن بتوفير الخدمة الذاتية من خالل بواباتنا المتنوعة بين االستدامة في العصر الرقمي. 

B2B  عروض األسعار وتحليالت األعمال وما إلى ذلك.  إنشاءاألتمتة في مجال المطالبات وباإلضافة إلى 
 

  ADHICSو  NESAنحن نلتزم بمعايير  مع الرقمنة ، تزداد الحاجة إلى أمن وحماية بيانات العمالء. •

 ولدينا سياسة أمن معلومات شاملة.  
 

 
. تحمي بنية األمان  SOCومركز بيانات تابع ل  PCI DSSو  NESAو  ISO27001لدينا أيًضا  •

 التحتية المتعددة لدينا من الهجمات اإللكترونية ومحاوالت التسلل.
نتبع نهج فعال للنسخ االحتياطي واستعادة البيانات حتى اّخر تاريخ. نحتفظ بتخزين آمن للبيانات ليمنع   •

 خسارتها والسماح باستعادتها في الوقت المناسب.
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جتماعية اإل مسؤولية ال  
 

شركة االتحاد قبل من  االجتماعية  المبادرات   
 

 ع التبر ومبادرات حمالت
 

العديد من البرامج    لعمالئنانواصل بتسجيل شراكات جديدة  لنقدم  ، بلسم  ، المضافة القيمة ذاتوتحت مظلة خدمتنا 
بعض المناطق التي ال تغطيها سياسات التأمين الصحي   لراحة للعميل والتي تغطيالمصممة بعناية والتي توفر ا

 التقليدية.
 
  

في جميع   تبرعنظمنا خالل شهر رمضان المبارك حملة التبرع بالمالبس مع جمعية دار البر. تم وضع صناديق ال
 للمنظمة الخيرية.  صناديق كاملة 7مكاتبنا وتمكنا من التبرع بـ 

 
 

غير مستخدمة لتوزيعها على المحتاجين الذين ال  اللدينا ، قمنا بتنظيم حملة لألدوية  يالصح التأمين إدارة بالتعاون مع 
ضمان التخلص اآلمن من األدوية وزيادة الوعي بأهمية تجنب هدر األدوية  ليستطيعون تحمل تكاليف العالج ، و

 (شراب) دواء زجاجات 9،   علبة دواء 30قرص ،  1000لتقليل اآلثار المالية والبيئية. قمنا بجمع ما يقرب من: 
 التبرع بها جميعها إلى هيئة الصحة بدبي أو أي جمعيات خيرية مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة. تم والتي

 

ون الموظف  
دي االتحاد للياقة حت   

  وتبني تحديد في بنشاط اإلدارة تشارك. للتأمين االتحاد شركة  في ةمهمال فاهدي احد االه الموظف عافية  ضمان

. موظفينا تفيد تغييرات  

حيث تمت دعوة الموظفين للمشاركة في تحدي اللياقة  االتحاد للياقة ، أطلقنا تحدي   2021في الربع الثالث من عام 
 أشهر بطريقة ممتعة ومبتكرة. 3البدنية لمدة 

 

والتأكيد على أهمية النشاط البدني ، قمنا بدعم موظفينا باإلضافة إلى ذلك ، كجزء من الترويج لثقافة مؤسسية صحية 
 نوفمبر. 29في   للجري موظفًا الذين انضموا إلى سباق دبي 27البالغ عددهم 

 

يوم عمل في   4.5تماشياً مع مبادرة الحكومة الفيدرالية ، قمنا بتعزيز التوازن بين العمل والحياة من خالل اعتماد 
 األسبوع. 

 

 على مشترايتهم من الموقع. ون لتقديم خصومات لموظفينا وعائالتهملقد تعاقدنا مع ن
 

الموظفين حيث يتعرفون  نشر أخبار عن مشاركة، ل أ، النبسنويةمجلة للموظفين نصف تصدر أيًضا  شركة االتحاد
 .على إنجازات بعضهم البعض

 

 



 

11 
 

شمولوال التنوع  
 عبر والشمول التنوع وتحسين المبادرات استهداف علىلدينا في االتحاد للتأمين  والتضمين التنوع يساعد اطار عمل 

يعمل لدى . التنوع  تدعم التي العمل وطرق والممارسات السياسات بتطوير نللتأمي االتحاد  شركة تلتزم. الشركة
.   مختلفة جنسية 23 منموظفين من أكثر الشركة   

 
% من الرجال.  64% مقابل 36الشركة حيث تبلغ نسبة النساء  فييوجد تكافؤ فرص   

 
 بجميع أيًضا المنظمة  تلتزم. والمؤسسة العمل الخاصة بهم فرق في مساهمتهم أساس على الموظفين جميع تقييم يتم

. العمل وزارة قبل  من  المدرجة القانونية المتطلبات  
   

 
لمناصب القيادية ا في لمرأةا  
 

.إلخ ، االكتوارية والخدمات الفروع مديري مثل  العليا المناصب لقيادة األفراد تطويرو رعاية في نساعد نحن   
 

 التوطين 
 النمو لدفع المتحدة العربية اإلمارات  دولة مواطني تمكين إلى  تهدف التيو،  2021 اإلمارات رؤيةلقد حثتنا 
 المجتمع وتطوير رعاية وحريصون على  ملتزمون، بان نكون العمل سوق في مشاركتهم زيادة خالل  من االقتصادي
.الطويل  المدى على  الوطني واالقتصاد  أعمالنا  لصالح المحلي اإلماراتي  

 
  ونواصل ،٪ 10.1 لدينا العاملة القوةفي المتحدة  العربية اإلمارات دولةمواطني  نسبة بلغت ،  2020  عام في

. الهيئة في هذا الشأن متطلباتوااللتزام ب اإلماراتية المواهب تطوير  
 

الوظيفي  والتطوير التدريب  
للشركة وكافة   التنظيمي هيكلعلى ال أفضل  بشكل التعرف على تهممساعد إلى تهدف "ورشة عمل الموظفين الجدد" 

 االدارات المختلفة.  
 

  هذا إدارة يتم. تدريبية فترة/  برنامج فيالجديد  الموظف عوضيبعد انقضاء هذه الورشة يقوم رئيس كل قسم 
  هومن هذا التدريب  الهدف. للفرد الوظيفي والمستوى الدور  أساسه على تخصيص ويتم قسمكل  قبل منالتدريب 
 من ومواقف أمثلة باستخدام اتوالعملي المهام على  الخبرة ذوي الفريق أعضاء قبل من الموظفين تدريب ضمان
. الرئيسية األداء ومجاالت ومسؤولياتهم دورهم بفهم للموظفين  أيًضا هذا  يسمح. الواقعية الحياة  

 
غسيل االموال وأمن المعلومات سنوياُ وذلك على المنصة الرقمية الخاصة  مكافحة يتم عقد تدريب للموظفين على 

 بالشركة.
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البيئية  المسؤولية   
 

 توفير الطاقة 
  لتقليلدولة االمارات  توجهات  مع يتماشى بما االتحاد شركة  في الطاقة  استخدام في كفاءة أكثر نكون أن  إلى نهدف

. االنبعاثات  
 

  في أحد هناك يكون ال عندما ليطفأ الهواء تكييف برمجة تمتكما  المحلية مكاتبنا  في دي(   ) ال اي مصابيح لدينا
. المكتب  

  
 . مغادرتهم قبل األنوار بإطفاء موظفونا يقوم حيث التوفير في موظفينا ثقافة  أيًضا غرسنا لقد
 

 األوراق  
 من الموظفين بإشراك أيًضا نقوم. المحلية مكاتبنا عبر البيئية بصمتنا تقليل في تساعد مبادرات باستمرار نقدم نحن
 .البيئة تجاه  مسؤولية أكثر ليكونوا للبيئة  الصديقين والتعليم التوعية خالل

 

 مهمة خطوات نتخذ ألننا نظًرا. المحيطة المعيشية للبيئة ضرر أي تسبب ال بطريقة أعمالنا إلدارة جاهدين ونسعى 
 عبر لوثائق وتقديم مطالبتهما شراء لعمالئنا يمكن. الورق استخدام من نحد فإننا  ، لدينا الرقمي التحول عملية في

  زيارة الضروري من أنه العمالء من أقل عدد  وجد حيث الهواء تلوث من  الحد في  أيًضا هذا ساعد وقد. اإلنترنت
 .التأمين خدمات على  للحصول مكاتبنا

 

  تدوير بإعادة قمنا  ، 2021  عام في. مكاتبنا عبر الورق تدوير إلعادة رين بوكس(غشركة )   مع قيوًدا عقدنا لقد 

 .2020 عام  عن٪  15 قدره بانخفاض ، الورق من  كجم 589
 

الحبر  خراطيش  
 قمنا 2021ديسمبر  31 وحتى المستعملة الحبر خراطيش تدوير إلعادةنحن عضو في ) اتش بي بالنيت بارتنرز ( 

.حبر  خرطوشة  2481 تدوير بإعادة  
 

  صديقة طباعة على للحصول   الملونة الطباعة محل واألسود باألبيض الطابعات حلت ، المختارة األقسام بعض في 
ر.الحب استهالك من تقلل ألنها للبيئة  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


