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 تقریر مجلس اإلدارة 
 

 ،السادة/ المساھمین المحترمین
 

 .   2021دیسمبر   31یسرنا أن نقدم لكم التقریر السنوي الخامس واألربعین لشركة ُعمان للتأمین للسنة المنتھیة في 
 

ماثل تصاعدي للنشاط االقتصادي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. كما  م   زخًما للنمو االقتصادي العالمي مع مالحظة اتجاه  2021شھدت سنة  
إكسبو   السیاح    2020عزز  من  المزید  وجذب  للعالم  قوتھا  أظھر  حیث  المجاالت،  من  عدد  في  رئیسي  عالمي  كالعب  اإلمارات  مكانة  دبي 

تنفیذھا تحت قیادة حكومة اإلمارات العربیة المتحدة، فقد أدى    مت واالستثمارات التجاریة على حد سواء. وإلى جانب حملة التطعیم السریعة التي  
السری  إجراءاتھا  على  المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  لقیادة  للغایة  وممتنون  مدینون  ونحن  االقتصادي.  النشاط  في  ملموس  انتعاش  إلى  عة  ذلك 

مارات العربیة المتحدة. ونتیجة لذلك، تُصنف اإلمارات العربیة المتحدة  إل والحاسمة لحمایة سالمة ورفاھیة المواطنین والمقیمین والزوار في دولة ا
   دول على مستوى العالم وفقًا لتصنیف بلومبیرج لمرونة التعامل مع الجائحة. 3من بین أفضل 

 
الحد جزئیًا من ھذا    ىلوالتي أدت ا  2021التي ظھرت طوال سنة    19-ومع ذلك، كانت ھناك حالة من عدم الیقین الذي یحیط بمتحورات كوفید

وتیرة   النخفاض  تحسبا  المركبات  على  والتأمین  الطبي  التأمین  ألعمال  التأمین  أقساط  معدالت  عام  بشكل  التأمین  قطاع  خفّض  حیث  التفاؤل 
یتم تعدیل األقساط    ملالمطالبات واالستخدام على التوالي. وتعد وتیرة المطالبات واستخدام الخدمات الطبیة في مستویات ما قبل كوفید، في حین  

األخذ    بشكل مالئم لھذا التأرجح. من المھم جدًا لسوق التأمین في اإلمارات العربیة المتحدة تعدیل أسعار التأمین على المركبات بشكل خاص، مع
االتجاه وتقوم بإعادة تعدیل   اذفي االعتبار أن حركة المرور على الطرق قد عادت إلى مستویات ما قبل كوفید. استبقت إدارة شركة عمان التأمین ھ

   األقساط ورفعھا ببطء مع ضمان تقدیم خدمة متمیزة للعمالء وتحقیق نتائج مالیة مستدامة.
 

) تحسین  2) السعي الدائم لرضا العمالء، (1وھي: (  2023-2021واصلت اإلدارة إحراز تقدم ممتاز في الركائز االستراتیجیة للمجموعة للفترة  
) أن نكون أكثر مرونة وكفاءة وأقل تكلفة من خالل  3االكتتاب وإعادة التأمین والتركیز على المخاطر ذات األسعار المناسبة، (  يخبرتنا الفنیة ف

) لدینا،  القیمة  في جمیع عملیات سلسلة  النظر  الحر، (4إعادة  النقدي  التدفق  النقد وتولید  المستمر والشدید على تحصیل  التركیز  المراجعة  5)   (
 وتحسین منصاتنا التكنولوجیة وتنفیذ استراتیجیة التحول الرقمي الخاصة بنا.  ةالمتعمق

 
على الرغم من البیئة الصعبة والضغط المؤدي إلى ھبوط األسعار،    2021لقد حققت االستراتیجیات المعتمدة نتائج مربحة ومستدامة ممتازة لسنة  

الت  الذي سیزید من میزتنا  الرقمي  التحول  أننا نحتضن  الكرام من أجل ضمان  ان حیث  العمالء بشكل كبیر لعمالئنا وشركائنا  فسیة لتعزیز تجربة 
 الربحیة المستدامة لسنوات قادمة. 

 
-Syndicate-inفي إطار مبادرة    2880یسرني أن أبلغكم أن شركة عمان للتأمین قد تلقت الموافقة "من حیث المبدأ" من لویدز إلطالق جمعیة  

a-Box   )SIAB(ول جمعیة لدى لویدز في دول مجلس التعاون الخلیجي وتعكس المعاییر العالیة لشركة عمان للتأمین. لویدز ھي  أ  . ستكون ھذه
   جمعیة في جمیع أنحاء العالم.  100إحدى العالمات التجاریة األكثر شھرة في صناعة التأمین وال یوجد سوى أقل من  

 
للسنةویسرني أن أعلن أن المجموعة قد سجلت   .  2020ملیون درھم في سنة    196.5مقابل    2021ملیون درھم في سنة    206.1ھا  رد ق  أرباحاً 

بالذكر أن   القویة والمستدامة على مر    يھ  2021سنة    أرباحوجدیر  نتائجنا  الماضیة. وتُظھر  السبع سنوات  تم تسجیلھ خالل  أعلى صافي ربح 
   نا وشركائنا الكرام. ء لعمالئ ربة عمالجت السنین كیف نتقدم في ركائزنا االستراتیجیة ونقدم أفضل 

 
نا الكرام.  وفیما یتعلق بعملیاتھا، قامت شركة ُعمان للتأمین بمبادرات إداریة حصیفة لضمان الكفاءة المستمرة وتقدیم قیمة محسنة لعمالئنا وشركائ 

 . 2021ن درھم في سنة  ملیو 282.6بلغت  يت وقد بدأت ھذه المبادرة في أن تؤتي ثمارھا بالفعل في مصاریفنا العمومیة واإلداریة ال
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 (تابع) تقریر مجلس اإلدارة
 

، وصلت  عالوة على أداء األعمال المذكور، فقد ركزت شركة عمان للتأمین باستمرار على تعزیز میزانیتھا العمومیة ومالءتھا المالیة. نتیجة لذلك
٪)  100٪ تقریبًا (الحد األدنى للمتطلبات التنظیمیة:  275لى أعلى مستوى لھا عند  ن إترحة اآلقملمتطلبات مالءة رأس المال قبل توزیع األرباح ا

٪ مقارنة بالسنة الماضیة، مما یؤكد قدرتنا القویة للغایة على الوفاء بالتزامات حاملي وثائق التأمین لدینا. وتضعنا  15وھو ما یمثل زیادة بنحو  
في موقف جی  لدینا  المال  في سنة  النممواصلة  ل  دمرونة رأس  السنوات    2022و  في  استراتیجیاً  الطویل. وقد حققنا ما ركزنا علیھ  المدى  وعلى 

لفنیة  الثالث األخیرة من تعزیز لألسس، وسوف تستخدم عمان للتأمین ھذه األسس في خطواتھا التالیة نحو التحول الرقمي، وزیادة تحسین الخبرة ا
 وربحیة التشغیل المستدامة. 

 
نظرة إیجابیة"    -  Aیزانیة العمومیة لشركة عمان للتأمین من قبل وكاالت التصنیف حیث حصلت المجموعة على تصنیف "الم  كست قوةعن اكما  

ممتاز" من وكالة أیھ إم بست. وذكرت وكالة التصنیف العالمیة ستاندرد آند   -  Aمن قبل وكالة التصنیف العالمیة ستاندرد آند بورز وتصنیف "
، وأن وضع السیولة "استثنائي". وھذا ھو نتیجة جھودنا المركزة  "AAAرأس مال الشركة أعلى بكثیر من مستوى "   فایةھا أن كری ربورز في تق

جنبًا  في التخلص من مخاطر المحفظة االستثماریة مع المیزانیة العمومیة منخفضة المدیونیة. وقامت وكالة مودیز، أكبر وكالة تصنیف في العالم  
 A2على معیار القوة المالیة لشركة عمان للتأمین. ونوھت وكالة مودیز إلى أن ھذا التصنیف    A2رز، بمنح درجة  د بوندرد آن ات سإلى جنب مع  

لیة  یعكس مكانتنا القویة في السوق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا باإلضافة إلى حقیقة أن شركة ُعمان للتأمین عززت أرباحھا التشغی 
 اضیة بسبب اإلجراءات المتخذة لتحسین جودة االكتتاب وخفض المصاریف وتحسین إیرادات االستثمار المتكررة. الم الثالث تاى السنوعلى مد 

 
٪ لیصل 5.9ارتفع إجمالي أقساط التأمین المكتتبة في قطاع التأمین على الحیاة والتأمین الطبي بنسبة    قطاع التأمین على الحیاة والتأمین الطبي:

في سنة    1.80بل  مقا  ار درھمی لم  1.90  إلى إلى  2020ملیار درھم  المتكبدة  المطالبات  قلص صافي  مما  للمطالبات،  قویة  بإدارة  ذلك  واقترن   .
  207.3ملیون درھم مقابل   177.5. وبلغ صافي إیرادات االكتتاب  2020ملیون درھم في سنة   776.1مقابل   2021ملیون درھم في سنة   745.5

 . 2020سنة   ملیون درھم في
 

ملیار    1.79ملیار درھم مقابل    1.63٪ لیصل إلى  8.5انخفض إجمالي أقساط التأمین المكتتبة في قطاع التأمین العام بنسبة    أمین العام:الت  قطاع
 .2020ملیون درھم في سنة  233.6ملیون درھم مقابل  221.5. وبلغ صافي إیرادات االكتتاب 2020درھم في سنة 

 
والذي تم    2021دارة الذمم المدینة واالئتمان المعززة لدینا أقوى أداء من خالل تولید تدفق نقدي حر في سنة  إ قت  حق رات:ام واالستثالذمم المدینة  

ملیار    3.93٪ لتصل إلى  3.6استخدام جزء منھ في زیادة االستثمارات المالیة. وقد أدى ذلك إلى زیادة الموجودات المستثمرة للمجموعة بنسبة  
د   3.80ابل  درھم مق بنسبة  2020في سنة  رھم  ملیار  الذمم المدینة  إلى  4.9. كما انخفض صافي  .  2021ملیون درھم في سنة    545.9٪ لیصل 

عند   اإلطالق  لھ على  مستوى  أدنى  المدینة  ذممنا  بین  15.4وسجل صافي  المعدالت  أدنى  من  واحد  وھو  في سوق    التأمین  شركات٪  المدرجة 
 اإلمارات العربیة المتحدة. 

 
. وتقدم محفظة استثماراتنا المرنة والمتوازنة باستمرار دخًال استثماریًا مستداًما  2021ملیون درھم في سنة    138.3ار  ت االستثما دارإی   صافيبلغ  

 حتى أثناء الجائحة بسبب استراتیجیات التخصیص الحكیمة والمنتظمة والمدروسة التي أثبتت أنھا القرار الصحیح.
  

ملیار درھم في نھایة سنة    7.61ملیار درھم مقابل    7.57ما قیمتھ    2021وعة في نھایة سنة  دات المجموجو م ي  إجمالبلغ    إجمالي الموجودات:
2020.   

 
  2.07ملیار درھم مقابل    2.23ما قیمتھ    2021بلغ إجمالي حقوق الملكیة لمساھمي المجموعة في نھایة سنة    إجمالي حقوق الملكیة للمساھمین:

 . 2020سنة ملیار درھم في نھایة 
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 (تابع) تقریر مجلس اإلدارة
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 یوصي مجلس اإلدارة المساھمین القیام بما یلي:
 

 اعتماد تقریر مجلس اإلدارة.  .1
 

في   .2 المنتھیة  للسنة  والخسارة  الربح  وحساب  العمومیة  المیزانیة  تقر  2021دیسمبر    31اعتماد  مدققواعتماد  حولھا  لا  يیر  للفترة  حسابات 
 المذكورة. 

 
مدقق   .3 منصب  في  كوبرز  ووترھاوس  برایس  شركة  تعیین  وإعادة  التدقیق  أعمال  عن  الناتجة  التزاماتھم  من  الحسابات  مدققي  ذمة  إبراء 

   واعتماد مكافآتھم. 2022الحسابات للسنة المالیة 
 

 .2021خالل   ةكرة الشر إبراء ذمة مجلس اإلدارة من التزاماتھم المتعلقة بإدا .4
 

 تماد توصیات مجلس اإلدارة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. اع .5
 

 . 2021اعتماد توصیات مجلس اإلدارة فیما یتعلق بتوزیعات األرباح للسنة المالیة  .6
 
 

عمالئنا على توجیھات    دامت صل االعونود أن نعرب عن خالص تقدیرنا وامتناننا لجمیع أصحاب المصلحة في شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع. ونوا
ة في  وشركاءنا الكرام الذین تساعدنا ثقتھم في مواصلة الرحلة بال كلل. ونود أن نشكر إدارتنا وموظفي الشركة على مساھمتھم الصادقة والمخلص 

   النمو الناجح للشركة.
 
 

   وهللا الموفق،
 

 بالنیابة عن مجلس اإلدارة، 
 
 
 
 
 

 ریر عبد العزیز عبد هللا الغ
 اإلدارة لس جم سرئی 

 
 2022فبرایر  9

 



 

 102451كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم برایس ووترھاوس 
 اإلمارات العربیة المتحدة  -، دبي 11987، ص. ب. 5إعمار سكویر، مبنى رقم 

 www.pwc.com/me+، 971) 0(4 346 9150: +، فاكس971) 0(4 304 3100ھاتف: 
 

 تصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلینمھوني ومراد النسور ورامي سرحان مسجلون في وزارة االقخوري ودوجالس أومحمد البورنو وجاك فا
4 
 

 
 

 
 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع 

 
 حول تدقیق البیانات المالیة الموحدةالتقریر

  رأینا
 

ن للتأمین ش.م.ع ("الشركة") حد لشركة ُعماوملاالمالي  برأینا، تعبّر البیانات المالیة الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوھریة عن المركز  
في   كما  "المجموعة")  (معاً  لھا  التابعة  بذلك 2021دیسمبر    31والشركات  المنتھیة  للسنة  الموحدة  النقدیة  وتدفقاتھا  الموحد  المالي  أدائھا  وعن   ،

 التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 
 

 نطاق التدقیق
 

 مجموعة ما یلي: یة الموحدة للل املیانات اتشمل الب 
 

 . 2021دیسمبر  31بیان المركز المالي الموحد كما في  •
 بیان الدخل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ. •
 بیان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ. •
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  •
 موحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ. دیة الات النققفد تبیان ال •
  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة وتشمل السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى. •

 
   أساس الرأي

 
مسؤولیات مدقق الحسابات  ضمن فقرة  د من التفصیل  یزمبمعاییر  لقد أجرینا تدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقاً لھذه ال

  المدرجة ضمن تقریرنا. حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة
 

   ونرى أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.
 

 االستقاللیة 
 

للمحاس األخالقیة  للقواعد  وفقاً  المجموعة  عن  مستقلون  المإننا  ذلكیین ھبین  في  (بما  المعاییر    ن  مجلس  عن  الصادرة  الدولیة)  االستقاللیة  معاییر 
متحدة. وقد التزمنا  األخالقیة الدولیة للمحاسبین والمتطلبات األخالقیة التي تتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة في دولة اإلمارات العربیة ال

 ً  . لبات والقواعدطتمللھذه ا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا
 

 منھجنا في التدقیق
 

 نظرة عامة 

 تقییم مطلوبات عقود التأمین  • أمور التدقیق الرئیسیة 
 خسائر االنخفاض في قیمة الذمم المدینة من التأمین وإعادة التأمین  •
 تقییم االستثمارات العقاریة  •

 
البیانات المالیة الموحدة. وعلى وجھ الخصوص، أخذنا  ء الجوھریة في  ا طخخاطر األفي إطار تصمیم تدقیقنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم م

األحداث    باالعتبار األحكام الذاتیة التي وضعتھا اإلدارة، ومنھا ما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة
ینا، تطرقنا أیضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلیة، بما في یات التدقیق لد لمع  ي كل منالمستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. وكما ھو الحال ف

 ذلك بین أمور أخرى، النظر في ما إذا كان ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر وجود أخطاء جوھریة بسبب االحتیال.
 

بیانات المالیة الموحدة ككل، مع األخذ بعین االعتبار ھیكل  دیم رأي حول القت  نمكننا ملقد قمنا بتصمیم نطاق التدقیق من أجل تنفیذ أعمال كافیة ت
 المجموعة، والعملیات المحاسبیة والضوابط، والقطاع الذي تعمل فیھ المجموعة.
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع (تابع) 

 
 ) ع بادقیق (تمنھجنا في الت

 
  الرئیسیة أمور التدقیق

 
ة للفترة الحالیة. أمور التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي، في تقدیرنا المھني، كانت أكثر األمور أھمیة أثناء تدقیقنا على البیانات المالیة الموحد 

 وال نقدم رأیاً منفصالً بشأن ھذه األمور. ن رأینا حولھا، یوكتل، وفي وقد تم التطرق إلى ھذه األمور في سیاق تدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة كك
 

 كیفیة تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسي  أمر التدقیق الرئیسي 
 تقییم مطلوبات عقود التأمین

 
من ھذه البیانات المالیة الموحدة، بلغ   11كما ھو مبین في اإلیضاح رقم 

ملیار درھم  4.57عة ما قیمتھ و مجممین بالإجمالي مطلوبات عقود التأ
   .2021دیسمبر  31كما في 

 
من ھذه البیانات المالیة الموحدة العناصر التي   11یوضح اإلیضاح رقم 

ینشأ عنھا رصید مطلوبات عقود التأمین، كما نورد فیما یلي مالحظاتنا  
   حول أكثر العناصر اعتماداً على االجتھادات:

 
   :مطالبات قائمة

 
ة أمراً جوھریاً في البیانات المالیة الموحدة،  لقائمالمطالبات ا یدتبر رصعی

وینطوي على درجة عالیة من األحكام ویمكن أن یكون حسابھ معقدًا في 
حاالت معینة. والمطالبات القائمة ھي أفضل تقدیر لجمیع المطالبات  

 المتكبدة ولكن لم یتم تسویتھا في تاریخ التقریر.
 

 : نةمتكبدة غیر المعل لا مطالباتاحتیاطیات ال
 

یمثل ھذا االحتیاطي االلتزام عن المطالبات المتكبدة غیر المعلنة في  
التقریر والتي تم تحدیدھا من خالل تقییم اكتواري مستقل   سنةنھایة 

داخلي وخارجي، مع األخذ في االعتبار تجربة الخسارة التاریخیة  
 للمجموعة.

 
كبدة في تاریخ  م المطالبات المتیتقی ریة في  یتم تطبیق االفتراضات الجوھ

التقریر لكن لم یتم اإلعالن عنھا للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، ینتج عن 
فئات األعمال التي تكون فیھا الفترة بین حدث المطالبة المبدئیة والتسویة  

 فروق كبیرة بین التقدیرات المبدئیة والتسویات النھائیة. 
 

 اة: صندوق التأمین على الحی
 

لتزام عن وثائق التأمین على الحیاة والذي تحدَّد  حتیاطي االذا االھ ثلیم
من خالل تقییم اكتواري داخلي وخارجي مستقل باألخذ باالعتبار 

التعویضات المستقبلیة للوثائق في نھایة كل فترة تقریر. وھذا یشمل  
تج وضع أحكام مركبة وذاتیة وعدم یقین حول األحداث المستقبلیة قد ین 

 ھا تأثیراً جوھریاً على التقدیرات. یرات في افتراضاتیلتغعن ا

 
 كجزء من إجراءات التدقیق لدینا، فإننا: 

قمنا بفھم وفحص واختبار الضوابط الرئیسیة المتعلقة بعملیة مراجعة  •
االحتیاطیات الربع سنویة والسنویة من قبل اإلدارة والفریق االكتواري 

 ارجي المعیّن.خال  كتواريالداخلي للمجموعة والخبیر اال
نا بفھم وفحص واختبار الضوابط الرئیسیة المتعلقة بعملیة وضع قم •

 وعة. االحتیاطي للمجم
 

   بالنسبة للمطالبات القائمة، فإننا:
قمنا بالتحقق على أساس العینة من احتیاطیات المطالبات القائمة مقابل   •

 المستندات الداعمة، مثل تقاریر جھات تسویة الخسائر. 
س العینة الحتیاطیات المطالبات القائمة مع  لى أساء مقارنة عاإجرقمنا ب •

الدفعات الالحقة، في حالة تسویتھا أو مبالغ االحتیاطي الالحقة، إذا لم یتم  
 سویتھا. ت

 
، بالنسبة الحتیاطي المطالبات المتكبدة غیر المعلنة وصندوق التأمین على الحیاة 

 فإننا: 
في حسابات تكوین  نات المستخدمة ای البات بین قمنا بإعادة إجراء التسوی  •

 االحتیاطي االكتواري والسجالت المحاسبیة األساسیة للمجموعة. 
قمنا بتقییم كفاءة وموضوعیة واستقاللیة الخبراء االكتواریین الخارجیین  •

 نا. المعینین من قبل المجموعة وكذلك الخبراء االكتواریین الداخلیین لدی
قمنا بتطبیق معرفتنا وخبرتنا  ن الداخلیین، ویی وارا االكتقمنا باستخدام خبرائن •

العملیة وقمنا بمقارنة المنھجیة، والنماذج، واالفتراضات المستخدمة مع  
 الممارسات االكتواریة المعترف بھا، وتحدیدا: 

قمنا بالتحقق مما إذا كانت البیانات المستخدمة والفحوصات المطبقة   -
 وعة.كتواریة للمجمالاات حتیاطی معقولة وكافیة لتحدید اال علیھا

قمنا بتقییم مدى معقولیة االفتراضات والطرق المستخدمة في   -
   الحسابات األساسیة لالحتیاطیات.

قمنا بتقییم التأثیر على تقدیر احتیاطیات السنة الحالیة بناًء على   -
ت المتكبدة  المراجعة التي أجرتھا المجموعة على احتیاطي المطالبا

وء التطویر / التسویة  ة السابقة في ضنس ال ي نھایةغیر المعلنة ف
   الالحقة لھذه المطالبات.

قمنا بفھم وتقییم مدى معقولیة صندوق التأمین على الحیاة وإجراء  -
 إعادة الحساب على أساس العینة لتقییم صندوق التأمین على الحیاة. 

متكبدة غیر المعلنة على  قمنا بإعادة حساب احتیاطي المطالبات ال -
 لرئیسیة. لخطوط األعمال ا ینةساس الع أ



 

6 
  

 
 

 
 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع (تابع) 

 
 منھجنا في التدقیق (تابع) 

 
 (تابع) أمور التدقیق الرئیسیة

 
 ) (تابع يكیفیة تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیس  (تابع)  أمر التدقیق الرئیسي

 (تابع)  قود التأمینییم مطلوبات عقت
 
تم أیًضا تقییم العناصر األخرى لمطلوبات عقود التأمین للمجموعة من قبل  
الفریق االكتواري الداخلي للمجموعة ومراجعتھا من قبل خبراء اكتواریین  

 خارجیین. 
 

نعتقد أن مطلوبات عقود التأمین أمر من أمور التدقیق الرئیسیة بسبب  
یة التقدیر واألحكام الھامة التي تتخذھا اإلدارة  تنطوي علیھ عمل  لذيتعقید اال

 في تحدید مدى معقولیة وكفایة مطلوبات عقود التأمین.
 

 
قمنا بالتحقق من مالءمة اإلفصاحات التي تمت فیما یتعلق بتقییم   •

 ات عقود التأمین المدرجة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. مطلوب

 ینة من التأمین وإعادة التأمین الذمم المد مةقیي نخفاض فخسائر اال
 

من ھذه البیانات المالیة الموحدة، بلغت   12كما ھو مبین في اإلیضاح رقم 
ملیون  968الذمم المدینة من التأمین وإعادة التأمین بالمجموعة ما قیمتھ 

ملیون  423درھم وبلغ مخصص االنخفاض في القیمة ذو الصلة ما قیمتھ 
 . 2021دیسمبر  31 فيرھم كما د

 
التأمین المدینة بموجب المعیار الدولي للتقاریر   یتم قیاس ذمم التأمین وإعادة

 . 9من خالل تطبیق مبادئ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  4المالیة رقم 
 
تضع المجموعة أحكاماً مركبة وذاتیة لكل من توقیت تسجیل انخفاض قیمة  

وتقدیر مبلغ ھذا االنخفاض  دة التأمین  عاوإن ن التأمیالذمم المدینة م
دام نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة الذي یتضمن تحدید احتمالیة  باستخ

التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر، والتعرض الناتج عن التعثر والخصم  
 واستخدام الوسائل العملیة. 

 
مین وإعادة  تأالن لمدینة منرى أن حساب خسائر االنخفاض في قیمة الذمم ا

التأمین یشكل أمراً تدقیقیاً رئیسیاً نظراً ألھمیة أرصدة الذمم المدینة من 
 31% من إجمالي الموجودات كما في 7التأمین وإعادة التأمین (التي تمثل 

بیانات المالیة  )، والتقدیرات غیر المؤكدة ذات الصلة بال 2021دیسمبر 
معیار الدولي متطلبات ال یقطب ت  تخدمة فيالموحدة وأھمیة األحكام المس 

 .9للتقاریر المالیة رقم 

 
 

 كجزء من إجراءات التدقیق لدینا، فإننا: 
قمنا بفھم وفحص واختبار الضوابط الرئیسیة المتعلقة بمراجعة   •

 وموافقة اإلدارة على مخصصات االنخفاض في القیمة. 
ي حسابات  ص اكتمال ودقة بیانات المدخالت المستخدمة فقمنا بفح •

 مة. انخفاض القیج وذنم
نظًرا لعدم وجود تغییرات في المنھجیة واالفتراضات المتعلقة   •

بمخصص انخفاض القیمة وفقًا لنموذج المعیار الدولي للتقاریر 
مقارنةً  2021دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في  9المالیة رقم 
قریر  ، فقد اعتمدنا على ت2020دیسمبر  31تھیة في بالسنة المن

  السابقة والذي شمل ما یلي: اخلي للفترةلدا نایرخب
المنھجیة التي تطبقھا المجموعة في احتساب مخصص   -

االنخفاض في القیمة لتقییم مدى توافقھا مع متطلبات المعیار 
 .9الدولي للتقاریر المالیة رقم 

نموذج االنخفاض في قیمة "الخسائر االئتمانیة المتوقعة"  -
مالءمة  اختبار مدى منتضي دارة والذالمعد من قبل اإل

واألحكام الرئیسیة المستخدمة. وقمنا  ومعقولیة االفتراضات 
 بتقییم كفاءة وموضوعیة واستقاللیة خبراءنا الداخلیین. 

بالنسبة لألرصدة التي تعرضت النخفاض فردي في القیمة، قمنا  •
 باختبار عینة لتقییم مدى معقولیة المخصصات المقدرة لإلدارة. 

صاحات التي تمت فیما یتعلق بانخفاض  إلف مالءمة ان م ققنا بالتحمق •
قیمة الذمم المدینة من التأمین وإعادة التأمین المدرجة في ھذه 

 حدة. البیانات المالیة المو
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع (تابع) 
 

 ) بع تا( قي التدقیمنھجنا ف
 

 (تابع) یةأمور التدقیق الرئیس 
 

 (تابع)  كیفیة تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسي (تابع)  أمر التدقیق الرئیسي
 تقییم االستثمارات العقاریة 

 
من ھذه البیانات المالیة الموحدة، تشتمل   7كما ھو مبین في اإلیضاح رقم 
 463سكنیة بقیمة ق شقو ة على أرضاالستثمارات العقاریة للمجموع

 ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة.   2021دیسمبر  31درھم كما في ملیون 
 

تعتبر عملیة تقییم االستثمارات العقاریة للمجموعة، كما ھو مبین في  
من ھذه البیانات المالیة الموحدة، ذاتیة في األصل ألسباب   7یضاح اإل

عقارات وموقعھ  الد نوبند من ب تشمل، من بین عوامل أخرى، طبیعة كل
 ات المستقبلیة المتوقعة من عقود اإلیجار أو قیمة البیع الخاصة بھ. واإلیراد

 
اء تقییم  تم تنفیذ تقییم االستثمارات العقاریة في المجموعة من قبل خبر

 مستقلین خارجیین ("خبراء التقییم"). 
 

 راً نظة ق الرئیسینعتبر تقییم االستثمارات العقاریة أمر من أمور التدقی
 الجوھریة المتضمنة في تقدیر القیم العادلة.لالفتراضات واألحكام 

 
 

 كجزء من إجراءات التدقیق لدینا، فإننا: 
قمنا بتقییم كفاءة وموضوعیة واستقاللیة خبراء التقییم المعینین من  •

 قبل اإلدارة وكذلك خبراء التقییم الداخلیین لدینا. 
م من خالل األخذ في  ییتقالمل خبراء  قمنا بتقییم مدى مالءمة ع •

عتبار طبیعة ونطاق التعلیمات المقدمة لخبراء التقییم من قبل  اال
 المجموعة.

ى اكتمال ودقة البیانات المصدر المستخدمة في  قمنا بتقییم مد •
 احتساب القیم العادلة، عند استخدامھا. 

 قمنا بإشراك خبراء التقییم الداخلیین لتقییم المنھجیات ومدى •
 من قبل خبراء التقییم. ضات الرئیسیة المستخدمةرا فتالمالءمة ا

  قمنا بالتحقق من مالءمة اإلفصاحات التي تمت فیما یتعلق بتقییم •
 االستثمارات العقاریة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. 

 
   معلومات أخرى

 
علیھ قبل تاریخ تقریر مدقق    جلس اإلدارة الذي حصلنا م  یرقراألخرى ت  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات

   الحسابات (ولكنھا ال تشمل البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات حولھا).
 

  إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یتطرق إلى المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي تأكید علیھا بأي صورة كانت.
 

المالیة الموحدة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبیل ذلك فإننا ننظر في ما البیانات    بتدقیقنا علىق  عل یتوفیما  
إذا كانت  ا م أوالتدقیق،  إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوھریة مع البیانات المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إلیھا أثناء 

  من أخطاء جوھریة بصورة أو بأخرى.تبدو أنھا تتض
 

إلى وجود أخطاء جوھریة في ھذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببیان ھذه الحقائق في    -بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا بھ    -إذا توصلنا  
  تقریرنا. ولیس لدینا ما ندرجھ في التقریر بھذا الشأن.
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 السادة المساھمین في شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع (تابع) المستقل إلى الحسابات  ققمدر تقری 
 

 مسؤولیات اإلدارة والقائمین على الحوكمة حول البیانات المالیة الموحدة 
 

حكام الساریة  وكذلك إعدادھا طبقاً لأل ،  یةال قاریر المإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للت
وتعدیالتھ، والتعلیمات المالیة ذات العالقة لشركات التأمین    2007) لسنة  6وتعدیالتھ، والقانون االتحادي رقم (  2015) لسنة  2للقانون االتحادي رقم (

ة)، وعن تلك الرقابة الداخلیة التي ترى  إلمارات العربیة المتحد ا  لة دوتأمین في  الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي) (سابقًا، ھیئة ال 
  اإلدارة أنھا ضروریة لكي تتمكن من إعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ.

 
  -عند الضرورة    -رار كمنشأة عاملة واإلفصاح  رة المجموعة على االستمقد ى  مدعن تقییم  وعند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة  

أنشطتھا أو لم یكن عن األمور المتعلقة بھذه االستمراریة، وكذا استخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة المجموعة أو وقف  
   ك.لدیھا أي بدیل واقعي سوى القیام بذل

 
 یة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. لحوكمة مسؤولئمون على اقا الل یتحم

 
 مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

 
ت ناشئة عن احتیال  ان ك  اءوھریة، سوتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من األخطاء الج

لتدقیق المنفذة  طأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یشمل رأینا. یعد التأكید المعقول مستوًى عالیاً من التأكید، ولكنھ لیس ضماناً على أن عملیة اأو خ
ر جوھریة إذا كان من  حتیال أو الخطأ، وتعتباالن  م  أ األخطاءوفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة ستكشف دائماً عن أي خطأ جوھري إن وجد. ویمكن أن تنش

الب أساس ھذه  المستخدمون على  یتخذھا  التي  االقتصادیة  القرارات  على  إجماالً،  أو  إفراداً  األخطاء،  تلك  تؤثر  أن  معقول  إلى حد  المالیة المتوقع  یانات 
   الموحدة.

 
التد لمعاییر  المنفذة وفقاً  التدقیق  الدولوفي إطار عملیة  المھفإ،  یةقیق  التقدیر  نلتزم  ننا نمارس  أننا  التدقیق. كما  المھني طوال أعمال  الشك  مبدأ  ني ونتبع 

 بالتالي: 
 

إجراءات   • وتنفیذ  الخطأ، وتصمیم  أو  االحتیال  ناشئة عن  كانت  الموحدة، سواء  المالیة  البیانات  في  الجوھریة  األخطاء  وتقییم مخاطر  تحدید 
ومناسبة توفر أساساً لرأینا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوھریة   ل على أدلة تدقیق كافیة صولح واالمخاطر،  التدقیق التي تالئم تلك  

أو  ناتجة عن االحتیال یعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حیث قد ینطوي االحتیال على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف  
   تجاوز الرقابة الداخلیة.

لمتعلقة بأعمال التدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي  خلیة اابط الرقابة الداضول  حووین فھم  كت •
   حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

  ة.ار احات اإلدتقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة وما یتعلق بھا من إفص •
إلى أدلة التدقیق التي یتم الحصول علیھا تحدید ما إذا كان ھناك معرفة مدى مالءمة استخد • ام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستناداً 

  لى إ  ذا توصلناعدم یقین مادي یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكاً كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإ
فإن و یقین مادي،  أو جود عدم  الموحدة،  المالیة  البیانات  الصلة في  إلى اإلفصاحات ذات  الحسابات  تقریر مدقق  بلفت االنتباه في  نا مطالبون 

یتم الحصول   التي  التدقیق  أدلة  تتوقف على  لھا  التي نتوصل  كافیة. إن االستنتاجات  تلك اإلفصاحات غیر  إذا كانت    علیھا حتىتعدیل رأینا 
   ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة.تقریر مدقق الحسابات.  یخارت

ل مث الموحدة تتقییم العرض الشامل للبیانات المالیة الموحدة ونسقھا ومحتویاتھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت البیانات المالیة   •
 لعالقة على النحو الذي یضمن العرض العادل. معامالت واألحداث ذات اال

حول   • رأي  إلبداء  المجموعة  داخل  التجاریة  األنشطة  أو  للكیانات  المالیة  بالمعلومات  یتعلق  فیما  ومناسبة  كافیة  تدقیق  أدلة  على  الحصول 
ھا وأدائھا، ونظل مسؤولین دون غیرنا المجموعة واإلشراف علی  لىع  یقمال التدقالبیانات المالیة الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجیھ أع

 عن رأینا حول التدقیق. 
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع (تابع) 
 

 دة (تابع) مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموح
 

ق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق المقررین ونتائج التدقیق الجوھریة، بما في ذلك أي أوجھ صل مع القائمین على الحوكمة فیما یتعلنتوا ا كم
  قصور جوھریة نحددھا في الرقابة الداخلیة أثناء تدقیقنا.

 
بأننا قد ام للقائمین على الحوكمة بیاناً  ة، كما أننا نبلغھم بجمیع العالقات وغیرھا من األخالقیة المعمول بھا في شأن االستقاللی  اتلبتطتثلنا للمنقدم أیضاً 

  سبل الحمایة المطبقة إن لزم األمر.المسائل التي یُعتقد إلى حد معقول أنھا قد تؤثر على استقاللیتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو 
 

المنق بین األمور  للقائومن  العلن  میولة  تلك األمور  فإننا نحدد  الحوكمة،  للفترة  تي كاى  الموحدة  المالیة  البیانات  التدقیق على  أثناء  لھا أھمیة قصوى  نت 
أي العام  عنھ للر  الحالیة والتي تمثل بدورھا أمور التدقیق الرئیسیة، ثم ندرجھا في تقریر مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشریعات اإلفصاح

ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن ھذا األمر سوف یترك أن أمر   -في حاالت نادرة للغایة  -قررنا  ذاإ أو
  تداعیات سلبیة تفوق المزایا التي ستعود على الصالح العام من جراء ھذا اإلفصاح.

 
 األخرى یةیم نظونیة والتالتقریر حول المتطلبات القان

 
 ، نفیدكم بما یلي: 2015) لسنة 2لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (إضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات ا 

 
 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناھا ضروریة لغرض تدقیقنا.  )1(

 
لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم طبقاً لألحكام الساریة للقانون االتحادي  ة، ریوھنواحي الجأن البیانات المالیة الموحدة قد أُعدت، من كافة ال )2(

  وتعدیالتھ. 2015) لسنة 2(
 

 أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبیة سلیمة.  )3(
 

  أن المعلومات المالیة التي یتضمنھا تقریر مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبیة للمجموعة. )4(
 

من البیانات   10، كما ھو مبین في اإلیضاح  2021دیسمبر    31ة المنتھیة في  االستثمار فیھا خالل السنامت بشراء أسھم وق  قدة  المجموع  نأ )5(
 المالیة الموحدة. 

 
رقم   )6( اإلیضاح  أبر  23أن  بموجبھا  التي  والشروط  العالقة  ذات  األطراف  مع  الھامة  المعامالت  یبین  الموحدة  المالیة  البیانات  ھذه  من  مت 

  ت.الاممعال
 

  2021دیسمبر  31لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن المجموعة قد خالفت خالل السنة المالیة المنتھیة في  أنھ بناًء على المعلومات المقدمة لنا )7(
) المتحدة رقم  العربیة  لدولة اإلمارات  للقانون االتحادي  الساریة  من األحكام  فیماوتعدیالتھ  2015) لسنة  2أیاً  أو  بالشركة ونظامھا    لقتعی   ، 

 . 2021دیسمبر  31كون لھ تأثیر جوھري على أنشطتھا أو مركزھا المالي كما في األساسي بشكٍل یمكن أن ی
 

   .2021دیسمبر  31من البیانات المالیة الموحدة یبین المساھمات االجتماعیة المقدمة خالل السنة المنتھیة في  35أن اإلیضاح رقم  )8(
 

ً قفولى ذلك ووإضافة إ وتعدیالتھ، والتعلیمات المالیة لشركات التأمین    2007) لسنة  6ت العربیة المتحدة رقم (ادي لدولة اإلماراما یقتضیھ القانون االتحل  ا
ق  بأننا  نفیدكم  المتحدة)،  العربیة  اإلمارات  دولة  في  التأمین  ھیئة  (سابقًا،  المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  عالصادرة عن مصرف  ة  افك  لىد حصلنا 

 رناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا.المعلومات والتوضیحات الالزمة التي اعتب
 

     برایس ووترھاوس كوبرز 
 2022فبرایر  9
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 بیان المركز المالي الموحد 
 

 دیسمبر  31في    
   1202  2020 
 ألف درھم   ألف درھم   ح ا ضیإ 

      الموجودات 
 48,604  49,407  5 ممتلكات ومعدات 

 75,763  79,123  6 موجودات غیر ملموسة 
 449,715  462,829  7 استثمارات عقاریة 

 8,358  4,008   الشھرة 
 1,651  4,586   موجودات الضریبة المؤجلة 

 82171,9  172,446  9 ودائع نظامیة 
 1,679,238  1,660,273  4-10 فة المطفأة الیة بالتكلم اتاراستثم

 443,194  613,386  3-10 استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 394,008  446,916  2-10 استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 2,869,140  66,92,699  11 ن موجودات عقود إعادة التأمی 
 154,765  150,381  8 تكالیف استحواذ مؤجلة 

 574,063  545,855  12 دة التأمین ذمم مدینة من التأمین وإعا
 79,848  99,944  13 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى 

 396,458  359,413  14 ودائع لدى بنوك
 ,123261  216,582  14 النقد وما في حكمھ 

 7,607,910  7,565,115   دات جوموال مجموع 
      

      حقوق الملكیة والمطلوبات 
      حقوق الملكیة 

 461,872  461,872  15 رأس المال 
 1,483,398  1,493,743  16 احتیاطیات أخرى 

 ) 236,311(  ) 166,503(   تغیرات متراكمة في القیمة العادلة لألوراق المالیة
 ) 55,599(  ) 75,963(   نبیةجاألت الم الع حویلاحتیاطي ت 

 417,560  515,709   أرباح محتجزة 
 2,070,920  2,228,858   صافي حقوق الملكیة العائدة إلى مالك الشركة 

 850  -   حصص غیر مسیطرة 
 7702,071,  2,228,858   مجموع حقوق الملكیة 

      
      المطلوبات 

 39,090  37,739  17 ین موظفمكافآت نھایة الخدمة لل
 4,724,999  4,566,602  11 مطلوبات عقود التأمین

 81,295  74,144  19 إیرادات عموالت مؤجلة 
 176,321  157,059  2-18 ذمم دائنة أخرى 

 142,850  113,068   ودائع إعادة التأمین المحتجزة 
 5371,58  385,647  1-18 ذمم دائنة من التأمین وإعادة التأمین

 5,536,140  5,336,257   لوبات مط ال ع مجمو 
 7,607,910  7,565,115   مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 

 
 ووقعھا نیابة عن المجلس:   2022فبرایر  9 تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ
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 بیان الدخل الموحد 
 

 دیسمبر  31للسنة المنتھیة في    
   2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم   إیضاح  
      

 104,585,3  9303,538,  1-24 إجمالي أقساط التأمین
 ) 52,0021,9(  ) 1,953,527(  1-24 ناقصاً: أقساط تأمین متنازل عنھا لشركات إعادة التأمین

 1,633,102  1,585,403   صافي األقساط المتبقیة
 صافي التغیر في األقساط غیر المكتسبة وصندوق التأمین على الحیاة

 1-24 والمطلوبات المرتبطة بوحدات   
 

)31,791 (  )939 ( 
 1,632,163  1,553,612   ین المكتسبة اط التأمأقس  فياص
      

 ) 2,283,953(  ) 2,641,143(  2-24 إجمالي المطالبات المسددة 
 1,327,160  1,517,068  2-24 تأمین المستردة من شركات إعادة التأمینمطالبات ال

 ) 956,793(  ) 1,124,075(   صافي المطالبات المسددة 
 البات المتكبدة غیرت القائمة واحتیاطي المطبالالمطیر في اصافي التغ

  المعلنة واحتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة   
 

25,457  )147,343 ( 
 ) 1,104,136(  ) ,098,6181(   صافي المطالبات المتكبدة 

      
 195,032  228,609  19 إیرادات عموالت إعادة التأمین 

 ) ,485324(  ) 6327,28(  8 الت ف عمومصاری 
 42,368  42,701   إیرادات أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب 

 ) 87,085(  ) 55,976(   صافي العموالت واإلیرادات األخرى 
      

 440,942  399,018   صافي إیرادات االكتتاب 
 

 1-20 التكلفة المطفأة إیرادات فوائد من موجودات مالیة ب 
 

103,088  5,5519 
 3,387  86   المطفأة ثمارات مالیة بالتكلفة است  عن بی ممحققة أرباح 

 ) 8,642(  35,149  2-20 بالصافي  -إیرادات / (مصاریف) استثمار أخرى 
 90,296  138,323   صافي إیرادات االستثمار 

 531,238  537,341   مجموع اإلیرادات 
 

 21 مصاریف عمومیة وإداریة 
 

)282,631 (  )82,8412 ( 
 ) 2,250(  ) 2,250(  3-23 دارة اإل سمجل اءت أعضمكافآ

الذمم المدینة من التأمین وإعادة   لىع  المتوقعةتحمیل الخسائر االئتمانیة 
 3-12 التأمین 

 
)23,905 (  )13,441 ( 

 -  ) 3,569(  32 خسارة من استبعاد شركة تابعة
 ) 25,273(  ) 18,049(   بالصافي  -مصاریف أخرى 

 97,4341  206,937   ربح قبل الضریبة لا
 ) 886(  ) 812(   مصاریف ضریبة الدخل 

 196,548  206,125   ربح السنة 
      

      العائد إلى: 
 194,258  206,392   ُمّالك الشركة 

 2,290  ) 267(   حصص غیر مسیطرة 
   206,125  196,548 

 .420  0.45  22 (بالدرھم)  ربحیة السھم
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   وحدلدخل الشامل المن ا بیا
 

 دیسمبر  31ة المنتھیة في سنلل   
   2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم    
      

 196,548  06,1252  إیضاح  ربح السنة 
 

  الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى 
 

   
      : بنود لن یُعاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو الخسارة 

ات تثماریم اسدة تقی یمة العادلة من إعاالق )سائرصافي أرباح / (خ
 5-10 مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
64,284  )8,890 ( 

      
      بح أو الخسارة: بنود قد یُعاد تصنیفھا الحقاً في الر

 ) 10,570(  ) 20,364(   خسائر الصرف من تحویل العملیات األجنبیة
 ) 19,460(  043,92   سنة الشاملة األخرى لل ارة)س(الخمجموع الدخل / 

 
  مجموع الدخل الشامل للسنة 

 
250,045  177,088 

      
      العائد إلى: 

 177,751  250,312   ُمّالك الشركة 
 ) 663(  ) 267(   حصص غیر مسیطرة 

   250,045  177,088 
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 ق الملكیة الموحد بیان التغیرات في حقو

 

   لمال رأس ا 

 
تیاطیات  حا

  أخرى  

ة  ات متراكمیرتغ
لعادلة  في القیمة ا

   لألوراق المالیة 
احتیاطي تحویل  
  أرباح محتجزة    العمالت األجنبیة 

صافي حقوق  
الملكیة العائدة إلى  

  مالك الشركة 
الحصص غیر  

  المسیطرة 
مجموع حقوق 

 الملكیة 
 ھم ألف در  ألف درھم   درھم  ألف  ألف درھم   ألف درھم   رھم ألف د  ألف درھم   ألف درھم  
                

 1,915,687  22,518  1,893,169  373,585  ) 47,982(  ) 250,990(  1,356,684  461,872 2020ینایر  1في 
 196,548  2,290  194,258  194,258  -  -  -  - ربح السنة 

 ) 19,460(  ) 2,953(  ) ,07516(  -  ) 7,617(  ) 8,890(  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
 177,088  ) 663(  177,751  194,258  ) 7,617(  ) 8,890(  -  - الدخل الشامل للسنةخسارة) / مجموع (ال

 -  -  -  ) 1,370(  -  -  1,370  - ) 4-16تحویل إلى احتیاطي الطوارئ (إیضاح  
 -  -  -  ) 344(  -  -  434  - ) 5-16نظیمي (إیضاح تحویل إلى احتیاطي إعادة التأمین الت 

 -  -  -  ) 125,000(  -  -  125,000  - ) 3-16(إیضاح حتیاطي العام ل إلى االویتح
ثمارات بالقیمة  تحویل إلى األرباح المحتجزة من استبعاد است

 -  -  -  ) 23,569(  -  23,569  -  - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ) 21,005(  ) 21,005(  -  -  -  -  -  - ) 32ضاح ی ة (إمع الحصص غیر المسیطر ملةمعا
 2,071,770  850  2,070,920  417,560  ) 55,599(  ) 236,311(  1,483,398  461,872 2020دیسمبر  31في 

 206,125  ) 267(  206,392  206,392  -  -  -  - ربح السنة 
 043,92  -  43,920  -  ) 40,362(  64,284  -  - ى للسنةلخسارة) الشاملة األخرالدخل/ (ا
 250,045  ) 267(  250,312  206,392  ) 20,364(  64,284  -  - خسارة) الشاملة للسنةدخل/ (ال مجموع ال

 -  -  -  ) 1,872(  -  -  1,872  - ) 4-16تحویل إلى احتیاطي الطوارئ (إیضاح  
 -  -  -  ) ,3588(  -  -  3588,  - ) 5-16تنظیمي (إیضاح تحویل إلى احتیاطي إعادة التأمین ال

 -  -  -  ) 115(  -  -  115  - ) 1-16ي نظامي (إیضاح ى احتیاطتحویل إل
تحویل إلى األرباح المحتجزة من استبعاد استثمارات بالقیمة  

 -  -  -  ) 5,524(  -  5,524  -  - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ) 7492,3(  -  ) 92,374(  ) 92,374(  -  -  -  - )34(إیضاح  باح مدفوعةتوزیعات أر

 ) 583(  ) 583(  -  -  -  -  -  - ) 32ح  حذف من استبعاد شركة تابعة (إیضا
 2,228,858  -  2,228,858  515,709  ) 75,963(  ) 166,503(  1,493,743  461,872 2021دیسمبر  31في 
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 وحد بیان التدفقات النقدیة الم 
 

 ر یسمبد 31 للسنة المنتھیة في  
  2021  2020 
 ألف درھم   رھم ألف د إیضاح  
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 197,434  206,937  ربح السنة قبل الضریبة 

     تسویات لـ: 
 22,708  28,065 21 االستھالك واإلطفاء 

 7623,8  ) 1413,1( 7 تثمارات العقاریة لالس  غیر المحققة(أرباح) / خسائر القیمة العادلة
 من استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  ئر غیر محققة اح) / خسارب (أ
 الربح أو الخسارة (باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحدات)   

 
20-2 )3,052 (  114 

 6,246  5,917 17 لخدمة للموظفینمخصص مكافآت نھایة ا
 13,441  23,905 3-12 التأمین مین وإعادة على الذمم المدینة من التأ تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ) 72(  455 6-10 مخصص / (تحریر) االنخفاض في قیمة استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة
 99  ) 241(  (تحریر) / مخصص االنخفاض في قیمة األرصدة البنكیة والودائع

 الل  خمن   ت المالیة بالقیمة العادلةعات األرباح من االستثماراإیرادات توزی 
 أو الخسارة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  بحلرا  

 
20-2 )21,368 (  )23,979 ( 

 ) 100,952(  ) 109,170(  إیرادات الفوائد من الموجودات المالیة
 5,401  6,082  إطفاء موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 ادلة من خالل  لعا قیمةبال ةمحققة من بیع استثمارات مالی ئر خسا(أرباح) / 
 الربح أو الخسارة   

 
20-2 )157 (  2,276 

 ) 3,387(  ) 86(  أرباح محققة من بیع استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 850  1,220  مصاریف الفوائد على التزام اإلیجار 

 14,176  9,986 2-20 مصاریف االستثمار األخرى 
 ) 7,848(  ) 587,6( 2-20 ةقاری عرات الإیرادات من تأجیر االستثما

 -  3,569 32 خسارة من استبعاد شركة تابعة
 التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل ومكافآت نھایة 

 الخدمة المدفوعة للموظفین وضریبة الدخل   
 

131,290  150,383 
     

     عامل رأس المال الالتغیرات في 
 ) 288,821(  169,174  ة التأمین قود إعادات عدجوموفي  ادة)ی النقص / (الز

 17,184  ) 15,324(  (الزیادة) / النقص في ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى 
 ) 22,565(  4,384  النقص / (الزیادة) في تكالیف االستحواذ المؤجلة 

 ,432417  ) 193,017(  مین ي مطلوبات عقود التأ(النقص) / الزیادة ف
 ) 96,688(  2,145  ) في ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى (النقص  /ادة زی لا

 15,572  ) 29,782(  (النقص) / الزیادة في ودائع إعادة التأمین المحتجزة
 13,731  ) 7,151(  (النقص) / الزیادة في إیرادات العموالت المؤجلة 

 ) 59,384(  ) 1,6334(  ت وحداب الزیادة في االستثمارات المرتبطة 
 59,377  34,620  ة في المطلوبات المرتبطة بوحدات الزیاد

 206,221  61,708  صافي النقد الناتج من العملیات 
 ) 5,308(  ) 5,270( 17 مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

 ) 1,807(  ) 2,875(  ضریبة دخل مدفوعة 
 99,1061  3,5653  یة شغیلتصافي النقد الناتج من األنشطة ال
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 (تابع) قدیة الموحدبیان التدفقات الن
 

 دیسمبر  31للسنة المنتھیة في   
  2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  اح إیض 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
 ) 0,98112(  ) 5260,67( 5-01 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مشتریات استثمارات مالیة بالقیمة ال 

 143,273  154,767 5-10 متحصالت من بیع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
لیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (باستثناء  مشتریات استثمارات ما

 وحدات) االستثمارات المرتبطة ب 
 

)20,136 (  )2,995 ( 
الربح أو الخسارة   لیة بالقیمة العادلة من خاللت مااراثماست  بیع نمتحصالت م

 (باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحدات) 
 

5,068  43,620 
 356,219  156,693  فة المطفأة استثمارات مالیة بالتكل استبعادات/استحقاقاتمتحصالت من 

 ) 8,64040(  ) 144,042( 5-10 مطفأة مشتریات استثمارات مالیة بالتكلفة ال 
ة بالقیمة العادلة من خالل الربح من االستثمارات المالی وضة أرباح مقب عات توزی 

 أو الخسارة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

20,481  24,215 
 103,250  113,005  ثمارات المالیة فوائد مقبوضة من الودائع واالست 

 7,560  77,65  عقاریة ات الاالستثمارر مقبوضة من إیرادات إیجا
 ) 16,308(  ) 11,640(  ار األخرى المدفوعةاالستثم ریفمصا

 ) 27,607(  ) 35,221(  شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة 
 ) ,891501(  ) 346,330(  إیداع ودائع ألجل بفترات استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر 

 371,207  39,4037  الثة أشھرعلى ث  ة تزیدأصلی  ت استحقاقع ألجل بفترااستحقاق ودائ 
 ) 16,702(  ) 464(  الزیادة في الودائع اإللزامیة 

 -  ) 1,381( 32 استبعاد شركة تابعة، صاٍف من النقد المتنازل عنھ
 ) 45,780(  17,185  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 

     
     ة تمویلیشطة ال األن قدیة منالتدفقات الن 

 -  ) 92,374( 34 باح مدفوعة ت أرتوزیعا
 ) 5,095(  ) 5,074(  العناصر الرئیسیة لدفعات اإلیجار 

 ) 850(  ) 492(  عناصر الفائدة لدفعات اإلیجار 
 ) 21,005(  - 32 معاملة مع الحصص غیر المسیطرة 

 ) 95026,(  ) 97,940(  مویلیة صافي النقد المستخدم في األنشطة الت
     

 126,376  ) 27,192(  ھ ة في النقد وما في حكمزیاد نقص) / ال(ال  صافي
 144,968  261,900 14 النقد وما في حكمھ في بدایة السنة 

تأثیرات التغیرات في أسعار الصرف على أرصدة النقد المحتفظ بھا بالعملة 
 األجنبیة

 
)17,590 (  )9,444 ( 

 261,900  118217, 14 لسنة ي حكمھ في نھایة اما فقد والن
 

، یكون النقد وما في حكمھ قبل مخصص االنخفاض في القیمة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة فقات النقدیة الموحدان التدی ض ب لغر
 .14كما ھو موضح في اإلیضاح   9رقم 

 
حق االستخدام بقیمة أصل  وزام اإلیجار  اد الت باستبعقدیة  مالت الرئیسیة غیر الن ، تتعلق المعا2021دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في  

بمبلغ    ألف  737 االستخدام  وحق  اإلیجار  التزام  وإضافة  منھما  لكل  (   938درھم  منھا  لكل  درھم  تتعلق  2020دیسمبر    31ألف   :
  نھما).لكل مألف درھم  31,987مبلغ المعامالت الرئیسیة غیر النقدیة بإضافة التزام اإلیجار وحق استخدام األصل ب 
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 معلومات عامة  1
 

للتأمین ش.م.ع ("ا  كة شر السمو حاكم  ُعمان  أمیري صادر عن صاحب  بموجب مرسوم  تأسست  لشركة") ھي شركة مساھمة عامة 
رقم المتحدة  العربیة  اإلمارات  لدولة  االتحادي  التجاریة  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  مسجلة  الشركة  إن  لسنة  2(  دبي.   (2015  

وتعدیالتھ في شأن تأسیس    2007) لسنة  6ربیة المتحدة رقم (التحادي لدولة اإلمارات الع ون األحكام القان   الشركة وتخضع  تھ.  وتعدیال
("المصرف   المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  بمصرف  التأمین  شركات  سجل  في  مسجلة  وھي  أعمالھا،  وتنظیم  التأمین  ھیئة 

ة تابعة لبنك المشرق (ش.م.ع)  وھي شرك   9لھیئة")) تحت رقم ("ا  عربیة المتحدةرات الاإلما  دولة  بقًا، ھیئة التأمین فيالمركزي") (سا
للشركة ھو ص. ب.   المسجل  الرئیسي  المقر  إن عنوان  بإمارة دبي.  تأسس  المتحدة. وتتكون 5209والذي  العربیة  ، دبي، اإلمارات 

ي، دیة مدرجة في سوق دبي المالالعاأسھم الشركة    ). إن32یضاح  ھا (إ.ع والشركات التابعة لالمجموعة من شركة ُعمان للتأمین ش.م
 اإلمارات العربیة المتحدة. 

 
االمتثال ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة    2021دیسمبر    31یتعین على الشركة خالل السنة المنتھیة في    كان

) لسنة  2رقم  الوتعد  2015)  ذلك صدر  ومع  اتحابقانو  مرسومیالتھ.  اإلمن  لدولة  (   اراتدي  رقم  المتحدة    2021لسنة  )  32العربیة 
والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة    2022ینایر    2ودخل حیز التنفیذ في   2021سبتمبر    20("قانون الشركات") في  

نون االتحادي لدولة  القاألحكام مرسوم  متثال  لال  2022یر  ینا  2ًرا اعتباًرا من  شھ  12. وللشركة مھلة  2015) لسنة  2المتحدة رقم (
 . 2021) لسنة 32ت العربیة المتحدة رقم ( اإلمارا

 
المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم    2020) لسنة  24تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (

لسنة  6( وتعدیالتھ،2007)  تأسیسب   ،  وتن التأم  ھیئة  شأن  أعمالھا  ظی ین  ا  2020مبر  سبت   27بتاریخ  م  حیز  التعدیالت  لتنفیذ ودخلت 
، أصبح قطاع التأمین تحت إشراف مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  2021ینایر    2. واعتباراً من  2021ینایر    2بتاریخ  

   وسلطتھ.
 

عقود   إصدار  في  للشركة  المرّخصة  األنشطة  قصی تتمثل  وط تأمین  ارة  وویلة  في  الألجل  المالاألورا متاجرة  عقود  یة.  ق  إصدار  یتم 
الم الجوي  التأمین  والتأمین  المركبات  وتأمین  الطاقة  وتأمین  الھندسي  والتأمین  الممتلكات  على  بالتأمین  المرتبطة  بالمخاطر  تعلقة 

جماعي ن الركین) والتأمی وغیر المشان  مشاركی اة (الالحی   لفردي علىوالتأمین البحري (یُشار إلیھم معاً باسم "التأمین العام") والتأمین ا
 ضد الحوادث الشخصیة والتأمین الصحي والمنتجات المرتبطة باالستثمار. على الحیاة والتأمین 

 
  ا.) وجمھوریة تركی 2021دیسمبر  14تمارس الشركة نشاطھا أیضاً في سلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرین (كانت تعمل حتى 

 
   والمعدلةیدة  المالیة الجد لدولیة للتقاریرر ا لمعاییابیق تط 2

 
 دولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة والتفسیرات المطبقة على البیانات المالیة الموحدة المعاییر ال  2-1

 
ي أو  لتي تبدأ فا  لسنویة ترات اى الفلمفعول علتم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة ا

لیة الموحدة. ولم یكن لتطبیق ھذه المعاییر الدولیة المعدلة، باستثناء ما ھو مذكور، أي تأثیـر ، في ھذه البیانات الما2021ایر  ین   1بعد  
 جوھري على المبالغ المعروضة للسنتین الحالیة والسابقة.

 
للفترات  ، (یسري  19-ات الصلة بكوفید ار ذاإلیج  متیازاتا  -ار"  یجاإل"عقود    16قم  لیة راریر الما التعدیل على المعیار الدولي للتق 

)، تم منح امتیازات إیجار للمستأجرین. قد 19-نتیجة لوباء فیروس كورونا (كوفید    -)  2020یونیو    1السنویة التي تبدأ في أو بعد  
، نشر مجلس  2020  مایو  28یجار. في  ل دفعات اإلجی اد وتأن السدؤقت علتوقف المتتخذ ھذه االمتیازات أشكاًال متنوعة، بما في ذلك ا

الذي یوفر وسیلة عملیة اختیاریة للمستأجرین لتحدید ما إذا    16حاسبة الدولیة تعدیالً على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم معاییر الم
كوفید بفیروس  المرتبط  اإلیجار  امتیاز  لع  19-كان  تعدیل  اإلیجاھو  یمقد  للمر.  حسا ن  ستأجری كن  اإلاختیار  امتیازات  بنفس  یجاب  ر 

لم یكن ھنالك تعدیالت على عقد اإلیجار. في كثیر من الحاالت، سینتج عن ذلك حساب االمتیاز كدفعات إیجار  طریقة االحتساب إذا  
 الدفعات.  متغیرة في الفترة (الفترات) التي یحدث فیھا الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفیض
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 (تابع)جدیدة والمعدلة ة التقاریر المالیاییر الدولیة لللمعق اطبیت 2
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة مبكراً  2-2
 

المالیة رقم   للتقاریر  الدولي  المعیار  لة  تمدید الوسی  -  19-بكوفید ة  ت الصلجار ذااإلی  امتیازات  -"عقود اإلیجار"    16التعدیل على 
)، تم منح امتیازات 19-نتیجة لوباء فیروس كورونا (كوفید  -)  2021أبریل    1یة التي تبدأ في أو بعد  لعملیة (یسري للفترات السنوا

في مایو   للمستأجرین.  المعیا2020إیجار  على  تعدیالً  الدولیة  المحاسبة  نشر مجلس معاییر  الدولي  ،  الللتقا ر  الذي    16م  رقمالیة  ریر 
  31ھو تعدیل لعقد اإلیجار. في    19-ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط بفیروس كوفید  اختیاریة للمستأجرین لتحدیدلیة  یوفر وسیلة عم

العملیة من  2021مارس   تاریخ الوسیلة  لتمدید  إضافیاً  الدولیة تعدیالً  نیو یو  30  إلى  2021یونیو    30، نشر مجلس معاییر المحاسبة 
ریقة االحتساب إذا لم یكن ھنالك تعدیالت على عقد اإلیجار. في  اب امتیازات اإلیجار بنفس طر حسستأجرین اختیا. یمكن للم2022

لتي كثیر من الحاالت، سینتج عن ذلك حساب االمتیاز كدفعات إیجار متغیرة في الفترة (الفترات) التي یحدث فیھا الحدث أو الحالة ا
 . لدفعاتخفیض اإلى ت تؤدي 

 
، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  16، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  3ة رقم  یار الدولي للتقاریر المالیالمععلى  الطفیفة    التعدیالت

رقم  37 المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  على  السنویة  التحسینات  وبعض  ر1،  المالیة  للتقاریر  الدولي  والمعیار  وال9قم  ،    معیار ، 
 -  )2022ینایر    1سري للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  (ت 16للتقاریر المالیة رقم  ولي  والمعیار الد   ،41لي رقم  دو سبي الالمحا

المالیة رقم   للتقاریر  الدولي  المعیار  التعدیالت على  المالیة    3تحدّث  للتقاریر  الدولي  المعیار  في    3رقم  "اندماجات األعمال" مرجعاً 
 لعملیات اندماج األعمال. تغییر المتطلبات المحاسبیة دون اریر المالیة عداد التقإل فاھیميار الماإلط  حول

 
"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات   16تحظر التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

المست  المبالغ  والمعدات  بی والمنشآت  من  األلمة  اع  إعدادأ  لمنتجةصناف  لألصل  ثناء  من  الس  الشركة  وبدالً  المقصود.  ذلك،  تخدامھ 
 ستعترف الشركة بمتحصالت البیع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 

 
رقم   الدولي  المحاسبي  المعیار  على  التعدیالت  ا  37تحدد  الطارئة"  والموجودات  الطارئة  والمطلوبات  ا"المخصصات  لتي لتكالیف 

 ا.إذا كان العقد سیكون خاسرً  م ماتبار عند تقیی ي عین االعف  الشركةأخذھا ت 
 

المالیة رقم   للتقاریر  الدولي  المعیار  تعدیالت طفیفة على  السنویة  التحسینات  للمرة األولى" والمعیار   1تُدخل  الدولیة  المعاییر  "تبني 
رقم   المالیة  للتقاریر  المالی   9الدولي  والمعی "األدوات  الة"  "ا41رقم  ي  الدول  محاسبيار  واألم،  المصاحبة  ثلة  لزراعة"  التوضیحیة 

 "عقود اإلیجار".  16الدولي للتقاریر المالیة رقم   للمعیار
 

الضریبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة    -  12التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
ا ترات السن (یسري للف بالضریبة المؤجلة على  ت من الشركات االعت التعدیال  طلبتت   -)  2023یر  ینا  1بعد    أودأ في  لتي تب ویة  راف 

 المعامالت التي، عند االعتراف المبدئي، تؤدي إلى نشوء مبالغ متساویة من الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة والقابلة للخصم. 
 

لة  تداولة أو غیر متداولة (مؤجت كمالمطلوباصنیف  ت   -"  مالیةالیانات  رض الب، "ع1دولي رقم  التعدیالت على المعیار المحاسبي ال 
توضح ھذه التعدیالت الطفیفة التي أجریت على المعیار المحاسبي الدولي    -)  2024ینایر    1حتى الفترات المحاسبیة التي ال تبدأ قبل  

المالیة" أن المطلوبات تصنف إما1رقم   البیانات  اادًا على الحقاولة، اعتمتدغیر م  ولة أومتدا  كمطلوبات  ، "عرض  لموجودة في  وق 
ریر. ال یتأثر التصنیف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال، استالم تنازل أو خرق  نھایة فترة التق

 لتزام. ا تسویة"إلى " شارةعند اإل 1 تعھد). یوضح التعدیل أیًضا ما یعنیھ المعیار المحاسبي الدولي رقم 
 

(تسري للفترات    8والمعیار المحاسبي الدولي رقم    2وبیان الممارسة رقم    1رقم    الدولي  لى المعیار المحاسبيفة ع دیالت الطفی تعال
نات  البیامستخدمي  تھدف التعدیالت إلى تحسین إفصاحات السیاسة المحاسبیة ومساعدة -) 2023ینایر  1السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 رات في السیاسات المحاسبیة. التقدیرات المحاسبیة والتغی في  بین التغییراتى التمییز علمالیة ال
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 (تابع) تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 2
 

ح 2-2 الساریة  غیر  لكن  الصادرة  والمعدلة  الجدیدة  المالیة  للتقاریر  الدولیة  تاریخھالمعاییر  بشكالمطب   وغیر  تى  مبكر    لٍ قة 
 ع)(تاب 

 
ال الما   دولي المعیار  التي تبدأ في أو بعد  "   17لیة رقم  للتقاریر  للفترات السنویة  التأمین" (یسري    18في    -  ) 2023ینایر    1عقود 

دولي ار الصدر المعی ، أنھى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار محاسبي حول عقود التأمین وأ2017مایو  
والذي یسمح حالیاً   4محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    17". یحل المعیار الدولي رقم  أمین"عقود الت   17م  المالیة رقر  لتقاری ل

رقم   الدولي  المعیار  سیؤدي  الممارسات.  من  تأ  17بالعدید  عقود  تصدر  التي  المنشآت  جمیع  لدى  المحاسبة  في  كبیر  تغییر  مین إلى 
 الختیاریة. المشاركة اة مل میزمار تشاستث  وعقود

 
الفترات السنوی المعیاق  طب ین  تبدأ في أو بعد  ر على  التي  المعیار   2023ینایر    1ة  إذا كان متزامناً مع تطبیق  المبكر  بالتطبیق  ویسمح 

 المالیة".  ات"األدو  9رقم الیة قاریر الم"اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للت  15الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات في كل فترة تقریر. ویعتمد القیاس على   17مالیة رقم  دولي للتقاریر الر الیتطلب المعیا
ناك بة. وھلمكتسعقد غیر اأسس التدفقات النقدیة المرجحة المخصومة وتعدیل للمخاطر وھامش الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح ال

التغطیة المتبقیة إذا أتاح ھذا األسلوب طریقة قیاس غیر مختلفة    بھ للمطلوبات على مدار فترةسمح  ّسط لألقساط یُ ب تخصیص مب لوأس
باالعتما المتكبدة  المطالبات  قیاس  یجب  ذلك،  ومع  أقل.  أو  لسنة  تمتد  التغطیة  فترة  كانت  إذا  أو  العام  النموذج  عن  على  جوھریاً  د 

 ماالت. ة بالمخاطر والمرجحة باالحت معدل ة المخصومة والقات النقدی دفیة للت األساسناصر الع
 

رقم   المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  على  بعد    17التعدیالت  أو  في  تبدأ  التي  السنویة  للفترات  (تسري  التأمین"  ینایر    1"عقود 
التعدی   -)  2023 الدولیة  المحاسبة  اأصدر مجلس معاییر  الدولمعیاالت على  للت ر  المالی قالي  ال، "عقو17قم  ة رریر  في  د    25تأمین"، 
، بحیث ال یزال بإمكان شركات التأمین المؤھلة تطبیق المعیار 4إلى جانب تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ،  2020یونیو  

من قبل  دفة  تعدیالت المستھذلك إلى الى  . وأد 17رقم    مالیةتقاریر الجنبًا إلى جنب مع المعیار الدولي لل  9الدولي للتقاریر المالیة رقم  
المالیة رقم  مجلس معاییر المحاسب  للتقاریر  الدولي  المعیار  الدولیة على  تقلیل    17ة  المعیار من خالل  والتي تھدف إلى تسھیل تطبیق 

 . 17م المالیة رقر لتقاری دولي لار البیق المعی تكالیف التطبیق، مما یسھل على الكیانات أن تشرح للمستثمرین وغیرھم نتائج تط
 

تطب  ایجب  الدویق  الملمعیار  للتقاریر  رقم  لي  بعد    17الیة  أو  في  تبدأ  التي  السنویة  التقریر  فترات  السماح 2023ینایر    1على  مع   ،
 بالتطبیق المبكر، ویجب تطبیق التعدیالت في نفس الوقت. 

 
 تقترح تعدیًال طفیفًا یتعلقلتي  ثیقة التعرض اوداول بشأن  لت لس") ا("المجولیة  حاسبة الد، أعاد مجلس معاییر الم2021أكتوبر    28في  

رقم   المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  لكل من  المبدئي  التطبیق  المقارنة حول  معلومات  الدولي    9بعرض  والمعیار  المالیة"  "األدوات 
 ة. وارد ت التعلیقات الة من خطاباوذالمأخ الحظاتر المن االعتبا"عقود التأمین"، مع األخذ بعی   17للتقاریر المالیة رقم 

 
للمن  التعدیل  ھذا  للمعیار  سیسمح  المبدئي  التطبیق  عند  المعروضة  المقارنة  (فترات)  فترة  في  للتصنیف  اختیاریة  تغطیة  بتطبیق  شأة 

ل أداة  على أساس كت  موجوداھذه الصنیف  لتغطیة بت . ستسمح ا9والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    17الدولي للتقاریر المالیة رقم  
تلك الموجودات عند لك في فترة (فترات) المقارن ، وذعلى حدة بھا تصنیف  یتم  المنشأة أن  تتوقع  التي  تتماشى مع الطریقة  ة بطریقة 

المالیة رقم   للتقاریر  الدولي  للمعیار  المبدئي  ق9التطبیق  المقترحات،  الواردة على  بعد المالحظات  التغیع نطابتوس  ام المجلس.  ة  طی ق 
الیشمل جم الموجودات  الموجودلمالیع  تلك  ذلك  في  بما  نطاق یة،  بالعقود ضمن  المرتبطة  باألنشطة غیر  یتعلق  فیما  بھا  المحتفظ  ات 

  لمالیة ریر اولي للتقا. ویمكن أیًضا تطبیق التغطیة من قبل المنشآت التي تطبق بالفعل المعیار الد17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 .2021دیسمبر  9بتاریخ  17ة رقم یار الدولي للتقاریر المالی المعس تعدیالً على أصدر المجل . 9رقم 

 
تأثیر على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في ھذه البیانات  17تتوقع اإلدارة أن یكون لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ی المالیة الموح فیما  التأالصادرة وعن  التأمی بعقود  تعلق  دة  ی مین  قود إعادة  بھا. ومع ذلك، ال  تقدیر  المحتفظ  تقدیم  العملي  زال من غیر 
معقول آلثار تطبیق ھذا المعیار حتى تقوم المجموعة بعمل مراجعة مفصلة. تقوم المجموعة أیًضا بتطبیق حل احتساب المعیار الدولي  

 ة. ة ذات الصل بی المحاسعاییر ق المضمان تطبی ل 17للتقاریر المالیة رقم 
 

مؤھلة لنموذج القیاس "نھج تخصیص األقساط"، بینما سیتم تطبیق نموذج القیاس العام  عن المجموعة  لعقود الصادرة  یة استكون غالب 
 لعقود التأمین على الحیاة لألفراد المؤھلة. 
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 تابع)( دلةجدیدة والمعتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ال 2
 

الدو  2-2 للتقاریرالمعاییر  ا  لیة  غیر  المالیة  لكن  الصادرة  والمعدلة  مبكر  لجدیدة  بشكٍل  المطبقة  وغیر  تاریخھ  حتى  الساریة 
 (تابع)

 
تطب  وتعتزم  المستقبلیة  المالیة  البیانات  والتعدیالت على  والتفسیرات  المعاییر  تأثیر ھذه  بتقییم  حالیاً  المجموعة  حیثماتقوم    یكون  یقھا، 

 یة المفعول.تصبح ساردما اً، عن مالئم
 

و تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر  أخرى جدیدة ذات عالقة أ  أي معاییرلیس ھناك  
المالی  السنة  األولى على  للمرة  تطبیقھا  یتم  لم  ولكن  إصدارھا  تم  قد  المالیة  للتقاریر  للمجموعة  الدولیة  فالتي  ة  ب تبدأ  أو  ینایر   1عد  ي 

 ت المالیة الموحدة. لھا تأثیر جوھري على ھذه البیانا قع أن یكونوكان یتو 2021
 

  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة 3
 

تم تطبیق ھذه   لقد  أدناه.  المالیة الموحدة مبینة  البیانات  الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه  ث السیاسات بشإن السیاسات المحاسبیة  ابت  كٍل 
 ر خالفاً لذلك. ما لم یُذكت المعروضة، ن السنوا نة مى كل سعل

 
 م بیان االلتزا 3-1

 
الیة المطبقة تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر الم

تقوم  التي  تقا  على الشركات  الالم  یة وفق المال  ریرھابإعداد  المالیةدولیة للتقارعاییر  الدولیة،    الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة   یر 
وتعدیالتھ والقانون االتحادي لدولة اإلمارات    2015) لسنة  2واألحكام النافذة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( 

ر مجلس إدارة مصرف اإلمارات  راوق  عمالھا،مین وتنظیم أیئة التأیس ھأن تأسھ في شدیالت وتع  2007نة  ) لس6العربیة المتحدة رقم (
المتعلق بالتعلیمات المالیة   2014) لسنة  25ربیة المتحدة المركزي (سابقًا، ھیئة التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة) رقم (الع

 یة.ة للتقاریر الماللی ر الدومعایی الموحدة لل وتمتثل البیانات المالیة لشركات التأمین.
 

 اد س اإلعدأسا 3-2
 

الموح المالیة  البیانات  إعداد  بالقیمة  تم  المصنفة  المالیة  واالستثمارات  العقاریة  االستثمارات  باستثناء  التاریخیة  التكلفة  أساس  على  دة 
ا  الدخل  من خالل  العادلة  وبالقیمة  الخسارة  أو  الربح  من خالل  اآلخر العادلة  ابطة  المرت   طلوبات والم   لشامل  قیاسبوحدات  یتم  ھا لتي 

   العادلة. بالقیمة
 

المر بیان  یتم عرض  تُصنّف  ال  التالیة  األرصدة  أن  إال  المتداول،  غیر  أو  المتداول  التصنیف  باستخدام  للمجموعة  الموحد  المالي  كز 
المحتجزة  التأمین  إعادة  وودائع  حكمھ،  في  وما  نقد  كمتداولة:  دائن عموماً  وذمم  من  ،  وإعاالتأمی ة  ان  األرصدة  لتأمین.  دة  التالیة أما 

ممتلكافت  متداولة:  كغیر  عموماً  الضریبة  صّنف  وموجودات  والشھرة،  عقاریة،  واستثمارات  ملموسة،  غیر  وموجودات  ومعدات،  ت 
ات  ثماري: است لة) وھمتداوداولة وغیر  المؤجلة، والودائع النظامیة. أما األرصدة التالیة فھي ذات طبیعة مختلطة (أي تشمل أجزاء مت 

ً ، ومبالغ مدفمالیة ذ مؤجلة، وإیرادات عموالت مؤجلة، وموجودات عقود إعادة التأمین، وذمم مدینة أخرى، وتكالیف استحوا وعة مقدما
ومكا البنوك،  لدى  وودائع  التأمین،  وإعادة  التأمین  من  مدینة  وذمم  أخرى،  دائنة  وذمم  التأمین،  عقود  اومطلوبات  نھایة    لخدمة فآت 

 فین.للموظ
 

لدرھم اإلماراتي) ویتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف درھم، درھم اإلمارات العربیة المتحدة (االموحدة ب   انات المالیةیتم عرض البی 
 ما لم یذكر خالف ذلك. 

 

 أساس التوحید  3-3
 

   .التابعة اتھاأي شركرتھا، لسیط شآت الخاضعةتتضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة والمن 
 

 ا: دمسیطرة عن تتحقق ال
 الشركة المستثمر فیھا.یكون لدى الشركة سلطة على  •   

 تكون الشركة معرضة لعائدات متغیرة أو تمتلك حقوقاً فیھا جّراء مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا. •
  تثمر.وائد المسم عر على حجتأثی یھا للتثمر فالمس على الشركة یكون لدى الشركة القدرة على استخدام السلطة •
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 (تابع)مة ملخص السیاسات المحاسبیة الھا        3
 

 (تابع)  أساس التوحید 3-3
 
تعید الشركة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الوقائع والظروف تشیر إلى وجود تغییرات على عنصر واحد  

 ة أعاله. ذكورثة المالثال سیطرةمن عناصر الأو أكثر 
 

كة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما  صویت بالشرأقل من أغلبیة حقوق الت ة  لدى الشرك  عندما یكون
 د. من جانب واحتكون حقوق التصویت كافیة لمنحھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فیھا 

 
ق التصویت التي تملكھا كافیة لكي تمنحھا  ند قیامھا بتقییم ما إذا كانت حقوات العالقة عئع والظروف ذفي جمیع الوقاشركة  ظر الن ت 

 السلطة على الشركة المستثمر فیھا أم ال، ویشمل ذلك: 
 

 ھم. ما بین عھا فی وتوزی یت اآلخرین حجم ما تملكھ الشركة من حقوق تصویت مقابل حجم ما یملكھ حملة حقوق التصو •
 أو األطراف األخرى. للشركة، وأصحاب األصوات اآلخرین  ملة المملوكةلمحت لتصویت احقوق ا •
 الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتیبات تعاقدیة أخرى.  •
ة حین الصل   األنشطة ذات أي وقائع أو ظروف أخرى تشیر إلى أن الشركة قادرة، أو غیر قادرة، في الوقت الحالي على توجیھ   •

 السابقة.  اط التصویت في اجتماعات المساھمینا في ذلك أنمالقرارات، بمر اتخاذ األمیقتضي 
 
السیطرة   الشركة  تفقد  یتوقف عندما  أو  و/  التابعة  الشركة  السیطرة على  حق  على  الشركة  تحصل  عندما  التابعة  الشركة  توحید  یبدأ 

إیرا فإن  التحدید،  الت الشر  دات ومصاریفعلیھا. وعلى وجھ  اكة  المستبعحوذ علیھلمست ابعة  أو  السن ا  الدخل  دة خالل  بیان  تُدرج في  ة 
ان الدخل الشامل اآلخر الموحد اعتباراً من التاریخ الذي تكتسب فیھ الشركة حق السیطرة على الشركة التابعة حتى تاریخ الموحد وبی 

 انتھاء سیطرة الشركة على الشركة التابعة.
 

أو تُعزى األ الدخلنصوكل ع  ئرخساال  رباح  إلى مالكي  الشامل اآلخ  ر من عناصر  المسیطرة. كما  ر  یُعزى  الشركة والحصص غیر 
إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحصص غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید الحصص  

 غیر المسیطرة. 
 

البیانات   على  التعدیالت  للشتُجرى  عندالتابعركات  المالیة  حت   ة،  سیاسالضرورة،  تتسق  المحاسبی اى  المحاسبیة تھا  السیاسات  مع  ة 
 . للمجموعة

 
یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة على المستوى الداخلي للمجموعة  

 د. التوحی عند  ة بشكل كاملالمتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموع
 

 ص الملكیة التغیرات في حص
 

حمالمعامالت    نإ مع  المسیطالمبرمة  غیر  الحصص  أسھم  لة  كمعامالت  احتسابھا  یتم  السیطرة  فقدان  إلى  تؤدي  ال  التي  وھي    -رة 
  لیھا تحوذ عة المسالصل   والحصص ذات  كالمعامالت التي تتم مع الُمـالَّك بوصفھم مالكاً. إن الفروق بین القیمة العادلة للمقابل المدفوع

في حقوق الملكیة. ویتم أیضاً إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن  صافیة للشركة التابعة یتم إدراجھاللموجودات المة الدفتریة  من القی 
 بیع الحصص غیر المسیطرة ضمن حقوق الملكیة. 

 
 اندماج األعمال  3-4

 
واذ یتمثل في أدوات  ا كان االستحا إذلنظر عمّ ، بغض العماجات األاندما  جمیع  من أجل حسابتستخدم طریقة االستحواذ المحاسبیة  

 موجودات أخرى. یشمل المقابل المحول لقاء االستحواذ على شركة تابعة ما یلي:  حقوق ملكیة أو
 

 القیم العادلة للموجودات المحولة.  •
 وذ علیھا.المطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقین في الشركة المستح  •
 مجموعة. لكیة الصادرة عن الوق المص حقصح •
 ات طارئة. ناتج عن أي ترتیب ي أصل أو مطلوب لعادلة ألمة االقی  •
 القیمة العادلة ألي حصة مملوكة قبل االستحواذ من حصص حقوق الملكیة في الشركة التابعة. •
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 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة         3
 

 (تابع) اندماج األعمال 3-4
 

قی دئمب   یتم المعلیھا وكذلك ادة المستحوذ  الموجودات المحد  اسیاً  باستثناء لمطلوبات والمطلوبات المحتملة  اندماج األعمال،  حّملة عن 
بعض الحاالت المحدودة، بقیمھا العادلة بتاریخ االستحواذ. تعترف المجموعة، على أساس كل عملیة استحواذ على حدة، بأي حصة  

مسیطرة   اغیر  الشركة  علی لمستحفي  إماوذ  العبال  ھا  بالحقیمة  أو  المتناسبة  ادلة  الموجصة  صافي  من  المسیطرة  غیر  ودات  للحصة 
 المحددة في الشركة المستحوذ علیھا. 

 
 تُحتسب التكالیف المتعلقة بعملیة االستحواذ كمصاریف عند تكبدھا. 

 
 إن الزیادة في 

 المقابل المحول  •
 علیھا ستحوذالمنشأة الموقیمة أي حصة غیر مسیطرة في  •
ذ علیھا، عن القیمة العادلة في صافي  سابقة في رأس مال الشركة المستحو  تحواذ ألي حصةي تاریخ االسوالقیمة العادلة ف •

لصافي موجودات   العادلة  القیمة  أقل من  المبالغ  كانت ھذه  فإذا  تسجیلھا كشھرة.  یتم  المستحوذ علیھا  المحددة  الموجودات 
 عملیة شراء بالمقایضة. لدخل الموحد كةً في بیان ارق مباشربالفعتراف تم اال إنھ ی وذ علیھا، فاألعمال المستح

 
ت  حالة  تاریخ في  في  كما  الحالیة  قیمتھا  إلى  المستقبل  في  الدفع  مستحقة  المبالغ  خصم  یتم  النقدي،  المقابل  من  جزء  أي  تسویة  أجیل 

ی كة، وھللشر  راض اإلضافيالتبادل. ویتمثل معدل الخصم المستخدم في معدل االقت  الحالمعدل امثل  و ما  صول علیھ عند لذي یمكن 
 مستقل بموجب أحكام وشروط مماثلة. الحصول على اقتراض مماثل من ممّول

 
یصنف المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكیة أو المطلوبات المالیة. ویُعاد قیاس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالیة الحقاً بالقیمة  

 وحد. یان الدخل المالعادلة في ب القیمة  ت فيلتغیراراف بااالعت العادلة مع 
 

عمال على مراحل، فإن القیمة الدفتریة للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ  في حال تم إجراء اندماج األ
اس في بیان ة إعادة القی عن عملی   اتجةسائر ن ح أو خأربا  العتراف بأيعلیھا تتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. ویتم ا

 دخل الموحد. ال
 

 الشھرة  3-5
 

یل الشھرة الناشئة من االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما ھي محددة في تاریخ االستحواذ على ھذه األعمال (انظر اإلیضاح  یتم تحم 
 . مة، إن وجدت أعاله) ناقصاً خسائر انخفاض القیمة المتراك 3-4

 
(أو مجموعات وحدات تولید النقد)  رة لكل وحدة من وحدات تولید النقدتم تخصیص الشھقیمة، فإنھ ی االنخفاض في الفحص راض غوأل

 لدى المجموعة التي یتوقع أن تستفید من عملیة االندماج.
 

یكون    ، عندماراراً كثر تكنحو أ  و على ا سنویاً، أیتم فحص وحدة تولید النقد التي تم تخصیص الشھرة لھا لتحري االنخفاض في قیمتھ
م احتماھناك  على  الؤشر  كان  إذا  الوحدة.  قیمة  انخفاض  یتم  ل  فإنھ  الدفتریة،  قیمتھ  من  أقل  النقد  تولید  لوحدة  لالسترداد  القابل  مبلغ 

إلى ثم  الوحدة  على  موزعة  الدفتریة ألي شھرة  القیمة  لتخفیض  أوالً  القیمة  انخفاض  خسارة  للوح األخرالموجودات    تخصیص  دة  ى 
انخفاض في قیمة الشھرة مباشرةً في بیان األرباح أو    صل في الوحدة. یتم تسجیل أي خسارة لدفتریة لكل أعلى القیمة اب بناًء  تناسبال

 الخسائر الموحد. وال یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المعترف بھا للشھرة في الفترات الالحقة. 
 

 . ال یوجد ھناك أي انخفاض في القیمةخلصت إلى أنھ ة السنة وقد شھرة في نھای یمة الض في قنخفا اً لتحري االأجرت اإلدارة فحص
 

 عند استبعاد وحدة تولید النقد ذات الصلة، فإنھ یتم تضمین المبلغ المرتبط بالشھرة عند تحدید األرباح أو الخسائر من االستبعاد.
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 (تابع)ھامة ملخص السیاسات المحاسبیة ال         3
 

 ن التأمی عقود  3-6
 

 ات یف المنتج تصن 3-6-1
 

التأم عقود  عإن  عبارة  ھي  الین  فیھا  تكون  عقود  (حامل  ن  آخر  طرف  من  الجوھریة  التأمین  مخاطر  قبلت  قد  (المؤّمن)  مجموعة 
یؤثر    علیھ)دث المؤّمن  البولیصة) وذلك بالموافقة على تعویض حامل البولیصة إذا كان ھناك حدث مستقبلي غیر مؤكد ومحدد (الح

الب على  سلباً   وكمبدحامل  الولیصة.  تصنف  عام،  تأمی أ  كمخاطر  التأمین  مخاطر  تقوم مجموعة  بأن  احتمال  ھناك  كان  إذا  كبیرة  ن 
% من المستحقات واجبة الدفع في حال عدم وقوع  110المجموعة في حال وقوع حدث مؤّمن علیھ بسداد مستحقات بما ال یقل عن  

   ن علیھ.الحدث المؤمّ 
 

یة. إن المخاطر المالیة ھي المخاطر  لتي ال توجد لھا مخاطر تأمین جوھرخاطر المالیة التي تحول الم تثمار ھي العقود اسود االإن عق
الناتجة من التغیر المستقبلي المحتمل في واحدة أو أكثر من أسعار الفائدة المحددة، سعر األداة المالیة أو سعر السلعة أو سعر صرف  

ت غیر المالیة أن ال تكون د آخر، بشرط أنھ في حالة المتغیراعامل متغیر واحاالئتمان أو و تصنیف ار أ األسع و مؤشربیة ألعملة األجن ا
 المتغیرات غیر محددة لطرف من أطراف العقد. 

 
خفاض  حدث ان وإن    العقد، حتى  بعد تصنیف العقد على أنھ عقد تأمین، یحتفظ العقد بھذا التصنیف على مدار الفترة المتبقیة من عمر

زامات أو انقضى أجلھا. ومع ذلك، یتم تصنیف عقود إال إذا سقطت جمیع الحقوق وااللت   ل ھذه الفترة،ر التأمین خالفي مخاط  لحوظ م
  االستثمار كعقود تأمین بعد إبرامھا إذا اصبحت مخاطر التأمین جوھریة. 

 
نافع أو  الحصول على المالعقد ب   حامل ي الحق لتعط  ة التيختیاری ة االیزة المشاركتشتمل بعض عقود التأمین وعقود االستثمار على م

 لى المنافع القیاسیة المضمونة: الحوافز التالیة كإضافة إ
 أن یكون من المرجح أنھا تشكل جزءاً كبیراً من إجمالي المنافع التعاقدیة. •
 دیة.أن تخضع قیمتھا أو توقیتھا لتقدیر المؤّمن من الناحیة التعاق •
 یلي:  على أي ممافي العقد بناءً لیھا وصاً عن منصأن یكو •

 
 ن من العقود.حددة من العقود أو نوع معی جموعة متنفیذ م )1(
 عوائد االستثمار المحققة / غیر المحققة على مجموعة محددة من الموجودات المحتفظ بھا من قبل المصدر؛ أو )2(
 صدر العقد. ربح أو خسارة المجموعة أو الصندوق أو شركة أخرى ت  )3(

 
كعنصر في حقوق الملكیة أو كالتزام أو    لجة میزة المشاركة االختیاریة إمامعا  4الیة رقم  للتقاریر المالمعیار الدولي    ارإطفي    یمكن

یمكن فصلھا بین العنصرین. تقوم سیاسة المجموعة على معالجة میزة المشاركة االختیاریة كالتزام ضمن مطلوبات عقود التأمین أو  
 تثمار.االس

 
الب حامل  یتح الماولمل  المخاطر  المتعلقةیصة  الت   لیة  عقود  ھذهببعض  ومثل  االستثمار.  عقود  أو  عقود    أمین  تكون  ما  عادة  المنتجات 

 مرتبطة بوحدات. 
 

 االعتراف والقیاس  3-6-2
 

 تصّنف عقود التأمین ضمن ثالث فئات رئیسیة تبعا لمدة المخاطرة. 
 

 عقود التأمین قصیرة األجل  ) 1(
 

 ل. ود التأمین على الحیاة قصیرة األجأمین الصحي وعق ة األجل والت لعام قصیرن االتأمی عقود  لعقودتمثل ھذه ا
 
الحصر،  المثال ال  سبیل  معینة، على  أحداث  تبعات  المجموعة من  في حمایة عمالء  األجل  قصیرة  الحیاة  التأمین على  تساعد عقود 

   الوفاة أو العجز.
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 بع)(تامة الھا ت المحاسبیةملخص السیاسا         3
 

 (تابع) مین عقود التأ 3-6
 

 (تابع) والقیاس االعتراف   3-6-2
 

 قصیرة األجل (تابع) عقود التأمین ) 1(
 
بالنسبة لجمیع العقود، یتم االعتراف باألقساط كإیرادات (أقساط مكتسبة) بطریقة تناسبیة على مدى فترة التغطیة. إن الحصة المقبوضة  

للعق القسط  النافذة  من  بالالمتصود  بنھاالسامخاطر  لة  التقریة  بیانھا  یة فترة  یتم  المكتسبةریر  بیان  ضمن مطلوبات األقساط غیر  . ویتم 
 األقساط قبل خصم العمولة وشاملة أي ضرائب أو رسوم مفروضة على األقساط. 

 
ض  ن التعوی ر عالمقدّ   لتزاماس االوذلك على أسیتم تحمیل المطالبات ومصاریف تسویة الخسائر إلى بیان الدخل الموحد عند تكبدھا،  

حملة تلك العقود. تتضمن تلك المصاریف التكالیف المباشرة وغیر  ن أو األطراف األخرى المتضررة من  ملة عقود التأمی المستحق لح
ال  اریخ.  لك الت ھا بذالمجموعة ب   المباشرة لتسویة المطالبات وتنشأ من األحداث التي قد تقع حتى نھایة فترة التقریر حتى وإن لم یتم تبلیغ

المجت  مطقوم  بخصم  المطموعة  عن  الملوباتھا  تقدیر  یتم  المسددة.  غیر  تقییم  البات  على  بناًء  المسددة  غیر  المطالبات  عن  طلوبات 
ال لتقدیر  وكذلك  المعلنة،  غیر  المتكبدة  للمطالبات  بالنسبة  اإلحصائیة  والتحلیالت  للمجموعة  المعلنة  الفردیة  النھاالحاالت  ئیة  تكلفة 

 وامل الخارجیة. ي قد تتأثر بالعتعقیداً الت  ت األكثرالباة للمطلمتوقعا
 

 طویلة األجل ذات الشروط الثابتة والمضمونة  عقود التأمین ) 2(
 

 طویلة. تعمل ھذه العقود على تأمین األحداث المرتبطة بحیاة اإلنسان (مثل الوفاة أو البقاء على قید الحیاة) على مدى فترة زمنیة  
 

بل خصم العموالت. ویتم تسجیل  ل صاحب العقد. یتم بیان األقساط ققة السداد من قب ما تصبح مستحساط كإیرادات عندق ساب األحت م اویت 
 تعویضات وثائق التأمین كمصروف عند تكبدھا. 

 
راضاٍت  افت   ام إلىااللتزھذا    قساط. یستندیتم إدراج االلتزام المتعلق بتعویضات العقود المتوقع تكبدھا في المستقبل عند االعتراف باأل

 لتحدید االفتراضات وذلك لضمان ھامش كاف في النتائج.االستثماري. یتم تخصیص ھامش معین لوفیات واألداء تعلق بمعدل ات 
 

أو عدداً محدوداً من دفعات األقساط المستحقة على مدى فترة أقل بكثیر من   ي یتم الفترة الت   عندما تتضمن عقود التأمین قسطاً واحداً 
تقدی خاللھ الا  ا  تعویضات،م  تأجیل  األقسیتم  في  وی لزیادة  التقییم  أقساط  على  المستحقة  في  اط  النقص  مع  تمشیاً  كإیرادات  تسجیلھا  تم 

المتوقع    مخاطر التأمین المتبقیة من العقود النافذة أو األقساط السنویة الساریة، بما یتوافق مع النقص في مبالغ التعویضات المستقبلیة
 ود. الفتراضات المقررة عند إبرام العققریر باستخدام ایخ كل فترة ت بات بتارمطلوساب الیعاد حعھا. دف

 
 عقود التأمین المرتبطة بوحدات طویلة األجل  ) 3(

 
تم لة. ی ة زمنیة طوی تعمل ھذه العقود على تأمین األحداث المرتبطة بحیاة اإلنسان (مثل الوفاة أو البقاء على قید الحیاة) على مدى فتر

بات المحتسبة مقابل مخاطر التأمین المضمنة ثائق التأمین باإلضافة إلى المطلومة حساب حاملي وة مساویة لقی مات بقیملتزاید االتحد
،  في المنتجات. تتأثر قیم الحساب ھذه بعوامل تشمل على سبیل المثال ال الحصر دفع أقساط البولیصة، والتغیرات في أسعار الوحدة

 عملیات سحب.   وم التنازل، وأيالوفاة، ورس ن، ورسومتأمی ائق الیة لوث إلداروالرسوم ا 
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 (تابع) محاسبیة الھامةملخص السیاسات ال 3
 

 (تابع)  عقود التأمین 3-6
 

 (تابع) االعتراف والقیاس  3-6-2
 

 عقود التأمین المرتبطة بوحدات طویلة األجل (تابع)  ) 3(
 

ل الفترات المستقبلیة. ھذا سیتم تنفیذھا خاللخدمات التي  ض المجموعة عن اعوی ریة لت غ ضروقود أي مبالیتضمن االلتزام عن ھذه الع
ال رسوم  ھو  تعتبر  الالحقة.  السنوات  من  األولى  السنوات  في  أعلى  التأمین  لوثائق  اإلداریة  الرسوم  تكون  حیث  للعقود  بالنسبة  حال 

ا یتم خصمھا في كل فترة من أصحاب  التي  لت عة كالعقود كمجموالوفیات  إفیة  الي مطالباجمالغطیة  تعویضات  المتوقعة ات  لتي  وفاة 
 ي كل فترة؛ وبالتالي ال ینشأ أي التزام إضافي لھذه المطالبات. تتجاوز أرصدة حسابات العقود ف

 
االستثمار بالعقد مع وحدات  الدفعات  تربط  مشتقات ضمنیة  تأمین مع  بالوحدات ھو عقد  المرتبط  التأمین  إن ھذه  عقد  قات المشت ات. 

أمین األساسي. ویتم تعدیل التزام ھذه العقود  م احتسابھا بشكل منفصل عن عقد الت وبالتالي ال یت   عقد التأمین  في تعریفتستوضمنیة  ال
القیمة  إلدراج جمیع التغیرات في القیمة العادلة للموجودات األساسیة. یتم تصنیف االستثمارات المرتبطة بوحدات عند النشوء وذلك ب 

الل الربح أو الخسارة ألنھا تـلغي االستثمارات بالقیمة العادلة من خوعة بتصنیف ھذه  وتقوم المجم الخسارة.أو    الربح  ن خاللدلة مالعا
أو تـحد بشكٍل كبیر من تناقض القیاس أو االعتراف (یُطلق علیھ في بعض األحیان "عدم التطابق المحاسبي") الذي قد یظھر بطریقة  

 فة. اشئة عنھا نتیجة استخدام أسس مختلاح والخسائر الن عتراف باألرب ت أو االلوباو المطودات أالموجرى من قیاس أو بأخ
 

 تكالیف استحواذ مؤجلة على الوثائق  (أ) 
 

ال بالحصول على عقود جدیدة وتجدید  والمرتبطة  التأمین  باالستحواذ على وثائق  المتعلقة  والتكالیف األخرى  العموالت  عقود  إن كافة 
دھا. یتم الحقاً إطفاء تكالیف  التكالیف األخرى كمصاریف عند تكب   االعتراف بكافة   مؤجلة. ویتم  استحواذ  الیفھا كتكرسملت   ة تتمالقائم

   االستحواذ المؤجلة، وفقًا لما یلي:
 

الت  • وثیقة  فترة  مدى  على  المؤجلة  االستحواذ  تكالیف  إطفاء  یتم  األجل،  قصیرة  التأمین  لعقود  اكبالنسبة  عند  تساب أمین 
 ط. األقسا 

مدى فترة من الزمن والتي یتم تحدیدھا بناًء  اء تكالیف االستحواذ المؤجلة على  األجل، یتم إطف  لتأمین طویلةبالنسبة لعقود ا •
 على العمر المتوقع للعقد.

 
 فحص مالءمة المطلوبات  (ب) 

 
لتحري  المطلوبات  اختبارات مالءمة  التقریر إجراء  فترة  نھایة  في  المطلو  مدى مالءمة  یتم  ( بات  تكاصافی عقود  ذ  لیف االستحواة من 

ا ذات  االختب المؤجلة  ھذه  إجراء  سبیل  وفي  التعاقدیة  لصلة).  النقدیة  التدفقات  عن  المتوفرة  التقدیرات  أفضل  استخدام  یتم  ارات، 
لتل الداعمة  الموجودات  من  االستثمار  إیرادات  عن  فضالً  بھا  المرتبطة  والمصاریف  المطلوباتالمستقبلیة  ویت ك  تحمی .  عم  أي  جز  ل 

 ص مالءمة المطلوبات. تكوین مخصص للخسائر الناتجة من فح الموحد من خالل بیان الدخل  باشرة فيم
 

 عقود إعادة تأمین ُمحتفظ بھا  (ج) 
 

أو  مة عن واحد  إن العقود التي تبرمھا المجموعة مع شركات إعادة التأمین والتي یتم بموجبھا تعویض المجموعة عن الخسائر الناج
یتم تصنیفھا كعقود إعادة تأمین ُمحتفظ   بي متطلبات التصنیف لعقود التأمین مجموعة والتي تلرة من قبل الین المصدلتأمعقود اثر من  أك

والتي   بھا. وبالنسبة للعقود التي ال تلبي متطلبات ذلك التصنیف یتم إظھارھا كموجودات مالیة. أما عقود التأمین التي تبرمھا المجموعة
العبھا حابموج  یكون ت قد ھمل  التأمأمین أخرى (عو شركة  إعادة  التأمقود  فتظھر ضمن عقود  الواردة)  بالمنافع ین  یتم االعتراف  ین. 

 الناتجة عن دخول المجموعة في عقود إعادة التأمین الُمحتفظ بھا كموجودات إعادة تأمین.
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 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة         3
 

 (تابع) أمین عقود الت 3-6
 

 ) (تابعالقیاس االعتراف و 3-6-2
 

 ظ بھا (تابع) ة تأمین ُمحتفعقود إعاد (ج) 
 

ھذه الموجودات من األرصدة قصیرة األجل المستحقة من شركات إعادة التأمین، وكذلك الذمم المدینة طویلة األجل التي تستند    تتكون
ب  تنشأ  أن  المتوقع  والتعویضات  المطالبات  اإلى  عقود  ذات  لتأمی موجب  تأمی المُ الصلة  ن  العاد  تقاس  لالنھا.  القابلة  من  مبالغ  سترداد 

و المستحقة إلیھا بمقارنتھا مع المبالغ المتصلة بعقود التأمین الُمعاد تأمینھا وذلك وفقاً ألحكام كل عقد من عقود  شركات إعادة التأمین أ
ال في  التأمین  إعادة  مطلوبات  تمثل  التأمین.  األول  إعادة  واجاألقسمقام  الداط  عبة  إفع  عقود  التأمینن  ضم  عادة  تسجیلھا  ن ویتم 

 المصاریف عند استحقاقھا. 
 

المجموعة بتقییم موجودات إعادة التأمین بانتظام. تقوم المجموعة بتقییم االنخفاض في قیمة موجودات إعادة التأمین بنفس الطریقة تقوم 
ة أیضاً باتباع نفس  ارة انخفاض القیمأة. تحتسب خسفة المطفلتكلرجة باة المدلمالی الموجودات االمستخدمة في تحدید االنخفاض في قیمة  

 خدمة لھذه الموجودات المالیة.الطریقة المست 
 
عند   الحیاة  على  والتأمین  العام  التأمین  عقود  من  االعتیادي  العمل  سیاق  في  الناشئة  التأمین  إعادة  مخاطر  كذلك  المجموعة  تتحمل 

لو كان نشاط  ات أو المصاریف بنفس الطریقة كما  تسبة ضمن اإلیرادالتأمین المحد إعادة  عقو  بات منالمطالساط و. تدرج األق االقتضاء
 إعادة التأمین نشاطاً مباشراً، مع األخذ في االعتبار تصنیف منتجات نشاط إعادة التأمین.

 
 دة التأمین  الذمم المدینة والدائنة المتعلقة بعقود التأمین وعقود إعا (د) 

 
اتدر الذمج  والدائنةم  تصبح    لمدینة  تشمل عندما  وھي  الوكال  مستحقة.  ومن  إلى  المستحقة  التأمین المبالغ  عقود  وحملة  والوسطاء  ء 

 وشركات إعادة التأمین. 
 

المالیة رقم   للتقاریر  الدولي  للمعیار  المدینة وفقًا  التأمین  التأمین وإعادة  تقوم المجموعة  4یتم قیاس ذمم  قی ة انخبتقییم خسار.  مة  فاض 
 المطبق على الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة.  9رقم  المعیار الدولي للتقاریر المالیة انخفاض القیمة فيفقًا لنموذج لمدینة ومم االذ

 
 تعویضات الحطام والتنازل  (ھـ) 

 
ام).  لمثال: الحطسبیل ا (على مطالبةتسویة عند  تم اقتناؤھا تسمح بعض عقود التأمین للمجموعة ببیع الممتلكات (التالفة في العادة) التي

 الثة بدفع بعض أو كل التكالیف (على سبیل المثال: التنازل).المجموعة الحق في مطالبة أطراف ث  كما قد تملك
 

في   الحطام  ممتلكات  وتدرج  للمطالبات،  التأمین  مطلوبات  قیاس  في  كمخصص  الحطام  مستردات  تقدیرات  إدراج  الموجودات  یتم 
 تبعاد الممتلكات.مكن استرداده على نحو معقول من اسنھ المبلغ الذي ی ب المخصص بأم. ویحس لتزاویة االعند تسخرى األ

 
یتم أیضاً إدراج تعویضات الحطام كمخصص في قیاس مطلوبات التأمین للمطالبات، وتدرج الموجودات األخرى عند تسویة االلتزام.  

 ثالثة المحملة بالتزام. عة ضد األطراف الضایا المرفومن الق معقولى نحو اده علاستردغ الذي یمكن ویحسب المخصص بأنھ المبل
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 (تابع)لخص السیاسات المحاسبیة الھامة م        3
 

   االعتراف باإلیرادات 3-7
 

 إیرادات ومصاریف الفوائد  )أ (
 

بالفوا المالیة المحملة  الفوائد لجمیع األدوات  ت تحتسب إیرادات ومصاریف  القی لي على  الفع  لفائدةمعدل اطبیق  ئد من خالل  مة إجمالي 
مالیة التي تعرضت فیما بعد النخفاض في قیمتھا االئتمانیة (أو المرحلة الثالثة)، والتي یتم ة المالیة، باستثناء الموجودات الالدفتریة لألدا

الفعلي عل الفائدة  معدل  تطبیق  بھا من خالل  الخاصة  الفوائد  إیرادات  الحساب  التكلفة  ب   مطفأةى  الخمن م  الصافي(أي  سائر خصص 
 ائد" في بیان الدخل الموحد. تم االعتراف بھا في "إیرادات الفوانیة المتوقعة) وی االئتم

 
 إیرادات توزیعات األرباح  )ب (

 
  ستالم لمجموعة في ایتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح من االستثمارات في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما ینشأ حق ا

   یمة اإلیراد قیاًسا موثوقًا بھ).صادیة على المجموعة ویُمكن قیاس قدفق المنافع االقت أن یُحتمل ت (شریطة رباح ات األتوزیع
 

 إیرادات عقود التأمین وإیرادات عموالت التأمین )ج (
 

لمقبوض  الجزء ا. إن  لتأمینلیصة اة لبوفترة التغطی   یتم االعتراف باألقساط كإیرادات (أقساط مكتسبة) بطریقة النسبة الزمنیة على مدى
 ر الساریة بنھایة تاریخ التقریر یتم بیانھ ضمن المطلوبات كأقساط غیر مكتسبة.بالعقود النافذة المتصلة بالمخاط  ألقساط فیما یتعلقمن ا

 
 حقة. الستحقاق الال یتم االعتراف بأقساط بوالص التأمین على الحیاة في تاریخ تحریر البوالص وفي تواریخ ا

 
ط والنسب المتفق علیھا مع شركات إعادة یر بوالص التأمین بناًء على الشرومین عندما یتم تحرعموالت التأتراف بإیرادات  االع یتم  

 التأمین. 
 

 إیرادات اإلیجار  )د(
 

مدى    بت علىالثا  ى أساس القسطیتم االعتراف بإیرادات اإلیجار من االستثمارات العقاریة المؤجرة بموجب عقود إیجارات تشغیلیة عل
 جار. قد اإلی ترة عف

 
 ة الدخل ریبض 3-8

 
 المستحقة حالیاً والضریبة المؤجلة. ضریبة الدخل مجموع الضریبة   مصروفیمثل 

 
 الضریبة الحالیة  3-8-1

 
  ضریبة" بل الن "األرباح قتعتمد الضریبة المستحقة حالیاً على األرباح الخاضعة للضریبة للعام. وتختلف األرباح الخاضعة للضریبة ع 

أو القابلة للخصم في سنوات أخرى، والبنود  دات أو المصاریف الخاضعة للضریبة  بسبب بنود اإلیرا  لدخل الموحدبیان ا  جة فيالمدر
ستُطبق  التي ال تخضع للضریبة أو الخصم أبداً. یتم حساب الضریبة الحالیة للمجموعة باستخدام معدالت الضریبة التي تم سنھا أو التي

  سلطنة ُعمان وتركیا.  حقة الدفع وفقا للوائح المالیة فيیبة الحالیة المست م حساب الضریر. ویت التقرفترة  نھایة اً فيفعلی 
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 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة         3
 

 (تابع)  ضریبة الدخل 3-8
 

 الضریبة المؤجلة  3-8-2
 

ة الموحدة واألسس  في البیانات المالی مطلوبات  والات وجودة للملدفتری قیمة این الوق المؤقتة ب یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة على الفر
المقاب  الفروق  الضریبیة  لكافة  المؤجلة  الضریبة  بمطلوبات  االعتراف  عادةً  ویتم  للضریبة.  الخاضع  الربح  حساب  في  المستخدمة  لة 

بموجودات االعتراف  عادةً  ویتم  للضریبة.  الخاضعة  الم  المؤقتة  إلى المؤ   الفروقلكافة  ؤجلة  الضریبة  الذي    قتة  من  الحد  فیھ  یكون 
لالمحتم الخاضعة  األرباح  تتوفر  أن  فیھ  بموجودات  ل  االعتراف  یتم  وال  المؤقتة.  الفروق  من  االستفادة  أساسھا  على  یمكن  لضریبة 

(بخالف بالمبدئي  االعتراف  المؤقتة من  الفروق  نشأت  إذا  المؤجلة  الضریبة  األعمال   ومطلوبات  للم دمج  في    لوباتوالمط  وجودات) 
افة إلى ذلك، ال یتم االعتراف بمطلوبات الضریبة المؤجلة إذا  للضریبة أو الربح المحاسبي. باإلض على الربح الخاضع    ملة ال تؤثرمعا

 نشأت فروق مؤقتة من االعتراف المبدئي بالشھرة.
 

  معھ أال یتوفر ربح   ملالذي یحت   ا بالحد خفیضھر مع ت ة تقری ل فترة في نھایة ك تتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجل 
 جمیع الموجودات أو جزء منھا. كاف خاضع للضریبة یسمح باسترداد 

 
تقاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة على أساس معدالت الضریبة التي یتوقع أن تطبق في الفترة التي یتم فیھا تسویة االلتزام 

عن  األصلأو  تحقق  وذلد  على  ،  مك  (وقوانین  الضریب   عدالتأساس  أة  المطبقة  نھالضریبة)  في  الحقاً  تطبیقھا  سیتم  التي  فترة  و  ایة 
 التقریر.

 
فترة   نھایة  في  المجموعة،  بھا  تتوقع  التي  الطریقة  من  التالیة  الضریبیة  اآلثار  المؤجلة  الضریبة  مطلوبات وموجودات  قیاس  یعكس 

 اتھا.ومطلوب  داتھالموجو دفتریةمة الو تسویة القی التقریر، استرداد أ
 

 والمؤجلة للسنة الضریبة الحالیة   3-8-3
 

بال في یتم االعتراف  بھا  ببنوٍد معترف  الضریبة  فیھا  ترتبط  التي  الحاالت  باستثناء  الموحد،  الدخل  بیان  والمؤجلة في  الحالیة  ضریبة 
الملكیة. وف أو مباشرة في حقوق  الشامل اآلخر  الحالةالدخل  فإن ي ھذه  یتم  ،  بالاالعت أیضاً  ھ  الحالراف  الدضریبة  والمؤجلة في  خل  یة 

في حقو مباشرة  أو  اآلخر  المبدئیة الشامل  المحاسبة  المؤجلة من  الضریبة  أو  الحالیة  الضریبة  تنشأ  وعندما  التوالي.  الملكیة، على  ق 
 األعمال. لدمج األعمال، یتم إدراج أثر الضریبة في المحاسبة الخاصة باندماج

 
   األجنبیة عمالت ال 3-9

 
الالبیاناتُعَرض   كت  بكل  الخاصة  الب مالیة  بعملة  المجموعة  كیانات  من  (العملة  یان  الكیان  فیھا  یعمل  التي  الرئیسیة  االقتصادیة  یئة 

بالدرھم   المجموعة  لكل كیانات  المالي  والمركز  النتائج  تعَرض  الموحدة،  المالیة  البیانات  والوظیفیة). ولغرض  الاإلماراتي،  عملة  ھو 
 وحدة. بیانات المالیة الملة العرض للركة وعمة للش لوظیفی ا

 
المالی  البیانات  إعداد  األجنبیة)  عند  (العمالت  للكیان  الوظیفیة  العملة  بعمالت غیر  تكون  التي  بالمعامالت  االعتراف  یتم  كیان،  لكل  ة 

وفي المعامالت.  تلك  إجراء  تواریخ  في  السائدة  الصرف  فت   بأسعار  كل  النھایة  إ  تقریر،رة  اعادة  یتم  النقدتحویل  المقومة  لبنود  یة 
بذلكبالعمال التاریخ. ویتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة التي تظھر بالقیمة العادلة والمقومة بالعمالت    ت األجنبیة باألسعار السائدة 

  التكلفة التاریخیة   اسھا من حیثیتم قی   التي  لنقدیةغیر ا  لبنودعادة تحویل ااألجنبیة باألسعار السائدة بتاریخ تحدید القیمة العادلة. وال یتم إ
 بالعملة األجنبیة.
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 (تابع)ص السیاسات المحاسبیة الھامة ملخ        3
 

 (تابع)العمالت األجنبیة   3-9
 

 یتم االعتراف بفروق الصرف في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا باستثناء ما یلي: 
لفروق  اج مستقبالً، حیث یتم إدراج تلك امھا في عملیات اإلنت بھدف استخداإلنشاء  قید اجودات  قة بمو لمتعلفروق الصرف ا •

 ضمن تكلفة ھذه الموجودات عندما یتم اعتبارھا كتعدیالت على تكالیف الفائدة لھذه القروض بالعمالت األجنبیة.
 یة.ألجنب مالت اطر العض مخاالتحوط من بعفروق الصرف الناتجة عن الدخول في معامالت بھدف  •
افرو  • المق  نقلصرف  ببنود  متعلقة  العملیات  دیة  ناتجة عن  دائنة  أو  تخطیط  دینة  یوجد  المحتمل وال  لیس من  التي  األجنبیة 

ي  لسدادھا، التي تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملیات األجنبیة والتي یتم االعتـراف بھا في البدایة ضمن احتیاط
 ستثمار. ستبعاد صافي قیمة االلموحد عند االدخل ابیان ة وفي ألجنبی الت اتحویل العم

 

لیة الموحدة، تظھر الموجودات والمطلوبات للعملیات المشتركة لدى المجموعة بالعمالت األجنبیة بالدرھـم لغرض عرض البیانات الما
الصرف    متوسط أسعاریف حسب  لمصاردات وااإلیراحویل  قریر. ویتم ت اإلماراتي باستخدام أسعار الصرف السائدة في نھایة فترة الت 

لم   ما  خالللسنة  كبیرة  بصورة  الصرف  أسعار  یتم تتقلب  المعاملة.  تاریخ  في  الصرف  أسعار  تستخدم  الحالة  تلك  وفي  الفترة،  ل 
االعتر ویتم  األجنبیة.  العمالت  تحویل  احتیاطي  في  إن وجدت،  الناشئة،  الصرف  بفروق  الفراالعتراف  بھذه  في اف  الدخل  بیان    وق 

 ت األجنبیة.تستبعد فیھا العملیافتـرة التي د في الالموح
 

وفی  إلى ذلك،  فیتم وإضافة  التابعة،  الشركة  للسیطرة على  الشركة  ینتج عنھا خسارة  تابعة ال  الجزئي ألي شركة  باالستبعاد  یتعلق  ما 
المتراكمة   الصرف  فروق  من  المتناسبة  الحصة  توزیع  غی إعادة  الحصص  المعلى  یت سیطرة  ر  االوال  بیانعتـراف  م  في  الدخل    بھا 

أما   الجزئی الموحد.  االستبعادات  لكافة  لسیطرة  بالنسبة  الخاضعة  المنشآت  أو  الزمیلة  للشركات  الجزئیة  االستبعادات  (أي  األخرى  ة 
ـراكمة  المت   الصرف   ن فروقسبة مالحصة المتنامشتـركة التي ال تؤدي لخسارة الشركة للتأثیر الجوھري أو السیطرة المشتـركة)، فإن  

 موحد. ھا في بیان الدخل الیُعاد تصنیف
 

ال وتعدیالت  الشھرة  أجنبیة تُعامل  معاملة  على  االستحواذ  عن  الناجمة  للتحدید  القابلة  والمطلوبات  الموجودات  من  العادلة  قیمة 
ق  لصرف في حقوبفروق اـراف  االعت   . ویتمفترة  في نھایة كل   كموجودات أو مطلوبات للعملیة األجنبیة وتُحول بسعر الصرف السائد 

 الملكیة.
 

   معداتتلكات ومم 3-10
 

الرأ األعمال  الفئات  تدرج  في  الموجودات  ھذه  وتصنف  القیمة.  انخفاض  عن  مسجلة  خسارة  أي  ناقصا  بالتكلفة  اإلنجاز  قید  سمالیة 
ل جاھزة  وتصبح  تكتمل  عندما  والمعدات  الممتلكات  من  في  المالئمة  من المست   الغرضالستخدام  ی ھدف  حساھا.  ھبدأ  استھالك  ذه ب 

 ندما تصبح ھذه الموجودات جاھزة لالستخدام في الغرض المستھدف منھا. رار الممتلكات والمعدات األخرى، عالموجودات، على غ
 

 ة.القیملالنخفاض في یتم بیان الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وأي خسائر متراكمة 
 

ج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو  ة إلى اقتناء البنود. ال یتم إدرافقات المنسوبة مباشرخیة على الن ل التكلفة التاری تمتش
ة  تقبلیة مرتبط احتسابھا كأصل منفصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادیة مس

وی بال بابند  قیاس  إلمكاكون  البندن  یت   تكلفة  بھ.  التصلی بشكٍل موثوق  أعمال  تكالیف  تحمیل كافة  الدخل  م  بیان  إلى  ح والصیانة األخرى 
 الموحد خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا. 

 
جیة وذلك اإلنتا  مارھادار أععلى م   نجازمالیة قید اإلیتم االعتراف باالستھالك وذلك لشطب تكلفة الموجودات، بخالف األعمال الرأس

القسط  با اإلن ستخدام طریقة  بنھایة كل سنة مع  الثابت. وتتم مراجعة األعمار  المتبقیة وطریقة حساب االستھالك  والقیم  المقدرة  تاجیة 
 بیان أثر أي تغیرات في التقدیرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
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 (تابع)  تممتلكات ومعدا 3-10
 

ستبعاد أو عندما ال یكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادیة مستقبلیة من  دات عند االبنود الممتلكات والمع  لغى تسجیل أي بند منیُ 
بند م  تقاعد  أو  استبعاد  ناتجة عن  أو خسائر  أرباح  تحدید أث  یتم  استخدام األصل.  الممت استمرار  بنود    أساس   ات علىوالمعدلكات  ن 

 دخل الموحد. ة لألصل، ویتم تسجیلھا في بیان اللبیع والقیمة الدفتری بین عوائد االفرق 
 

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة التي تم أخذھا في االعتبار عند حساب استھالك الموجودات: 
 

 السنوات  
 9 -3 وتحسینات على العقارات المستأجرة      أثاث ومعدات

 5 مركبات
 

 سة ملمو  ودات غیرموج 3-11
 

الم إدراج  الیتم  غیر  بما  وجودات  البرملموسة  ذلك  مفي  التكلفة  بسعر  والمجیات  المتراكم  اإلطفاء  منھا  من خصوماً  المحددة  خسائر 
دات. تتم االنخفاض في القیمة، إن وجدت. یُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھذه الموجو

المقدرةاجعة األعمار  مر ب   اإلنتاجیة  تقری نھایة كوطریقة اإلطفاء  فترة  تأل  احتساب  التقدیرات على  ر سنویة مع  في  تغییرات  ثیر أي 
 سنوات.  10إلى  3أساس مستقبلي. تكون األعمار اإلنتاجیة التي یتم أخذھا باالعتبار عند حساب اإلطفاء من 

 
التي   المصروفات  التكلفة  قیاسھاتتضمن  و  یمكن  موثوق  إلبشكل  مباشرة  تطوی العائدة  أو  استحواذ  موجودى  تقر  مجدیة  تنوي ات  نیًا 

لفة البرمجیات والتراخیص الدائمة وتكالیف الموظفین وأي تكلفة أخرى عائدة مباشرةً  تكمالھا واستخدامھا. یتضمن ذلك تكاإلدارة اس
یتم تحدیدھا.  یمكن  التي  البرمجیات  واختبار  تصمیم  في    إلى  الموجوداتالتحكم  المجموعة    ھذه  قبل  فقط  من  كان وتتم رسملتھا  ت  إذا 

اقتصادیة مستقبلیةستولد منا التطوی   فع  تكالیف  تسجیل  یتم  اللحظة  محتملة.  ابتداًء من  المرسملة كموجودات غیر ملموسة وإطفاؤھا  ر 
 التي یكون فیھا األصل جاھزاً لالستخدام. 

 
 استثمارات عقاریة  3-12

 
في ذلك العقارات    قیمة رأس المال، بما  ةو/أو لزیادن تأجیرھا  ف جني عائدات مت المحتفظ بھا بھدیة ھي العقارا عقارارات الاالستثم

ك األغراض. تقاس االستثمارات العقاریة مبدئیاً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكالیف المعامالت. تشمل التكلفة نفقات إحالل  قید اإلنشاء لتل
االست  أجزاء  العقأحد  ت ثمارات  بتاریخ  واریة  النفقات  تلك  شروط كبد  استیفاء  الالزمة،االعتر  بشرط  النفقا  اف  استثناء  الیومیة ویتم  ت 

   االستثماریة. الخاصة بخدمات العقارات
 

ألرباح أو  والحقاً لالعتراف المبدئي تدرج االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاریخ التقریر. تدرج ا
 السنة التي تنشأ فیھا. في الربح والخسارة فيت العقاریة ستثماراالقیم العادلة لالة عن التغیرات في لخسائر الناتجا

 
إیقا المتوقع تحقیق  یتم  نھائیاً من االستخدام بحیث یكون من غیر  یتم سحبھا  العقاریة عند استبعادھا أو عندما  ف تسجیل االستثمارات 

سابھا في بیان  ریة أو بیعھا یتم احت مارات العقااالستث   التي تنشأ عن سحب  ألرباح أو الخسائرن بیعھا. إن امستقبلیة م  فوائد اقتصادیة
 فترة التي یقع فیھا السحب أو البیع.الدخل الموحد في ال

 
تأجیره   للعقار أو بدءشغل المالك  ال یجرى أي تحویل إلى أو من االستثمارات العقاریة إال عندما یحدث تغیر في االستخدام یثبتھ توقف  

العقار المأھول من المالك،  ات من فئة االستثمار العقاري إلى  یتعلق بتحویل العقار  غیلي. وفیمایجار تشمن خالل اتفاقیة إلطرف آخر  
المجموعة  لعكس تحتسب  فإن التكلفة المفترضة لغرض المحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة بتاریخ التغیر في االستخدام، أما إذا حدث ا

العادلة من خالل    ر في االستخدام. یتم تحدید القیمةعدات حتى تاریخ التغی متلكات والمفي الم  اسة المنصوص علیھاالعقار وفقاً للسی ھذا  
 قیم السوق المفتوحة علی أساس التقییمات التي یقوم بھا خبیر المعاینة المستقل واالستشاریین أو أسعار الوسیط. 
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 (تابع)ة الھامة اسبیاسات المحملخص السی         3
 

 المالیة  موجودات غیر االنخفاض في قیمة ال 3-13
 

القیمة الدفتریة لموجوداتھا الملموسة وغیر الملموسة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر  ل فترة تقریر بمراجعة  عة بنھایة كتقوم المجمو
لغ القابل یر المب ا القبیل، یتم تقدناك أي مؤشر من ھذة. فإذا كان ھاض في القیمعلى احتمال تعرض ھذه الموجودات لخسائر من االنخف

القابل لالسترداد لكل   أجل تحدید مدى خسارة االنخفاض في  السترداد للموجودات منل المبلغ  تقدیر  القیمة (إن وجدت). ومتى تعذر 
 أساس معقول وثابت   . ومتى أمكن تحدیدتمي لھا األصلنقد التي ین أصل، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لوحدة تولید ال

و یتم تخصیصھا خالفاً لذلك إلى أصغر مجموعة من  وحدة من الوحدات المولدة للنقد، أتخصیص الموجودات لكل  ص، فإنھ یتمللتخصی 
القابلة لال القیمة  التي یمكن تحدید أساس تخصیص معقول وثابت لھا. إن  النقد  تولید  العادلسترداد ھي  وحدات  تكالیف  القیمة  ناقصاً  ة 

 . مستخدمةلبیع أو القیمة الا
 

الوألغراض   االستقییم  قید  النقدقیمة  التدفقات  یتم خصم  قبل  یة  تخدام،  ما  باستخدام معدل خصم  الحالیة  قیمتھا  إلى  المقدرة  المستقبلیة 
للمال والمخاطر الوقتیة  للقیمة  الحالیة  تقییمات السوق  ل  الضریبة یعكس  لم  المصاحبة  الذي  تقدیراتألصل  النقدیة   یتم تعدیل    التدفقات 

 بلیة لھ.المستق
 

تقدَّ فو التي  الحاالت  القابلة  ي  القیمة  فیھا  القیمة  لالسترداد  ر  تخفیض  عندئذ  یتم  الدفتریة،  قیمتھا  من  بأقل  النقد)  تولید  (وحدة  لألصل 
 الموحد. الدخل  یمة فوراً في بیانة االنخفاض في القتم تسجیل خسارالسترداد. ی الدفتریة لألصل (وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة ل

 
القیمة في وقتحال تم عكس خسارة االي  وف تت   نخفاض في  التقدیر  الحق،  النقد) إلى  تولید  الدفتریة لألصل (أو وحدة  القیمة  م زیادة 

ا لم  یدھا إذكان من الممكن تحدمة الدفتریة التي ن تتجاوز القی یة ال یجب أالمعدل للقیمة القابلة لالسترداد غیر أن الزیادة في القیمة الدفتر
   النقد) في السنوات السابقة.القیمة للموجودات (أو وحدة تولید عتراف بخسارة انخفاض یتم اال

 
 مخصصات  3-14

 
ساب  لحدٍث  نتیجة  حالي  ضمني)  أو  (قانوني  التزام  المجموعة  على  یترتب  عندما  المخصصات  منتُحتسب  ویكون  أن    ق،  المحتمل 

 زام. مكان وضع تقدیر موثوق لمبلغ االلت االلتزام، ویكون باإل لتسویة ذلك قتصادیةوارد تمثل منافع اقتضي األمر خروج می 
 
التقریر، مع األخذ بعین االعتبار  بنھایة فترة  للمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي  تقدیر  المبلغ المسجل كمخصص ھو أفضل  إن 

االلتزام الحالي، فإن قیمتھ    لنقدیة المقدرة لتسویة التدفقات ا  استخدامتم قیاس مخصص ما ب االلتزام. عندما ی كوك المحیطة ب لمخاطر والشا
 تریة تمثل القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. الدف

 
استرد یتوقع  مخصص  لتسویة  االقتصادیة  المنافع  كافة  أو  بعض  خروج  األمر  اقتضى  حال  الغی في  من  االعتراده  یتم  بالذمة ر،  اف 

   ل موثوق بھ.باإلمكان قیاس الذمة المدینة بشك  رداد قیمة الذمة ویكونتقریباً است المؤكد كأصل إذا كان من  المدینة
 

 منافع الموظفین  3-15
 

 خطة المساھمات المحددة  (أ) 
 

اعیة المدار من  والتأمینات االجتماشات التقاعد  في نظام مع  یعد موظفو المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة أعضاءً 
%  12.5جب على المجموعة المساھمة في النظام بنسبة  . وی 1999) لسنة  7اإلماراتي رقم (  ") وفقاً لقانون العملمة ("النظام ل الحكوقب 

فون والحكومة  . یساھم الموظھذه المنافعمن "المساھمات المدفوعة على أساس الراتب" وفقاً لتكالیف جدول الرواتب من أجل تمویل  
م تحمیل المساھمات على  تب"، على التوالي، في النظام. ویت لمدفوعة على أساس الراالمساھمات ا% من "2.5% و5لخطة بنسبة  في ا

 بیان الدخل الموحد. 
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 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة         3
 

 (تابع) منافع الموظفین  3-15
 

 وتذاكر السفر   ات السنویةاإلجاز (ب) 
 

قبل الموظفین   ر السفر نتیجة للخدمات المقدمة مناإلجازات السنویة وتذاكلموظفین من  ستحقات التزام المقدّر بمیتم رصد مخصص لال
 المستحقین حتى نھایة السنة.

 
 مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین  (ج) 

 
المستحقة الخدمة  نھایة  العن غیر مواطني  للموظفین م  یُحتسب سنویاً مخصص مكافآت  بمقت دولة اإلمارات  المتحدة  قانوربیة  ن ضى 

لدو الالعمل  العربیة  الوحد لة اإلمارات  باستخدام طریقة  الدولي رقم  متحدة، وذلك  المحاسبي  للمعیار  وفقاً  المقدرة  یتم 19ة اإلضافیة   .
النق التدفقات  المنافع المحددة بخصم  الحالیة اللتزامات  القیمة  المستقب تحدید  ب دیة  المقدرة  اللیة  سیة  ربح للسندات المؤسّ استخدام معدالت 

ال استحقاق تقارب آجال التزامات المعاشات ذات الصلة. یتم تكوین ستُدفع بھا المنافع والتي لھا آج  المقّومة بالعملة التي  لیة السیولةعا
ذه  حلیة المطبقة في ھانین واللوائح المرى وفقاً للقوة في دول أخمخصصات مكافآت نھایة الخدمة للموظَّفین العاملین في الكیانات الواقع 

 ل. الدو
 

 قروض الیف ال تك 3-16
 

 ل الموحد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ف الفائدة ضمن بیان الدخراف بمصرویتم االعت 
 

 توزیعات األرباح  3-17
 

البی  في  المطلوبات  ضمن  المساھمین  على  الموزعة  األرباح  المالی تُحتسب  في  انات  الموحدة  فة  یتم  التي  توزیعاالفترة  اعتماد  ت  یھا 
 لمساھمین.اح من قبل ااألرب 

 
   ت المالیةاألدوا 3-18

 
 ات مالیة أخرى استثمارات وموجود (أ) 

 
  التصنیف ) 1(

 
  تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة في فئتي القیاس التالیتین:

   ).الربح أو الخسارة اآلخر أو من خالل الدخل الشامل إما من خاللتلك التي تقاس الحقاً بالقیمة العادلة ( •
  أة.بالتكلفة المطفتي تقاس ال تلك •

 
التجاري  تمیع النموذج  التصنیف على  للموجودات  د  بالنسبة  النقدیة.  للتدفقات  التعاقدیة  المالیة والشروط  الموجودات  إدارة  في  للمنشأة 

ارات في أدوات  سبة لالستثم. وبالن لدخل الشامل اآلخرو الخسارة أو في اما في الربح أ والخسائر إ  المقاسة بالقیمة العادلة، تدرج األرباح
رة، فإن ذلك سیتوقف على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت نھائیا في وقت االعتراف  لكیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجحقوق الم

بالقیم الملكیة  حقوق  في  االستثمار  تحتسب  أن  مالمبدئي  العادلة  الدخل  ة  خالل  تقون  اآلخر.  بإعادةالشامل  المجموعة  تصنیف    م 
   التغیرات في الموجودات. ، یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلكلدین عندما، وفقط عندمااستثمارات ا

 
   االعتراف واالستبعاد ) 2(

 
اء أو بیع فیھ المجموعة بشر یخ الذي تلتزم وھو التار -تحتسب المشتریات والمبیعات االعتیادیة من الموجودات المالیة بتاریخ المتاجرة 

قدیة من الموجودات المالیة أو عند تحویلھا مع  اء الحقوق في استالم التدفقات الن لموجودات المالیة بانقضاف احتساب ایتم إیقاألصل.  
   قیام المجموعة بتحویل كافة مخاطر وعوائد الملكیة بشكٍل كامل. 
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 ع)(تاب  الھامة ت المحاسبیةملخص السیاسا  3
 

 (تابع)لمالیة  األدوات ا 3-18
 

 ع)دات مالیة أخرى (تاب وارات وموج استثم (أ) 
 

  اسالقی  ) 3(
 

االعتراف   عند  المجموعة  المدرجة  تقوم  غیر  المالیة  الموجودات  حالة  في  زائدا،  العادلة  بالقیمة  المالیة  الموجودات  بقیاس  المبدئي 
ا العادلة من خالل  الخبالقیمة  أو  تكالیفلربح  یمك  سارة،  التي  إالمعاملة  تنسب مباشرة  أن  اقت ن  الموجولى  تسجیل ناء  یتم  المالیة.  دات 

ة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاریف في الربح أو الخسارة. یؤخذ  لمعاملة للموجودات المالیة المدرجتكالیف ا
الم ذات  المالیة  الموجودات  الحسبان  المتضفي  إذامنة في مجملھشتقات  ما  تحدید  الن   ا عند  التدفقات  اكانت  بھا  قدیة  فقط  لخاصة  تمثل 

   دة.الدفعات األصلیة والفائ 
 

الدین على النموذج التجاري المتبع من قبل المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتھا النقدیة.    یعتمد القیاس الالحق ألدوات
   لدین وھي:موعة أدوات اف فیھا المجوھناك ثالث فئات قیاس تصن 

 
 المطالتكلف الموة  قیاس  یتم  المحفأة:  النقدیةجودات  التدفقات  لتجمیع  بھا  التدفقات  تفظ  ھذه  تمثل  حیث  فقط    التعاقدیة  النقدیة 

ة معدل الفائدالدفعات األصلیة والفائدة بالتكلفة المطفأة. تحتسب إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة باستخدام طریقة  
ضھا ضمن "صافي  شرة في الربح أو الخسارة ویتم عرعتراف مباغاء االخسارة ناتجة عن إل  تم إثبات أي ربح أوالفعلیة. ی 

االستثمارا "صافي  إیرادات  ضمن  القیمة  في  االنخفاض  خسائر  إدراج  ویتم  األجنبي.  الصرف  وخسائر  أرباح  مع  ت" 
 وحد. إیرادات االستثمارات" في بیان الدخل الم

 
 المحتفظ بھا   ل الدخل الشامل اآلخر الموجوداتادلة من خالاآلخر: یقاس بالقیمة الع  لخالل الدخل الشام   ادلة منة العالقیم

النقد التدفقات  للمبالغ لجمع  دفعات حصریة  للموجودات  النقدیة  التدفقات  تمثل  عندما  المالیة  الموجودات  ولبیع  التعاقدیة  یة 
لدفتریة من خالل ي القیمة اركات فخر. ویتم تحویل الحل الدخل الشامل اآلعادلة من خالبالقیمة ال  األصلیة والفوائد، وتقاس

خسائر االنخفاض في القیمة وإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف    خر، باستثناء عند تسجیل أرباح أوالدخل الشامل اآل 
 األرباح أو الخسائر ودات المالیة، فإن  عتراف بالموجم إلغاء االاألجنبي التي یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة. وعندما یت 

الربح أو الخسارة ویتم إدراجھا ضمم   یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلىلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر  اكمة المسجالمتر
لفعلي. دل الفائدة اام طریقة مع"صافي إیرادات االستثمار". ویتم حساب إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة باستخد

 ي إیرادات االستثمار".ي ضمن "صافاألجنب باح وخسائر الصرفي ویتم عرض أر
 

 ا مالقیمة  الخسارة:لعادلة  أو  الربح  تستوفي   ن خالل  التي ال  الموجودات  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقیمة  یقاس 
دوات  ة من أاج الربح أو الخسارمل اآلخر. ویتم إدرل الدخل الشاادلة من خال معاییر تسجیلھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة الع

ة في بیان الدخل الموحد ویتم عرضھا بالصافي ضمن  العادلة من خالل الربح أو الخسار   التي یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة  الدین
  "صافي إیرادات االستثمارات" في الفترة التي تنشأ فیھا.

 
مجموعة عرض أرباح وخسائر  إدارة الر  تاا تخیمة العادلة. وعندمحقوق الملكیة بالق  یع استثماراتوقت الحق جمتقیس المجموعة في  

الملكیة  القیمة   حقوق  الستثمارات  أو  العادلة  للربح  الحقا  العادلة  القیمة  وخسائر  أرباح  تصنیف  یعاد  فال  اآلخر،  الشامل  الدخل  في 
صافي  سارة ضمن "أو الخستثمارات في الربح  األرباح من ھذه االجیل توزیعات  . ویستمر تسالخسارة بعد إلغاء االعتراف باالستثمار

ات. یتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة تقرر حق المجموعة في استالم الدفعإیرادات االستثمار" عندما ی 
القی  في  "التغیر  في  الخسارة  أو  الربح  من خالل  العادلة  العادلة  اللالستثمارات  مة  بالقیمة  الرب المالیة  من خالل  اعادلة  أو  لخسارة"  ح 

االستثمال إیرادات  "صافي  انخفاض  مدرجة ضمن  خسائر  تسجیل  یتم  وال  الستثمارات  ار".  القیمة)  انخفاض  خسائر  (وعكس  القیمة 
   . في القیمة العادلة من التغییراتل عن غیرھا حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل منفص
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 (تابع)بیة الھامة سات المحاسملخص السیا        3
 

 (تابع)المالیة  األدوات   3-18
 

 وجودات مالیة أخرى (تابع)استثمارات وم (أ) 
 
   االنخفاض في القیمة ) 4(

 
ن  وبالقیمة العادلة مبالتكلفة المطفأة    لدین المدرجة طة بأدوات اتقوم المجموعة على أساس تنبؤي بتقییم خسائر االئتمان المتوقعة المرتب 

اك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان. تخضع  لقیمة المطبقة على ما إذا كانت ھن امل اآلخر. تعتمد منھجیة انخفاض االدخل الش  خالل
   الموجودات المالیة للمجموعة لنموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة.

 
لذمم ال  بالنسبة  والذممالتأمین  ت   مدینة  بتطب المدینة األخرى،  المجموعة  النھقوم  المبسیق  اج  لط  الدولي  للمعیار  وفقاً  بھ  لتقاریر لمسموح 
رقم   الذ9المالیة  األمر  تستند معدالت ،  المدینة.  بالذمم  المبدئي  االعتراف  منذ  العمر  متوقعة على مدى  بخسائر  االعتراف  یتطلب  ي 

 یخیة المتكبدة. تمانیة التارلخسائر االئ الخسارة المتوقعة على ا
 

شرات على أنھ ال یوجد  ات معقولة لالسترداد. وتتضمن المؤلمدینة األخرى عندما ال یوجد توقعة والذمم اشطب ذمم التأمین المدین م  یت 
 توقعات معقولة لالسترداد، من بین أمور أخرى، احتمالیة اإلعسار أو الصعوبات المالیة الكبیرة للمدین.

 
است  الدوتعتبر  أ  ینثمارات  األخرى  منخنھا  واألدوات  ائتمان  مخاطر  عندما  ذات  ویكونفضة  منخفضة  تعثر  مخاطر  لھا  لدى    تكون 

   ء بالتزامات التدفقات النقدیة التعاقدیة على المدى القریب.المصدر قدرة كبیرة على الوفا
 

ل من  ح أو الخسارة، ویقلشامل اآلخر في الرب الل الدخل ال لعادلة من خویتم االعتراف بتكلفة انخفاض قیمة استثمارات الدین بالقیمة ا
   خالف ذلك في الدخل الشامل اآلخر.ة العادلة التي تم االعتراف بھا ب سائر القیمخ

 
 ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى  (ب) 

 
العادلة وتقاس بالقیمة  المدینة األخرى مبدئیاً  والذمم  المدینة  التأمین  بال  تُحتسب ذمم  المطفأالحقاً  باستخدام طریقة متكلفة  الفائدة ة  عدل 

مدینة األخرى بھدف تحصیل التدفقات  ة بذمم التأمین المدینة والذمم النخفاض في القیمة. وتحتفظ المجموعاً مخصص اال، ناقصالفعلي
  النقدیة التعاقدیة.

 
 المطلوبات المالیة  (ج) 

 
  د. التعاقدیة في العق الحقوق وااللتزاماتبح طرفاً في یة عندما تصتقوم المجموعة باالعتراف بالمطلوبات المال

 
بالقیمة العادلة، ناقصاً (في حمطلوبات المالیة مبدئی اف بكافة التم االعتری و الة المطلوبات المالیة التي لیست بالقیمة العادلة من خالل  اً 

طفأة،  مالیة بالتكلفة المقیاس المطلوبات ال  لمالیة. ویتمالمطلوبات االربح أو الخسارة) تكالیف المعامالت المنسوبة مباشرة إلى إصدار  
   خسارة.قیمة العادلة من خالل الربح أو التارت المجموعة قیاس المطلوبات بالإال إذا اخ

 

   یُلغى االعتراف بالمطلوب المالي عند الوفاء بااللتزام المترتب على المطلوب أو إلغائھ أو انقضاء أجلھ.
 

تراف المبدئي،  ة المنسوبة لھا مباشرة. وبعد االعیف المعاملناقصاً تكالقیمة العادلة تراضات مبدئیاً بالالقروض واالقفة تراف بكایتم االع
   راضات المحملة بالفائدة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.تقاس القروض واالقت 

 

التأم ذمم  ضمن  المالیة  المطلوبات  الدائنة  تدرج  الدائ ین  االوالذمم  ویتم  األخرى  مبدئیاً  نة  بھا  العادلة  بالقیمعتراف  بالتكلفة ة  والحقاً 
بالفائدة ھي قیمة السداد المخصومة. ویحذف الخصم إذا قل تاریخ استحقاق االلتزام عن  قیمة العادلة لاللتزام غیر المحملالمطفأة. تعد ال

 سنة واحدة. 
 

 ت المالیةمقاصة الموجودات والمطلوبا
 

ر حق قانوني واجب النفاذ  المركز المالي الموحد عندما یتوف   مة في بیانیة وبیان صافي القی المال  طلوبات موجودات والمتتم مقاصة ال
ا نفس  بمقاصة  في  االلتزام  بیع األصل وتسویة  أو  الصافي  للتسویة على أساس  المجموعة  لدى  نیة  بھا ویكون ھناك  المعترف  لمبالغ 

 الوقت. 
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 ع)(تاب حاسبیة الھامة سات المالسیاملخص         3
 

 (تابع)  األدوات المالیة 3-18
 

 النقد وما في حكمھ  د) (
 

بیان ا  ألغراض  یشتمل  التدفقات  الموحد،  المؤسسات  لنقدیة  لدى  الطلب  تحت  والودائع  الصندوق  في  النقد  على  حكمھ  في  وما  النقد 
األ قصیرة  األخرى  االستثمارات  جانب  إلى  السالمالیة،  ذات  العالیةجل  ا  یولة  فترات  تبلغ  ث التي  األصلیة  أستحقاقھا  أقل الثة  أو    شھر 

 أثراً كبیراً بمخاطر التغیر في القیمة.لغ نقدیة معلومة والتي ال تتأثر ت والتي تكون جاھزة للتحویل إلى مبا
 

 ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر  (ه) 
 

تقع الودائع  العادلة والحقًا بالتكلفة المطفأة.  ة  بالقیم  مبدئیًاأشھر، یتم قیاسھا  لیة ألكثر من ثالثة  استحقاق أص  بنوك بفتراتالودائع لدى ال
 . 9حسابات الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتقییم االنخفاض في القیمة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لدى البنوك ضمن نطاق 

 
 

   رد اإلیجا عقو  3-19
 

االعتر باإلیجایتم  أاف  على  موجودرات  االستخدامنھا  حق  "الم  ات  المقاب ضمن  والمطلوبات  والمعدات"  دائنة  متلكات  "ذمم  لة ضمن 
التا في  بین  أخرى"،  اإلیجار  دفعات  من  دفعة  كل  توزیع  یتم  المجموعة.  الستخدام  متاحة  المؤجرة  الموجودات  فیھ  تكون  الذي  ریخ 

ی   المطلوبات وتكلفة تكالتمویل.  تحمیل  الرتم  إلى  التمویل  ملفة  الخسارة على  أو  فت بح  اإلدى  للحصول على معدل  رة عقد  یجار وذلك 
ثا للفائدة المستحقة على الرصید ادوري  لمتبقي من المطلوبات لكل فترة. یحتسب االستھالك على موجودات حق االستخدام على  بت 

 . سنوات 9إلى  3یتراوح بین القسط الثابت الذي  قصر، بطریقةار، أیھما أمدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االیج
 

ا اإللموجودتقاس  الناشئة من  والمطلوبات  الحاات  القیمة  أساس  مبدئیا على  الحالیة  یجار  القیمة  اإلیجار صافي  تتضمن مطلوبات  لیة. 
 لدفعات اإلیجار التالیة: 

ً دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حیث الجو •  یجار مستحقة. أي حوافز إ ھر)، ناقصا
 دل. ؤشر أو معمتغیرة تستند إلى مإیجار دفعات  •
 لمتبقیة.ا ل المستأجر بموجب ضمانات القیمةالمبالغ التي یتوقع دفعھا من قب  •
 سعر الممارسة لخیار الشراء إذا كان المستأجر على یقین معقول من ممارسة ھذا الخیار. •
 لھذا الخیار. كس ممارسة المستأجر اإلیجار یع ار، إذا كاندفعات الجزاءات إللغاء اإلیج •

 

ذا السعر، فیتم استخدام معدل االقتراض  عقد اإلیجار. إذا لم یمكن تحدید ھائدة الضمني في  ار باستخدام سعر الفعات اإلیجیتم خصم دف
بنسبة   یتعین على المستأجر دفع3.5:  2020٪ (3.5اإلضافي للمستأجر  الذي  زمة للحصول  ألموال الالھ القتراض ا٪)، وھو السعر 

 ماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.قتصادیة میئة ا ذي قیمة مماثلة في ب على أصل 
 

 لتي تشمل التالي: ودات حق االستخدام بالتكلفة اموج تقاس
 مبلغ القیاس المبدئي لمطلوبات اإلیجار. •
 لمة. ز إیجار مست أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حواف •

 

عند إدارة الموجودات المستخدمة    . وتستخدم لزیادة المرونة التشغیلیةالمجموعة   یجارات عبرنھاء في عدة إات التمدید واإلخیار  تندرج
یتم ف والمؤجر.  المجموعة  بین  متبادل  اتفاق  خالل  من  تُستخدم  الموجودة  واإلنھاء  التمدید  خیارات  وغالبیة  المجموعة.  عملیات  ي 
لموحد.  قسط الثابت كمصاریف في بیان الدخل اى أساس الجل علر المباني قصیرة األبطة بجمیع عقود إیجادفعات المرت العتراف بالا

   شھراً أو أقل بدون خیار الشراء.  12ھي عقود إیجار لمدة عقود اإلیجار قصیرة األجل 
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   لمؤكدةاألحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر ا  4
 

قـدیرات وافتراضـات ، وضع أحكام وت 3بین في اإلیضاح رقم كما ھو م المحاسبیة للمجموعةیاسات  یق السدارة، عند تطب ن على اإلعی یت 
ریة للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصـادر أخـرى. تسـتند التقـدیرات ومـا یـرتبط بھـا مـن حول القیم الدفت 

 تقدیرات.عن ھذه العلیة د تختلف النتائج الفألخرى ذات الصلة. وقوالعوامل ا ربة السابقةافتراضات على التج
 

مستمر. یتم تسجیل التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي لى أساس  یتعلق بھا من افتراضات ع  تتم مراجعة التقدیرات وما
التعـدیل كـان لھـذا إذا  والفترات المستقبلیةخالل فترة التعدیل  الفترة، أو یمس إال تلكیتم خاللھا تعدیل التقدیرات إذا كان ھذا التعدیل ال 

  لمستقبلیة.أثر على الفترات الحالیة وا
 

 ھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة تقدیرات أو افتراضات أو مارست اجتھادات:فیما یلي النواحي ال
 

 قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  4-1
 

ل الدخل الشامل  فة المطفأة وبالقیمة العادلة من خال سة بالتكلجودات المالیة المقاللمو   االئتمانیة المتوقعةصص الخسائر  ب قیاس مخ طلیت 
نما استخدام  احتمالیة اآلخر  المثال  سبیل  (علی  االئتماني  والسلوك  المستقبلیة  االقتصادیة  الظروف  وافتراضات ھامة حول  معقدة  ذج 

ر المستخدمة في قیاس الخسائر  یب التقدی وأسالمدخالت واالفتراضات  . یتم شرح تفاصیل الئر الناتجة)سداد والخساعجز العمالء عن ال
 (ب).   31انیة المتوقعة في اإلیضاح  االئتم

 
 یجب استخدام عدد من األحكام الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة متل: 

 
 مخاطر االئتمان.  الجوھریة في یر الزیادةتحدید معای  •
 ثر. د المعاییر وتعریف التعدی تح •
 اس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. ماذج واالفتراضات المناسبة لقی ر الن اختیا •
   إنشاء مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة. •

 
   استثمارات عقاریة 4-2

 
استشـاري عقـاري مسـتقل. تسـتند ھـذه أسـاس تقـدیرات السـوق الُمعـدة مـن ة بالقیمـة العادلـة علـى عة استثماراتھا العقاری تقیـم المجمو

أساساً على ظروف السوق الراھنة في تاریخ كل تقریر. ولذلك، تتأثر القیمة العادلة بأي تغیـر تشـھده   التقدیرات على افتـراضات تعتمد
 األحكام واالفتراضات المقدمة.لمزید من التفاصیل حول  7مستقبل. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح ظروف السـوق في ال

 
 االلتزام النھائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمین  4-3

 
للمجموعة ح أھمیة  األكثر  المحاسبي  التقدیر  یعد  التأمین  عقود  بموجب  المطالبات  الناتج عن  النھائي  االلتزام  تقدیر  ھناك إن  إن  یث 

تقدیر اال نھایة المطاف عن مثل ھذه المطالبات. یجب  مصادر متعددة للشكوك یجب مراعاتھا عند  لتزام الذي ستدفعھ المجموعة في 
ل فترة تقریر لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المعلنة والتكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المتكبدة  وضع تقدیرات بنھایة ك

ة غیر المسددة باستخدام معطیات التقییم للحاالت الفردیة المبلغة للمجموعة  لكن غیر المعلنة. یتم تقدیر المطلوبات عن المطالبات المعلن 
ال اإلدارة  قرارات  وتقدیرات  تتطلب  التي  المطالبات  تقدیر  یتم  المعلنة.  غیر  المتكبدة  السابقة  المطالبات  تسویة  مؤشرات  على  مبنیة 

أو تقدی   قضائیة  تقییم  تقریر  فترة  كل  نھایة  في  یعاد  فردي.  بشكل  إجراء  تحكیم  مع  مدى صحتھا  على  للوقوف  سابقة  مطالبات  رات 
 .التعدیالت الالزمة على المخصص، عند االقتضاء
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 (تابع)  األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة 4
 

 تأمین على الحیاة التقییم االكتواري لصندوق ال 4-4
 

ة  تأمین طویلة األجل على أساس المبادئ االكتواریة القیاسیة. یتم تحدید االلتزام بناًء على القیمیتم تحدید االلتزامات المتعلقة بعقود ال
ال سبیل  على  ذلك  في  بما  عوامل،  إلى  النقدیة  التدفقات  ھذه  تستند  المستقبلیة.  النقدیة  للتدفقات  االكتواریة  الحصر  الحالیة  ال  مثال 

عة وھیكل المنتج. یتم تحدید االلتزامات اإلضافیة للحصول على المزایا التكمیلیة المرتبطة  تعویضات الوثائق والوفیات المستقبلیة المتوق
 یقة األساسیة. بالوث 

 
تم تعدیلھا عند االقتضاء تستند المجموعة إلى تقدیرات الوفیات والمرض على الجداول القیاسیة التي تعكس أفضل تجربة تاریخیة، وی 

٪ لغرض 3٪ و4ومعدل الخصم من    A67  -  70٪  100ل الوفیات النھائي لألعمار المؤكدة  لتعكس تجربة المجموعة. یستخدم جدو
 ٪ على التوالي). 3٪ و4: 2020دیسمبر  31ومطلوبات المدة على التوالي ( خصم االستحقاقات 

 
   معداتممتلكات و 5

 

 

 

 أثاث
  ت ركبام  ومعدات 

 
 

تحسینات على عقار  
 مستأجر 

 
 أعمال 

 رأسمالیة 
  ید اإلنجاز ق

حق  مو  جودات 
 االستخدام 

 

 المجموع 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
             

             التكلفة 
 107,397  8,110  -  -  755  98,532  2020ینایر  1الرصید في 

 46,860  33,840  12,750  -  -  270  نة الس اللفات خإضا
 -  -  ) 6,319(  -  -  6,319  تحویل خالل السنة 

 ) 482(  -  -  -  -  ) 482(  استبعادات خالل السنة 
 ) 976(  -  -  -  -  ) 976(  تأثیر فروق صرف العمالت األجنبیة 

 952,791  1,9504  6,431  -  755  103,663  2020دیسمبر  31الرصید في 
 14,608  938  12,902  -  360  408  إضافات خالل السنة 

 -  -  ) 15,727(  8,204  -  37,52  تحویل خالل السنة 
 ) 9,930(  ) 3,032(  -    -  ) 6,898(  استبعادات خالل السنة 

 ) 2,754(  ) 639(  -  -  -  ) 2,115(  حذف من بیع شركة تابعة 
 ) 2,137(  ) 703(  -  -  -  ) 4341,(  ة األجنبی تأثیر فروق صرف العمالت

 152,586  38,514  3,606  8,204  1,115  101,147  2021دیسمبر  31الرصید في 
             

             االستھالك المتراكم 
 97,081  3,135  -  -  709  93,237  2020ینایر  1الرصید في 

 ,5438  9363,  -  -  25  4,582  المحّمل للسنة 
 ) 482(  -  -  -  -  ) 482(  ستبعادات خالل السنة ا

 ) 947(  -  -  -  -  ) 947(  ق صرف العمالت األجنبیة تأثیر فرو
 104,195  7,071  -  -  734  96,390  2020دیسمبر  31الرصید في 

 11,038  5,145  -  684  32  5,177  المحّمل للسنة 
 ) ,1939(  ) 2,295(  -  -  -  ) ,8986(  استبعادات خالل السنة 

 ) 1,104(  ) 224(  -  -  -  ) 880(  حذف من بیع شركة تابعة 
 ) 1,757(  ) 346(  -  -  -  ) 1,411(  تأثیر فروق صرف العمالت األجنبیة 

 103,179  9,351  -  684  766  92,378  2021دیسمبر  31الرصید في 
             

             صافي القیمة الدفتریة 
 9,4074  29,163  3,606  7,520  349  8,769  2021دیسمبر  31د في الرصی

 48,604  34,879  ,4316  -  21  7,273  2020دیسمبر  31الرصید في 
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 وجودات غیر ملموسة م 6

 
  رمجیاتب

 الحاسوب 
 أعمال رأسمالیة  
 قید اإلنجاز  

 
 المجموع 

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
      

      فةل التك
 125,172  17,650  107,522 2020ینایر  1الرصید في 

 12,734  11,632  1,102 خالل السنة  إضافات 
 -  ) 11,082(  11,082 تحویالت خالل السنة 

 137,906  18,200  119,706 2020دیسمبر   31الرصید في 
 20,613  20,613  - ل السنة إضافات خال

 -  ) 700,9(  09,70 تحویالت خالل السنة 
 ) 226(  ) 226(  - ) 32حذف من بیع شركة تابعة (إیضاح  

 158,293  28,887  129,406 2021دیسمبر  31د في الرصی 
      

      اإلطفاء المتراكم 
 47,978  -  47,978 2020ینایر  1الرصید في 

 14,165  -  14,165 المحّمل للسنة 
 3462,1  -  62,143 2020دیسمبر   31الرصید في 

 17,027  -  17,027 ل للسنة المحمّ 
 79,170  -  ,17079 2021دیسمبر  31الرصید في 

      
      صافي القیمة الدفتریة 

 79,123  28,887  50,236 2021دیسمبر  31الرصید في 
 75,763  18,200  57,563 2020دیسمبر   31الرصید في 

      
قید اإل الرأسمالیة  االدفعات    نجازتتضمن األعمال  تكنولوجیا  إلى االستشاریین ومقدمي حلول  المدفوعة  للتحسینات  المقدمة  لمعلومات 

 نولوجیا معلومات المجموعة. التي أدخلت على برمجیات الحاسوب الخاصة بالبنیة التحتیة لتك
 
 استثمارات عقاریة  7

 
ا تمتلك  العادلة.  بالقیمة  للمجموعة  العقاریة  االستثمارات  قیاس  المتحدة،  قطع    7ة  علمجمویتم  العربیة  اإلمارات  دبي،  في  تقع  أرض 

یقع مبنى  یق   ووحدة  مبنى  من  ووحدات  المتحدة  العربیة  اإلمارات  دبي،  العالمي،  المالي  دبي  مركز  دبي،  في  سیتي،  موتور  في  ع 
 اإلمارات العربیة المتحدة. 

 المجموع   مبانٍ   قطع أرض   
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
   المستوى الثالث   المستوى الثالث   قیمة العادلة لھرمى للاسلسل الت 

 473,591  116,316  357,275  2020ینایر  1لعادلة في  القیمة ا
 ) 23,876(  ) 6,011(  ) 17,865(  ) 2-20صافي النقص في القیمة العادلة خالل السنة (إیضاح  

 51449,7  110,305  339,410  2020دیسمبر  31القیمة العادلة في  
 13,114  3,305  9,809  ) 2-20ة خالل السنة (إیضاح  الزیادة في القیمة العادلصافي 

 462,829  113,610  349,219  2021دیسمبر  31القیمة العادلة في  
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 (تابع) استثمارات عقاریة  7
 

   عملیات التقییم
 

الع اإلمارات  إدارة مصرف  قرار مجلس  لمتطلبات  المجموعة  امتثلت  ااربیة  لقد  (لمتحدة  رقم  لسنة  25لمركزي  یتعلق   2014)  فیما 
دیسمبر  31العقاریة وتم حسابھا تبعاً لغرض إعداد التقاریر المالیة. تم تقییم االستثمارات العقاریة للمجموعة بتاریخ م االستثمارات بتقیی 

الال  2021 المھنیة  المؤھالت  ویحملون  مھنیاً  ومؤھلین  مستقلین  تقییم  خبراء  اوزمة  بواسطة  وشرائح الخبرة  مواقع  في  لحدیثة 
العقاری  للتقاالستثمارات  الخاضعة  الملكي ة  المعھد  عن  الصادرة  الصلة  ذات  والتثمین  التقییم  معاییر  مع  العادلة  القیمة  تتوافق  ییم. 
 للمساحین القانونیین. 

 
 أسالیب التقییم التي تستند علیھا اإلدارة في تقدیرھا للقیمة العادلة 

 
تحدید التداالستثم  م تقیی   تم  باستخدام طریقة  للمجموعة  العقاریة  اارات  النقدیة  أو طریقة  فقات  المتبقیة  القیمة  تقییم  لمخصومة وطریقة 

 رسملة الدخل أو طریقة مقارنة المبیعات على أساس المعطیات المتوفرة.
 

المخصومة النقدیة  التدفقات  المخصومة صافي  النقدیة  التدفقات  تقییم  طریقة  باست و المت   تراعي  تعكس  قعة  التي  الخصم  معدالت  خدام 
الح السوق  طری ظروف  تأخذ  والحجم  الیة.  الموقع  على  بناًء  الرسملة  ومعدالت  للتطویر  البناء  تكالیف  االعتبار  في  المتبقیة  القیمة  قة 

اإلنتاجي العقار طوال عمره  للحفاظ على  التشغیلیة  التكلفة  وتقدیرات  السوق  وبیانات  الممتلكات  الشواالومعد  وجودة  المقدرة.  ت  غر 
إلیجار المتعاقد علیھا ومعدل الرسملة. نھج مقارنة المبیعات یأخذ في االعتبار قیمة  تبار إیرادات اتأخذ طریقة رسملة الدخل في االع

 ة. الداخلی  تركیباالممتلكات القابلة للمقارنة شدیدة التقارب والمعدلة لالختالفات في السمات الرئیسیة مثل حجم الممتلكات وجودة الت 
 

 اًء على كل منھجیة كما یلي: ات العقاریة بن كانت الحساسیة للقیمة العادلة االستثمار
 

بنسبة   للمقارنة  القابلة  الممتلكات  أسعار  انخفاض   / زیادة  حالة  في  المبیعات،  مقارنة  لطریقة  كانت  1بالنسبة  العادلة  القیمة  فإن   ،%
صومة، في  ت النقدیة المخألف درھم). وبالنسبة لطریقة التدفقا  580:  2020یسمبر  د  31(  ألف درھم  1,843ستزداد / ستنخفض بقیمة  

% مع األخذ في االعتبار أن جمیع االفتراضات األخرى تظل ثابتة، فإن القیمة العادلة 0.25حالة زیادة / انخفاض معدل الخصم بنسبة  
خفاض  تقییم القیمة المتبقیة، ففي حالة زیادة / ان لطریقة    ةالنسب %). أما ب 1:  2020دیسمبر    31% (3كانت ستزداد / ستنخفض بنسبة  

الرس بنسبة  معدل  /  0.25ملة  ستزداد  كانت  العادلة  القیمة  فإن  ثابتة،  تظل  األخرى  االفتراضات  جمیع  أن  االعتبار  في  األخذ  مع   ٪
ي حالة زیادة / انخفاض  لدخل، ففاسملة  : بالنسبة لطریقة تقییم القیمة المتبقیة أو ر2020دیسمبر    31% (4-%/4ستنخفض بنسبة +

بنسبة الرسملة  /  ٪ مع األخ0.25  معدالت  العادلة كانت ستزداد  القیمة  فإن  ثابتة،  تظل  االفتراضات األخرى  أن جمیع  ذ في االعتبار 
 %). 6-%/7ستنخفض بنسبة +

 
 تكالیف استحواذ مؤجلة  8

 
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 132,200  154,765 ة السن  الرصید في بدایة
 050347,  322,902 تكالیف استحواذ مدفوعة خالل السنة 

 ) 324,485(  ) 327,286( اإلطفاء المحّمل للسنة 
 154,765  150,381 سنة الرصید في نھایة ال
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 ودائع نظامیة  9
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

  42ودائع بنكیة محتفظ بھا وفقا للمادة 
، 2007لسنة  6تحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم قانون االلمن ا  
 10,000  10,000 تعدیالتھو

 116,597  17,8441 سلطنة ُعمان -مبلغ مرھون لدى ھیئة السوق المالیة 
 35,295  35,303 قطر المركزي مبالغ مرھونة لدى مصرف 

 10,090  299,9 كیا مبالغ مرھونة لدى وزارة الخزینة التركیة، تر
 172,446  171,982 

 
 %) سنویاً. 15.0% إلى 1.1:  2020دیسمبر  31% (18.75% إلى  0.55لنظامیة لدى البنوك من ئدة على الودائع اتتراوح أسعار الفا

 
 استثمارات مالیة  10

 
 تكوین االستثمارات المالیة 10-1

 
 رة التقریر.ت ایة ففیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة للمجموعة في نھ

 
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 394,008  446,916 ) 2-10من خالل الربح أو الخسارة (إیضاح  بالقیمة العادلة
 443,194  613,386 ) 3-10بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح  

 1,683,196  1,664,686 سة بالتكلفة المطفأة مقا
  9القیمة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  االنخفاض في مخصص ناقصاً:
 ) 3,958(  ) 4,413( ) 6-10اح (إیض

 2,720,575  2,516,440 
 

 استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  10-2
 

 ع المجمو   خارج اإلمارات العربیة المتحدة   داخل اإلمارات العربیة المتحدة  
 2102  2020  0212  2020  2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم   ف درھم أل  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

 2,524  20,801  2,168  20,801  356  - أسھم مدرجة 
استثمارات مرتبطة  

 391,484  426,115  384,612  419,573  6,872  6,542 بوحدات 
 6,542  7,228  374440,  86,7803  ,916446  394,008 
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 (تابع)  استثمارات مالیة 10
 

 رات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثما 10-3
 

 المجموع   خارج اإلمارات العربیة المتحدة   داخل اإلمارات العربیة المتحدة  
 2021  2020  2021  2020  2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم   ھم ألف در  رھم دألف    ألف درھم   ألف درھم  
            

 399,387  517,119  149,043  237,469  250,344  279,650 أسھم مدرجة 
 -  55,514  -  55,514  -  - صنادیق مدرجة 

 27,278  20,845  4,998  5,048  22,280  15,797 أسھم غیر مدرجة 
 52916,  19,908  6,5291  19,908  -  - صندوق األسھم الخاصة 

 295,447  272,624  39317,9  170,570  613,386  194443, 
 
الدخل   خالل  من  العادلة  بالقیمة  للمتاجرة  بھا  المحتفظ  غیر  الملكیة  حقوق  أدوات  في  االستثمارات  جمیع  بتصنیف  المجموعة  قامت 

في   المنتھیة  للسنة  المجموعة  2021دیسمبر    31الشامل اآلخر.  باعت  الدخل رات أسھم محااستثم،  العادلة من خالل  بالقیمة  بھا    تفظ 
ألف درھم) تماشیاً مع استراتیجیة االستثمار    133,058:  2020دیسمبر    31ألف درھم في وقت البیع (  153,648  الشامل اآلخر بمبلغ

ویلھا إلى  درھم) تم تح  ألف   26,778: خسائر قدرھا  2020دیسمبر    31ألف درھم (  6,411للمجموعة. حققت المجموعة خسائر قدرھا 
 األرباح المحتجزة. 

 
 بالتكلفة المطفأة ثمارات مالیة مقاسة است 10-4

 
 المجموع   خارج اإلمارات العربیة المتحدة   داخل اإلمارات العربیة المتحدة  
 2021  2020  2021  2020  2021  2020 
 رھم ألف د  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

استثمارات في سندات  
 1,679,238  1,660,273  04,3397  787,226  974,899  873,047 متداولة 

 
%) سنویاً. تحتفظ المجموعة  7.50% إلى  1.63:  2020دیسمبر    31% ( 7.50% إلى  1.63تحمل ھذه السندات فوائد بمعدالت من  

 2022بالقیمة االسمیة من  األداة. وھذه السندات قابلة لالسترداد  لى مدى عمر  عقدیة  بھذه االستثمارات بھدف استالم تدفقات نقدیة تعا
 ) بناًء على تواریخ االستحقاق. 2055إلى  2021: من 2020دیسمبر  31(  2055إلى 

 
 تبعاد معینةسیات اخالل السنة، قامت المجموعة بمراجعة محفظتھا من الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة وقامت بعمل

   ألعمال.ا تأثیر على نموذج اضمن توجیھات المعیار، والتي لم یكن لھ
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 (تابع)  استثمارات مالیة 10
 

 الحركات في االستثمارات المالیة  10-5
 

 الحركات في االستثمارات المالیة كالتالي:
 

 

القیمة العادلة من  
لربح أو  ا  خالل

  الخسارة 

القیمة العادلة من  
خل  الد خالل

 المجموع   المطفأة  التكلفة  امل اآلخر شال
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        

 2,480,226  1,628,211  474,376  377,639 2020ینایر  1في 
 654,520  408,640  120,981  124,899 مشتریات

 ) 542,120(  ) 206,503(  ) 143,273(  ) 192,344( استبعادات
 ) 146,329(  ) 146,329(  -  - استحقاقات 

 ) 5,401(  ) 5,401(  -  - إطفاء 
 548  548  -  - مستحقة حركة في فوائد 

 74,924  -  ) 8,890(  83,814 تغیّرات في القیمة العادلة 
 72  72  -  - تحریر االنخفاض في القیمة 

 2,516,440  1,679,238  443,194  394,008 2020دیسمبر  31في 
 575,258  144,042  260,675  170,541 مشتریات 

 ) 296,038(  ) 5,1917(  ) 154,767(  ) 124,076( استبعادات 
 ) 139,412(  ) 139,412(  -  - استحقاقات 

 ) 6,082(  ) 6,082(  -  - إطفاء 
 137  137  -  - حركة في فوائد مستحقة 
 70,727  -  64,284  6,443 تغیّرات في القیمة العادلة 

 ) 455(  ) 455(  -  - القیمة  اض فيمخصص االنخف
 2,720,575  0,2731,66  613,386  446,916 2021دیسمبر  31في 

 
 . 2020و 2021دیسمبر  31لم یكن ھناك عملیات إعادة تصنیف بین فئات االستثمارات المالیة خالل السنة المنتھیة في 

 
 المطفأة خالل السنة كما یلي: ة بالتكلفة سالمقا كانت الحركات في مخصص انخفاض قیمة االستثمارات المالیة  10-6

 
 2021  2020 
 درھم  ألف  ألف درھم  
    

 4,030  3,958 في بدایة السنة 
 ) 72(  455 تحمیل / (تحریر) خالل السنة 

 3,958  4,413 الرصید في نھایة السنة 
 

في   االئت 2020و  2021دیسمبر    31كما  تـركیزات جوھریة في مخاطر  توجد  ل، ال  الدین  سمان  تُمثل  ندات  المطفأة.  بالتكلفة  المقاسة 
 أعاله الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لتلك الموجودات.  یمة الدفتـریة الموضحةالق
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 مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین  11
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

    مطلوبات عقود التأمین 
 2,295,448  ,222,3702 ات قائمة ب مطال

 601,209  450,645 نةاحتیاطي المطالبات المتكبدة غیر المعل
 133,755  113,442 صندوق التأمین على الحیاة

 1,295,244  1,346,425 ) 1-24اط غیر مكتسبة (إیضاح أقس
 391,701  426,321 )3-11مطلوبات مرتبطة بوحدات (إیضاح  

 7,642  7,399 موزعة خسائر غیر  ةتسوی  احتیاطي مصاریف
 4,566,602  4,724,999 
    

    عقود إعادة التأمین موجودات  
 ) 1,838,783(  ) 1,740,575( مطالبات قائمة 

 ) 321,632(  ) 221,412( احتیاطي المطالبات المتكبدة غیر المعلنة
 ) 24,981(  ) 21,502( صندوق التأمین على الحیاة

 ) 683,744(  ) 716,477( ) 1-24ضاح ی بة (إأقساط غیر مكتس
 )2,699,966 (  )2,869,140 ( 
    

    بالصافي  -وبات عقود التأمین  مطل
 456,665  481,795 مطالبات قائمة 

 279,577  229,233 احتیاطي المطالبات المتكبدة غیر المعلنة
 108,774  91,940 ) 2-11یاة (إیضاح صندوق التأمین على الح

 611,500  629,948 ) 1-24سبة (إیضاح ت یر مكأقساط غ
 391,701  426,321 )3-11مطلوبات مرتبطة بوحدات (إیضاح  

 7,642  7,399 احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة 
 1,866,636  1,855,859 

 
ف اإلمارات العربیة ادرة عن مصرصیة التم اعتماد االحتیاطات الفنیة من قبل الخبیر االكتواري المعین من الشركة وفقاً للوائح المال

المركز التأمینالمتحدة  ھیئة  (سابقاً،  اإلیضاح  ي  في  الفنیة  المخصصات  حول  ملخص  عن  اإلفصاح  تم  المالیة    33).  البیانات  حول 
 الموحدة. 

 
 ة لموزعحركة مخصص المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة لكن غیر المعلنة ومصاریف تسویة الخسائر غیر ا 11-1

 
  2021  0202 
 الصافي   اإلجمالي   الصافي   اإلجمالي   
 ألف درھم   ألف درھم   لف درھم أ  ألف درھم   
         

 596,541  2,432,482  743,884  2,904,299  ینایر 1في 
 1,104,136  2,755,770  1,098,618  2,417,258  ) 2-24یضاح إ( مطالبات متكبدة خالل السنة

 ) 956,793(  ) 2,283,953(  ) 1,124,075(  ) 2,641,143(  ) 2-24یضاح إ(سنة  مطالبات مسددة خالل ال 
 743,884  2,904,299  718,427  2,680,414  دیسمبر  31في 
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 (تابع)  مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین 11
 

    صندوق التأمین على الحیاة  11-2
    
 الصافي   اإلجمالي  
 م درھألف    ألف درھم  

 142,302  172,799 2020ینایر  1في 
 ) ,52833(  ) 39,044( الحركة خالل السنة 

 108,774  133,755 2020دیسمبر  31في 
 ) 16,834(  ) 20,313( الحركة خالل السنة 

 91,940  113,442 2021دیسمبر  31في 
    

 
 ألف درھم  مطلوبات مرتبطة بوحدات    11-3

  
 24332,3 2020نایر ی  1في 

 59,377 لحركة خالل السنة ا
 391,701 2020دیسمبر  31في 

 34,620 نة الحركة خالل الس
 426,321 2021دیسمبر  31في 

 
یوضح الجدول التالي حساسیة قیمة مطلوبات عقود التأمین المفصح عنھا في ھذا اإلیضاح للتحركات في االفتراضات المستخدمة في  

والمضمونة، لن تتسبب    ألجل ذات الشروط الثابتةللمطلوبات المترتبة على عقود التأمین طویلة ا  ةب لنستقدیر مطلوبات عقود التأمین. با
التغییرات في االفتراضات في حدوث تغییر في مبلغ المطلوبات، ما لم یكن التغییر شدیدًا بما فیھ الكفایة إلجراء تعدیل اختبار كفایة 

تغیر المعني  الجدول أدناه مستوى الم  بناًء على نتائج اختبار كفایة االلتزام. یوضح  ،2020أو    2021االلتزام. لم تنشأ خسائر في عام  
 الذي سیؤدي إلى إجراء تعدیل، ثم یشیر إلى تعدیل االلتزام المطلوب نتیجة لمزید من التدھور في المتغیر.

 
الزیادة / (النقص) صافي صندوق التأمین على    التغیر في االفتراضات  التصّور 

 ة حیا ال
   2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم    
      

 620  518  % 10+ الوفیات/ المرض 
 ) 3,149(  ) 2,541(  نقطة أساس  75+ معدل الخصم 

 ) 625(  ) 522(  %10- الوفیات/ المرض 
 3,400  2,735  نقطة أساس  75- معدل الخصم 
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 ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین 12
 

 2021  2020 
 ألف درھم   درھم   فأل 
    

 481,652  497,803 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 
 ) 191,133(  ) 165,959( تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة ناقصاً: 

 19290,5  331,844 صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 
    

 06,5925  11470,6 ن مبالغ مستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمی 
 ) 223,048(  ) 256,600( تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة ناقصاً: 
 283,544  214,011 المبالغ المستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین صافي 

 574,063  545,855 مجموع الذمم المدینة من التأمین وإعادة التأمین 
 

 تأمین حسب الموقع ذمم مدینة من التأمین وإعادة ال 12-1
 

 2020  2021 المتحدة  اإلمارات العربیة  لخدا
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 387,447  399,109 لغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء مبا
 ) 155,580(  ) 133,472( تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة ناقصاً: 

 231,867  637265, صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 
    

 451,286  408,811 من شركات التأمین/ إعادة التأمین  ةقستحمبالغ م
 ً  ) 203,486(  ) 232,585( تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة : ناقصا

 247,800  176,226 صافي المبالغ المستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین 
 479,667  863144, ة التأمین داخل اإلمارات العربیة المتحد  مجموع الذمم المدینة من التأمین وإعادة

 
 2020  2021 خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

 ألف درھم   ألف درھم  
    

 94,205  98,694 غ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء مبال
 ) 35,553(  ) 32,487( تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة ناقصاً: 

 58,652  66,207 لمستحقة من حملة الوثائق والوسطاء صافي المبالغ ا
    

 55,306  61,800 مبالغ مستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین 
 ) 19,562(  ) 24,015( تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة اً: ناقص
 35,744  37,785 ي المبالغ المستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین صاف

 94,396  103,992 تحدة ملة امم المدینة من التأمین وإعادة التأمین خارج اإلمارات العربی مجموع الذ
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 ع)(تاب لتأمین وإعادة التأمین ذمم مدینة من ا 12
 

   أعمار الذمم المدینة من التأمین وإعادة التأمین   12-2
 

 تأخر سدادھا حسب عدد األیام  2021دیسمبر  31في 
ً یو 30<  غیر مستحقة بعد   ً  90إلى  30  ما ً  180إلى  91  یوما ً یوم  181≥   یوما  وع المجم  ا
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

 101,450  428  3,387  8,137  20,766  68,732 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 
 39,530  6,819  7,360  ,7356  5,048  13,568 مبالغ مستحقة من شركات التأمین

 174,481  12,095  10,628  13,424  12,397  125,937 ن ی أممبالغ مستحقة من شركات إعادة الت 
 229,081  ) 16,722(  2,417  14,723  36,020  192,643 وسطاء مستحقة من  مبالغ

 1,313  72  423  52  254  512 ذمم مدینة أخرى 
 45,8555  22,69  24,215  43,071  74,485  401,392 بالصافي  -دة التأمین ذمم مدینة من التأمین وإعا 

 
 

 تأخر سدادھا حسب عدد األیام  2020دیسمبر  31في 
ً  30<  بعد غیر مستحقة  ً  90إلى  30  یوما ً  180 إلى 91  یوما ً  181≥   یوما  المجموع   یوما
 ف درھم أل  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

 70,736  ) 2,362(  1,230  4,721  729,10  56,175 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 
 57,518  20,820  8,455  5,395  9,135  71313, مبالغ مستحقة من شركات التأمین

 226,026  9,950  8,6524  28,286  31,017  108,121 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین 
 218,951  ) 441,13(  ) 5,565(  25,714  27,036  184,910 مبالغ مستحقة من وسطاء 

 832  385  -  94  162  191 ذمم مدینة أخرى 
 574,063  15,649  52,772  64,210  78,322  363,110 بالصافي -ن التأمین وإعادة التأمین ذمم مدینة م
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 (تابع) ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین 12
 

 تابع) ( نأعمار الذمم المدینة من التأمین وإعادة التأمی    12-2
 

 وقع ن وإعادة التأمین حسب الم أعمار الذمم المدینة من التأمی 12-2-1
 

 داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
 

 تأخر سدادھا حسب عدد األیام  2021دیسمبر  31في 
ً  30<  غیر مستحقة بعد   ً  90إلى  30  یوما ً  180إلى  91  یوما ً  181≥   یوما  المجموع   یوما
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   لف درھم أ  ألف درھم   ألف درھم  
            

 87,825  ) 629(  2,445  5,947  13,942  66,120 حملة الوثائق  مبالغ مستحقة من
 ,59918  3,555  6,857  2,384  2,579  3,224 مبالغ مستحقة من شركات التأمین

 157,627  13,687  10,303  620,41  ) 1,146(  0,16312 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین 
 176,491  ) 17,640(  ) 243(  13,493  33,245  147,636 مبالغ مستحقة من وسطاء 

 1,321  70  423  52  254  522 ذمم مدینة أخرى 
 441,863  ) 957(  19,785  36,496  48,874  337,665 بالصافي  -ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین 

 
 

 تأخر سدادھا حسب عدد األیام  2020ر ب مسدی  31في 
ً  30<  غیر مستحقة بعد  ً  90لى إ 30  یوما ً  180إلى  91  یوما ً  181≥   یوما  المجموع   یوما
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

 64,045  ) 346,3(  1,072  4,203  6,672  55,732 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 
 30,250  17,721  165,3  3,118  4,934  ) 884( مبالغ مستحقة من شركات التأمین

 217,550  5,507  47,425  27,529  29,592  107,497 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین 
 166,966  ) 15,891(  ) 8,658(  22,552  22,259  146,704 مبالغ مستحقة من وسطاء 

 856  393  21  89  162  191 أخرى  ةن ی ذمم مد
 ,667479  4,096  45,221  57,491  63,619  309,240 بالصافي -ین ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأم 
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 (تابع)ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین  12
 

 (تابع)  مم المدینة من التأمین وإعادة التأمینأعمار الذ   12-2
 

 (تابع)قع م المدینة من التأمین وإعادة التأمین حسب المومذأعمار ال 12-2-1
 

 ت العربیة المتحدة خارج اإلمارا
 

 تأخر سدادھا حسب عدد األیام  2021دیسمبر  31في 
ً  30<  غیر مستحقة بعد   ً  90إلى  30  یوما ً  180إلى  91  یوما ً  181≥   یوما  المجموع   یوما
 ألف درھم   ألف درھم   م ھألف در  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

 13,625  1,057  942  2,190  6,824  122,6 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 
 20,931  3,264  503  4,351  2,469  4410,3 مبالغ مستحقة من شركات التأمین

 ,45816  ) 1,592(  325  ) 1,196(  13,543  5,774 ركات إعادة التأمین مبالغ مستحقة من ش
 52,590  918  2,660  1,230  2,775  45,007 مبالغ مستحقة من وسطاء 

 ) 8(  2  -  -  -  ) 10( ذمم مدینة أخرى 
 2103,99  3,649  4,430  6,575  25,611  63,727 بالصافي  -ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین 

 
 

 تأخر سدادھا حسب عدد األیام  2020دیسمبر  31في 
ً  30<  بعد ةقغیر مستح  ً  90إلى  30  یوما ً  180إلى  91  یوما ً  181≥   یوما  مجموع ال  یوما
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

 6,691  1,272  158  518  4,300  443 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 
 27,268  3,099  ,0943  2,277  104,2  14,597 مبالغ مستحقة من شركات التأمین

 8,476  4,443  1,227  757  1,425  624 مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین 
 51,985  2,747  3,093  3,162  4,777  38,206 مبالغ مستحقة من وسطاء 

 ) 24(  ) 8(  ) 21(  5  -  - ذمم مدینة أخرى 
 94,396  11,553  7,551  6,719  14,703  53,870 يفابالص -ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین 
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 (تابع)تأمین وإعادة التأمین ذمم مدینة من ال  12
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعةالحركة في  12-3
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعةالمدینة من التأمین وإعادة التأمین مع مخصص الختامي للذمم  الخسائر االئتمانیة المتوقعةیتطابق مخصص 
 یلي: ااالفتتاحي كم

 
 2021  2020 
 رھم ألف د  ألف درھم  
    
 441,071  414,181 ینایر  1االفتتاحي كما في  الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 13,441  23,905 الخسارة خالل السنة  المدرجة في الربح أو تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ) 39,771(  ) 12,652( تحصیلھا خالل السنة  ةمبالغ محذوفة لعدم قابلی 
 ) 560(  ) 2,875( بیةمالت األجن الحركات في صرف الع

 414,181  422,559 دیسمبر  31كما في  المتوقعةالخسائر االئتمانیة  
 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى 13
 

 1202  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 3,427  2,311 إیرادات مستحقة 
 24,213  33,086 بالغ مدفوعة مقدًمام

 586,6  5,836 دیون وسلفیات الموظفین
 62,347  75,508 ذمم مدینة أخرى 

 ) 79716,(  ) 16,797( 9عیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة وفقاً للم
 99,944  79,848 

 
 أرصدة بنكیة ونقد  14
  2021  2020 
 ألف درھم   درھم   فأل  
     

 396,458  359,413  ثالثة أشھر ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلیة تزید عن
 149,826  155,572  ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلیة خالل ثالثة أشھر 

 112,074  1,5466  حسابات جاریة ونقد 
 ) 777(  ) 536(  9دولي للتقاریر المالیة رقم لاقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة وفقاً للمعیار نا
  216,582  261,123 

 657,581  575,995  األرصدة البنكیة والنقد مجموع
 ) 458396,(  ) 359,413(  ن ثالثة أشھر عناقصاً: ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلیة تزید 

 777  536  9قاریر المالیة رقم ت لقاً للمعیار الدولي لمضافاً: مخصص االنخفاض في القیمة وف
 261,900  217,118  لنقدیة الموحد النقد وما في حكمھ لغرض بیان التدفقات ا

 
%  0.1: 2020دیسمبر    31% (18.25% إلى  0.1تتراوح معدالت الفائدة على الودائع الثابتة والحسابات تحت الطلب لدى البنوك من  

لدى  ألف درھم)    443,955:  2020مبر  دیس  31ألف درھم (  427,985دة البنكیة بقیمة  صر%) سنویاً. ویتم االحتفاظ باأل15.5إلى  
 بنوك في اإلمارات العربیة المتحدة. 

 
الدفتریة   قیمتھا  تبلغ  التي  والودائع  البنكیة  األرصدة  بعض  في    4,396تخضع  درھم  :  2020دیسمبر    31(  2021بر  دیسم  31ألف 

 مانات. ضلألف درھم) للرھن فیما یتعلق با 12,812
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 رأس المال  15

 
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
 

سھماً مصرحاً بھ ومصدراً ومدفوعاً بالكامل قیمة كل سھم درھم  461,872,125
 61,8724 ھم درھم واحد) سھماً قیمة كل س 461,872,125: 2020دیسمبر  31واحد ( 

 

461,872 
 

   احتیاطیات أخرى 16
احتیاطي   

  نظامي 
  احتیاطي

  تراتیجيس ا
 احتیاطي  

  عام 
 احتیاطي   

 طوارئ
احتیاطي إعادة   

  ي التأمین التنظیم
 

 المجموع 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم    ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

 1,356,684  -  13,947   808,051  303,750  230,936 2020ینایر  1الرصید في 
اطي إلى احتی تحویل من األرباح المحتجزة

  125,000  -  - ) 3-16ام (إیضاح ع
 

- 
 

-  125,000 
جزة إلى احتیاطي تحویل من األرباح المحت

  -  -  - ) 4-16الطوارئ (إیضاح 
 

1,370 
 

-  1,370 
تحویل من األرباح المحتجزة إلى احتیاطي 

  -  -  - )5-16(إیضاح  إعادة التأمین التنظیمي
 

- 
 

344  344 
 1,483,398  344  15,317   933,051  303,750  30,9362 2020دیسمبر  31الرصید في 

لمحتجزة إلى تحویل من األرباح ا
  -  -  115 ) 1-16االحتیاطي النظامي (إیضاح 

 
- 

 
-  115 

تحویل من األرباح المحتجزة إلى احتیاطي 
  -  -  - ) 4-16الطوارئ (إیضاح 

 
1,872 

 
-  1,872 

طي ا احتیتحویل من األرباح المحتجزة إلى 
  -  -  - )5-16إعادة التأمین التنظیمي (إیضاح 

 
- 

 
8,358  8,358 

 1,493,743  8,702  17,189   933,051  303,750  231,051 2021دیسمبر  31صید في الر
 

 احتیاطي نظامي  16-1
 

التجار الشركات  لقانون  یتعوفقاً  للشركة،  األساسي  والنظام  المتحدة  العربیة  اإلمارات  في  ت یة  إلى 10ویل  حین  السنة  ربح  من   %
% من رأس المال  50ھذا التحویل عندما یبلغ رصید االحتیاطي القانوني ما یعادل    انوني. ویجوز للشركة أن تقرر وقفاالحتیاطي الق

أن    ثص حی ء الحاالت المنصوص علیھا في القانون. قرر الشركاء وقف التخصی المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع باستثنا
   عملیة تحویل للشركة خالل السنة. المال. وعلیھ، لم یتم القیام بأي% من رأس 50االحتیاطي القانوني بلغ 

 
ویًا، حتى یصل إجمالي االحتیاطي  ٪ سن 5وفقًا للقانون التجاري التركي، یتم تخصیص االحتیاطي النظامي من األرباح القانونیة بمعدل  

ل السنة المنتھیة  وعلیھ، فقد تم إجراء التحویل خال  ركة التابعة (شركة دبي سیجورتا أي. اس). شع لل ٪ من رأس المال المدفو20إلى  
 . 2021دیسمبر  31في 

 
 احتیاطي استراتیجي  16-2

 
ن في الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة بناًء على توصیة  یمكن استخدام االحتیاطي االستراتیجي ألي غرض یحدده قرار المساھمی 

 . 2020و 2021تي ى االحتیاطي االستراتیجي خالل سن دارة. لم یتم القیام بأي عملیة تحویل إل س اإلمجل
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 (تابع) احتیاطیات أخرى 16
 

 احتیاطي عام  16-3
 

إلى احتیاطي عام. ویجوز للشركة أن تقرر وقف ھذا التحویل  % من صافي ربح السنة  10وفقاُ للنظام األساسي المعدل، یتعین تحویل  
ب السن  توصی قوي  على  بناًء  العمومیة  الجمعیة  من  االرار  یصل  عندما  أو  اإلدارة،  مجلس  إلى  ة  العام  المال  50حتیاطي  رأس  من   ٪

 % من رأس المال المدفوع. 50المدفوع. قامت الشركة بإیقاف التخصیص حیث أن االحتیاطي العام بلغ 
 

األرباح المحتجزة  ملیون درھم من    125على تحویل مبلغ    2020  مارس  9وافق المساھمون في االجتماع العام السنوي المنعقد بتاریخ  
   العام.إلى االحتیاطي 

 
 فرع عمان  -احتیاطي الطوارئ  16-4

 
لقانون شركات التأمین (األمر الوزاري رقم  ) (ب) من الالئحة التنفیذیة  3(مكرر) (  10) (ج) والمادة  2(مكرر) (   10وفقاً للمادة رقم  

متكبدة غیر المعلنة في حالة  المطالبات القائمة والمطالبات ال% من صافي  10طنة ُعمان، یتم تحویل نسبة  ل في س)، وتعدیالتھ،  5/80
العام و التأمین  الحیاة1أعمال  التأمین على  الحیاة للسنة في حالة أعمال  التأمین على  التقریر من    ٪ من إجمالي أقساط  نھایة فترة  في 

المحتجزة أو    ماني. في حالة عدم كفایة األرباحملیون لایر ع  5حتى یعادل ھذا االحتیاطي    وارئاألرباح المحتجزة إلى احتیاطي الط 
االحتیاطي  مركز الخسارة المتراكمة، سیتم تعدیل العجز في التحویل مقابل األرباح المحتجزة للسنوات المستقبلیة. ال یجوز استخدام  

 مان. بدون موافقة مسبقة من ھیئة السوق المالیة بسلطنة ع
 

 ة عملیات اإلمارات العربیة المتحد  -احتیاطي إعادة التأمین التنظیمي   16-5
 

الصادر عن مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي (سابقًا،   2019) لسنة  23من القرار رقم (  34وفقًا للمادة رقم  
ثم  ھیئة لمدة  والساري  المتحدة)  العربیة  اإلمارات  دولة  في  من    انیة التأمین  شھًرا  المجمو  ، 2019مایو    15عشر  بإنشاء  قامت  عة 

التأمین إعادة  بمبلغ    احتیاطي  في    8,358التنظیمي  المنتھیة  للسنة  درھم  دیسمبر    2021دیسمبر    31ألف  ألف    344:  2020(لشھر 
نسبتھ   المجموعة في دولة  ٪ من إجم0.5درھم)، ویمثل ما  تنازلت عنھا  التي  التأمین  إعادة  أقساط  في  ااإلم الي  المتحدة  العربیة  رات 

المخصص على أساس سنوي وعدم التصرف فیھ دون الحصول على موافقة  ال. یجب على المجموعة تجمیع ھذا  جمیع فئات األعم
 اً، ھیئة التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة). خطیة من المدیر العام لمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي (سابق

 
 نھایة الخدمة للموظفین  افآتمك 17

 
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 38,152  39,090 في بدایة السنة الرصید 
 6,246  5,917 المحّمل للسنة 

 ) 5,308(  ) 5,270( المسدد خالل السنة 
 39,090  39,737 الرصید في نھایة السنة 
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 ذمم تأمین دائنة وذمم دائنة أخرى  18
 

 من التأمین وإعادة التأمین ائنةذمم د 18-1
 

  2021  2020 

 

داخل   
اإلمارات  
العربیة  

  حدة المت

خارج  
رات  اإلما

العربیة  
  المجموع   المتحدة 

داخل  
اإلمارات  

العربیة 
  المتحدة

خارج  
اإلمارات  

العربیة 
 المجموع   المتحدة

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ھم ألف در  
             

 137,831  56,750  81,081  129,212  62,847  66,365  مبالغ مستحقة إلى حملة الوثائق والوسطاء 
 3,632  899  2,733  5326,  3,407  3,125  مبالغ مستحقة إلى شركات التأمین

 218205,  21,014  184,204  213,166  31,299  181,867  دة التأمین مبالغ مستحقة إلى شركات إعا
 ً  4,413  4,157  256  2,390  2,134  256  أقساط محصلة مقدما

 20,491  4,345  16,146  34,347  3,853  30,494  دائنة أخرى ذمم تأمین 
  282,107  103,540  385,647  284,420  87,165  371,585 

 
 ائنة أخرى ذمم د 18-2

 
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 21,249  23,981 للموظفین ةستحقتكالیف م
 155,072  133,078 ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

 157,059  176,321 
 

 إیرادات عموالت مؤجلة  19
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 67,564  81,295 الرصید في بدایة السنة 
 208,763  221,458 الت مقبوضة خالل السنة عمو

 ) 195,032(  ) 228,609( الل السنة خسبة إیرادات عموالت مكت 
 81,295  474,14 الرصید في نھایة السنة 

 
 صافي إیرادات االستثمار  20

 
 إیرادات فوائد من موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة  20-1

 
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    
 71667,  65,463 رادات فوائد من استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة إی 

 27,835  37,625 إیرادات فوائد من ودائع بنكیة 
 103,088  95,551 
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 (تابع)  صافي إیرادات االستثمار 20
 

 بالصافي  -استثمار أخرى (مصاریف)  / إیرادات  20-2
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

ربح ال  ت توزیعات األرباح من استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خاللإیرادا
 23,979  36821, اآلخر  شاملالدخل ال   والخسارة وبالقیمة العادلة من خالل

 ,8487  7,658 إیرادات من تأجیر االستثمارات العقاریة
 ) 23,876(  13,114 ) 7أرباح / (خسائر) القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة (إیضاح 

القیمة العادلة من خالل الربح أو  أرباح / (خسائر) القیمة العادلة من استثمارات مالیة ب 
 ) 114(  3,052 حدات) الستثمارات المرتبطة بواناء الخسارة (باستث 

ع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  أرباح / (خسائر) محققة من بی 
 ) 2,276(  157 الخسارة 

 ) 14,176(  ) 9,986( مصاریف االستثمار األخرى 
ودائع ل ة واة االستثمارات المالیة بالتكلفة المطفأة واألرصدمخصص االنخفاض في قیم

 ) 27(  ) 214( ) 14واإلیضاح  10(اإلیضاح   9البنكیة وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 35,149  )8,642 ( 

 
   مصاریف عمومیة وإداریة 21

 
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 ) 193,437(  ) 192,590( تكالیف الموظفین
 ) 70822,(  ) 528,06( االستھالك واإلطفاء 

 ) 6,408(  ) 4,905( عقود إیجار قصیرة األجل  -تكالیف اإلیجار 
 ) 60,288(  ) 57,071( نوعة أخرى مصاریف مت 

 )282,631 (  )282,841 ( 
 

 ربحیة السھم  22
 

  0212  2020 
 194,258  206,392  ربح السنة العائد إلى مالك الشركة (ألف درھم) 

 461,872,125  125461,872,  المتوسط المرجح لعدد األسھم 
 0.42  0.45  لسھم (درھم) الربحیة األساسیة والمخفّضة ل

 
شركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في  تم احتساب ربحیة السھم األساسیة من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مالكي الی 

جدیدة قد تؤثر على  سھم حیث أن الشركة لم تصدر أي أدوات  ل یة لیر. تعادل الربحیة المخفضة للسھم الربحیة األساسنھایة فترة التقر
 الممارسة. ربحیة السھم عند 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 23
 

تي یسیطرون علیھا ھم وعائالتھم قة من كبار المساھمین بالمجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التتألف األطراف ذات العال
 ر موظفي اإلدارة.فوذاً إداریاً فعاالً، إضافة إلى كبان یھا والتي یمارسون عل

 
 اف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كالتالي: أرصدة األطر 23-1

 
 2021  0202 
 ألف درھم   ألف درھم  

    األرصدة مع المساھم الرئیسي: 
 85,186  55,222 نقدیة وبنكیة  أرصدة

 57,477  4262,3 استثمارات مالیة
 10,000  10,000 ودائع نظامیة

    
    المساھم الرئیسي:مبالغ مستحقة من / (إلى) 
 2,726  2,078 صافي ذمم التأمین المدینة

 ) 4,932(  ) 2,587( الدائنة األخرى  مین الدائنة والذممصافي ذمم التأ
    

علیھا نفوذاً  نارسومستحقة من / (إلى) أعضاء مجلس اإلدارة وشركات یممبالغ 
  إداریاً جوھریاً: 

 
 

 9,6371  10,245 صافي ذمم التأمین المدینة
 ) 2,191(  ) 2,271( صافي ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 
 

 لي: المعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كالتا  23-2
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  

    عقود التأمین مع المساھم الرئیسي: ناشئة منلت االمعامال
 67,670  64170, إجمالي أقساط التأمین

 ) 47,368(  ) 62,238( إجمالي المطالبات المسددة 
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  

    المعامالت األخرى مع المساھم الرئیسي: 
 835  328 یرادات الفوائد إ

 2,144  - اح إیرادات توزیعات األرب 
 ) 8,283(  ) 2,738( مصاریف أخرى 
 ) 3,992(  ) 826,3( مصاریف إیجار 

    
لیھا نفوذاً معامالت ناشئة من عقود التأمین مع أعضاء مجلس اإلدارة وشركات یمارسون ع

 إداریاً جوھریاً: 
   

 9,2693  26,727 إجمالي أقساط التأمین
 ) ,81121(  ) 14,586( إجمالي المطالبات المسددة 

    
    إداریاً جوھریاً: معامالت أخرى مع أعضاء مجلس اإلدارة وشركات یمارسون علیھا نفوذاً 

 ) 5,626(  ) 6,034( مصاریف أخرى 
 

المعام المجموعة  فيأبرمت  السائدة  الشروط  بنفس  تقریباً  العالقة  ذات  األطراف  مع  أعاله  مع   الت  المماثلة  للمعامالت  الوقت  نفس 
 الغیر.
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 (تابع)امالت وأرصدة األطراف ذات العالقة عم 23
 

 رة تعویضات كبار موظفي اإلدا  23-3
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 ) 2,250(  ) 02,25( أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 ) 4,822(  ) 4,822( رواتب ومنافع 

 ) 351(  ) 478( مكافآت نھایة الخدمة 
 )7,550 (  )7,423 ( 

 
 اعات ط معلومات الق 24

 
المجموعة تنظیم  یتم  إداریة،  التأمین  ألغراض  أعمال:  قطاعات  ثالثة  الصحي،    في  التأمین  ذلك  في  بما  الحیاة  على  والتأمین  العام، 

ین الطاقة والمركبات والحوادث العامة والتأمین قطاع التأمین العام أساساً تأمین الممتلكات والتأمین الھندسي وتأمواالستثمارات. یشمل  
حیاة (المشاركة وغیر المشاركة) والتأمین الصحي  لى الحیاة التأمین الفردي على الوالتأمین البحري. ویتضمن قطاع التأمین ع  ي الجو

الحیاة   على  الجماعي  قطاعوالتأمین  ویشمل  باالستثمار.  المرتبطة  المنتجات  وكذلك  الشخصیة  االستثمارات    والحوادث  االستثمار 
   مجموعة الخاصة.دائع لدى البنوك وإدارة النقد لحسابات الو(المالیة وغیر المالیة) وال

 
  یر العملیات الرئیسي صانع القرار.ي األساس الذي تقوم المجموعة بموجبھ بإعداد معلوماتھا القطاعیة الرئیسیة لمدھذه القطاعات ھ
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 (تابع) معلومات القطاعات  24
 

 یتم عرض معلومات القطاعات أدناه: 
 

   قطاعلإیرادات ا  24-1
 

 المجموع   على الحیاة والتأمین الصحيالتأمین   التأمین العام  
 الصافي   إعادة التأمین   اإلجمالي   الصافي   إعادة التأمین   اإلجمالي   الصافي   إعادة التأمین   جمالي اإل 
 م ألف درھ  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

2021                  
 1,585,403  ) 1,953,527(  ,538,9303  1,006,986  ) 897,659(  1,904,645  578,417  ) 1,055,868(  1,634,285 أقساط تأمین 

ة في مخصص األقساط غیر الحرك
المكتسبة وصندوق التأمین على الحیاة 

 26,653 وبات المرتبطة بوحدات والمطل

 

13,187 

 

39,840  )513,116 ( 

 

44,882 

 

)71,631 (  )89,860 ( 

 

58,069 

 

)31,791 ( 
 1,553,612  ) 1,895,458(  9,0703,44  935,355  ) 852,777(  1,788,132  618,257  ) 1,042,681(  1,660,938 تسبةأقساط التأمین المك

یسمبر  د  31األقساط غیر المكتسبة كما في 
2021 631,560 

 
)395,340 ( 

 
236,220  714,865 

 
)321,137 ( 

 
393,728  1,346,425 

 
)716,477 ( 

 
629,948 

                  
2020                  

 1,633,102  ) 1,952,002(  3,585,104  947,576  ) 851,020(  ,5961,798  685,526  ) 1,100,982(  1,786,508 أقساط تأمین 
غیر  ركة في مخصص األقساطالح

ى الحیاة لالمكتسبة وصندوق التأمین ع
 ) 69,863( والمطلوبات المرتبطة بوحدات 

 

22,260 

 

)47,603 (  88,120 

 

)41,456 ( 

 

46,664  18,257 

 

)19,196 ( 

 

)939 ( 
 1,632,163  ) 1,971,198(  3,3613,60  994,240  ) 892,476(  1,886,716  637,923  ) 1,078,722(  6451,716, أقساط التأمین المكتسبة

دیسمبر  31ي ة كما فب األقساط غیر المكتس
2020 690,783 

 
)407,490 ( 

 
283,293  604,461 

 
)276,254 ( 

 
328,207  1,295,244 

 
)683,744 ( 

 
611,500 
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   مطالبات القطاع 24-2
 

 المجموع   ین الصحيالتأمین على الحیاة والتأم  التأمین العام  
 الصافي   إعادة التأمین   اإلجمالي   الصافي   إعادة التأمین   اإلجمالي   ي ف الصا  إعادة التأمین   اإلجمالي  
 ألف درھم   درھم   ألف  ألف درھم   ألف درھم   درھم   ألف  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

2021                  
 1,124,075  ) 1,517,068(  2,641,143  359,793  ) 959,537(  1,752,896  330,716  ) 557,531(  47888,2 المطالبات المسددة 

التغیرات في مخصص المطالبات  
 25,130  98,208  ) 73,078(  1,867  28,228  ) 26,361(  23,263  69,980  ) 46,717( ائمةالق

غیر  الحركة في المطالبات المتكبدة
یف  المعلنة واحتیاطي مصار

 ) 50,587(  100,220  ) 150,807(  ) 49,678(  103,099  ) 52,7771(  ) 909(  ) 2,879(  1,970 تسویة خسائر غیر موزعة 
 1,098,618  ) 1,318,640(  ,2582,417  745,548  ) 828,210(  1,573,758  353,070  ) 490,430(  843,500 متكبدة المطالبات ال

                  
2020                  

 956,793  ) 1,327,160(  2,283,953  725,362  ) 750,313(  ,475,6751  431,231  ) 576,847(  808,278 المطالبات المسددة 
لتغیرات في مخصص المطالبات  ا

 38,295  ) 316,686(  354,981  ) 43,191(  4,9361  ) 58,127(  81,486  ) 331,622(  413,108 القائمة
ت المتكبدة غیر الحركة في المطالبا 

المعلنة واحتیاطي مصاریف  
 109,048  ) 7,788(  116,836  93,968  ) 7,5392(  121,507  15,080  19,751  ) 4,671( غیر موزعة  رتسویة خسائ 

 1,104,136  ) 1,651,634(  2,755,770  776,139  ) 762,916(  39,0551,5  327,997  ) 888,718(  1,216,715 المطالبات المتكبدة
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   نتائج القطاع 24-3
 

 2020دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  
  

 التأمین العام 
التأمین على الحیاة   

 والتأمین الصحي 
  

 المجموع 
  

 ام ن العالتأمی 
التأمین على الحیاة   

 والتأمین الصحي
  

 المجموع 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   درھم   ألف  ألف درھم  
 1,632,163  994,240  923637,  1,553,612  935,355  618,257 صافي أقساط التأمین المكتسبة             

 ) 1,104,136(  ) 776,139(  ) 327,997(  ) 1,098,618(  ) 745,548(  ) 353,070( صافي المطالبات المتكبدة 
            

 195,032  50,440  144,592  9228,60  86,558  142,051 ت عموالت إعادة التأمین اداإیر
 ) 324,485(  ) 107,436(  ) 217,049(  ) 86327,2(  ) 140,146(  ) 187,140( مصاریف عموالت 

 42,368  46,230  ) 3,862(   42,701  41,291  1,410 ة االكتتاب إیرادات / (مصاریف) أخرى تتعلق بأنشط
 ) 87,085(  ) 10,766(  ) 76,319(  ) 55,976(  ) 72,291(  ) 43,679( العموالت والمصاریف األخرى صافي

            
 440,942  207,335  233,607  399,018  177,510  221,508 ب صافي إیرادات االكتتا 

            
 90,296      138,323     إیرادات االستثمار صافي

 ) 282,841(      ) 282,631(     یة مصاریف عمومیة وإدار
 ) 2,250(      ) 2,250(     ء مجلس اإلدارة امكافآت أعض

لى الذمم المدینة من التأمین وإعادة  ع  تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 التأمین 

     
 )23,905 ( 

      
 )13,441 ( 

 -      ) 3,569(     ) 32ة (إیضاح خسارة من استبعاد شركة تابع
 ) 35,272(      ) 18,049(     بالصافي  -خرى مصاریف أ

 7,43419      206,937     الربح قبل الضریبة 
 ) 886(      ) 812(     مصاریف ضریبة الدخل 

 196,548      206,125     ربح السنة 
            

            العائد إلى 
 194,258      206,392     ُمّالك الشركة 

 2,290      ) 672(     حصص غیر مسیطرة 
     206,125      196,548 
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  نتائج القطاع حسب التوزیع الجغرافي 24-4
 

 2020دیسمبر  31للسنة المنتھیة في   2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  

 
ل مجلس التعاون  دو 

  المجموع   كیا تر  الخلیجي 
دول مجلس التعاون  

 المجموع   ركیا ت   الخلیجي 
 رھم ألف د  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
 1,632,163  31,800  1,600,363  1,553,612  29,036  1,524,576 صافي أقساط التأمین المكتسبة             

 ) 1,104,136(  ) 126,52(  ) 1,077,615(  ) 1,098,618(  ) 35,288(  ) 1,063,330( ات المتكبدة صافي المطالب
            

 195,032  21,340  173,692  609228,  20,986  207,623 إیرادات عموالت إعادة التأمین 
 ) 324,485(  ) 20,178(  ) 304,307(  ) 327,286(  ) 3418,6(  ) 308,652( مصاریف عموالت 

 42,368  ) 593(  42,961  42,701  415  42,286 علق بأنشطة االكتتاب إیرادات / (مصاریف) أخرى تت 
 ) 87,085(  569  ) 87,654(  ) 55,976(  7672,  ) 58,743( صافي العموالت و(المصاریف) / اإلیرادات األخرى 

            
 2440,94  5,848  435,094  18399,0  ) 3,485(  402,503 صافي إیرادات / (مصاریف) االكتتاب

            
 90,296  14,341  75,955  138,323  25,162  113,161 مارصافي إیرادات االستث 

 ) 282,841(  ) 17,782(  ) 265,059(  ) 282,631(  ) 14,142(  ) 268,489( مصاریف عمومیة وإداریة 
 ) ,2502(  -  ) 2,250(  ) 2,250(  -  ) 2,250( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

لى الذمم المدینة من التأمین  ع  تحمیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 وإعادة التأمین 

 
)23,905 ( 

  
- 

  
)23,905 ( 

  
)13,441 ( 

  
- 

  
)13,441 ( 

 -  -  -  ) 3,569(  -  ) 3,569( ) 32خسارة من استبعاد شركة تابعة (إیضاح 
 ) 5,2723(  4,452  ) 72439,(  ) 4918,0(  ,5414  ) 22,590( بالصافي  -مصاریف أخرى 

 197,434  6,859  190,575  206,937  12,076  194,861 الربح قبل الضریبة 
 ) 886(  445  ) 1,331(  ) 812(  ) 3,561(  2,749 (مصاریف) ضریبة الدخل   إیرادات /

 196,548  7,304  189,244  206,125  8,515  197,610 ربح السنة 
            

            إلى العائد 
 194,258  4,775  189,483  206,392  8,515  97,8771 لشركة ُمّالك ا

 2,290  2,529  ) 239(  ) 267(  -  ) 267( رة حصص غیر مسیط 
 197,610  8,515  206,125  189,244  7,304  196,548 
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   موجودات ومطلوبات القطاع 24-5
 

 2020سمبر دی  31كما في   2021یسمبر د  31ما في ك 

  التأمین العام  

التأمین على  
الحیاة والتأمین  

  تأمین العام ال  المجموع   االستثمارات   الصحي 

التأمین على  
الحیاة والتأمین 

 المجموع   االستثمارات  الصحي 
 رھم ألف د  رھم ألف د  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   درھم ألف    ألف درھم   ألف درھم  
                
                موجودات ال

 8,6044  -  18,956  29,648  49,407  -  19,269  30,138 ممتلكات ومعدات 
 84,121  -  32,808  51,313  83,131  -  32,421  50,710 موجودات غیر ملموسة وشھرة 

 ,715449  715449,  -  -  462,829  462,829  -  - استثمارات عقاریة
 2,516,440  2,124,956  391,484  -  2,720,575  2,294,460  426,115  - استثمارات مالیة

 2,869,140  -  645,710  2,223,430  2,699,966  -  555,787  2,144,179 تأمینموجودات عقود إعادة ال
 574,063  -  223,885  8350,17  55545,8  -  212,883  332,972 ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین 

 154,765  -  78,586  76,179  150,381  -  79,413  70,968 استحواذ مؤجلة تكالیف 
 نقد وودائع لدى البنوك بفتراتیة وأرصدة بنك

 ,563829  -  323,530  506,033  748,441  -  291,892  456,549 استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر وودائع نظامیة  
 موجودات ة أخرى ومدفوعة مقدماً وذمم مدین  مبالغ

 81,499  -  31,785  49,714  104,530  -  40,767  63,763 الضریبة المؤجلة  
 7,607,910  2,574,671  1,746,744  3,286,495  7,565,115  2892,757,  1,658,547  3,149,279 مجموع الموجودات 

                
                المطلوبات 

 39,090  -  15,245  23,845  39,737  -  15,497  4,2402 لموظفینمكافآت نھایة الخدمة ل
 4,724,999  -  1,832,549  2,892,450  4,566,602  -  1,778,134  88,4682,7 مطلوبات عقود التأمین 

 371,585  -  4,91814  26,6672  385,647  -  150,402  235,245 ذمم دائنة من التأمین وإعادة التأمین 
 81,295  -  30,933  50,362  74,144  -  30,974  43,170 مؤجلة  ات عموالتإیراد

 319,171  -  124,476  194,695  270,127  -  105,350  164,777 ودائع إعادة التأمین المحتجزة ذمم دائنة أخرى و
 6,1405,53  -  2,148,121  0193,388,  ,2575,336  -  572,080,3  3,255,900 مجموع المطلوبات 
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   المعلومات الجغرافیة لموجودات ومطلوبات القطاع 24-6
 

 2020دیسمبر  31كما في   2021دیسمبر   31كما في  

 

دول مجلس  
التعاون  
  المجموع   تركیا   الخلیجي 

دول مجلس  
التعاون 
 المجموع   تركیا   الخلیجي 

 ألف درھم   درھم ألف   رھم ألف د  ألف درھم   لف درھم أ  لف درھم أ 
            

 7,9107,60  281,618  927,326,2  7,565,115  293,228  7,271,887 الموجودات 
 5,536,140  239,639  5,296,501  5,336,257  264,773  5,071,484 المطلوبات 

 
 مطلوبات طارئة  25

 
ائل األخرى الناشئة في سیاق العمل  ضمانات البنكیة والمسیتعلق بالموعة مطلوبات طارئة فیما  ن لدى المج، كا2021دیسمبر    31في  

 ملیون درھم). 86: 2020دیسمبر  31درھم ( ملیون 72االعتیادي بقیمة 
 

القضائیة في سیاق األعما الدعاوى  لبعض  التأمین،  العظمى من شركات  الغالبیة  مع  تمشیاً  المجموعة،  الطبیعیةتتعرض  تتوقع  ل  . ال 
المالي الموحد أو بیان ن یكون لنتائج ھذه الدعاوى القضائیة تأثیر جوھري علی األداء  رة قانونیة مستقلة، أ علی مشوالمجموعة، بناءً 

 المركز المالي الموحد للمجموعة. 
 

 التزامات  26
 

 التزامات الشراء  26-1
 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 م المحتفظ بھا بعض األسھباالكتتاب غیر المطلوب ل فیما یتعلقالتزامات 
 7,960  7,960 كاستثمارات  

 لى الممتلكات والمعدات والموجودات غیرالتزامات رأسمالیة مقابل االستحواذ ع
 10,064  08622, الملموسة   

 

 
 مخاطر التأمین  27

 
المؤسسة على  م إدارة مخاطر  . یشرف قسمستوى المجموعة  لمخاطر علىلدى المجموعة تخطیط قوي إلدارة المخاطر وفقًا لدرجات ا

ة التنفیذیة للمخاطر عن قصد لتكون خًطا ثانیًا لمنظومة الدفاع ولكنھا  اللجنة التنفیذیة للمخاطر وإطار إدارة المخاطر. تم تصمیم اللجن 
ى  ذیة للمخاطر علنة التنفی اطر. تجتمع اللجشكالت المختتكون من أعضاء في وضع یسمح لھم باتخاذ إجراءات تنفیذیة فوریة لمعالجة م
فعالة ثقافة  على  بالحفاظ  مستمر  التزام  المجموعة  لدى  أشھر.  ثالثة  كل  في    األقل  المجموعة  لنجاح  أنھا ضروریة  حیث  للمخاطر، 

الم  مع  معینة  مخاطر  ومراقبة  تنفیذ  مسؤولیات  تتماشى  المخاطر.  إلدارة  فعال  نظام  وتطویر  على  التن الحفاظ  الفردییندیرین  .  فیذیین 
 طر والرقابة. سؤولیة ضمان إجراء المستوى المناسب لمراجعة وتأكید تصنیفات / تقییمات المخاصحاب المخاطر میتحمل أ

 
نماذج  نتائج  على  بناًء  التحمل  واختبار  السیناریو  تحلیل  تنفیذ  خالل  من  المناخیة  التغیرات  لمخاطر  التعرض  بتقییم  المجموعة  تقوم 

ألحداال الطبی تعرض  الكوارث  خث  ومن  الت عیة  مراجعة  السیناریو  الل  تحلیل  یغطي  المالیة.  ومالءتھا  المجموعة  ربحیة  على  أثیر 
مخ جید  مجاالت  مال  برأس  تتمتع  المجموعة  أن  النتائج  تظھر  عام،  وبشكل  العائد.  وبیانات  والمخاطر  والبلدان  األعمال  من  تلفة 

 ر التحمل. مدرجة في اختبامختلفة الالسیناریوھات الل من جراء الستیعاب معظم الصدمات بشكل معقو
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 (تابع)  مخاطر التأمین 27
 

المنبثقة المخاطر  لجنة  المجموعة  في    أنشأت  اإلدارة  المؤسسة  2021عن مجلس  إدارة مخاطر  بالتحقق من إطار عمل  تقوم  والتي   ،
مل إدارة  اطر ضمن إطار عدارة المخر اإلشراف على إدارة، وتوفومدى الرغبة في المخاطرة لدى الشركة قبل تقدیمھا إلى مجلس اإل

 المخاطر ومدى الرغبة في المخاطرة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة . 
 
تشرف اللجنة التنفیذیة على إدارة مخاطر التأمین من خالل لجنة المخاطر، ولجنة إعادة التأمین، ولجنة االحتیاطي، ومنتدى الحسابات  

 ور متمیز تلعبھ في إطار حوكمة المخاطر.   ن ھذه اللجان دكل لجنة ملجنة التدقیق. لتراتیجیة والكبیرة واإلس
 

ة عن عدم الیقین حول التجربة الفعلیة و/ أو سلوك حامل الوثیقة الذي یختلف اختالفًا جوھریًا عن  مخاطر التأمین ھي المخاطر الناشئ 
تتضمن حاالت عدم التأمین.  بدایة عقد  في  األالتدفقات  ه مقدار وتوقیت  الیقین ھذ  المتوقع  والعموالت والمصروفات  النقدیة من  قساط 
 المستلمة بموجب عقد.والمطالبات ونفقات تسویة المطالبات المدفوعة أو 

 
یواج  الذي  الرئیسي  الخطر  فإن  والمخصصات،  األسعار  االحتمالیة على  نظریة  تطبیق  فیھا  یتم  التي  التأمین  لمحفظة عقود  ھ  بالنسبة 

، المطالبات الفعلیة ومدفوعات التعویضات عن القیمة المقدرة لمطلوبات التأمین  مثل في أن تزیدلتأمین یت من خالل عقود ا  المجموعة
أحداثاً   التأمین  أحداث  تعتبر  المقدرة.  تلك  عن  والتعویضات  المطالبات  مدفوعات  وحجم  تواتر  لزیادة  نتیجة  یحدث  قد  الذي  األمر 

إ یؤدي  مما  األعشوائیة  تغیر  والمبالغ  لى  لعداد  والتعالفعلیة  األسالیب  لمطالبات  باستخدام  المقدرة  تلك  سنة ألخرى عن  من  ویضات 
 اإلحصائیة. 

 
جارب السابقة إلى أنھ كلما زاد عدد عقود التأمین المتشابھة ضمن محفظة ما انخفض حجم التغیر النسبي في النتائج المتوقعة.  تشیر الت 

فإ ذلك،  إلى  المحفظة  وباإلضافة  ت ن  تنوعاً  احتمالاألكثر  بأي  قل  تأثرھا  وضعت  یة  المحفظة.  عناصر  من  عنصر  بأي  یلحق  تغیر 
لخاصة بھا بما یضمن تنویع أنماط مخاطر التأمین المقبولة وكذلك فئات ھذه المخاطر وتحقیق أكبر  المجموعة استراتیجیة االكتتاب ا

   . لنتائج المتوقعةمن تباین اقدٍر مالئم من التنوع في المخاطر ویعمل على الحد 
 

طر والموقع الجغرافي ونوع  ي إلى زیادة شدة مخاطر التأمین تشمل عدم تنّوع المخاطر من حیث نوع وحجم الخ عوامل التي تؤدإن ال
   النشاط المؤّمن علیھ.

 
 تواتر المطالبات وشدتھا  27-1

 
و للتأمین  استراتیجیتھا  خالل  من  المخاطر  بإدارة  المجموعة  إعتقوم  المترتیبات  التأمین  واإلادة  الفعالة  ناسبة  تھدف  دارة  للمطالبات. 

ئم من حیث نوع وحجم الخطر وقطاع العمل والموقع الجغرافي. ھناك استراتیجیة االكتتاب لضمان تنوع مخاطر التأمین على نحو مال
 شروط لالكتتاب تضمن تطبیق معاییر مناسبة الختیار الخطر. 

 
تجدی  عدم  للمجموعة  الیحق  وثائق  تسد  وإعادة  المخاتأمین  الخصومعیر  وفرض  یحق  طر  احتیالیة.  مطالبات  أي  دفع  ورفض  ات 

حقة األطراف األخرى لدفع بعض أو جمیع التكالیف (مثل الحلول). وعالوة على ذلك، تحد  للمجموعة كذلك بموجب عقود التأمین مال
   واحد. في أي نشاطاستراتیجیة المجموعة من إجمالي التعرض في أي منطقة واحدة و

 
مین في أن المجموعة ینبغي غطیة الزیادة والكوارث المشمولة بعقد التأمین. یكمن أثر ترتیبات إعادة التأعادة التأمین ت ترتیبات إتتضمن  

نة. لدى  س 1:200سنوات و   1:10ألف درھم في أي حدث یقدر بنحو  4,000أّال تعاني من أي خسائر تأمینیة صافیة بالحد األدنى البالغ 
التوصیات حول سب مل على تخفیف اقصائیة تعمجموعة وحدة است ال بالتحقیق ورفع  تقوم ھذه الوحدة  بالمطالبات.  ل  لمخاطر المحیطة 

تحسین المطالبات الناجمة عن المخاطر. تتم مراجعة المخاطر بشكل منفرد ومتكرر ویتم تعدیلھا لتعكس أحدث المعلومات حول الوقائع  
اقدیة وعوامل أخرى. تقوم المجموعة بشكل فعال بإدارة ومتابعة م والشروط التعص واألحكاة ونطاق االختصانین النافذالرئیسیة والقوا

 یدھا مبكراً للحد من التعرض ألي تداعیات غیر متوقعة. المطالبات وتسد
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 (تابع)  مخاطر التأمین         27
 

 ة المستقبلی مصادر التقدیرات غیر المؤكدة لمدفوعات المطالبات 27-2
 

ھا خالل  ة. تعد المجموعة مسؤولة عن جمیع األحداث المؤّمن علیھا في حال وقوعالمطالب   تأمین عند ظھور لتستحق مطالبات عقود ا
فترة   المطالبات على مدى  تسویة بعض  تتم  لذلك،  التأمین. ونتیجة  انتھاء مدة عقد  بعد  الخسارة  اكتشفت  التأمین، حتى وإن  فترة عقد 

طوی  رصزمنیة  ویتم  إدرلة  مع  للمطالبات  مخصص  للمطالبااد  بند  المتكب ج  المطالبات ت  تقدیر  فإن  عامة،  وبصفة  المعلنة.  غیر  دة 
علنة یتضمن قدراً كبیراً من الشكوك مقارنة بتقدیر تكالیف تسویة المطالبات التي أبلغت بھا المجموعة فعلیاً نظراً لتوفر  المتكبدة غیر الم

ؤّمن علیھ إال بعد مرور العدید من السنوات على  تتضح للمالمعلنة قد ال    المطالبات المتكبدة غیر  بة. كما أنمعلومات حول حدث المطال
إلى وقوع المطالبات. بالنسبة لبعض عقود التأمین، ترتفع نسبة المطالبات المتكبدة غیر المعلنة من االلتزامات    وقوع الحدث الذي أدى 

ب الدرجة العالیة من الصعوبة في تقدیر ائیة بسب والمحصالت النھ  بین التقدیرات المبدئیة  فروق كبیرةاإلجمالیة وینتج عنھا في المعتاد  
االلتزامات الناشئة عن تكالیف المطالبات المعلنة غیر المدفوعة، تأخذ المجموعة بعین االعتبار المعلومات  ھذه االلتزامات. وعند تقدیر  

والمع الخسارة  بتسویة  المتعلقة  المت المتاحة  المطالومات  تسویة  بتكلفة  السماتلعلقة  ذات  تقییم  المشابھ  بات  یتم  السابقة.  الفترات  في  ة 
حا كل  أساس  على  الكبیرة  تطورھا  المطالبات  عن  الناجم  المحتمل  السلبي  التأثیر  لتفادي  منفصل  نحو  على  تقدیرھا  أو  حدة  على  لة 
 وحدوثھا على باقي عناصر المحفظة.

 
لمطالبات، صافیة من قیمة التنازل المتوقعة والمبالغ تسویة ا مزمع تكبدھا فيلبات المصاریف المباشرة اریة للمطالتتضمن التكلفة التقدی 

األخر  بخصوص  المستردة  المناسبة  المعلومات  بكافة  إلمامھا  من  للتأكد  المعقولة  اإلجراءات  جمیع  باتخاذ  المجموعة  تضطلع  ى. 
ات، فإنھ من المرجح أن  المطالب   لیة رصد مخصصاتمعدم الیقین التي تكتنف عراً لحالة  التعرضات لمخاطر المطالبات. ومع ذلك ونظ
ألصلي المرصود. إن قیمة مطالبات التأمین في بعض الحاالت حساسة لمستوى قرارات  تكون المحصلة النھائیة مختلفة عن االلتزام ا

   الضار.المحاكم وتطور السوابق القانونیة لألمور المتعلقة بالعقد والفعل 
 

أمكن، ت  إن  المجموعة،  متعددة    تبنى  اأسالیب  حول  لتقدیر  المعلومات  من  كبیراً  قدراً  یوفر  مما  للمخصصات،  المطلوب  لمستوى 
المؤشرات المتأصلة في األحداث التي یجرى توقعھا. إن التوقعات الناتجة عن استخدام منھجیات متنوعة تساھم أیضاً في تقدیر نطاق 

 ص فئات التأمین ومدى تطور الحادث في كل سنة. عاة خصائ مالءمة مع مرا  ردام أسلوب التقییم األكث . یتم استخالمحصالت المحتملة
 

ة التقدیریة للمطالبات غیر المدفوعة (المعلنة وغیر المعلنة على حد سواء)، تضم أسالیب وضع التقدیرات لدى  وفي سبیل حساب التكلف
الفعلیة باستخدام صیغ محددة سلفاً    لمطالباتمة على تجربة ائ الخسارة والتقدیرات القاعلى نسبة    المجموعة مزیجاً من التقدیرات القائمة

یتم إعطاء وزن أكبر لتجربة   المبدئي لنسبة الخسارة یعد فرضیة مھمة في أسلوب  حیث  التقدیر  الفعلیة بمرور الوقت. إن  المطالبات 
الم السابقة،  السنوات  تجربة  یعتمد على  بعوامالتقدیر حیث  أقساطعدلة  أسعار  ا  التأمین وتجارب   ل منھا تغیر  لمتوقعة وتضخم  السوق 

 المطالبات التاریخیة. 
 

 سنة الحالیة والسابقة، قبل وبعد إعادة التأمین وفقًا لنوع المخاطر: فیما یلي ملخص نسب الخسارة لل 
 

 2021  2020 

 نوع المخاطر 
معدل إجمالي  

 الخسارة 
معدل صافي   

 الخسارة 
إجمالي  معدل  

 سارة الخ
معدل صافي   

 الخسارة 
        

 % 51.4  % 72.2  % 57.1  % 50.8 م مین العاالتأ
 % 78.1  % 81.6  % 79.7  % 88.0 التأمین على الحیاة والتأمین الصحي 
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 (تابع)  مخاطر التأمین 27
 

 (تابع) مصادر التقدیرات غیر المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلیة  27-2
 

إ ااستناداً  نماذج  فإنلى  أجریت،  التي  األ   لمحاكاة  على  نت التأثیر  بنسبة  رباح  تغیر  المبالغ  1یجة ألي  من حیث  الخسارة  معدل  في   %
 جمالیة المستردة من معیدي التأمین ھو على النحو التالي:الصافیة واإل

 
 2021  2020 
 الصافي   اإلجمالي   الصافي   اإلجمالي  
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        
 ) 16,322(  ) 36,034(  ) 15,536(  ) 34,491( الخسارة ٪ في معدل1سبة أثیر زیادة بن ت 

 16,322  36,034  15,536  34,491 ي معدل الخسارة ٪ ف1تأثیر انخفاض بنسبة 
 

 وحدة.لمالیة الممن ھذه البیانات ا 3-11تم اإلفصاح عن الحساسیة المتعلقة بعقود التأمین على الحیاة في إیضاح  
  

 ضات االفترا   تخدمة في تحدیدالمس اآللیة 27-3
 

یرات التي تؤدي إلى صعوبة تحلیل حساسیتھا على المستوى الكمي. إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمین معقدة وتخضع لعدد من المتغ
ات الداخلیة لبیان . ییتم الحصول على امطلوباتھا  تستخدم المجموعة االفتراضات بناًء على مزیج من البیانات الداخلیة والسوقیة لقیاس

في  الغالب    في المنفذة  الفعلیة  التأمین  عقود  وفحص  المجموعة  مطالبات  تقاریر  البیانات من  بالتقریر الشتقاق  المشمولة  الفترة  نھایة 
تمار الذي  القطاعات  في  وبخاصة  الفردیة  العقود  المجموعة  تراجع  بھا.  المحتفظ  بالعقود  شركالمتعلقة  فیھا  نشاطھا، س  التأمین  ات 

الف  وكذلك السالمطالبات  است علیة  بوقت  تتعلق  سیناریوھات  لتطویر  المعلومات  ھذه  استخدام  یتم  في  نویة.  المستخدمة  المطالبات  جابة 
 إسقاطات العدد النھائي للمطالبات. 

 
االفتراضات إلى  االكتواریة  واألسالیب  للتوصل  إحصائیة  طرق  عدة  المجموعة  الت المختلفة    تستخدم  بتقدیر  النھائیة كلفة  المتعلقة 

 فیرغسون. -ترلطریقتان األكثر استخداًما ھما طریقة السلم المتسلسل وطریقة بورنھولبات. واللمطا
 
  قد یتم تطبیق طرق السلم المتسلسل على األقساط والمطالبات المدفوعة أو المطالبات المتكبدة (على سبیل المثال، المطالبات المدفوعة 

الحالة)باإلضافة   تقدیرات  ینط إلى  األ .  األسلوب  علىوي  التطور    ساسي  عوامل  واختیار  المطالبات  لتطور  التاریخیة  العوامل  تحلیل 
مقدرة على أساس ھذا النمط التاریخي، ثم یتم بعد ذلك تطبیق عوامل التطور المختارة على معطیات المطالبات المتراكمة لكل سنة  ال

 یریة للمطالبات عن كل سنة من سنوات الحادث. یة التقدالتكلفة النھائ حدید تطورھا بعد وذلك لت  ي لم یكتملمن سنوات الحادث الت 
 

لسل ھي األنسب لسنوات الحوادث وفئات العمل التي وصلت إلى نمط تنمیة مستقر نسبیًا. وتعتبر أسالیب السلم  إن أسالیب السلم المتس
 األعمال. عینة من ات مطور لفئة ممطالب المؤمن فیھا تاریخ   یكون لدىالمتسلسل أقل مالءمة في الحاالت التي ال

 
مد على المعیار أو السوق والتقدیر المستند إلى تجربة المطالبات. یستند فیرغسون مزیًجا من التقدیر المعت   -تستخدم طریقة بورنھوتر

قدیرین  الجمع بین الت   . یتمو المتكبدة حتى اآلنالمدفوعة أاألول إلى مقیاس التعرض مثل األقساط؛ ویستند ھذا األخیر على المطالبات  
وقت. وقد استخدم ھذا األسلوب في الحاالت التي لم تكن فیھا  استخدام صیغة تعطي وزنا أكبر لتقدیرات تستند إلى الخبرة مع مرور الب 

 ألعمال). تجربة المطالبات المطورة متاحة للتوقعات (سنوات الحوادث األخیرة أو فئات جدیدة من ا
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 (تابع)ة في تحدید االفتراضات  المستخدماآللیة  27-3
 

الحادث لكل فئة من نشاط التأمین على تقییم األسلوب األنسب لمالحظة التطورات التاریخیة. وفي    یعتمد اختیار النتائج المنتقاة لسنة
أو لمجموعة من   ت الحادثكل سنة من سنوا لیب لأو مجموعة من األسا  لیب مختلفةبعض الحاالت، یشیر ذلك إلى أنھ قد یتم اختیار أسا

 سنوات الحادث في نفس النشاط. 
 

أسال المجموعة  أو  تستخدم  و/  األسالیب  تختلف  أن  یمكن  أعاله.  مذكور  ھو  كما  الخسارة  مخصصات  لتقدیر  قیاسیة  اكتواریة  یب 
لتقدیر مخصصات ا بناالمنھجیات االكتواریة المستخدمة  لًء على الطبیعة المحلخسارة  ما تكون المطالبات  . عادةً  مجاالت األعمالددة 

المركب  بتأمین  المتعلقة  األعمال  باستثناء  تكون العامة  بینما  للمطالبات  أعلى  وشدة  أقل  وتیرة  ذات  الحیاة  على  الجماعي  والتأمین  ات 
ستنزاف،  االت االل. بالنسبة لمجدة أقا، أي وتیرة أعلى وشا بطبیعتھاألعمال المتعلقة بالتامین الصحي وتأمین المركبات أكثر استنزافً 
تطور الخسارة المفترضة في احتساب المخصصات الفنیة، وبالتالي   فإن أي تناقضات في عملیات المطالبات یمكن أن تؤثر على خبرة

نسبة الخسارة  اضات  عادةً ما تكون افتر  استنزافًا،فھي أحد االفتراضات الرئیسیة في تقدیر المخصصات الفنیة. بالنسبة للمجاالت األقل  
لتقو بورنھوترفقًا  الفنیة.  -نیة  المخصصات  تقدیر  في  رئیسیًا  افتراًضا  صحة    فیرغسون  من  وتتحقق  كثب  عن  المجموعة  تراقب 

 االفتراضات الرئیسیة في تقدیر المخصصات الفنیة على أساس دوري.   
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 (تابع)  مخاطر التأمین 27
 

   طالباتة تطور المعملی 27-4
 

 لمتراكمة بعد سنة الحادث: بات القائمة والمتكبدة غیر المعلنة في نھایة كل سنة مع المدفوعات ا ي المطالالي تطور إجمالل الت یعكس الجدو 
 

 سنة الحادث 
 قبل 

 المجموع   2021  2020  2019  2018  2017  2017
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
              

              باإلجمالي:  -راكمة بات المت تقدیر المطال
              

              تقریرفي نھایة فترة ال
2017 14,032,897  2,568,488  -  -  -  -  16,601,385 
2018 13,881,966  2,462,309  2,895,277  -  -  -  19,239,552 
2019 813,840,26  2,513,354  2,915,518  2,523,549  -  -  92,68921,7 
2020 13,784,609  2,471,149  2,895,530  2,600,733  8592,756,  -  24,508,880 
2021 13,747,227  2,455,237  ,3862,844  2,542,169  2,849,821  2,463,002  26,901,842 

 26,901,842  2,463,002  12,849,82  2,542,169  62,844,38  2,455,237  ,22713,747 مة التقدیر الحالي للمطالبات المتراك
 ) 8424,230,5(  ) 1,616,286(  ) 1,919,857(  ) 2,184,096(  ) 2,613,106(  ) 2,328,698(  ) 13,568,541( ليباإلجما -الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ 

 نة  غیر المعل مجموع إجمالي المطالبات القائمة والمتكبدة
 2,671,258  846,716  929,964  358,073  231,280  126,539  78,6861 الموحد ن المركز المالي والمعترف بھا في بیا 
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 (تابع)  مخاطر التأمین 27
 

 (تابع)  عملیة تطور المطالبات 27-4
 

 بعد سنة الحادث:  اكمةة مع المدفوعات المترھایة كل سن یعكس الجدول التالي تطور صافي المطالبات القائمة والمتكبدة غیر المعلنة في ن 
 
 

 لحادث سنة ا
 قبل 

 المجموع   2021  2020  2019  2018  2017  2017
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ھم ألف در 
              

              بالصافي:  -لمطالبات المتراكمة تقدیر ا
              
              ي نھایة سنة التقریر ف

2017 ,690,7316  1,072,824  -  -  -  -  7,763,555 
2018 6,628,084  1,051,171  1,333,980  -  -  -  9,013,235 
2019 6,734,501  1,126,006  1,202,685  1,053,623  -  -  10,116,815 
2020 6,729,585  1,117,086  1,226,242  1,073,083  1,036,285  -  8111,182,2 
2021 886,726,7  1,2111,12  1,215,712  1,114,206  1,017,095  1,063,266  12,258,278 

 12,258,278  1,063,266  1,017,095  1,114,206  1,215,712  1,121,211  6,726,788 التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة 
 ) 91611,547,(  ) 748,015(  ) 831,122(  ) 029,2511,(  ) ,7371,162(  ) 94,0571,0(  ) 6,682,734( الصافي ب  -تاریخھ الدفعات المتراكمة حتى 

   البات القائمة والمتكبدة غیر المعلنة والمعترف مجموع صافي المط
 ,362710  315,251  185,973  84,955  52,975  27,154  44,054 بھا في بیان المركز المالي الموحد   
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 (تابع)  خاطر التأمینم 27
 

 ن تركیز مخاطر التأمی  27-5
 

  یة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي األخرى وتركیا.ز أعمال االكتتاب للمجموعة بالكامل داخل دولة اإلمارات العرب تتمرك
 

ة ضمن  عین الكبیرة، تقوم المجمولبات التأموكما ھو الحال مع شركات التأمین األخرى وللحد من الخسائر المالیة التي قد تنتج عن مطا
   إبرام اتفاقیات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمین.عتیادي ب سیاق عملھا اال

 
من تعّرض المجموعة لخسائر كبیرة نتیجة إعسار شركات إعادة التأمین، تقوم المجموعة بتقییم الوضع المالي لشركات إعادة   وللحد

تتعامل معھا التي  تر  التأمین  الوتراقب  االئتمان  المواقع  ن كیزات مخاطر  نفس  االقتصادیة  الجغرافی اتجة عن  السمات  أو  أو األنشطة  ة 
ادة التأمین المحولة ال تعفي المجموعة من التزاماتھا تجاه حملة وثائق التأمین. ولذا، تظل المجموعة ملتزمة  لتلك الشركات. إن عقود إع

منصوص علیھا في عقود إعادة  ماتھا الإعادة التأمین بالتزا  نھ في حال عدم وفاء شركةلمعاد تأمیأمام حملة وثائق التأمین عن الجزء ا
 التأمین. 

 
از تركیز مخاطر التأمین قبل وبعد إعادة التأمین حسب الموقع، وذلك بالرجوع إلى القیمة الدفتریة لمطلوبات  یعرض الجدول أدناه بإیج

 ین):عادة التأمالتأمین (القیم اإلجمالیة والصافیة إل 
 

  2021  2020 
 صافي ال  مالي اإلج  الصافي   جمالي اإل  
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
         

 1,758,415  0,6104,36  1,771,934  4,210,037  اإلمارات العربیة المتحدة 
 44,213  190,840  44,915  167,372  دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى

 53,231  173,549  49,787  9,19318  تركیا 
 1,855,859  4,724,999  1,866,636  66,6024,5  المجموع 

 
 19-تأثیر كوفید 27-6

 
) أصبح وباًء عالمیاً. تسبب االنتشار السریع  19-أن فیروس كورونا المستجد (كوفید  2020نت منظمة الصحة العالمیة في مارس  أعل

تأثیر كوفیدمجموعة ب واالقتصادیة. قامت ال  تعطیل األنشطة التجاریة  العالم في  في جمیع أنحاء  19-لكوفید على استمراریة   19-تقییم 
واال والمطالبات  إیضاح  األعمال،  (راجع  العقاریة  لالستثمارات  العادلة  والقیمة  االئتمان،  ومخاطر  الرقابة،  وبیئة  )،  7حتیاطیات، 

 المالءة.   و كلفة المطفأة، والسیولة مقاسة بالت واالنخفاض في قیمة االستثمارات المالیة ال
 

ارة استمراریة األعمال لضمان عدم % من موظفیھا كجزء من مبادرة إد95أكثر من مكین االتصال عن بعد لنسبةجموعة بت قامت الم
م المجموعة  قدی % من موظفي المجموعة في مقّرھا، وقد أدى ذلك إلى ت 80انقطاع خدمة العمالء والعملیات. وحالیاً، یعمل ما نسبتھ  

 االت األعمال. ید من مجمة لعمالئھا عبر العددالتزامات بمستوى الخ
 

-الرعایة الصحیة والتطورات في مطالبات انقطاع األعمال الحالیة بسبب كوفیدالحظت المجموعة بشكل رئیسي زیادة في مطالبات  
افي التأثیر على ص. وكان 2021دیسمبر  31ب كما في ناس. وتراقب المجموعة تجربة الخسارة واحتسبت احتیاطاتھا الفنیة بشكل م19
 الحیاة ضئیالً. مین على التأ

 
لت 2019منذ   قویاً  إطار عمل  المجموعة  التحمل ، طّورت  وسیناریوھات  الوباء  بناًء على مخاطر  المال  المخاطر وحدود رأس  حمل 

التحمل ل بتحدیث سیناریوھات  بالمخاطر. قامت المجموعة  المتعلقة  المنتھیة في  لسن األخرى  تأثیر و.  2021دیسمبر    31ة  بعد دراسة 
قا19-دكوفی  ا،  انتظاماً على شركات إعادة  بإجراء مراجعات أكثر  بالتصنیفات االئتمانیة، والمقاییس مت المجموعة  یتعلق  فیما  لتأمین 

قا كما  وجدت.  إن  ھیاكلھا،  في  والتغییرات  المقابلة  لألطراف  االئتمانیة  والتوقعات  ضمانات  مت  المالیة،  قائمة  بتحدیث  المجموعة 
٪ من ضمانات 90یة على أكثر من  . وتحتوي قائمة الضمانات الحال19-من أجل مراعاة تأثیر كوفید  خاصة بھاكات إعادة التأمین الرش

 ".Aإعادة التأمین المصنفة على درجة " 
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 (تابع)  مخاطر التأمین 27
 

 (تابع) 19-تأثیر كوفید 27-6
 

آلیات فعالة  ا زوفي موازاة ذلك، م تبني المجموعة المستمر  مان. عاللتحصیل ومراقبة االئت لالت المجموعة تملك  وة على ذلك، أدى 
الق والتحسین  وعلى  للتطویر  وبالتالي،  المدینة.  للذمم  فعالة  إدارة  إلى  االئتمانیة  والضوابط  العملیات  تعزیز  أجل  من  األتمتة  على  ائم 

خاذھا  . وقد ساھمت اإلجراءات التي تم ات ات فعالة للتحصیلی تقرة، ما زالت المجموعة تملك آللمسالرغم من الظروف االقتصادیة غیر ا
 . 2021دیسمبر  31في إعداد حساب مسیطر وسلیم للذمم المدینة خالل السنة المنتھیة في 

 
المتوقعة الفعال مع    ئتمانیةذج الخسائر اال دام نموخي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باست وبالمثل، تم تقییم المحفظة االستثماریة للمجموعة الت 

 اًء على النتائج، اتخذت المجموعة مخصصات كافیة لخسائر االنخفاض في القیمة. المدخالت المحدثة في تاریخ التقریر، وبن 
 

أ مقابل  المدرجة  غیر  األسھم  استثمارات  محفظة  بتقییم  المجموعة  تعتققامت  وعلیھ،  المتاحة.  المدخالت  القیم المجمو  دحدث  أن  عة 
  .2021دیسمبر  31لحالیة كما في  لمبلغ عنھا الستثمارات األسھم غیر المدرجة تعكس ظروف السوق العادلة اا

 
تثال للمالءة، والتي ال یزال وضع السیولة للمجموعة قویاً. عالوة على ذلك، قامت المجموعة بإجراء اختبار اإلجھاد لتقییم مرونة االم

قویة   تزال  النظب ال  العد  تأثیر  في  ور  كثبصدمات.  عن  الوضع  مراقبة  المجموعة  ستواصل  الوضع،  تطور  استمرار  واتخاذ    مع 
 اإلجراءات الالزمة. 

 
 إدارة رأس المال  28

 
 فیما یلي ملخص أھداف المجموعة من إدارة رأس المال: 

 
)  6دة رقم (یة المتحإلمارات العرب لدولة ا  أمین كما وردت في القانون االتحاديااللتزام بمتطلبات رأس المال لشركات الت  •

التأمین و  2007لسنة   تأسیس ھیئة  التنظیمیة في قطاع  وتعدیالتھ في شأن  الجھات  بموجب  المطلوبة  أعمالھا وتلك  تنظیم 
 التأمین التي تعمل فیھا شركات المجموعة. 

 حمایة حقوق حملة الوثائق.  •
قد  • على  كمنشأة  الحفاظ  االستمرار  على  المجموعة  حت عرة  مواملة  من  تتمكن  توفى  والمنافع اصلة  للمساھمین  العوائد  یر 

 ألصحاب المصلحة اآلخرین.
 ر العائد المناسب للمساھمین من خالل تسعیر عقود التأمین بما یتناسب مع مستوى المخاطر. توفی  •

 
االحتفا المطلوب  المالءة  ھامش  على  المالءة  تعلیمات  التأمینتنص  مطلوبات  إلى  باإلضافة  بھ  ا  .ظ  بھامشویجب    المالءة   الحتفاظ 

سیاس في  الشركة  وأدرجت  السنة.  األوقات طوال  في جمیع  التابع  المطلوب  االلتزام  لضمان  الضروریة  الفحوصات  وإجراءاتھا  اتھا 
 والكامل بھذه التعلیمات.

 
الم العربیة  اإلمارات  لمصرف  التنظیمیة  المتطلبات  على  التأمی بناء  ھیئة  (سابقاً،  المركزي  فإن  نتحدة  ل)،  األدنى  الماالحد  ل  رأس 

ملیون    462ھم) والذي یقابلھ رأس المال المدفوع للشركة والبالغ  ملیون در  100:  2020دیسمبر    31ملیون درھم (  100التنظیمي ھو  
 ملیون درھم).  462: 2020دیسمبر  31درھم (

 
السنة. لم تطرأ أي    جیة طوال الجھات الخار  روضة منففردیة بكافة متطلبات رأس المال المالتزمت المجموعة وعملیاتھا المرخصة ال

 ل السنة. تغیرات على إدارة المجموعة لرأس المال خال 
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   تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة 29
 

دیسمبر    31الدفتریة كما في  یبین الجدول أدناه تصنیف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالیة وقیمھا   )أ(
2021 : 

 

 

العادلة من القیمة 
أو   ل الربحخال

  الخسارة 

القیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل  

  اآلخر 
 مطفأة ال
 المجموع   التكلفة  

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        

        الموجودات المالیة: 
 6,58221  216,582  -  - أرصدة بنكیة ونقد 

 ثالثة لیة تزید على حقاق أصودائع لدى البنوك بفترات است
 359,413  359,413  -  - ھرأش  

 72,4461  172,446  -  - ودائع نظامیة 
 1,060,302  -  613,386  446,916 استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 ,660,2731  1,660,273  -  - استثمارات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 545,855  545,855  -  - طفأة كلفة الممین مقاسة بالتادة التأذمم مدینة من التأمین وإع

 66,858  66,858  -  - ة المطفأة ذمم مدینة أخرى مقاسة بالتكلف
 4,081,729  3,021,427  613,386  446,916 المجموع 

        
        المطلوبات المالیة:

 113,068  113,068  -  - المحتجزة أمین ودائع إعادة الت
 385,647  385,647  -  - تأمین إعادة الة من التأمین وذمم دائن

 157,059  9157,05  -  - ذمم دائنة أخرى
 655,774  655,774  -  - المجموع 

 
دیسمبر    31یة كما في  یبین الجدول أدناه تصنیف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالیة وقیمھا الدفتر )ب (

2020 : 
 

 

ة من ة العادلالقیم
ح أو  خالل الرب

  سارة الخ

القیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل  

  اآلخر
 المطفأة 

 المجموع   التكلفة  
 ألف درھم   درھم ألف   ألف درھم   ألف درھم  
        

        الموجودات المالیة: 
 261,123  261,123  -  - أرصدة بنكیة ونقد 

 ید على ثالثة  أصلیة تزودائع لدى البنوك بفترات استحقاق 
 396,458  396,458  -  - شھرأ  

 2171,98  171,982  -  - ودائع نظامیة 
 837,202  -  443,194  394,008 استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 1,679,238  1,679,238  -  - طفأة استثمارات مالیة مقاسة بالتكلفة الم
 574,063  574,063  -  - فأة سة بالتكلفة المطتأمین مقاذمم مدینة من التأمین وإعادة ال 

 55,635  55,635  -  - أة ذمم مدینة أخرى مقاسة بالتكلفة المطف
 3,975,701  3,138,499  443,194  394,008 المجموع 

        
        المطلوبات المالیة:

 142,850  142,850  -  - ة ودائع إعادة التأمین المحتجز
 371,585  371,585  -  - أمین تأمین وإعادة التئنة من الاذمم د

 ,321176  176,321  -  - ذمم دائنة أخرى
 690,756  690,756  -  - المجموع 

 
تقا الموحدة  المالیة  البیانات  في  المسجلة  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة  القیم  أن  اإلدارة  باستثناء ترى  العادلة،  قیمھا  رب 

من ھذه البیانات المالیة   30.3إلیضاح  لمطفأة والتي یتم تحدید قیمھا العادلة واإلفصاح عنھا في التكلفة امالیة المقاسة باثمارات الست اال
 الموحدة. 
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 قیاسات القیمة العادلة  30
 

السوق في تاریخ   شاركین فيالمالتزام في معاملة منتظمة بین    القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل 
ب  ت القیاس  إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ مباشرة أو  النظر عما  العادلة  غض  القیمة  تقدیر  تقییم آخر. وعند  باستخدام أسلوب  قدیره 

ون تلك أخذان ھؤالء المشاركون في السوق ی لألصل أو االلتزام، تأخذ المجموعة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام وما إذا ك
 عیر األصل أو االلتزام في تاریخ القیاس. ر عند تسخصائص في االعتباال

 
لك، وألغراض إعداد التقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو الثالث استناداً وباإلضافة إلى ذ

ت في قیاس القیمة العادلة في مجملھا،  المعطیا ة ومدى أھمیة ھذهبالمالحظ  یرةمعطیات قیاس القیمة العادلة جدإلى أي درجة تكون فیھا 
 كما یلي:

ستوى األول ھي األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة التي معطیات الم •
 لقیاس.یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ ا

الثاني   • المستوى  األ المعطیات  ھي  معطیات  بخالف  الاألخرى،  الجدیرة  سعار  األول،  المستوى  ضمن  المدرجة  معلنة 
   سبة لألصل أو االلتزام، سواًء كانت مباشرة أو غیر مباشرة.بالمالحظة بالن 

 معطیات المستوى الثالث وھي المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام.  •
 

 لة یاس القیمة العادألغراض ق بقة الیب التقییم واالفتراضات المطأس
 

دام أسالیب التقییم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة للسنة المنتھیة تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة باستخیتم  
   .2020دیسمبر  31في 

 
 متكرر  على أساس دلةللمجموعة المقاسة بالقیمة العاالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 

 
 بنھایة الفترة المشمولة بالتقریر. ات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة بالقیمة العادلة الموجود تقاس بعض
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 (تابع)قیاسات القیمة العادلة   30
 

 مة العادلة: اسة بالقیلمق لموجودات والمطلوبات المالیة ا یعرض الجدول التالي معلومات حول كیفیة احتساب القیم العادلة لھذه ا  30-1
 

 دیسمبر  31ادلة كما في قیمة العال 
 

التسلسل الھرمى 
 للقیمة العادلة 

 

 سالیب التقییم والمعطیات الھامة أ

 

المعطیات الھامة غیر 
 الجدیرة بالمالحظة 

 

لمالحظة عالقة المعطیات غیر الجدیرة با
   بالقیمة العادلة 

2021  0202     
     ألف درھم   ألف درھم 

مة  سة بالقیوجودات مالیة مقا م
      العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
 

 
  

 
  

 
  

 ال ینطبق   ال یوجد   أسعار العرض في السوق الثانویة   المستوى الثاني   391,484  426,115 تثمارات مرتبطة بوحدات اس
            

  المستوى األول   2,524  20,801 رجة استثمارات أسھم مد
 

 ال ینطبق   ال یوجد   ة سوق نشط العرض المدرجة فيار أسع

موجودات مالیة مقاسة بالقیمة  
    لة من خالل الدخل الشامل اآلخر العاد

 
 

         

 ال ینطبق   وجد ال ی  أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة   المستوى األول   399,387  517,119 استثمارات أسھم مدرجة 
 ال ینطبق   ال یوجد   لثانویة ض في السوق اعار العرأس  مستوى الثاني ال  -  1455,5 صنادیق مدرجة 

            

دوق أسھم غیر مدرجة وأسھم  صن
 خاصة 

40,753 

 

نھج قائم على المضاعفات وصافي    المستوى الثالث   43,807
 الموجودات وفقاً للبیانات المالیة 

عر إلى القیمة  مضاعفات الس 
 الدفتریة 

 
 

   القیمة الدفتریة إلى مضاعفالسعر  
مماثلة سوف یوثر تأثیراً مباشراً  لشركات

 دلة. ب القیمة العاعلى احتسا 
 

مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة من  
 خالل الربح أو الخسارة 

 
 

         

 ق ال ینطب  ال یوجد   العرض في السوق الثانویة أسعار   المستوى الثاني   391,701  426,321 مطلوبات مرتبطة بوحدات 
            

 ت مالیة أخرى ینبغي تصنیفھا ضمن أي مستوى من المستویات المذكورة في الجدول أعاله. تحویالت بین المستویات خالل السنة. كما ال توجد أي مطلوباال توجد 
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 (تابع)قیاسات القیمة العادلة   30
 

 لشامل اآلخر في المستوى الثالث. الدخل ا العادلة من خالل  ة بالقیمةالمقاسالعادلة للموجودات المالیة تسویة قیاس القیمة   30-2
 

 2021  2020 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 53,298  43,807 ینایر 1في 
 ) 10,215(  ) 1,119( استبعادات

 724  ) 1,935( ادلة تغیّرات في القیمة الع
 ,80743  40,753 دیسمبر  31في 

 
 ة ة المطفأالمقاسة بالتكلف ت المالیةة لألدواالقیمة العادل 30-3

 
القیم الدفتـریة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في البیانات باستثناء ما ورد في الجدول التالي، تعتقد اإلدارة أن  

 وق. ة السائدة في الس ار الفائدتحمل أسعرھا بطبیعة قصیرة األجل والمالیة الموحدة تقارب قیمھا العادلة ألنھا تمتاز في جوھ
 

 لثالث المستوى ا  المستوى الثاني   المستوى األول   قیمة الدفتریة ال 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        2021دیسمبر  31
        الموجودات المالیة: 

 -  -  011,718,1  1,660,273 استثمارات دین مدرجة 
 

        2020دیسمبر  31
        ات المالیة: الموجود

 -  -  1,790,960  1,679,238 ثمارات دین مدرجة است 
 

   حساسیة القیمة العادلة تحلیل 30-4
 

سمبر  دی   31و 2021دیسمبر    31% في سعر السوق كما في  1یوضح الجدول التالي مدى حساسیة القیم العادلة للزیادة أو النقص بنسبة 
 : دخل الموحدعلى بیان ال 2020

 
 ي تغیر سلب   یجابي تغیر إ 
 ألف درھم   درھم ألف   

    2021دیسمبر  31
    الموجودات المالیة: 

 ) 17,181(  17,181 استثمارات دین مدرجة 
    

    2020دیسمبر  31
    الموجودات المالیة: 

 ) 17,910(  17,910 استثمارات دین مدرجة 
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 ر المالیة المخاط 31
 

ین. وعلى  ومطلوباتھا المالیة وموجودات إعادة التأمین ومطلوبات التأمجوداتھا  نوعة من خالل مور مالیة مت مجموعة لمخاطتتعرض ال
وجھ الخصوص، فإن الخطر المالي الرئیسي ھو أنھ على المدى الطویل قد ال تكون عائدات االستثمار كافیة لتمویل االلتزامات الناشئة  

السوق (وتشمل مخاطر صرف العمالت األجنبیة    ھي مخاطرمن حیث األھمیة  ر المالیة  عناصر المخاطد التأمین. إن أكثر  عن عقو
 ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ومخاطر األسعار  

 
ال المراكز المكشوفة في أسعار  العملتنشأ ھذه المخاطر من  العاجمیعھا عرض ة واألسھم، وفائدة ومنتجات  للتقلبات  صة في  مة والخاة 

ًرا لطبیعة استثماراتھا ومطلوباتھا ھي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار  السوق. إن المخاطر الرئیسیة التي تواجھ المجموعة، نظ
   األسھم.

 
جل  ثماریة طویلة األعوائد است   طویره لتحقیقالمطلوبات الذي تم ت تدیر المجموعة ھذه المراكز ضمن إطار عمل إدارة الموجودات و

إلدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة في مطابقة الموجودات    عن التزاماتھا بموجب عقود التأمین. یتمثل األسلوب الرئیسي  تزید
ات، من المطلوب فئة متمیزة    العقود. بالنسبة لكلمع المطلوبات الناشئة عن عقود التأمین بالرجوع إلى نوع المنافع المستحقة ألصحاب  

خدمة إلدارة مخاطرھا من الفترات السابقة. تشرف  منفصلة للموجودات. لم تقم المجموعة بتغییر العملیات المست   ظ بمحفظة یتم االحتفا
  اللجنة التنفیذیة على إدارة المخاطر المالیة من خالل لجنة االستثمار ولجنة االئتمان.

 
دمج وا  یتم  الموجودات  بالإدارة  مع  لمطلوبات  امجموعة  المخاطر  اإدارة  الموجودات  لمالیة  من  للمجموعة  األخرى  بالفئات  لمرتبطة 

الفئات  والمطلوبات   باستخدام  المالیة  المخاطر  إدارة  كیفیة  أدناه  اإلیضاحات  تشرح  التأمین.  بمطلوبات  مباشرة  المرتبطة  المالیة غیر 
إدا عمل  إطار  في  والمطل المستخدمة  الموجودات  بالمجمورة  وجوبات  على  یتطلبعة.  الخصوص،  عم  ھ  الموجودات  إطار  إدارة  ل 

و الفائدة  أسعار  مخاطر  إدارة  العمالت  والمطلوبات  مخاطر  تدار  المحفظة.  مستوى  على  السیولة  ومخاطر  األسھم  أسعار  مخاطر 
 األجنبیة ومخاطر االئتمان على أساس المجموعة ككل.   

 
   وقمخاطر الس (أ) 

 
ل  واسعة في واحد أو أكثر من محركات مخاطر السوق. تشمل العواملعامة الجم عن الحركات السلبي الناوق التأثیر اتحدد مخاطر الس

   المحركة لمخاطر السوق أسعار األسھم وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة.
 

بفائدة، والتي   المحملة  ودات والمطلوباتو(ب) الموجت األجنبیة  مفتوحة في (أ) العمالتنشأ مخاطر السوق للمجموعة من المراكز ال
ف لحركات عامة وخاصة  تتعرض جمیعھا  أن  العملة ومخاطر  یتوقع  لمخاطر  المقبول  التعرض  على  اإلدارة حدوداً  تضع  السوق.  ي 

رج نطاق  ع خسائر خاال یمنع وقو استخدام ھذا األسلوبأسعار الفائدة والذي یخضع للمراقبة على أساس منتظم. ومن جھة أخرى، فإن 
   ال حدوث حركات أكثر أھمیة في السوق.دود في حھذه الح

 
السوق الواردة أدناه مبنیة على التغیر في عامل واحد مع بقاء جمیع العوامل األخرى ثابتة. من غیر المرجح   إن الحساسیات ألسعار

ویمكن   العملیة،  الممارسة  في  ذلك  فيحدوث  التغیرات  تكون  العوامل   أن  المثا  -مترابطة    بعض  سبیل  ھوامش على  االئتمان   ل: 
 العمالت األجنبیة.والتغیرات في أسعار الفائدة والتغیرات في أسعار 

 
  مخاطر صرف العمالت األجنبیة )1(

 
ي تعرض  جنبیة. لیس ھنالك أإن مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األ

یة للدول التي تعمل فیھا وجودات والمطلوبات النقدیة بالمجموعة مقومة بالعمالت المحلجمیع المر الصرف حیث إن  مخاطر أسعاھام ل
 المجموعة أو الدوالر األمریكي الذي ترتبط فیھ العمالت المحلیة. 

 
ال  بالتالي  یعتبر ضئیالً، واألجنبیة    صرف العمالت  ب التقلبات في أسعارترى اإلدارة أن خطر تعّرض المجموعة لخسائر كبیرة بسب 

   تتحوط المجموعة ضد تعرضھا لمخاطر صرف العمالت األجنبیة.
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 (تابع)المخاطر المالیة   31
 

 (تابع)  مخاطر السوق (أ) 
 

 مخاطر األسعار  )2(
 

 التغیرات متعلقة كانت تلك    السوق، سواءً للتغیرات في أسعار    مخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر المتعلقة بتقلب قیمة أداة مالیة نتیجة
على كافة األوراق المالیة المتداولة في السوق. تتعرض المجموعة    المالیة نفسھا أو بالجھة المصدرة لھا أو بعوامل لھا تأثیر  بالورقة

 االستثمار  بتنویع محفظةمخاطر أسعار األسھم  لمخاطر أسعار األسھم من استثمارات األسھم المدرجة. تعمل المجموعة على الحد من  
امل الرئیسیة التي تؤثر على حركات األسھم ورات السوق. وإضافة إلى ذلك، تراقب اإلدارة بشكل فاعل العوتمرة لتطوالمتابعة المس

  والسوق، ویشمل ذلك تحلیل األداء المالي والتشغیلي للكیانات المستثمر فیھا.
 

التقریر، فترة  نھایة  ا  في   / ارتفعت  لو  أسعار  فیما  الم نخفضت  واستثماراتاألسھم  بنسبة  الصنادی   درجة  المدرجة  على  1ق  بناًء   %
أدناه وظ الموضحة  بمبلغ  االفتراضات  انخفض   / ارتفع  للمجموعة قد  الشامل اآلخر  الدخل  لكان  ثابتة،  المتغیرات األخرى  لت جمیع 

اآلخر   ل الشامللة من خالل الدخقیمة العادالمالیة بال في حالة االستثماراتألف درھم)  3,994: 2020دیسمبر   31ألف درھم ( 5,726
  25:  2020دیسمبر    31ألف درھم (  208قد ارتفعت / انخفضت بمبلغ    2021  دیسمبر   31ولكانت أرباح المجموعة للسنة المنتھیة في  

 لخسارة. ألف درھم) في حالة االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ا
 

 الحساسیة: راضات تحلیل طریقة وافت 
 

 یة الفترة المشمولة بالتقریر.ة استناداً إلى التعرض لمخاطر أسعار األسھم والصنادیق بنھاالحساسی  لقد أجري تحلیل •
انخفضت   •  / ارتفعت  قد  الصنادیق  الموجودات ألسعار  قیمة  أو صافي  الملكیة  إذا كانت حقوق  التقریر،  فترة  نھایة  في  كما 

القیمة  1بنسبة   لجمی % عن  ب السوقیة  األسھم  وظل ع  متساویة  انسب  جمیع  على  ت  ذلك  تأثیر  فإن  ثابتة،  األخرى  لمتغیرات 
 خر قد تم بیانھ أعاله.الدخل الشامل اآل 

 % في أسعار األسھم للتوصل إلى تقییم واقعي حیث یعد ھذا التغیر حدثاً مقبوالً.1تم استخدام تغیر بنسبة  •
 

باأل یتعلق  وصفیما  المدرجة  غیر  األسھم  سھم  في ندوق  ن   الخاصة،   / زیادة  صافي  حالة  بنسبة  قص  الموجودات  والوضع  1قیمة   ٪
االفترا جمیع  أن  بمبلغ  باالعتبار  تنقص   / ستزید  كانت  العادلة  القیمة  فإن  ثابتة،  تظل  األخرى  (  408ضات  درھم  دیسمبر    31ألف 

   ألف درھم). 437: 2020
 

 ة لقیمة العادل للتدفقات النقدیة وامخاطر أسعار الفائدة  ) 3(
 

مخ الفائ تنشأ  أسعار  إماطر  من  ت دة  أو  إیرادات  على  الفائدة  أسعار  في  التغیرات  تؤثر  أن  تتعرض  كانیة  للمجموعة.  التمویل  كالیف 
ت  ألجل التي تحمل معدال المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على االستثمارات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والودائع النظامیة والودائع 

 تة.فائدة ثاب 
 

تسعوعلى   العموم،  المجمو وجھ  الحث ى  المراقبة  خالل  من  الفائدة  أسعار  مخاطر  من  الحد  إلى  السوق  عة  في  الفائدة  ألسعار  یثة 
 واالستثمار في الموجودات المالیة التي یتوقع أن تكون مخاطرھا أقل. 

 
ة، مع افتراض أن حمل فائدالمالیة التي ت   والمطلوباتة للموجودات  لتعرض ألسعار الفائدتم تحدید تحلیالت الحساسیة أدناه بناًء على ا
   التقریر كانت قائمة طوال السنة.قیمة الموجودات والمطلوبات في نھایة فترة 

 
بواقع   انخفضت  ارتفعت/  قد  الفائدة  أسعار  كانت  لو  ثابتة،    100فیما  األخرى  المتغیرات  جمیع  بقاء  ومع  أساس  أرباح  نقطة  لكانت 

ف  أل   23,306:  2020دیسمبر    31ألف درھم (  22,804انخفضت بمبلغ    ارتفعت/  قد  2021دیسمبر    31تھیة في  ة للسنة المن المجموع
 درھم). 

 
 مخاطر االئتمان (ب) 

 
التزام مالي تجاه المجموعة وتكون إما التي لدیھا  المقابلة  الناشئة عن األطراف  قادرة أو    مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة  غیر 

   .ن موعد استحقاقھا. لیس للمجموعة تركیز ھام لمخاطر االئتمانندما یحی اتھا بالكامل وعاء بالتزاماغبة في الوفغیر ر
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 (تابع) مخاطر االئتمان (ب) 
 

   تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من خالل البنود الرئیسیة التالیة:
 

 إعادة التأمین. موجودات عقود •
 دة التأمین.تأمین وإعامدینة من ال ذمم •
 خرى. مدینة أ ذمم •
 استثمارات مالیة •
 یة تزید على ثالثة أشھر. ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصل •
 ودائع نظامیة. •
 أرصدة بنكیة ونقد •

 
  یة الناجمة لخسارة المالھدف الحد من مخاطر اتتبنى المجموعة سیاسة تقوم على التعامل مع أطراف مقابلة ذوي جدارة ائتمانیة عالیة ب 

في   اإلخفاق  تلكعن  اال  سداد  لمخاطر  تعرضھا  مدى  بانتظام  المجموعة  تراقب  ألطرافھا  االلتزامات.  االئتمانیة  والتصنیفات  ئتمان 
مرا تتم  المعتمدة.  المقابلة  األطراف  على  المنجزة  للتعامالت  اإلجمالیة  القیمة  توزیع  جانب  إلى  االئتمان  المقابلة،  مخاطر  بوضع قبة 

   والموافقة علیھا من قبل اإلدارة سنویاً.راجعتھا طرف بحیث تتم م  تمانیة لكلسقوف ائ 
 

إع نشاط  مسؤولیتھا یُستخدم  من  المجموعة  اإلجراء  ھذا  یعفي  ال  ذلك،  ومع  التأمین.  نشاط  عن  الناشئة  المخاطر  إلدارة  التأمین  ادة 
ة عن دفع قیمة المطالبة  عة مسؤولكان، تظل المجموة ألي سبب  قیمة المطالب دة التأمین في سداد  كمؤّمن رئیسي. فإذا أخفقت شركة إعا

   المالءة االئتمانیة لشركات إعادة التأمین بتقییم قدراتھا المالیة على أساس سنوي قبل إبرام أي عقد. إلى حامل وثیقة التأمین. یتم تقییم
 

منتظمة معھم. كما  تعامالت  لتي لدى الشركة  الكبیرة ا  صحاب العقودالسداد التاریخیة أل   تحتفظ المجموعة بسجالت تحتوي على بیانات
من لكل طرف  االئتمانیة  المخاطر  إدارة  المدینة    تتم  الحسابات  مقاصة  بحق  االحتفاظ  منھا  أخرى  ُسبل  من خالل  المقابلة  األطراف 

اإلداری  المعلومات  تشمل  المجموعة.  لدى  المقابل  للطرف  للمجموعة  والدائنة  المقدمة  المتوقعة تفاصیل  ة  االئتمانیة  ذمم    على  الخسارة 
ة ألي مخاطر ائتمان ھامة ناشئة عن أي من األطراف المقابلة  عادة التأمین المدینة والحذوفات الالحقة. ال تتعرض المجموعتأمین وإال

ا  إذائص متشابھة  بلة على أنھا ذات خصأو مجموعة من األطراف المقابلة ذات الخصائص المماثلة. وتعرف المجموعة األطراف المقا
 كانت كیانات ذات صلة. 

 
 قیمتھا الدفتریة.  2020دیسمبر   31و  2021دیسمبر  31وك كما في لقیمة العادلة لألرصدة البنكیة والنقدیة والودائع لدى البن تقارب ا

 
لیة الموحدة، ماالبیانات ال  المالیة المدرجة في  یتمثل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في القیمة الدفتریة للموجودات

 نخفاض في القیمة. سائر االصافیة من خ 
 

 ة لنموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة: تخضع الموجودات المالیة التالیة للمجموع
 

 ذمم مدینة من التأمین وإعادة التأمین  •
 استثمارات دیون مدرجة بالتكلفة المطفأة  •
   ر.شھعلى ثالثة أ استحقاق أصلیة تزید ودائع لدى البنوك بفترات •
 ودائع نظامیة. •
 نقدبنكیة و أرصدة •

 
لقیاس الخسائر    9لمجموعة بتطبیق النھج المبسط للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  بالنسبة لذمم التأمین وإعادة التأمین المدینة، تقوم ا

تند ینة. وتسمین وإعادة التأمین المدتألجمیع ذمم الوقع على مدى الحیاة  االئتمانیة المتوقعة والذي یستخدم مخصص انخفاض القیمة المت 
اریخیة. على ھذا األساس، تم تحدید مخصص االنخفاض في القیمة كما في معدالت الخسارة المتوقعة على تجربة خسائر االئتمان الت 

 مین المدینة:على النحو التالي لذمم التأمین وإعادة التأ 2020دیسمبر  31و 2021دیسمبر  31
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  ع)(تاب  مانمخاطر االئت  (ب) 
 

ً  30<   غیر مستحقة بعد   ً  90إلى  30  یوما   یوما
  180ى إل 91

ً ی ً  181≥   وما  المجموع   یوما
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

            2021دیسمبر  31
   % 99.3  % 21.7  %3.4  %5.7  %0.9 معدل الخسارة المتوقعة 

ذمم  -لقیمة الدفتریة إجمالي ا
التأمین وإعادة التأمین 

 968,414  408,666  30,915  44,587  79,012  ,234405 المدینة 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ) ,559422(  ) 405,974(  ) 6,700(  ) 1,516(  ) 4,527(  ) 3,842( ) 3-12(إیضاح 
 401,392  74,485  143,07  24,215  2,692  545,855 

 

ً  30<   تحقة بعد غیر مس  ً  90إلى  30  یوما   یوما
  180إلى  91
 ً ً  181≥   یوما  المجموع   یوما

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

            2020دیسمبر  31
   % 96.2  % 30.1  %3.8  %4.2  %0.7 المتوقعة  معدل الخسارة

ذمم  -یة ة الدفتر إجمالي القیم
التأمین وإعادة التأمین 

 988,244  415,159  58,810  66,772  81,796  365,707 المدینة 
  الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ) 414,181(  ) 399,510(  ) 6,038(  ) 2,562(  ) 3,474(  ) 2,597( ) 3-12(إیضاح 
 10363,1  78,322  64,210  252,77  64915,  574,063 

 

تر یوجد  ھام  ال  تحتفظكیز  حیث  حكمھ،  في  وما  بالنقد  یتعلق  فیما  االئتمان  من    لمخاطر  كبیر  عدد  في  النقدیة  بالحسابات  المجموعة 
 المؤسسات المالیة. 

  
فاض القیمة المعترف فة انخإن تكلمنخفضة، وبالتالي ف  تعتبر جمیع استثمارات الدین بالتكلفة المطفأة في المنشأة ذات مخاطر ائتمانیة

   شھًرا. 12تقتصر على الخسائر المتوقعة لمدة  ل السنةبھا خال
 

 31٪ كما في  1أثیر على الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسبب التغیرات في معدالت الخسارة بواقع زیادة / انخفاض بنسبة  قد یؤدي الت 
ألف درھم على    85م ومبلغ  ألف درھ  91ئتمانیة المتوقعة بمبلغ  ئر االالخسا  إلى زیادة / انخفاض  2020دیسمبر    31و  2021دیسمبر  
 التوالي.

 

أمین وذمم إعادة التأمین المدینة ھي لدى شركات إعادة تأمین ذات جودة ائتمانیة عالیة بناًء على إطار عمل  موجودات عقود إعادة الت 
ین غیر المصنفین، ومع  ئق التأمدینة األخرى بعض حاملي وثامم المة والذذمم التأمین المدین   إدارة المخاطر الداخلي للمجموعة. تشمل
والوسطاء الذین لدیھم تسھیالت ائتمانیة من خالل التقییم االئتماني المستمر لوضعھم المالي    ذلك، یتم تخفیف التعرض لحملة الوثائق

ستحقاق  ترات اال الودائع لدى البنوك ذات ف  ان علىاالئتمالمجموعة. إن مخاطر  بما في ذلك سیاسات مراقبة االئتمان المطبقة من قبل  
رصدة البنكیة والنقد محدودة نظًرا ألن األطراف المقابلة ھي بنوك مرخصة ذات  األصلیة ألكثر من ثالثة أشھر والودائع النظامیة واأل

للسن  االئتمان منخفضة  أن مخاطر  اإلدارة  تعتبر  ت مراكز مالیة مرموقة.  المدرجة عندما  بت دات  اكون  بدرجة االستثمار  صنیف  ئتماني 
 تصنیف رئیسیة واحدة على األقل. ى وكالة لد

 

 الموجودات المالیة باستخدام النھج العام:یلخص الجدول التالي مراحل 
 

 2021  2020 
 ع المجمو  المرحلة الثالثة   المرحلة األولى   المجموع   ة الثالثة المرحل   األولى  المرحلة 
 ف درھم أل  ألف درھم   ألف درھم   م لف درھأ  ألف درھم   ألف درھم  
            

 1,683,196  2,205  1,680,991  1,664,686  2,205  1,662,481 استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 ) 3,958(  ) 2,205(  ) 1,753(  ) 4,413(  ) 2,205(  ) 2,208( مخصص االنخفاض في القیمة 

 بنكیة وودائع لدى ة وأرصدة نقدی
 830,340  -  0,34083  977748,  -  748,977 دائع نظامیة نوك ووالب  

 ) 777(  -  ) 777(  ) 536(  -  ) 536( مخصص االنخفاض في القیمة 
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   مخاطر السیولة (ج) 
 

. المالیة في تاریخ االستحقاق  وباتھامطل  تزاماتھا المترتبة علىیقصد بمخاطر السیولة الصعوبات التي قد تواجھ المنشأة في الوفاء بال
ا الذي  تدیر  المخاطر  إدارة  إطار  خالل  من  السیولة  مخاطر  المدى  لمجموعة  على  والسیولة  التمویل  من  المجموعة  احتیاجات  یلبي 

باالحتفاظ بأرصدة كافیة من االحتیاطیات والنقد وما في حك  ا یضمنة بممھ والتسھیالت المصرفی القصیر والمتوسط والطویل وذلك 
 مجموعة عند استحقاقھا.زامات التوفر األموال التي تفي بالت 

 
بواسط  االستحقاق  آجال  مراقبة  المالیة  تتم  الموجودات  استحقاق  آجال  أدناه  الجدول  یلخص  الكافیة.  السیولة  توفر  لضمان  اإلدارة  ة 

المرتبطة    حتیاطیات دوق التأمین على الحیاة واالبة وصن مكتسمالیة واألقساط غیر الللمجموعة بما في ذلك الفوائد المدینة والمطلوبات ال
عق وموجودات  التأمین  عقود  مطلوبات  ضمن  المخصومة  بالوحدة  غیر  المتبقیة  التعاقدیة  االلتزامات  أساس  على  التأمین  إعادة  ود 

عق مطلوبات  ضمن  عنھا  المعلن  غیر  والمتكبدة  القائمة  المطالبات  عواحتیاطي  وموجودات  التأمین  على  إعادة  قود  ود  بناًء  التأمین 
 المتوقعة لھا. النقدیة التدفقات 

 
2021   

  القیمة الدفتریة  
أقل من سنة  

  ة واحد
 5إلى  1

  سنوات 
 5أكثر من 

  سنوات 
بدون تاریخ  

 المجموع   استحقاق 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            

            الموجودات 
 184,559  446172,  -  8,631  3,482  172,446 ظامیة ئع ن داو

 2,048,783  -  1,094,121  643,035  311,627  ,2731,660 استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة 
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 

 3,38661  613,386  -  -  -  613,386 خالل الدخل الشامل اآلخر
العادلة من لقیمة استثمارات مالیة با
 446,916  20,801  -  -  426,115  916644, خسارة خالل الربح أو ال
 2,699,966  -  19,996  784,923  1,895,047  2,699,966 ادة التأمین موجودات عقود إع

 150,381  -  108  26,140  124,133  150,381 تكالیف استحواذ مؤجلة 
 5545,85  -  -  3,906  541,949  5,85554 مین نة من التأمین وإعادة التأذمم مدی

ذمم مدینة أخرى (باستثناء المبالغ  
 66,858  -  -  -  66,858  6,8586 المدفوعة مقدماً)

 360,220  -  -  8,662  351,558  359,413 ودائع لدى بنوك 
 00217,6  -  -  -  217,600  216,582 أرصدة بنكیة ونقد 

 334,5247,  6,63380  1,114,225  1,475,297  ,9938,363  6,932,076 المجموع 
            

            المطلوبات 
 4,566,602  -  404,715  1,081,108  3,080,779  4,566,602 قود التأمین مطلوبات ع

 74,144  -  43  2,781  71,320  74,144 إیرادات عموالت مؤجلة 
 113,068  -  -  -  3,06811  68113,0 دة التأمین المحتجزة ودائع إعا

 85,6473  -  -  -  385,647  385,647 من التأمین وإعادة التأمین م دائنة ذم
ذمم دائنة أخرى (باستثناء مطلوبات 

 129,745  -  -  -  129,745  129,745 اإلیجار) 
 ,29230  -  4,544  20,822  4,926  27,314 مطلوبات إیجار 

 85,299,49  -  409,302  1,104,711  85,785,43  5205,296, المجموع 
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 ابع)(ت   مخاطر السیولة (ج) 
 

2020 
 

  القیمة الدفتریة  
أقل من سنة  

  واحدة 
  5إلى  1

  سنوات 
  5أكثر من 

  سنوات 
بدون تاریخ 

 المجموع   استحقاق 
 م لف درھ أ  ألف درھم   ألف درھم   ھم ألف در  ألف درھم   ألف درھم  
            

            الموجودات 
 178,872  171,982  -  -  6,890  171,982 ودائع نظامیة 

 2,108,985  -  1,049,576  857,895  201,514  9,2381,67 استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة 
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 

 443,194  43,1944  -  -  -  443,194 لشامل اآلخرخالل الدخل ا 
لقیمة العادلة من مالیة بااستثمارات 

 394,008  2,524  -  -  4391,48  394,008 خالل الربح أو الخسارة 
 2,869,140  -  4,9044  961,356  1,862,880  2,869,140 موجودات عقود إعادة التأمین 

 65154,7  -  35,139  6,970  12,6561  154,765 تكالیف استحواذ مؤجلة 
 574,063  -  -  6,072  567,991  574,063 أمین عادة التذمم مدینة من التأمین وإ

أخرى (باستثناء المبالغ   ذمم مدینة
 55,635  -  -  -  55,635  55,635 المدفوعة مقدماً)

 406,175  -  -  10,604  395,571  396,458 ودائع لدى بنوك 
 261,513  -  -  -  13261,5  261,123 ونقد بنكیة أرصدة 

 7,446,350  617,700  1,129,619  1,842,897  3,856,134  99,6066,9 المجموع 
            

            المطلوبات 
 4,724,999  -  439,508  1,266,366  3,019,125  4,724,999 مطلوبات عقود التأمین 

 581,29  -  21  3,842  77,432  9581,2 إیرادات عموالت مؤجلة 
 50142,8  -  -  -  142,850  850142, تجزة ودائع إعادة التأمین المح

 371,585  -  -  -  371,585  371,585 وإعادة التأمین ذمم دائنة من التأمین 
ذمم دائنة أخرى (باستثناء مطلوبات 

 143,696  -  -  -  143,696  143,696 اإلیجار) 
 35,934  -  8718,  ,76921  5,294  32,625 إیجار   مطلوبات
 5,500,359  -  448,400  1,291,977  3,759,982  ,497,0505 المجموع 
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 : 2020و   2021دیسمبر  31فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

 

  اسم الشركة التابعة 
بلد التأسیس 

 حصة الملكیة القانونیة نسبة   النشاط  ومزاولة

 ة حقوقنسب
التصویت  

 ي ط الرئیس النشا   المحتفظ بھا 
 
 

وكالة خط االستواء لخدمات التأمین  
 ذ.م.م* 

  
 

إلمارات  ا -دبي
 العربیة المتحدة 

  
2021 

 
99.97 % 

  
2020 

 
99.97 % 

 
 

100 % 

  
 

 وكالة تأمین. 

دبي سیجورتا أیھ. إس. (المعروفة  
ھ.  سابقًا بدبي ستار سیجورتا أی

 إس.) **

رة  أمین قصیإصدار عقود ت  % 100 % 100  % 010  یا ترك -إسطنبول  
 وطویلة األجل. 

مملكة  -ة المنام  شركة ایتاكو البحرین ذ.م.م*** 
 البحرین 

خدمات الوساطة وخدمات   60% 60%  - 
 مركز االتصال. 

سینرجایز للخدمات منطقة حرة  
 ***ذ.م.م* 

اإلمارات   -دبي  
 العربیة المتحدة. 

معلومات اإلداریة  جیا التكنولو  % 100 % 100  % 100 
 معامالت. ومعالجة ال
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 لمتبقیة في شركة خط االستواء لخدمات التأمین ذ.م.م كحق انتفاع عن طریق ترتیبات التوكیل.تحتفظ الشركة باألسھم ا *
 

 ضد الحوادث والتأمین الصحي. لتأمینألنشطة الرئیسیة لألعمال اوتشمل ا  2012تأسست شركة دبي سیجورتا أیھ. إس. في   **
 

 ت مع الحصص غیر المسیطرة: معامال
 

٪ على شركتھا التابعة، شركة دبي سیجورتا أیھ.  100عمان للتأمین (ش.م.ع) االستحواذ بنسبة    ، أكملت شركة 2020یولیو    28في  
عملیة  ألف درھم. وقبل    21,005قدره  نقدي    مال المصدر والقائم بمقابل٪ إضافیة من رأس ال49إس. من خالل االستحواذ على نسبة  

ألف    21,005٪ في شركة دبي سیجورتا أیھ. إس. مبلغ  49لحالیة البالغة  شراء مباشرة، بلغت القیمة الدفتریة للحصة غیر المسیطرة اال
بمبلغ   المسیطرة  غیر  الحصص  في  بانخفاض  المجموعة  اعترفت  درھ  21,005درھم.  عألف  تأثیر  أي  ھناك  یكن  ولم  حقوم  ق  لى 

 . ي الشركةالملكیة المنسوبة إلى مالك
 

 .2015سبتمبر  16بل الشركة في  *** تم االستحواذ على شركة ایتاكو البحرین ذ.م.م من ق
 

 استبعاد شركة تابعة
 

في  لواردةاًء على الشروط واألحكام ا، أكملت الشركة صفقة بیع شركتھا التابعة، شركة إیتاكو البحرین ذ.م.م، بن 2021دیسمبر    14في  
ارة الصناعة والتجـارة والسـیاحة فـي ، بعد الحصول على موافقة من وز2021أكتوبر  27ابل بتاریخ طرف المقاالتفاقیة الموقعة مع ال

المجموعـة بـأداء  . نـتج عـن المعاملـة المـذكورة قیـام2021دیسمبر    14البحرین (الجھة التنظیمیة) وبعد ذلك تم تحویل األسھم بتاریخ  
ألـف  1,900ألف درھـم ومبلـغ  583الحصة غیر المسیطرة والشھرة بمبلغ عتراف ب ألف درھم. وألغت المجموعة اال  793ة  دفعة بقیم

 درھم على التوالي.
 2021  
  ألف درھم  
   

   المقابل المدفوع 
  ) 793( نقد مدفوع 

  ) 885( زائداً: القیمة الدفتریة لألرصدة البنكیة والنقد 
 )1,381 (  

  583 مسیطرة حصص غیر 
  ) 1,900( الشھرة 

  ) 871( لنقد)ات (باستثناء األرصدة البنكیة واتریة لصافي قیمة الموجود یمة الدفالق
  ) 3,569( خسارة من استبعاد شركة تابعة معترف بھا في بیان الدخل الموحد 

 
 ): اء األرصدة البنكیة والنقدفیما یلي القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات (باستثن 

 
 0212 
 ألف درھم  
  

  ت الموجودا
 1,650 كات ومعدات ممتل

 226 موجودات غیر ملموسة 
 419 مقدماً وذمم مدینة أخرى مبالغ مدفوعة

 2,295 
  المطلوبات 

 ) 1,424( ذمم دائنة أخرى 
 871 
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ارات العربیة المتحدة  تعھید في اإلمفي منطقة دبي لل  2014ینایر    24في    خدمات منطقة حرة ذ.م.مز لل**** تأسست شركة سینرجای 

 وجیا المعلومات اإلداریة وخدمات معالجة المعامالت. وھي تعمل في مجال توفیر تكنول
 

كات بین شـركیا قبل عملیات الحذف ، ترشركة دبي سیجورتا أیھ. إس. -فیما یلي المعلومات المالیة الموجزة للشركة التابعة للمجموعة 
 المجموعة.

 
 2021  2020 
 لف درھم أ  رھم ألف د 

    دبي سیجورتا أیھ. إس. 
    

 158,855  151,505 داولة موجودات مت 
 122,763  141,723 موجودات غیر متداولة 

 66,090  75,579 مطلوبات متداولة 
 173,549  189,194 مطلوبات غیر متداولة 

 41,979  28,455 ركةك الشالملكیة العائدة إلى ُمّال  حقوق 
 

 2021  2020 
 ألف درھم   رھم ألف د 
    

 ) 3,681(  ) 1,945( عن األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة الصادرة
 ) 278(  626 صافي التدفقات النقدیة الواردة من / (الصادرة عن) األنشطة االستثماریة

 17,394  25,605 لیةالتموی نقدیة الواردة من األنشطة  صافي التدفقات ال
 13,435  24,286 ة الواردة تدفقات النقدی صافي ال

 
 ، نتائج القطاع حسب التوزیع الجغرافي.4-24دخل للشركة التابعة أعاله في اإلیضاح تم بیان تفاصیل بیان ال
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   ملخص تقریر الخبیر االكتواري حول المخصصات الفنیة 33 
 
   ة التأمین ذات الصلة.ن وموجودات إعادمخصصات الفنیة إلعادة التأمی الي الاإلیضاح ملخصا إلجم دم ھذایق

 
 2020  2021 صات الفنیةأنشطة التأمین وفئة المخص 

 الصافي   إعادة التأمین   اإلجمالي   الصافي   إعادة التأمین   اإلجمالي  
 ألف درھم   رھم ألف د  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
            
            ألموال أمین الشخصي وعملیات تكوین ا الت

 23,571  ) 63,197(  86,768  13,150  ) 36,752(  49,902 مخصصات المطالبات القائمة 
 14,516  ) 12,898(  27,414  14,978  ) 14,475(  29,453 مخصصات األقساط غیر المكتسبة

 31,251  ) 80,006(  111,257  6,970  ) 10,694(  17,664 بدة غیر المعلنةمخصصات المطالبات المتك
 314  -  431  272  -  272 طي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة احتیا

 391,701  -  1391,70  426,321  -  426,321 مطلوبات مرتبطة بوحدات 
 108,774  ) 24,981(  133,755  91,940  ) 21,502(  113,442 صندوق التأمین على الحیاة

 570,127  ) 81,0821(  751,209  31553,6  ) 83,423(  637,054 عي ع الفرالمجمو 
            سؤولیة التأمین على الممتلكات وضد الم 

 433,094  ) 1,775,586(  2,208,680  468,645  ) 1,703,823(  2,172,468 مخصصات المطالبات القائمة 
 984596,  ) 670,846(  1,267,830  14,9706  ) 702,002(  1,316,972 ةألقساط غیر المكتسب مخصصات ا
 248,326  ) 241,626(  489,952  222,263  ) 210,718(  432,981 مطالبات المتكبدة غیر المعلنةمخصصات ال

 7,328  -  7,328  7,127  -  7,127 احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة 
 1,285,732  ) 2,688,058(  79073,3,9  1,313,005  ) 2,616,543(  3,929,548 المجموع الفرعي 

 1,855,859  ) 1402,869,(  4,724,999  1,866,636  ) 2,699,966(  6024,566, المجموع 
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 أعمال التأمین على األشخاص وتكوین األموال  )أ(
 

على الحیاة. تم تطبیق األسالیب االكتواریة  أمین االئتماني  مین الجماعي على الحیاة والت والتأ  التأمین الفردي على الحیاةل ھذه الفئة  تشم
 لة عموماً عند تحدید إجمالي وصافي أرقام المخصصات الفنیة.المقبو

 
ال  الفحوصات ومعلومات  التأمسوق عند الضرتستند االفتراضات المستخدمة حیثما أمكن على أحدث  بالنسبة ألعمال  الفورة.  ردي  ین 

ت الوفیات/ المرض. یقع افتراض حساسیة لالفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم ومعدال  صات الفنیة أكثرعلى الحیاة، تعتبر المخص
الفعلیة    علق باألرباحمعدل الخصم المستخدم ضمن نطاق االفتراضات المستخدمة من قبل أطراف مناظرة بالسوق وھو معقول فیما یت 

معلوما على  الموبناًء  وت ت  تاریخھ  حتى  السنویة  السمجودات  بعد  لتكلحلیلھا  األولیة  التقدیرات  وتشیر  المخاطر.  بتعدیل  فة صافي  اح 
مما    الوفیات المتوقعة إلى أن معدل الوفیات المتوقع المستخدم أعلى بشكل ملموس من مطالبات الوفیات المحققة في السنوات األخیرة،

 یة. یة كافاألساس یشمل ھوامش احتراز یثبت أن
 

األقس صافي  طریقة  ی بموجب  المستخدمة،  عنداط  االعتبار  في  أخذھا  یتم  التي  األقساط  تحدید  بشكل    تم  الفنیة  المخصصات  حساب 
األ ھذه  بین  الفرق  یوفر  والعجز.  والوفیات  الخصم  بمعدالت  المتعلقة  التقییم  افتراضات  على  بناًء  واألقساكتواري،  الفعلیة  قساط  اط 

اا كافی المستحقة ھامشً  تم إجراء  للمصاریف. كما  الاً  تاحة في  مصاریف مشیًرا إلى أن ھوامش المصاریف الضمنیة المختبار مالءمة 
االفتراضات   المحددة على أساس  الفنیة  المخصصات  تكون  أن  المتوقع  المتوقعة. من  لتغطیة مجموع المصاریف  التقییم كافیة  أساس 

 زیة. ساسیة احترااأل
 

 كات وضد المسؤولیة الممتلعملیات التأمین على  )ب (
 

 أي خصم للمخصصات الفنیة. الصحي وفئات أعمال التأمین العام. لم یتم استخدامالفئة التأمین  تشمل ھذه
 

ا تقدیرات  تحدید  یتم  التقدیر.  تاریخ  في  المعروفة  الحقائق  أساس  على  القائمة  المطالبات  مخصصات  تقدیر  قبل یتم  من  خبراء    لحالة 
سیة للمطالبة  یة باستخدام مجموعة من األسالیب االكتواریة القیالمطالبات النھائ لحاالت المحددة. یتم تقدیر اوضع ا المطالبات وإجراءات

مكانیة فیرغسون. یتمثل االفتراض األساسي المتضمن في ھذه األسالیب في إ  -المتوقعة مثل طریقة السلم المتسلسل وطریقة بورنھوتر
 وبالتالي المطالبات النھائیة. على ھذا النحو، فإنبات المستقبلیة  من أجل التنبؤ بتطور المطال  لسابقةام خبرة تطویر المطالبات ااستخد

ھذه األسالیب تستنبط تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ومعدالت الخسارة المتوقعة. یتم  
 طریق فترة الحوادث.  اسي عنمطالبات التاریخیة بشكل أسحلیل تطور الت 

 
ستخدمة في معظم أسالیب التوقع االكتواري ألعمال غیر  بات بشكل منفصل لكل فئة أعمال. إن االفتراضات الملیل تطور المطالیتم تح

افتر أو  المطالبات  لتضخم  المستقبلیة  المعدالت  ذلك  في  بما  الحیاة،  على  الالتأمین  معدل  تطاضات  بیانات  في  متضمنة  ور خسارة 
یق االتجاھات السابقة في المستقبل، . یتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقییم مدى عدم تطب إلیھا التوقعات  طالبات التاریخیة التي تستند الم

العامة للمطالبة،  ل االتجاھات  على سبیل المثال، لتعكس األحداث التي تحدث لمرة واحدة، والتغیرات في عوامل خارجیة أو سوقیة مث 
زیج المحفظة،  قضائیة والتشریعات، وكذلك العوامل الداخلیة مثل مات والقرارات الادیة، ومستویات تضخم المطالب االقتصوالظروف  

ة المرجحة،  وشروط الوثیقة وإجراءات التعامل مع المطالبات من أجل التوصل إلى تقدیر للتكلفة النھائیة للمطالبات التي تمثل النتیج
 علیھا. شكوك التي ینطويع األخذ في االعتبار جمیع الملة، من مجموعة من النتائج المحت م
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   توزیعات األرباح 34
 

% من رأس المال بقیمة  20على توزیعات أرباح نقدیة بنسبة    2021أبریل    21االجتماع العام السنوي المنعقد في    وافق المساھمون في
 : ال شيء). 2019دیسمبر  31( 2020  دیسمبر 31سنة المنتھیة في لكل سھم) لل فلس 20ألف درھم (  92,374

 
 . 2021فلس لكل سھم) لسنة  20درھم ( ألف  92,374% بقیمة 20ارة توزیعات أرباح نقدیة بنسبة یقترح مجلس اإلد

 
إدر یتم  ولم  السنوي  العام  المساھمین في االجتماع  لموافقة  المقترحة أعاله  توزیعات األرباح  المالیة   اجھا كالتزامتخضع  البیانات  في 

 حدة. المو
 

 المساھمات االجتماعیة  35
 

بقیمة  مت المجموعة مساقد الم  502ھمات اجتماعیة    289:  2020دیسمبر    31(   2021دیسمبر    31نتھیة في  ألف درھم خالل السنة 
 ألف درھم). 

 
 المعلومات األخرى  36

 
ي ساري المفعول لفترة غیر یل محلع كفعقد وكالة تم إبرامھ ممن خالل    2008ینایر    6أسست المجموعة عملیاتھا في قطر بتاریخ  

في  مح بفتح2019یر  فبرا  25ددة.  المجموعة  طلب  المركزي  قطر  مصرف  رفض  إدارة    ،  اتخذت  ذلك،  على  وبناًء  أجنبي،  فرع 
ا  وفقً دمات للوثائق القائمة  في تقدیم الخالمجموعة قراًرا بأنھا لن تصدر وثائق جدیدة بعد اآلن في دولة قطر. وسوف تستمر المجموعة  

 ساسیة. وط المعمول بھا في العقود األللشر
 

 ماد البیانات المالیة الموحدة اعت 37
 

 .2022فبرایر  9ة ھذه البیانات المالیة الموحدة ووافق على إصدارھا بتاریخ اعتمد مجلس اإلدار
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 2021ركات لسنة تقریر حوكمة الشّ 

 
 2021 العامنظام حوكمة الشركات في شركة ُعمان للتأمین خالل  .1

بتجاُرب الحوكمة الراسخة التي أثبتت نجاحھا، حیث یرى أن اتباع نظام حوكمة الشركات لھ أھمیة قصوى في تحقیق   یؤمن مجلس إدارة شركة ُعمان للتأمین (ش.م.ع)
قوق الُمساھمین مع الوعي التام النمو الُمستدام واالزدھار للشركة على المدى الطویل، وذلك انطالقًا من أنھ من بین االلتزامات الموكلة لمجلس اإلدارة، تعزیز قیمة ح

أعمالھا   جتمع ككل، الذي تزاول شركة ُعمان للتأمینبمصال األطراف المعنیین كافةً بالعمل، والمتمثلین في الموظفین والعمالء والموردین والشركاء في العمل والم
 فیھ.  

لیست وجھةً بل رحلةً ُمستمرة نحو التطور والتمیز في العمل، واصل مجلس اإلدارة العمل على تحسین معاییر   انطالقًا من أن حوكمة الشركات في شركة ُعمان للتأمین
 اعتماد  بشأن   2020  لسنة)  3(  والسلع رقم  المالیة  األوراق  ھیئة  إدارة  مجلس  رئیس  قرارتماشیًا مع    ،2021عام  الحوكمة الشركات لدى شركة ُعمان للتأمین خالل  

المسائل،    ،ةالعام  المساھمة  الشركات  حوكمة الصلة بشأن نفس  توالتعلیمات األخرى ذات  التنفیذي وكبار الھیئة    ھاصدروالتي  المدیر  من وقت آلخر، حیث یعمل 
   .التنفیذیین في الشركة على ترسیخ نظام الرقابة الداخلیة الذي یُعتبر ُعنصًرا حاسًما في ھیكل حوكمة الشركات لدى شركة ُعمان للتأمینالمسؤولین 

ھیكالً لحوكمة الشركات لُممارسة عملھا التجاري داخل وخارج الشركة على حد سواء وذلك للتحقق من وجود ھیكل یُحدد بدقة مسؤولیات   وضعت شركة ُعمان للتأمین
 وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، مع األخذ بعین االعتبار حمایة حقوق جمیع الجھات المعنیة. 

 
 ركة ُعمان للتأمین على ثالثة مكونات أساسیة: ویشتمل "ھیكل حوكمة الشركات" في ش

 
 

 ركائز  3 – ھیكل حوكمة الشركات لدى شركة ُعمان للتأمین 
 نظام الرقابة الداخلي  اللجان  مجلس اإلدارة 

  فعال 
 ُمستقل 
  غیر تنفیذي 

   لجنة التدقیق 
   لجنة الُمكافآت والترشیح 
 لجنة االستثمار 
  لجنة المخاطر 

 االلتزام 
  المخاطر إدارة 
  التدقیق الداخلي 
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 ، وفقًا للجدول التالي:  2021عام البیان ُمعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائھم من الدرجة األولى فیما یتعلَّق باألوراق المالیة للشركة خالل  .2

 .كاآلتي 2021 ل العامفي األوراق المالیة لشركة ُعمان للتأمین أعضاء مجلس اإلدارة أو أقربائھم من الدرجة األولى خالل العام ُمعامالت (بیع/ شراء) تتلخص 
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 تشكیل مجلس اإلدارة: .3

 مجلس اإلدارة والمعلومات ذات الصلة:  )أ(

رقم  
(تنفیذي، غیر    االسم  ُمسلسل

 المؤھالت الخبرة  ) تنفیذي وُمستقل
العمل كعضو  فترة 

مجلس إدارة في 
الشركة من تاریخ 
 انتخابھ ألول مرة

العضویات والمناصب  
األخرى في أي شركات 

 ُمساھمة عامة أخرى 

مناصب أخرى في ھیئات  
رقابیة أو حكومیة، أو كیانات 

 تجاریة مرموقة

السید/ عبد العزیز   1
المالیة  الشؤون  تنفیذي/ غیر ُمستقل غیر  عبد هللا الغریر  

 والمصرفیة 
بكالوریوس في  

  المشرق بنك مجلس إدارةرئیس  أشھر  6و ةسن  11 الھندسة الصناعیة 
 ش.م.ع 

 رئیس اتحاد مصارف اإلمارات  -1
 
مجلس إدارة شركة الغریر  نائب رئیس    -2

 لالستثمار ذ.م.م
 
 ذ.م.م  رئیس مجلس إدارة شركة مسافي  -3
 
الغریر    -4 مؤسسة  إدارة  مجلس  رئیس 

 للتعلیم
صندوق    -5 إدارة  مجلس  عبد  رئیس 

 عبدهللا الغریر لتعلیم الالجئینالعزیز 
 
 عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات  -6
 
لدول   -7 العائلیة  الشركات  شبكة  رئیس 

 مجلس التعاون الخلیجي
 
الصندوق   -8 إدارة  مجلس  عضو 

الخیریة  لألعمال  العالمي  اإلسالمي 
مع   بالشراكة  والبنك  لألطفال  الیونیسف 

 اإلسالمي للتنمیة 
 
 رئیس مجلس إدارة غرفة دبي  -9
 

السید/ على راشد   2
الشؤون المالیة   ُمستقل غیر غیر تنفیذي/  لوتاه 

 والعقاریة 
بكالوریوس في  
 أشھر  6و ةسن  11 الھندسة المدنیة 

نائب رئیس مجلس إدارة   -1
 بنك المشرق (ش.م.ع) 

 
نائب رئیس مجلس إدارة   -2

ومدیر شركة أصول للتمویل  
 (ش.م.ع) 

 
عضو مجلس إدارة شركة   -3

شركة   –بدر اإلسالمي  
 ُمساھمة عامة 

نائب الرئیس الفخري لمجلس   -1
 األعمال اإلیطالي 

 
عضو جمعیة المھندسین المدنیین   -2

 في اإلمارات العربیة الُمتحدة 

علي لخریم  السید/  3
العلوم  بكالوریوس في  العقارات والفندقة  غیر تنفیذي/ ُمستقل  الزعابي 

ئیس مجلس إدارة أراضي  ر أشھر 10  و سنتان  الھندسیة دارة  واإل
 العقاریة ش.م.ع  

رئیس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة  
 . لخریم لألعمال
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السید/ راشد سیف   4
 الغاز والبترول  ُمستقل غیر غیر تنفیذي/  الجروان  

بكالوریوس ھندسة  
والغاز  البترول 

 الطبیعي 
 أشھر  6و ةسن  11

عضو مجلس إدارة بنك   -1
 المشرق 

 
مجلس إدارة  نائب رئیس   -2

 شركة دانة غاز 

إدارة    -1 مجلس    مؤسسة عضو 
   "إمارات"   ترولللب اإلمارات

 
شركة الخلیج  عضو مجلس إدارة  -2

 للخدمات البحریة 
 
رئیس مجلس إدارة شركة الغریر   -3

 القابضة 
 

 الغریر السید/ بدر  5
بكالوریوس في   العقارات  ُمستقل غیر  غیر تنفیذي/  

كارز  لشركةالرئیس التنفیذي   شھر  11نوات وس  9       االقتصاد 
 ال یوجد  تاكسي 

الدكتورة/ منى   6
 غیر تنفیذي/  ُمستقل  عبدالرزاق تھلك 

استشاریة  -1
أمراض نساء  

ووالدة، ورئیسة  
قسم أمراض النساء  
والوالدة بمستشفى  

-2009لطیفة (
2013 ( 

 

في    -1 أمریكي  بورد 
النساء   أمراض 

 والوالدة 
 
زمالة في أمراض    -2

 النساء والوالدة 

  المدیر التنفیذي لمستشفى لطیفة -1 ال یوجد  أشھر 10سنتان و  
 للنساء واألطفال 

 السید/ نبیل وحید  7
الشؤون المالیة   غیر تنفیذي/ غیر ُمستقل  

 والمصرفیة 
  بكالوریوس في 

 أشھر   5سنوات و 8  م، المالیةالعلو
لقسم   المجموعةرئیس 

الغریر    -یة لمالاالخزانة  
 لالستثمار 

الغریر  مجلس إدارة   عضو
 میلكو

 
 

 2021(ب) نسبة تمثیل المرأة في مجلس اإلدارة في عام 

 .  % 14الشركة امرأة واحدة من أصل سبعة أعضاء أي ما یعادل نسبة  في مجلس إدارةحالیا للمرأة  تمثّل

 ) أسباب عدم ترشیح أي امرأة لعضویة مجلس اإلدارة. ت(

 الینطبق
 
 المكافآت  ) ث(

   2020العام  عنبیان الُمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  1-ث

 كاآلتي: 2020  للعام مجلس اإلدارة  أعضاءدفع مكافأة   2020 إبریل  21ة السنویة للمساھمین في اجتماعھا المؤرخ في یمموقررت الجمعیة الع 
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 :  ة، رھنًا بموافقة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوی2021العام  عنالُمكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة  2-ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حضور اللجان بخالف بدالت التي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة  أو الرواتب أو األتعاب اإلضافیة بدالتالبیان بتفاصیل  3-ث

 . ھذا الّشأن ی ألعضاء مجلس اإلدارة في  بدالت أو رواتب أو أتعاب إضافیة لم یتم صرف أي  

 
 اسم العضو 

 
 المبلغ بالدرھم اإلماراتي 

 
 450,000 السید عبد العزیز عبد هللا الغریر 

 300,000 على راشد أحمد لوتاه  السید  

 300,000 علي لخریم الزعابي السید 

 300,000 راشد سیف الجروان الشمسي السید  
 300,000   الدكتورة منى تھلك

 300,000 السید بدر عبد هللا أحمد الغریر 
 300,000 السید نبیل وحید  
 2,250,000 إجمالي الُمكافآت  

 
 اسم العضو 

 
 المبلغ بالدرھم اإلماراتي 

 
 450,000 السید عبد العزیز عبد هللا الغریر 

 300,000 على راشد أحمد لوتاه  السید  

 300,000 علي لخریم الزعابي السید 

 300,000 السید  راشد سیف الجروان الشمسي
 300,000   الدكتورة منى تھلك

 300,000 السید بدر عبد هللا أحمد الغریر 
 300,000 السید نبیل وحید  
 2,250,000 إجمالي الُمكافآت  
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  بیان بتفاصیل بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، التي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة للعام   4-ث
 ، بیانھا كاآلتي:  2021

. ویرد بیان تفاصیل االجتماع  ، ولجنة المخاطروالمكافآتعقدت شركة ُعمان للتأمین اجتماعات فیما یتعلق بلجنة االستثمار، ولجنة التدقیق، ولجنة الترشیح  
 .  ھذا الّشأنی في األقسام التالیة. ولم یتم صرف أي ُمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة في

 
 والتفاصیل المتعلقة بھا.  2021عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالیة للعام  )ج(

 
 اسم العضو 

 اإلدارة اجتماعات مجلس 
 4اجتماع رقم   3اجتماع رقم   2اجتماع رقم   1اجتماع رقم  

 2019 نوفمبر 10 2020 یولیو 22 2019مایو  12 2021فبرایر  10

     السید عبد العزیز عبد هللا الغریر 
     السید على راشد أحمد لوتاه 

     السید راشد سیف الجروان الشمسي
 غ    هللا أحمد الغریر السید بدر عبد 

     السید نبیل وحید 
    غ الدكتورة منى عبد الرزاق تھلك 

 غ   غ السید علي لخریم الزعابي 
  –  الینطبق: لیس عضو مجلس إدارة في ذلك التّاریخ – غائب لسبب وجیھ  – ضر بشخصھ؛ غ حا  

تقوم بھا اإلدارة التنفیذیة بموجب التفویض الصادر من المجلس لإلدارة، بما في ذلك الفترة وتفویض الُسلطات  واجبات ومھام مجلس اإلدارة التي   )ح(
 والصالحیات.  

وبدعم من رؤساء الدوائر (الُمعینین ئیس التنفیذي وفقًا للُسلطة المفوضة إلیھ من قِبَل رئیس مجلس اإلدارة من خالل وكالة موثقة لدى كاتب العدل  یعمل الرّ 
شیًا مع خطة العمل السنویة الموافَق علیھا رسمیًا من قِبَل ابصفتھم نائبي الرئیس التنفیذي) مسؤولین عن اإلدارة الیومیة ألعمال شركة ُعمان للتأمین، وذلك تم

 .مجلس اإلدارة
 

 مّدة التّفویض  صالحیة التفویض  اسم الشخص المفوض 
 

 جوزي  لوران  لویس جان
بما یر الشؤون الیومیة للشركة وتحقیق أغراضھا  یست  تدخل فيجمیع أعمال اإلدارة التي  

تمثیل الّشركة أمام الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة  -ودون االقتصار على   – في ذلك
 .القیام بالتّرتیبات للمیزانیة السنویةوالغیر وإبرام العقود باسم الشركة و

 
 ما لم یتم إلغاؤهتفویض غیر محّدد المّدة 
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 بیان بتفاصیل الُمعامالت التي أجریَت مع األطراف ذوي الصلة (أصحاب مصلحة)، تُبین طبیعة العالقة ونوع الُمعاملة.   )خ(

 المبلغ بالدرھم اإلماراتي  الوصف 
 

 أقساط تأمین إجمالي 
                           المشرق ومجموعة بنك

             مجموعة الغریر          
                        شركة مسافي  
   كارز تاكسي  
                        السید/علي لخریم الزعابي         

 السید/ بدر عبد هللا أحمد الغریر 
 مجموعة راشد سیف سعید الجروان 

                         
 

 المجموع  

   
 

70,641,194 
22,958,023 
3,723,542 

16,617 
27،743 

557 
34،125 

 
 

1،235،080 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97،368،567 
 التي تم تسدیدھا  مُطالباتال
 

                          المشرق  ومجموعة بنك         
 مجموعة الغریر                         

                        إمارات 
       السید/علي لخریم الزعابي                       

 السید/ بدر عبد هللا أحمد الغریر 
 شركة مسافي            

 زین كابیتال
 كارز تاكسي 

  
 المجموع 

 
 

62،237،620 
11،473،041 

52،286 
22،235 

291 
2،630،642 

59،846 
347،244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76،823،205 

 معامالت أخرى
 بنك المشرق  -فوائد إیرادات         
 بنك المشرق  –أخرى عامة مصاریف استثمارات و         

 بنك المشرق  –مصاریف إیجارات 
 ) دي أي أف سي لیمتد -كابیتال المشرق (– أخرى استثمارات مصاریف

 
 

 
327،916 

2،738،153 
6،382،255 
6،034،383 

 

                   مجموع المعامالت األخرى
    

 15،482،707 
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 الھیكل التنظیمي للشركة  ) د(

 المنصب  اسم الموظف  الرقم 
 الرئیس التنفیذي جان لویس لوران جوزي  1
 واإلدارة   المالیة قسم   رئیس  –نائب الرئیس التنفیذي    د خاناحم 2
   قسم الخطوط االستھالكیةرئیس    –نائب الرئیس التنفیذي    جولیان أودروري  3
 رئیس الخطوط التجاریة   –نائب الرئیس التنفیذي  كریستوفر بول وایلدي  4
إي آر  إعادة التأمین،  قسم   رئیس  –نائب الرئیس التنفیذي  إیمانویل دي شامب  5

 ، االكتواریة، البیانات، والحیاة الفردیة أم
 الموظفینرئیس قسم فوائد   –نائب الرئیس التنفیذي  یاسر محمد عبد الحمید خلیفة  6
 قسم التوزیعرئیس    – التنفیذي الرئیس نائب رانجي سینھا  7

 

 بیان تفصیلي بأسماء كبار المسؤولین والمدیرین التنفیذیین في الشركة ومناصبھم:  ) ذ(

رقم  
 ُمسلسل

 تاریخ التعیین  المنصب االسم 

إجمالي الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

  2021عن العام 
 (بالدرھم اإلماراتي)

إجمالي الُمكافآت  
  2020لعام 

 (بالدرھم اإلماراتي)

أي بدالت أخرى نقدیة/ 
أو   2021عینیة لعام 

ُمستحقة الدفع في 
  الُمستقبل

 374،630 - 2،746،475 2018 إبریل 1 الرئیس التنفیذي  كریستیان لورنت جوزي جان لویس  1

 د خان احم 2
رئیس قسم  – نائب الرئیس التنفیذي 

 139،397 - 1،121،216 2018 مارس  5 المالیة واإلدارة 

 جولیان أودروري  3
رئیس قسم  – نائب الرئیس التنفیذي 

 130،685 - 1،121،216   2013یونیو 02 الخطوط االستھالكیة 

 كریستوفر بول وایلدي  4
رئیس قسم  – نائب الرئیس التنفیذي 

 139،397 - 1،097،175 2018 ینایر 03 الخطوط التجاریة 

5 
 إیمانویل دي شامب 

رئیس قسم  – نائب الرئیس التنفیذي 
إعادة التأمین، إي آر أم، االكتواریة، 

 114،684 - 1,021,467.67    4201 یولیو   1 البیانات، والحیاة الفردیة 
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 یاسر محمد عبد الحمید خلیفة   6
قسم   رئیس –  التنفیذي الرئیس  نائب 

 132،811 - 1,111,184.40 2014إبریل  13 فوائد الموظفین 

 رانجي سینھا  7
قسم   رئیس –  التنفیذي الرئیس  نائب 

 التوزیع 
أغسطس   27

2006 1,152,955.97 - 161،527 

 
 الُمدقق الخارجي  .4

 الرائدة   الشركات  إحدى  وھي  ،2018في    ُمدقق الحسابات الخارجي لشركة ُعمان للتأمینك  الشرق األوسط)بي.دبلیو.سي  (  كوبرز  آند  ھاوس  واتر  برایس تّم تعیین شركة )أ(
 األوسط   الشرق  سي.دبلیو.بي.  القانونیة  والخدمات  والضرائب  والصفقات  واالستشارات  والتأمین  التدقیق  خدمات  وتوفر  ،المنطقة  في  المھنیة  الخدمات  مجال  في  العاملة

  في   دولة   12  في   موظف  4200  من  أكثر  ولدیھا  عاًما،  40  منذ  المنطقة  في  تأسستكوبرز انترناشیونال لیمیتد،    آند  ھاوس  واتر  برایس  شركة  في  عضو   شركة  ھي
 . المتحدة  العربیة  واإلمارات  السعودیة  العربیة  المملكة  قطر،  الفلسطینیة،  األراضي  عمان،  لیبیا،  لبنان،  الكویت،  األردن،  العراق  مصر،  البحرین،:  المنطقة  أنحاء  جمیع

 التنفیذیة. واإلدارة شركة عمان للتّأمین  إدارة مجلس عن سي بشكل مستقل تماما.دبلیو.وتعمل شركة بي
 

 رسوم وتكالیف التدقیق أو الخدمات الُمقدَّمة من الُمدقق الخارجي بیان ب  ) ب(

 كوبرز  آند ھاوس  واتر  برایس    اسم مكتب التدقیق  

 ) 2018ابتداء من  ( وات س 4  عدد سنوات العمل كُمدقق خارجي للشركة 

 990،151  (بالدرھم اإلماراتي) 2021إجمالي رسوم التدقیق للقوائم المالیة للعام  

 2021رسوم وتكالیف الخدمات بخالف تدقیق القوائم المالیة للعام 
(بالدرھم اإلماراتي)، وفي حال لم تُكن ھناك رسوم أخرى، ینبغي اإلشارة 

 إلى ذلك صراحةً.  

 73،046 

مة (إن وجدت)، وفي حال لم تَُكن   تفاصیل وطبیعة الخدمات األخرى الُمقّدِ
 ذلك صراحةً.  ھناك خدمات أخرى، ینبغي اإلشارة إلى 

 17مراجعة تأكید المراجع الخارجي لمرحلة تصمیم تنفیذ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   

من   الُمقدَّمة  األخرى  الخدمات  خارجيبیان  ُمدقق    –آخر    ُمدقق  بخالف 
العام    –الشركة   ُمدقق   2021خالل  ھناك  یكن  لم  حال  وفي  وجد)،  (إن 

   اإلشارة إلى ذلك صراحةً. خارجي آخر، ینبغي 

   درھم إماراتي   308،835   : رسوم خدمات التدقیق والضرائب للفروع األجنبیة والشركات التابعةمجموع   
 

بي  : 2021  ةالمالی للسنة  الوزاریة والعوائد المالیة القوائم تدقیق   فرع عمان:  -  شركة عمان للتّأمین
 سلطنة عمان  – دبلیو سي 

 
  قطر  رسل بدفورد   :  2021للسنة المالیة  المالیة القوائم تدقیق:  مكتب قطر –شركة عمان لتأمین 

 
 ارنست یونغ تركیا   :  تدقیق القوائم المالیة  -   : (دي.أس.أس) فرع تركیا 
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 تركیا  –بي دبلیو سي : خدمات تتعلق بالضریبة على الشركات -

 

 : 2021(ج) التحفظات التي قام بھا مدّقق حسابات الشركة و المضمنة في القوائم المالیة المرحلیة و السنویة لسنة 

 . 2021لم یبد مدقق الحسابات الخارجي للشركة أیة تحفظات  ضمن القوائم المالیة المرحلیة والسنویة للشركة للعام 

 لجنة التدقیق  .5
 
 بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة ومراجعتھ آللیة عملھا والتّأكد من فعالیتھا: إقرار من رئیس اللجنة  )أ(

عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد من   ھ، رئیس لجنة التّدقیق لشركة عمان للتأمین ش.م.ع، بمسؤولیتبدر عبد هللا أحمد الغریر یُقر السید
 فعالیتھا. 

 وبیان اختصاصاتھا والمھام المنوطة بھا.  أسماء أعضاء لجنة التدقیق ) ب(

 اإلدارة:  تتألف لجنة التدقیق من عضوین غیر تنفیذیین من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو خبیر مختص في التدقیق الداخلي وااللتزام، لیس عضًوا في مجلس

 المنصب أعضاء لجنة التدقیق 

 رئیس  السید بدر عبد هللا الغریر  

  عضو   وحید راشد وحید نبیل السید

 عضو السید ناصر باراتشا 

 

م لجنة التدقیق میثاق لجنة التدقیق، ویُحدد المیثاق الغرض من لجنة التدقیق وأدوارھا ومسؤولیاتھا، ویُراَجع المیثاق ویُحدث ح سب الحاجة. وقد روَجع میثاق اللجنة یُنّظِ
 وتم تحدیثھ واعتماده من جانب لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة.  

 أغراض اللجنة 
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المتمثلة في ُمراجعة   الرقابیةرھا لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة. والغرض من لجنة التدقیق ھو ُمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولیاتھ  تُشكَّل لجنة التدقیق باعتبا
الخارجیین؛ و(ج) أداء قسم التدقیق الداخلي  واستقاللیة الُمدققین  و(ب) مؤھالت    ؛ (أ) الضوابط الداخلیة، ونظام إدارة المخاطر، وااللتزام التنظیمي وسالمة القوائم المالیة

   في شركة ُعمان للتأمین.

 مسؤولیات لجنة التدقیق 
 : یُحدد مجلس اإلدارة نطاق مسؤولیات لجنة التدقیق، الموضحة في میثاق لجنة التدقیق على النحو التالي

 الرقابة الداخلیة ونظام إدارة المخاطر وااللتزام التنظیمي 
 الضوابط المالیة للشركة والرقابة الداخلیة ونظام إدارة المخاطر؛ُمراجعة  •
 واستجاباتوكذلك مناقشة تقاریر التدقیق الداخلي والخارجي بشأن االستنتاجات الھامة، والتوصیات  ُمناقشة نظام الرقابة الداخلیة مع اإلدارة وضمان عملھ بصورة فعالة،   •

 ؛ لھااإلدارة 
 اإلفصاح الصادرة عن الھیئة، بما في ذلك المتطلبات القانونیة األخرى الُمطبّقة على البیانات المالیة.  االلتزام بقوانین اإلدراج و •

 
 

 ُمراجعة البیانات المالیة 
، مع التأكید على: أي تغییرات في السیاسات والُممارسات الُمحاسبیة، وأحكام أو تقدیر موضوع الھیئة (المرحلیة و الّسنویة)  ضمان سالمة القوائم المالیة  •

 والتعدیالت الجوھریة الناتجة عن تدقیق الحسابات واالستمراریة وااللتزام بالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة؛  
 م المالیة وتناول المواضیع التي یطرحھا الُمدیر المالي أو مسؤول االلتزام أو الُمدققین الخارجیین؛النظر في أي أمور ھامة وغیر عادیة مذكورة في القوائ •
 للشركة  والمحاسبیة المالیة واإلجراءات السیاسات مراجعة •
 االلتزام بقوانین اإلدراج والمتطلبات القانونیة األخرى المتعلقة بالتقریر المالي.   •

 
 ین الصالت مع الُمدققین الخارجی

 للحسابات   الداخلیة  المراجعة مع التدقیق جھود تنسیق ذلك في بما ، الخارجیین  من قبل المدقّقین للتدقیق المقترحة والمقاربة النطاق مراجعة •
ر صادر عن اجتماع ُمراجعة أداء الُمدققین الخارجیین، والتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین أو إقالة الُمدققین الخارجیین؛ یجري التعیین وتُحدد األجور بقرا •

 للجمعیة العمومیة لشركة ُعمان للتأمین. 
  غیر   خدمات  ذلك  في  بما  والشركة،   المدققین  بین  العالقات  حول   المدققین  من  بیانات  على  الحصول  طریق  عن   الخارجیین  المدققین   استقاللیة  وتأكید  مراجعة •

 .المدققین مع العالقات ومناقشة ، التدقیق
 . الخارجي المراجع  التزام ومدة مكافآت واعتماد مراجعة •
 دارة والتصرف بشكل ُمناسب بشأنھا.  التأكُّد من استالم ومناقشة النتائج والتوصیات الھامة للُمدققین الخارجیین واالستجابات الُمقترحة من اإل •
 .   خاص بشكل مناقشتھا ینبغي أنھ  المدققون أو اللجنة تعتقد أمور  أيلُمناقشة   بشكل دورياالجتماع بالُمدققین الخارجیین یتم  •

 
 

 التدقیق الداخلي 
 الداخلي   التدقیق میثاق اعنماد    •
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  للخطة  بالنسبة الداخلي التدقیق  نشاط أداء ومراجعة. الُخطة على الرئیسیة التعدیالت وجمیع الموارد وُخطة المیزانیة وتدقیق السنویة، التدقیق خطة اعتماد •
 لھ    الموضوعة

 .التّنفیذي التّدقیق الداخلي  رئیس معالداخلي  التدقیق لوظیفة التنظیمي والھیكل ، واألنشطة ،  الموارد وخطة التدقیق الّداخلي،  میزانیة مراجعة •
 ؛  الشركة داخل مناسبة مكانة ولھا كافیة بموارد مزودة الداخلي التدقیق وظیفة أن من التأكد •
 ؛ المھني السلوك  لقواعد االمتثال رصد •
 ؛  اإلدارة مجلس بدأھا التي التحقیقات نتائج في النظر •
 .والخارجیین الداخلیین المدقّقین بین التنسیق ضمان •
 ؛ المیثاق في الواردة والمسؤولیات بالواجبات االلتزام ضمان •
 بشأنھا؛ التأكُّد من استالم ومناقشة النتائج والتوصیات الھامة للُمدققین الداخلیین واالستجابات الُمقترحة من اإلدارة والتصرف بشكل منُاسب  •
 .المیثاق ھذا  في الواردة والمسؤولیات  للواجبات  اللجنة امتثال مدى حول اإلدارة مجلس إلى تقریر تقدیم •
  بشكل   مناقشتھا  ینبغي  أنھ  الداخلي  التدقیق  أو  اللجنة   تعتقد  أمور  أي  لمناقشة  التنفیذي  الداخلي  التدقیق  رئیس  مع   منفصل  بشكل  یجتمع  ،   منتظم  أساس  على  •

 .خاص
 

 االمتثال 
  قوانین واللوائح ونتائج التحقیق والمتابعة من جانب اإلدارة (بما في ذلك اإلجراءات التأدیبیة) ألي حاالت من عدم ل  رقابة االمتثالمراجعة فعالیة نظام   •

 ؛ االمتثال
 ُمراجعة نتائج أي ُمعاینات تتم من قِبَل الھیئات التنظیمیة، وأیة ُمالحظات من جانب ُمدقق الحسابات.  •
 .لھا االمتثال  ورصد ، الشركة موظفي إلى لسلوكاقواعد   مدونة إلبالغ المسار المتبع مراجعة •
 . االمتثالالحصول على تحدیثات ُمنتظمة من اإلدارة والُمستشار القانوني للشركة بشأن مسائل  •

 
 مسؤولیات رفع التقاریر 

 إعداد تقاریر ُمنتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة والقضایا والتوصیات ذات الصلة.  •
 تواُصل مفتوح بین الُمدقق الداخلي والُمدققین الخارجیین ومجلس اإلدارة.   مجالتوفیر  •
  الموافقة   ذلك  في  بما  القواعد المنطبقة،  تتطلبھا  أخرى  معلومات  وأي  ،  تصریفھا  وكیفیة  ومسؤولیاتھا   اللجنة   تكوین  حول  ،  للمساھمین  سنویة  تقاریر  تقدیم •

 .بالتدقیق المتعلقة غیر الخدمات على
 .اللجنة بمسؤولیات تتعلق الشركة تصدرھا أخرى تقاریر أي مراجعة •

 
 

 المسؤولیات األخرى 
 .  تنفیذ األنشطة األخرى الُمتعلقة بالمیثاق حسب طلب مجلس اإلدارة •
الُمناسب، حسب ما یقتضیھ القانون أو  ُمراجعة وتقییم كفایة میثاق اللجنة سنویًا، وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغییرات الُمقترحة، وضمان اإلفصاح  •

 اللوائح. 
  من تنفیذ جمیع المسؤولیات الموضحة في ھذا المیثاق. اسنویالتأكُّد  •
 . الحاجة حسب الخاصة التحقیقات على واإلشراف وضع •
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 منتظم  أساس  على واألفراد  اللجنة أعضاء أداء تقییم •
 

 2021 اجتماعات لجنة التدقیق خالل العام   ) ج(

. وفي كل اجتماع تتلقى اللجنة تقریًرا مكتوبًا من رئیس قسم التدقیق الداخلي یعِرض نتائج عملیات التدقیق  2021خالل العام  مرات    أربعلجنة التدقیق    اجتمعت
، تي تمت إثارتھاالمسائل الرئیسیة اللمعالجة المسائل التي أثیرت في التقریر، بما في ذلك    الّشركة  إدارة  ةاستجاب  الداخلي ومدى قدرةالتي أجراھا قسم التدقیق  

  یتم إحراز تعتقد اللجنة أنھ لم    ماحیثوتُسائلھا    الّشركة   لجنة التدقیق الداخلي إدارة   وحیث تدعوإلدارة لحلھا، والوقت الُمستغرق لحل أي من تلك المسائل.  ا  توخطط
 تقدُّم كاٍف. 

 مع الُمدققین الخارجیین والخبراء األكتواریین  العالقات 
للبیانات  شركة دیلویت آند توش (الشرق األوسط)    الذي تم إجراؤه من قبلالتدقیق    نطاق ونتائجلجنة التدقیق    استعرضت،  2021لعام  ل  االجتماع األول خالل

لجنة التدقیق  اجتمعت  ثُّم  استجابة اإلدارة، فضالً عن اإلجراءات التصحیحیة الُمتخذة.  مدى  لإلدارة و  الموّجھ  وناقشت أیًضا خطاب الُمدقق.  2020المالیة لسنة  
باإلضافة إلى مناقشة المستجّدات المتعلقة بالبیانات  ،  2021التّدقیق ونطاقھ و الجداول الزمنیة للعام    مثّلي شركة بي دبلي سي الّشرق األوسط للموافقة على خّطة بم

لتأكد من اللتزمات الشركة لُمراجعة ُمستقلة    بإجراءیقومون   نالذی،  ینخارجی  ینأكتواری   خبراءوعالوة على ذلك، تستعین شركة ُعمان للتأمین بخدمات  المالیة.
الخاصة بجمیع  مالءمة   العام  خطوط األعمالاالحتیاطیات  نتائج 2021. وخالل  لمناقشة  الخارجیین مرة واحدة  األكتواریین  بالخبراء  التدقیق  لجنة  ، اجتمعت 

 مراجعتھم.  
 

    سجل حضور اجتماعات لجنة التدقیق:

 
 اسم العضو 

 التدقیق  لجنة  اجتماعات 
 4االجتماع رقم  3االجتماع رقم  2االجتماع رقم  1االجتماع رقم 

 2021دیسمبر  6 2021 سبتمیر 8 2021مایو  9 2021فبرایر  9
     الغریر  أحمد  هللا  عبد بدر السید 
       وحید  راشد  وحید نبیل  السید

    غ السید ناصر باراتشا 
    -  غائب لسبب وجیھ   – حاضر بشخصھ؛ غ 
 

 لجنة الترشیح والُمكافآت:  .6

 بمسؤولیتھ عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد من فعالیتھا إقرار رئیس اللجنة  )أ(

عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد  ھلشركة عمان للتأمین ش.م.ع، بمسؤولیت الترشیح والمكافآت، رئیس لجنة یقر السید علي راشد لوتاه
 من فعالیتھا. 
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 ترد فیما یلي تفاصیل أعضاء لجنة الترشیح والمكافآت:   ) ب(

 الوضع  االسم 

 رئیس  السید على راشد على أحمد لوتاه 
 عضو  راشد سیف الجروان السید 

 عضو  هللا الغریر السید بدر عبد 
 عضو  السید علي رضا خان 

 
  بیان المھام والواجبات والمسؤولیات: -
 

  -التطویر .1
 وضع سیاسات األجور للشركة ومراجعتھا سنویًا؛  )أ(
 تنظیم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة؛ ) ب(
 تحدید العدد الالزم من الُمدیرین التنفیذیین ووضع سیاسات الموارد البشریة للشركة.   ) ج(

  -الرقابة .2
 ُمراجعة ُمكافآت الُمدیرین التنفیذیین لضمان معقولیتھا  ) أ(

 
 

 صي لجمیع أعضاء اللجنة. بیان عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل السنة المالیة ومواعید تلك االجتماعات، مع بیان عدد مرات الحضور الشخ )ج(

 حضور اجتماعات لجنة الترشیحات والُمكافآت:   سجل

 1االجتماع رقم  اسم العضو 
 2021فبرایر  16

  السید على راشد أحمد لوتاه 
  راشد سیف الجروان السید 

  السید بدر عبد هللا أحمد الغریر 
  جوزي لورنت   كریستیانالسید جان لویس 

  راماس جالسید أندریاس 
                       –   غائب لسبب وجیھ   –حاضر بشخصھ؛ غ 
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 لجنة االستثمار   .7
 إقرار من رئیس اللجنة بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة ومراجعتھ آللیة عملھا والتّأكد من فعالیتھا:  )أ(

عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد من   ھلشركة عمان للتأمین ش.م.ع، بمسؤولیت االستثمار، رئیس لجنة لخریم الزعابيیقر السید علي  
 فعالیتھا. 

 وبیان اختصاصاتھا والمھام المنوطة بھا االستثمارأسماء أعضاء لجنة  )ب (
 

 تتألَّف لجنة االستثمار من خمسة أعضاء، ویرد بیان أسمائھم فیما یلي:  
 
 

          

  

 

 

 یرد أدناه ُملخَّص المسؤولیات الرئیسیة للجنة االستثمار:    مسؤولیات لجنة االستثمار:

 وضع استراتیجیة تخصیص وتوزیع األصول  •

 ُمراجعة وتوقیع بیان سیاسات االستثمار •

 التقییم الُمستمر لتنفیذ سیاسات االستثمار •

 مراقبة أداء ملف االستثمار الشامل  •

ل   •  مراجعة إطار اختبارات التحمُّ

 اعتماد تفویض الُسلطة لإلدارة العُلیا  •

 

 
 
 
 

 

 الصفة  االسم  

 رئیس  علي حمد لخریم الزعابي  السید
 عضو  السید بدر عبد هللا أحمد الغریر  

 عضو  السید نبیل وحید راشد وحید 
 عضو  جان لویس لورانت جوزي

د خان احم  عضو  
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 اللجنة. بیان عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل السنة المالیة ومواعید تلك االجتماعات، مع بیان عدد مرات الحضور الشخصي لجمیع أعضاء  )ج(
 

 (المواعید وتسجیل الحضور لكل عضو)   2021اجتماعات لجنة االستثمار خالل العام 
 

 اسم العضو 
 3االجتماع رقم  2االجتماع رقم  1االجتماع رقم 

 2021 نوفمبر 2 2021 یولیو 8 2021مارس  18

      علي حمد لخریم الزعابيالسید 

    السید بدر الغریر 

    السید نبیل وحید 

 غ   جوزي  لورانت  لویس جان

    خان  حماد

                 –   غ لسبب وجیھ  - حاضر بشخصھ 

   یھاواإلشراف علالُمّطلعین  تعامالت األشخاص بمتابعةاللجنة المعنیة  .8
 

 كما یلي: عامالت المطلعین تأعضاء لجنة اإلشراف ومتابعة على تعیین  2019مایو  12في اجتماعھ المنعقد في  الشركة  مجلس إدارة وافق

 

 

 
ا ھم للتأمین ش.م.ع، بمسؤولیت ، عضوي لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین لشركة عمان  الشیخ أنور الخطیبالسید  و  لویز أو دونیلتقر السیدة  

 عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا والتّأّكد من فعالیتھا. 
  لجنة اإلشراف ومتابعة معامالت المطلعین مسؤولیات

لمطلعین، األشخاص ا  الشركة لتعامالتیاسة  سث للمطلعین ومراقبة التزامھم بالحتفاظ بانتظام بسجل محدّ یمكن من ا  فعال  وضع نظامشرف لجنة المطلعین على  ت
 :وتتولى المھام التالیة

 
 • إعداد سجل خاص وشامل لجمیع المطلعین، الذین یحق لھم أو لدیھم حق الوصول إلى المعلومات الداخلیة للشركة قبل النشر؛

 الصفة  االسم  

 عضو  لویس أو دونیل  ة السید
 عضو    الشیخ أنور الخطیب السید 
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 واالحتفاظ بسجل خاص بذلك؛ )إن وجدت  (ألسھم الشركة ھمیتعامالت األشخاص المطلعین وملكت• إدارة ومراقبة واإلشراف على  
 • إخطار الھیئة والسوق بقائمة األشخاص المطلعین المحدثة بناًء على طلبھم وبأي تعدیالت تطرأ علیھا خالل السنة المالیة؛ 

 • االمتثال ألي متطلبات أخرى تحددھا الھیئة 

 تمرت في االحتفاظ بسجل المطلعین وتحدیثھ وإخطار السوق بذلك. ، لم یتم عقد أي اجتماع ولكن اللجنة اس 2021خالل عام  

 لجنة المخاطر:  .9

 إقرار رئیس لجنة المراجعة اإلداریة بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة ومراجعة آلیة عملھا وفعالیتھا  -(أ) 

داخل الشركة، ومراجعة آلیة عملھا والتأكد   ةبمسؤولیتھ عن نظام اللجنیقر السید نبیل وحید رئیس لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة في شركة عمان للتأمین ش.م.ع ،  
 من فعالیتھا. 

 تفاصیل أعضاء لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة ھي كما یلي:  ) ب(

 :تي ذكرھمآلا عضاءاألمن  المخاطرتتألَّف لجنة 
   
 

          
 
 
 
 

 المدعوون الدائمون بلجنة المخاطر:

 

 

 

 
 ) مسؤولیات لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة:ج(
 

 :كما یليالمسؤولیات الرئیسیة للجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة  تتلخص

 الصفة  االسم  

 رئیس  السید نبیل وحید راشد وحید 
 عضو    راشد سیف الجروان السید 

 عضو  السید آنوراتنا شادھا 
 عضو  السید فینست بولشیھ 

 الصفة  االسم  

 عضو  جان لویس كریستیان جوزي  السید 
 عضو    أودونیل ة لویس السید

 عضو  السید زانار توكیافا 
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لى مجلس اإلدارة للموافقة  • مراجعة والموافقة على إطار عمل إدارة المخاطر بما في ذلك مدى تقبل المخاطر الذي اقترحتھ لجنة المخاطر التنفیذیة من أجل تقدیمھ إ

 علیھ. 
 لفعلي مقابل إطار عمل إدارة المخاطر وتقبل المخاطر للشركة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة: • مراقبة مدى امتثال ملف المخاطر ا

 .رفع التوصیات إلى لجنة المخاطر التنفیذیة 
  المخاطر.تلقي تقاریر من لجنة المخاطر التنفیذیة حول إجراءاتھم من أجل ضمان أن ملف مخاطر الشركة ال یزال ضمن درجة تقبل 

 ءمة وكفاءة إطار عمل إدارة المخاطر المحدد بما في ذلك مدى تقبل المخاطر واقتراح تعدیالت على مجلس اإلدارة عند الحاجة • تقییم مدى مال
 . • إنشاء وتفویض الصالحیات إلى لجنة المخاطر التنفیذیة للقیام بأي من مسؤولیاتھا

 ةنظام الرقابة الداخلی .10

 التدقیق الداخلي، وقسم ُمكافحة االحتیال. قسمیُقر مجلس اإلدارة بمسؤولیتھ عن نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعن ُمراجعتھ وضمان فعالیتھ من خالل  

معتمد من معھد المحاسبین القانونیین في لتدقیق الداخلي. وھو محاسب قانوني ،  على قسم ا  2021یونیو    1السید بیجو فارما ، المعین في    شرفی  الرقابة الداخلیة: ) أ(
عاًما من التدقیق،   22، الوالیات المتحدة األمریكیة) ویمتلك أكثر من    LOMA) ، المعتمد من جمعیة إدارة مكتب الحیاة (FLMIالھند ، وزمیل معھد إدارة الحیاة (

على قسم التدقیق    آماي مازوركار  السید  أشرف 2021ل النصف األول من عام  التأمین. خال  مجالسنوات من الخبرة في التدقیق الداخلي في    13بما في ذلك +
األمریكیة،   محاسب قانوني معتمد من معھد المحاسبین القانونیین في الھند ومراجع داخلي معتمد من قبل معھد المراجعین الداخلیین بالوالیات المتحدة وھو  الداخلي.  

 . 2019 فبرایروتم تعیینھ في 

غسل األموال. وھي المقتضیات المتعلقة بو لمتطلبات التنظیمیةاإلى االمتثال مسؤولة عن اإلشراف على   وتعتبر لسیدة دیما فاخورياقسم االمتثال   یرأس : االمتثال ) ب(
لتأمین. تم  األوراق المالیة واالستثمارات، وشھادة تأمین من معھد  ا، وشھادة موظف امتثال دولي من معھد  ینالداخلین  لمراجعیامن معھد    شھادةحاصلة على  

 . 2019تعیینھا في ینایر 
 

 :  بالغة األھمیة تتعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع قضایا  ) ج(

وفقًا لما ھو ُمقرر، وترصد ما إذا كانت اإلدارة قد لرقابة الداخلیة الضوابط الداخلیة بصفة ُمستمرة، وما إذا كانت غیر فعالة أو ال تعمل  ل  الھیاكل المختلفةتُقیِّم  
قدَّم النتائج للُمساھمین/  اتخذت أو تتخذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة أي أوجھ قصور أو ضعف یتم اكتشافھا. ویراقب مجلس اإلدارة أنشطة نظام الرقابة الداخلیة. وتُ 

التزاًما بمتطلبات اإلدراج/ المتطلبات التنظیمیة. وفي عام  كمة سنوي وفي صورة إفصاحات تُقدَّم  التي تخضع لھا الشركة في صورة تقریر حو  تنظیمیةالھیئات ال
 ، لم تواجھ إدارة الرقابة الداخلیة أي مشاكل كبیرة في الشركة.  2021
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 تفاصیل الُمخالفات المرتكبة خالل السنة المالیة، وأسبابھا واإلجراءات التي اتخذتھا الشركة  .11

التّصحیحیة    باتخاذ اإلجراءات  الشركة  تقوم  ،أو مخالفة  انتھاك  أي  حدوث  حال  وفي.  2021  العام  خالل  جوھریة  انتھاكات  أي مخالفات أو  كة عمان للتأمینلم ترتكب شر 
 لتالفي المخالفة المرتكبة وتحرص على تنفیذھا. المطلوبة

 
 للتطویر الُمجتمع المحلي والُمحافظة على البیئة.  2021بیان المساھمات النقدیة والعینیة التي قدمتھا الشركة خالل العام   .12

 
 من خالل المبادرة التالیة: المحلي ، ساھمت شركة عمان للتأمین في تنمیة المجتمع 2021خالل عام  

 

 حملة رمضان للسیارات 
 

بالتعاون مع الھالل  2021أطلقت شركة عمان للتأمین مبادرة خالل شھر رمضان  

األحمر اإلماراتي لدعم األسر المحتاجة إلى اإلمدادات الغذائیة األساسیة. ساھمت  

تأمین على    وثیقةدرھًما إلى الھالل األحمر اإلماراتي مقابل كل    50الشركة بمبلغ  

موقعنا   عبر  مباشرةً  تُباع  إجمالي  السیارات  بلغ  الكریم.  الشھر  خالل  اإللكتروني 

 درھم. 25000المبلغ المدفوع إلى  
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 معلومات عاّمة   .13

 2021بیان سعر سھم الشركة في السوق (سعر اإلغالق، وأعلى سعر، وأقل سعر) في نھایة كل شھر خالل السنة المالیة لعام  )أ(

 2021ینایر  الشھر 
  فبرایر
 2021 أبریل 2021 مارس 2021

 مایو
 2021 یونیو 2021 

 یولیو
2021 

 أغسطس
 2021 أكتوبر 2021 سبتمبر 2021

  نوفمبر
 2021 دیسمبر 2021

 N/A 2.150 N/A N/A 2.500 2.480 2.3 N/A 2.640 2.700 2.700 2.700 أعلى سعر 

 N/A 2.100 N/A N/A 2.230 2.300 2.3 N/A 2.640 2.700 2.700 2.600 أقل سعر 

 2.6 2.7 2.7 2.64 2.3 2.3 2.3 2.5 2.15 2.15 2.15 1.95 اإلغالق 
 

 2021سعر السھم في نھایة كل شھر خالل السنة المالیة 

 

   2021بیان األداء الُمقاَرن لسھم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي لھ الشركة (قطاع التأمین) خالل العام (ب)  

 2021أداء سھم الشركة مقارنةً بمؤشر السوق العام في عام  .1

 الشھر 
 ینایر 

2021 
فبرایر  
2021 

مارس 
 2021یولیو  2021یونیو  2021مایو  2021أبریل  2021

أغسطس 
2021 

سبتمبر  
2021 

أكتوبر  
2021 

نوفمبر  
2021 

دیسمبر 
2021 

سھم شركة ُعمان  
 للتأمین  

1.95 2.15 2.15 2.15 2.5 2.3 2.3 2.3 2.64 2.7 207 2.6 

المؤشر العام لسوق  
 دبي المالي

2654.06 2551.54 2550.23 2605.38 2797.52 2810.56 2765.71 2902.97 2845.49 2864.21 3072.91 3195.91 

 



 

   21  
۱۰۰۲٥۸٥۹٤۹۰۰۰۰۳الضریبي: رقم التسجیل    ۱۹۸٤/ ۱۲/ ۲٤لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ   ۹ ، رقم القید ٤۱۹٥۲درھم إماراتي، رقم س. ت.    ٤٦۱٫۸۷۲٫۱۲٥شركة عُمان للتأمین (ش. م. ع)، رأس المال المدفوع    

    www.omaninsurance.ae ،+۹۷۱ ٤ ۲۳۳  ۷۷۷٥+، فاكس:  ۹۷۱  ٤ ۲۳۳  ۷۷۷۷، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ھاتف:  ٥۲۰۹المكتب الرئیسي: ص. ب 
Oman Insurance Company (P.S.C.), Paid up Capital 461,872,125, C.R. No. 41952, Licensed by the Central Bank of the UAE, No. 9 dated 24/12/1984 TRN 100258594900003 

Head Office: P.O. Box 5209, Dubai, United Arab Emirates. Tel.: +971 4 233 7777, Fax: +971 4 233 7775, www.omaninsurance.ae 
 

 
Classification: OIC-Business 

 داء سھم الشركة مقارنة بقطاع التأمین في اإلمارات العربیة الُمتحدة أ .2

 2021ینایر  الشھر 
فبرایر  
2021 

مارس 
 2021یولیو  2021یونیو  2021مایو  2021أبریل  2021

أغسطس 
2021 

سبتمبر  
2021 

أكتوبر  
2021 

نوفمبر  
2021 

دیسمبر 
2021 

سھم شركة ُعمان  
 للتأمین  

1.95 2.15 2.15 2.15 2.5 2.3 2.3 2.3 2.64 2.7 207 2.6 

المؤشر العام لسوق  
 دبي المالي

2017.14 2188.75 2246.37 2183.31 2239.52 2246.81 2213.56 2267.46 2201.85 2220.52 2265.67 2262.63 

 
 12/2021/ 31بیان توزیع حقوق الُمساھمین في  )ج(

 

 نسبة الُمساھمة  فئة الُمساھم 

 المجموع الحكومة بنوك  شركات  أفراد 

 %100 0 298،739،685 37،236،083 125،896،357 محلي

 0 0  0 0 عربي

 0 0  0 0 أجنبي

 %100 0 64،6802 8،0620 27،2578 المجموع

 
 

 2021/ 12/ 31% من رأسمال الشركة في 5بیان الُمساھمین الذین یملكون نسبة  ) د(
 

رقم  
 نسبة الحصة في رأس المال  عدد األسھم االسم  ُمسلسل

 % 64،4637 297،739،685 بنك المشرق  1
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 2021/ 31/12بیان كیفیة توزیع الُمساھمین وفقًا لحجم ملكیتھم في    (ه)

رقم  
 نسبة الحصة في رأس المال  عدد األسھم  عدد الُمساھمین ملكیة األسھم (األسھم)  ُمسلسل

 % 0.099 456،835 47 50,000أقل من  1

 % 1.469 6،786،403 32 500,000إلى  50,000من  2

 % 17.025 78،631،271 36 5,000,000إلى  500,000من  3

 % 81،407 375،997،616 10 5,000,000أكثر من  4

 

  الُمستثمرین، یعِرض ما یلي:بیان اإلجراءات التي اتُِّخذَت فیما یتعلَّق بعالقات بضوابط عالقات    و)(

 اسم مسؤول عالقات الُمستثمرین وبیانات االتصال خاصتھ.   -

  hammad.khan@omaninsurance.ae  -     حمد خان السید/  

 2337100 04رقم االتصال المباشر: 

 بعالقات المستثمرین على الموقع اإللكتروني للشركة. رابط صفحة اإلنترنت الخاصة  -

   relations-us/investor-http://www.omaninsurance.ae/en/about   

 واإلجراءات الُمتخذة بشأنھا.   2021بیان القرارات الخاّصة التي ُطرَحت للُمناقشة في اجتماع الجمعیة العمومیة الذي ُعقد خالل العام  (ز)  

 .  لھاخالولم یتم اتخاذ أي قرارات خاصة   2021أبریل  21في   2021عقدت الشركة جمعیتھا العمومیة السنویة خالل عام 

 لس اإلدارة و تاریخ تعیینھ:اسم مقرر اجتماعات مج (ح)

 23في  ، وقد تم تعیینھمتحصل على شھادة اللیسانس في الحقوق من جامعة بیروت العربیة ةالمستشار العام ومقرر اجتماعات مجلس اإلدار الشیخ أنور الخطیب -
 ویقوم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة بالمھام التالیة: "حوكمة". من معھد  2018" في سنة مقرر مجلس إدارة معتمدشھادة "   كما تحصل على، 2012ینایر 

 إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة بالتشاور مع رئیس مجلس إدارة الشركة  •
 اإلدارة تزوید أعضاء مجلس اإلدارة بالتقاریر الالزمة بخصوص المواضیع التي سیتم مناقشتھا من قبل مجلس  •
 إعداد محاضر جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة  •

mailto:%20hammad.khan@omaninsurance.ae
http://www.omaninsurance.ae/en/about-us/investor-relations
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 المتابعة مع إدارة الشركة بخصوص تنفیذ قرارات مجدلس اإلدارة •
 إعداد اإلفصاحات اللالزمة ونشرھا على سوق دبي المالي  •
 إدارة توثیق محاضر جلسات مجالس اإلدارة واجتماعات الجمعیة العمومیة ومحاضر جلسات اللجان المنبثقة عن منجلس اإل •

 2021بیان األحداث الجوھریة التي واجھتھا الشركة خالل العام   (ط)

" من وكالة التصنیف العالمیة ستاندرد آند بورز، كما حصلت على  A- Positive Outlookحصلت المجموعة على تصنیف النظرة المستقبلیة المستقرة "  
ة  ممتاز من وكالة "إیھ إم بست"، وھذا ما عززه تأكید وكالة التصنیف العالمیة ستاندرد آند بورز في تقریرھا على أن كفایة رأس مال الشرك –تصنیف «أ»

بذلك جھودنا المضنیة في سبیل الحد من مخاطر محافظ االستثمار دون المساس بتحقیق وأن مستوى مركز السیولة "استثنائي"، لتتكلل  AAAتتجاوز مستوى 
رد آند بورز،  موازنة عامة ذات مدیونیة منخفضة. عالوة على ذلك، فقد صنّفت وكالة "مودیز"، وھي وكالة التصنیف األكبر عالمیًا إلى جانب وكالة ستاند

) مما یعكس المكانة القویة التي نحتلھا في سوق منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. فضًال عما  A2للتأمین عند (مستوى القوة المالیة التأمینیة لشركة ُعمان 
نوعیة االكتتاب   سبق، نجحت شركة ُعمان للتأمین في تعزیز أرباحھا التشغیلیة على مدار األعوام الثالثة الماضیة بفضل اإلجراءات المتخذة في سبیل تحسین

 قات وتحسین عائد االستثمار.وتخفیض النف

، لتضحى بذلك  Syndicate-in-a-Box (SIAB )تحت لواء مبادرة  Syndicate 2880ھذا وقد حصلت المجموعة على موافقة "مبدئیة" من لویدز إلطالق 
جمعیة منتشرة في جمیع أنحاء العالم،   100أولى جمعیات اللویدز المقامة في دول مجلس التعاون الخلیجي ، وفي ظل عدد جمعیات لویدز الذي ال یتجاوز 

 التي تطلقھا شركة ُعمان للتأمین ریادتنا في قطاع التأمین العالمي.  SIABتعكس مبادرة 

 % أو اكثر من رأس مال الشركة:5والتي تساوي  2021بیان الصفقات التي قامت بھا الشركة خالل عام  )ي( 

٪  5بقیمة تساوي أو تزید عن   2021خالل عام   صفقةباستثناء بعض وثائق التأمین الصادرة عن الشركة في سیاق أعمالھا العادیة، لم تُبرم شركة عمان للتأمین أي  
 . الشركة من رأس مال

   2021بالنسبة للعام: نسبة التّوطین في الشركة بیان  ك)(

 %  10.2: 2018سنة  -1
   % 14.4: 2019سنة  -2
 %   14.6:2020سنة  -3
 %  14.1:  2021سنة  -4

وتم   2021د من المبادرات خالل عام یعدالتم تنفیذ  لقد : 2021خالل العام أو جاري تطویرھا الشركة قامت بھاالتي  المشاریع والمبادرات االبتكاریةبیان  )ك(
  بالشركة. الخاص  االستدامةتفصیلھا في تقریر 
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