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١٠٨٩٣٧ رقم  ةمهني رخصة

 ( ق األوسط (فرع د ارنست ويونغ ال
٩٢٦٧ص.ب. 

الطابق األر  - آي  دي بروكفيلد بليس 
مركز د الما العال  - شارع المستقبل 

د إمارة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي شركة  
)  ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

قریر حول تدقيق البيانات المالية ت

الـــرأي

كة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي كما  لشر ("ا  )ش.م.ع.مة (ا مينات العة للتأ ينطو ال  للشركةية  نات المالنا البيالقـد دقق
، وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للسنة ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١في  

امة.حاسبية الهمللسياسات اك ملخص الذ ة، بما فياليات المحول البيان واإلیضاحات ،المنتهية في ذلك التاریخ

  ٣١في رأینا إن البيانات المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي للشركة كما في 
النقدیة للسنة المنتهية في ذلك الت٢٠٢٢دیسمبر   ریر  اد التقا دعالدولية إلير  اریخ وفقًا للمعای، وعن أدائها المالي وتدفقاتها 

ة. يالمال

أي الر داء أساس إب
إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي   لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية.

ال  نحن  .رالتقریالحسابات عن تدقيق البيانات المالية" من هذا   ن  للمحاسبي   ينسلوك المهال  اعدشركة وفقًا لقو مستقلون عن 
إلى جانب  ایير األخالقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالستقاللية)المع  جلسن من الصادرة عييالقانون

ا وقد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  الصلة  ذات  المهنة  أخالقيات  جميع متطلبات  ستوفينا 
سلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير  د الواعولق المتطلبات ه ذوفقًا له ة األخرى يقتنا األخالليا مسؤو 

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول    األخالقية الدولية للمحاسبين.
نات المالية. البيا 

أمور التدقيق الهامة 
  الحالية.   للبيانات المالية للسنة  نا قدقيتأهمية في    أكثرن لها  ا كني،  نا المهرأیور التي، في  ألما  كالهامة هي تل  إن أمور التدقيق

نبدي رأیًا   وعند تكوین رأي مدقق الحسابات حولها، وال  ككللبيانات المالية ا  وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيق
تدقيقنا لهذا األمر  الجة  عية ملكيفنا  وصفأدناه، فإن  موضحة  مور المن األر  أموبخصوص كل    ر.و منفصًال حول هذه األم

في هذا السياق.  موضح

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من تقریرنا، بما في ذلك  
خطاء  اطر األا لمخ نقييملى تة إجابة لالستءات المصممتنفيذ اإلجراا  قنفقد تضمن تدقي  وبناًء عليه،  یتعلق بتلك األمور.ا  م

وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع   الجوهریة في البيانات المالية.
.قةالمالية المرف إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات األمور الموضحة أدناه، أساساً 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

اهمي شركة  دة مساالس إلى لينستقحسابات المدققي التقریر م
(تتمة)) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  قریر حول تدقيق البيانات الماليةت

(تتمة)  امةدقيق اله ور التمأ

خالل عملية التدقيق من ألمر كيف تمت معالجة اأمر التدقيق الهام 

) البيانات الماليةل حو   ٩یضاح لى اإلإ عو الرج  جىیر ( ينادة التأم عقود إع وموجودات  ينأم عقود التت وبالمط تقييم 

على  ل ركزنا  الذي األرصدة    هذهقد  التعقيد   بسبب 
عملية عليه  التي    التقدیر  تنطوي  الهامة  واألحكام 

اإلدارة   موأعضتتخذها  اإلدار اء  مدى ة  جلس  لتحدید 
ات التي  لوب لمطوبات. تستند المالءمة وكفایة بند المط

لم یتم تسویتها   يت لعنها وا لنمعلامطالبات تتضمن ال
عنها  االمطالبات  و  اإلبالغ  یتم  ولم  تكبدها  تم  لتي 

الحسابي   للتكلفة تقدی   أفضل  إلىواالحتياطي  ر 
لمجمالية  اإل لكن  المقدمة  المطالبات  تتم   لجميع 

  سواء تم اإلبالغ عنها أم لم معين،یخ تار  ا فيتسویته
المطالبات  ا عميف  لتكال  اإلضافةبیتم،   ت اذلجة 

لتحدید ق خدام مجموعة من الطر تم استی دقالقة. و الع
من  عدد  الطرق  تلك  وتتضمن  المخصصات.  تلك 

بلغ لصلة بمة أو الضمنية ذات ااالفتراضات الصریح 
. التسویة المتوقع وطرق تسویة المطالبات

موجو م  یت بند إعادة  دات  تثبيت  تثبيت  عند  التأمين 
عقود   روطلش  ذي الصلة وفقاً   يل كال  لوبات التأمينطم
ردادها على احتمالية ستوقف قابلية اين، وتتة التأمدا إع

حال في  المحتملة  والخسائر  السداد  في  ة التقصير 
السدا في  جا التقصير  من  إعادة  د  عقود  أطراف  نب 
التأمين المعنيين. 

رقم  یض اإل  صفی المالية   ١٤اح  البيانات  حول 
رصيد و التأمين    دو قعت  ي تشكل مطلوبا تالعناصر ال

مين. تأ لاإعادة  داتجو و م

: یليما أمر التدقيق الهام لمعالجة تضمنت إجراءاتنا 
 واخ اإلج تقييم  الر تبار  لراءات  یتعلق  ئيسية  فيما  الداخلية  لرقابة 

الالتعام  بعمليات مع  و ل  االحتمطالبات  للشركةتحدید   ياطي 
إ وتسل باإلضافة  مييى تثبيت  التأمين.وجو ل  إعادة  قلق  دات  منا  د 

أدلة   تقييم    بةا لرق ا ت  إجراءايق  تطببفحص  على  الداخلية 
م إجراءات  مثل  الفردیة،  المطالبات  الخسائر  احتياطيات  راجعة 

والالكب یقيرة  (حيث  المماثلة  للحاالت  الداخلية  وم  مراجعات 
  ت والتأكد البا طالمبوتية الحتياطيات  لثا  الوثائقص  المراجعون بفح 

 كلٍ شب  تقييمهتم  ية  ت المالفي البيانا لغ المدرج  ذا كان المبا إمم
اسب). من

  قمنا بفحص عينات احتياطيات المطالبات وحصة موجودات إعادة
مقارنة المبلغ المقدر لالحتياطي  ن خالل  لتأمين ذات الصلة ما

ا  قئالوثا مع   مثل  المالمناسبة،  من  لتقاریر    قدیر تخبراء  قدمة 
ذلح و الخسائر   یكون  ميثما  التحقق  ،ماً الئك  مراسالت   یتم  من 

تكون المطالبة    عندما التأمين  ة  دشركات إعا و لمحامين  ع اة م الشرك
قيد التحقق. 

سجلة في أنظمة  المنية  بيانات الشركة المعراجعنا تسویة اإلدارة ل
البي  بوالصإدارة   مع  ا التأمين  فانات    ب سا حتا ي  لمستخدمة 

الحتياطيات االكتواریة. ا
ناءً ن بالتأميإعادة  ودات  ين وموج ود التأمعق  باتنا بربط مطلو مق  

بالمطلوبات والموجودات   للشركةالكتواري ا الخبير ياتصعلى تو 
لية. المدرجة في البيانات الما

باالستعانة ل  فریقنا   بأعضاء  قمنا  المتخصص  تطبيق  االكتواري 
والخبرا بالالمعرفة  الخاصة  والنماذج  مجالت  المنهجية  وقارنا   ،

المستخدماضا ر واالفت  مت  اة  الم  اترسلمما ع  رف  تعا االكتواریة 
عليها. 

 اتفاقيلن صح موجز  على  من  ة  ا  وتحققنا  للسنة  التأمين  إعادة 
لصلة. ل االتفاقيات ذات االتفاصيل الواردة في الموجز مقاب 

 ن  تأميوبات عقود الجعنا نسب موجودات إعادة التأمين مقابل مطلار
. مينلتأ فاقية إعادة ا تذات العالقة لتحدید أي فروق عن ا 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ن إلى السادة مساهمي شركة  يالمستقل باتحساتقریر مدققي ال
(تتمة)) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  قریر حول تدقيق البيانات الماليةت

(تتمة)  امةاله دقيق  ور التمأ

جة األمر من خالل عملية التدقيق ت معالكيف تمأمر التدقيق الهام 

لمالية) ات لبيانا ل احو  ١٩إلى اإلیضاح  وعرج ى الیرج ( دات إلیراق اقحت

یمثل إجمالي   ةإن إجمالي أقساط التأمين العامة المكتتب
لكامل فترة  سمط  األقسا    ية التأمينالتغطية  تحقة القبض 

المبرمة  بموجب   المالعقود  الفترة  م  توی  بيةحاسخالل 
بتاریخ   التثبيتها  ن  .بوليصةسریان  سنة   ةیها وفي  كل 

بة تتالمكاط قسألن امخصص لنسبة م كوینتم تیة، اليم
ال والتأمين  ألعمال  الصحي  والتأمين  العام  تأمين 

الحياة لتغ التي لم  ج أ  ةطيالجماعي على  زاء المخاطر 
المالي.  التقریر  تاریخ  في  حساب   تنتهي    ویلزم 

ات قانون التأمين ذات الصلة  لب لمتط  ات وفقاً االحتياطي 
. نيأملتبشركات ا

 يرئيسس  مقيا ت كعلى اإلیرادا  تركزركة  الش  ألن  اً ظر ن
اإلیرادات  لتثبيت    اً حافز یشكل  ، والذي یمكن أن  داءألل

كأحد  حدیدها  قمنا بت، فقد  ایا ز قبل تحویل المخاطر والم
. أمور التدقيق الهامة

: یليما لهام أمر التدقيق المعالجة تضمنت إجراءاتنا 

ة ة بالشركصا خلا   سياسات تثبيت اإلیرادات  كانتإذا    قييم ما تبا  قمن
من    وليةلدا   عایيرالم  عم  تتفق وتحققنا  المالية  التقاریر  إلعداد 

  أخذنا بعين االعتبار جه التحدید،  ى و وعل  ياسات.تطبيق تلك الس
أقساط كانت  إذا  یتم  بوالص  ما  تاریخ    حسابها   التأمين  بدء في 

یرادات عقود  ود إن بنر عينة مابختمن خالل ا   بوالصال سریان  
ي تمت قرابة  لتامالت االمع  لىع  صا خ   تركيز بشكلٍ التأمين، مع ال

. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١یوم 
ط غير المكتسبة وفقًا للبيانات  قسا ي األد احتياط يصر   قمنا بمقارنة

يد االحتياطي المحتسب من قبل الخبير االكتواري  صر مع  ماليةال
للشركة.

 ة المحولة  د اليوميطر للقيو ا خ لمكما قمنا باختبار عينة قائمة على ا
غير عادیة أو مختلفة،    ودبن  يأ  دیدلتح   داتیرااإل  إلى حسابات

الملف بين  تمت  التسویات التي  للالرئيس  وتحققنا من    بوليصة ي 
بات المالية الخاصة به.فاتر الحساود



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ادة مساهمي شركة  تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى الس
(تتمة)  ) ع. م.ش. لعامة ( ا الوطنية للتأمينات

) تمة(ت  ليةالما نات بيا ول تدقيق ال ر حقریت

(تتمة)  امةدقيق اله ور التمأ

ل عملية التدقيق ة األمر من خال كيف تمت معالجأمر التدقيق الهام 

البيانات المالية)ل  حو  ١٠ یضاحوع إلى اإل(یرجى الرج  الذمم المدینة من أرصدة التأمين إمكانية استرداد

مقابل  مدینة  ال  التأمينذمم  ن  عكبيرة  أرصدة  الشركة    ىلد
المكتتب التأمين  أقساط  بشأن  .  ةبوالص  مخاطر  هناك 

المدینة.    إمكانية الذمم  هذه  تحدید   صعب ویاسترداد 
بشكل   العالقة  ذي  القيمة  في  االنخفاض  مخصص 

باحتما ذ  إ،  موضوعي المتعلقة  باألحكام  لية  یتأثر 
حالة   في  المحتملة  والخسائر  السداد  في  التقصير 

. التقصير في السداد

: یليما أمر التدقيق الهام لمعالجة تضمنت إجراءاتنا 
لعمليات المصممة على ا   إجراءات الرقابة الرئيسية  تحققنا من

، المدینة لتأميناذمم ومتابعة لتسجيل 
تلك  المدینة    لتأمين ا ذمم  تقادم    تحققنا من كانت  لتقييم إذا 

، الذمم قد تم تحدیدها بدقة
 من    حصلنا عينة  من  األرصدة  تأكيدات  األطراف  على 

شركات  و المثال، حاملي بوالص التأمين،  ، على سبيل  المقابلة
،الوكالء وشركات الوساطةو إعادة التأمين، 

  هذه األطراف  تحققنا   المقابلة من المدفوعات المستلمة من 
السنةبعد   الدیون    فایةك  ةمراعا مع    ؛نهایة  مخصصات 

تمالية  ح ااألخذ في االعتبار  و ،  الرئيسيينالمعدومة للعمالء  
وتاریخ تسویة مطلوبات    ،لرصيد القائما  حولنزاعات  وجود  

األطراف   نفس  مع  المدینة  و المقابلةالذمم  اإلدارة  ؛  مناقشة 
ومراجعة المراسالت، عند الحاجة، لتحدید أي نزاعات وتقييم  
عند  مناسب  بشكل  االعتبار  في  أخذها  تم  قد  كان  إذا  ما 

. تحدید مخصص انخفاض القيمة

٢٠٢٢ الواردة في التقریر السنوي للشركة لسنة خرى األ مات علو الم

لخاص  ت اقي الحسابا مدقیر  ر تقة و يل، بخالف البيانات الما السنوية في التقریر  المعلومات الوارد  ومات األخرى معلن التتضم
  اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى.مل  تتح و   بنا.

. ها لو ح  قيقستنتاج تدنبدي أي ا  ات األخرى وإننا العلومالم یشملال  إن رأینا حول البيانات المالية

 خرى األ اتوممعلال إذا كانت مما قق ح ت لوا ى ر معلومات األخ راءة السؤوليتنا في قمثل م، تتبيانات الماليةوفيما یتعلق بتدقيقنا لل
  أخطاءً تتضمن التي یبدو أنها و المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أأو لبيانات المالية غير متسقة بشكل جوهري مع ا

ات معلو ملهناك أخطاًء جوهریة في تلك ا   أن،  ها ا بقمن  التيءات  جرااإل، بناًء على  تاجوفي حال توصلنا إلى استن  ة.ریهو ج 
. وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.ذلكلى شارة إا اإللينإنه عف  خرى،األ



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ادة مساهمي شركة  تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى الس
(تتمة)) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  ةقریر حول تدقيق البيانات المالي ت

الية المه البيانات هذن ع ةوكم حلمسؤولين عن االو  ةر دامسؤولية اإل

لمعنية  ة واألحكام اقاریر المالية إلعداد التللمعایير الدولي لبيانات المالية وفقاً لعداد والعرض العادل عن اإل ةرة مسؤولداإن اإل
، ٢٠٠٧لسنة  )  ٦(م  رق  االتحادي  والقانون   ٢٠٢١) لسنة  ٣٢القانون االتحادي رقم (المرسوم بالنظام األساسي للشركة و   من
خالية    يةداد بيانات مالتعتبرها اإلدارة ضروریة إلع  ية التين الرقابة الداخلوع،  ةدتح ية المبعر ال  راتما لة اإلو دفي    عدیالته،وت

.ال أو خطأ ًء كان ذلك نتيجًة الحتيء جوهریة، سوامن أخطا 

اح، فصإل او یة  الستمرار ا بدأاس مى أسعلر  ار تمعلى االس  ركةالشل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة  عند إعداد البيانات المالية، تتحم
م مبدأ االستمراریة ستمراریة واستخداعلى أساس مبدأ اال  الشركةقة بمواصلة أعمال  ت العال، عن األمور ذاناسبو مهكما  

. لكبذ   ميا سوى الق اقعي  أو ليس لدیها أي بدیل و   ، ا ف أعمالهأو إیقا  الشركة إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية  إال كأساس للمحاسبة  

لشركة.لمالية اریر الى عملية إعداد التقعل فراة اإلشليو ؤ سممة لحوكا يلو ؤ مستحمل ی

لمالية تدقيق البيانات ا مسؤولية مدققي الحسابات عن  

لجوهریة، خالية من األخطاء ا  بشكل إجمالي،  ،بيانات الماليةدات معقولة حول ما إذا كانت ال إن أهدافنا هي الحصول على تأكي
أوالنتيجًة    ذلك  انك  ءً سوا ا مدق  رقریدار تصوإ،  خطأ   حتيال  ی قي  الذي  الما تضمن رألحسابات  البيانات  وإن ینا حول  لية. 

لمعایير    الذي تم إجراؤه وفقاً   يست ضمانًا بأن التدقيقمن التأكيدات، لكنها ل  عاليعن مستوى    ةلمعقولة هي عبار التأكيدات ا
الدو  یكتشالتدقيق  دائمًا األلية سوف  نتخ األ  شأ تند  وقودها.  ج و عند  یة  وهر لج ا  ءا خط ف  وتعجة اليطاء  أو خطأ،  تبر  حتيال 

تم  یين والتي  تخدمقول على القرارات االقتصادیة للمسعمجتمعة، بشكل م  تؤثر، منفردة أو  ریة إذا كان من المتوقع أنجوه
المالية.  البيانات هذهاتخاذها بناًء على 

خالل  مبدأ الشك المهني    مع إبقاءمهنية  م الا األحك اء  إجر ب نقومولية،  لدا  التدقيق لمعایير تم وفقاً تي  تق ال عملية التدقي  طارفي إ
:ليی ا مب ا نقوميق. كمالتدق  عملية

يذ طأ، وتصميم وتنف نتيجًة الحتيال أو خ   ذلك  انسواًء كيانات المالية،  البخطاء الجوهریة في  أليم مخاطر اتحدید وتقي
أساس إلبداء رأینا حول   لنا   فرمة لتو ئومال  فيةكا   يقتدق   ى أدلةعل  لوالحصو   المخاطر،  يق المناسبة لتلكإجراءات التدق

، ءاألخطا   المخاطر الناتجة عنمن    أعلى االحتيال    ي الناتج عنالخطأ الجوهر   اف تشكام  إن مخاطر عد  البيانات المالية.
.خليةة الداابقر جاوز الت حریف أوأو الت متعمدف الالحذالتزویر أو  تضمن التواطؤ أونظرًا ألن االحتيال قد ی
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الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي شركة  مدققي  تقریر
ة)تم(ت) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  قریر حول تدقيق البيانات الماليةت

(تتمة)  لماليةا  لبيانات تدقيق ا مسؤولية مدققي الحسابات عن  

  يس  تدقيق مناسبة للظروف، ول   اتاءر ج إ   صميمة لت يمالات النيا لبيق ا عني بتدقملاخلية ا بة الدرقا ال  نظام لفهم  الحصول على
.للشركةلية اخ لدة ارقابم الا الية نظحول فعبهدف إبداء رأي 

 مدى مالءمة السياسا المتتقييم  المحاسبية  التقدیرات  معقولية  المحاسبيةبعة ومدى  التي    ت  العالقة  ذات  واإلفصاحات 
. ا اإلدارةقامت به

ي  قيق الت دلة التد ناًء على أوتقييم، ب  ستمراریةمبدأ االوفقًا للمحاسبة  اة  یقر طل  دارةاإل  مخداة استم ءمالمدى  حول  تاج  نتساال
بمزید من الشكوك تي قد تلقي  و الظروف العلق باألحداث أجوهري فيما یت  ينیقعدم  الحصول عليها، ما إذا كان هناك    تم

ه جوهري، فإن یقينهناك عدم ن أ ىلإ  صلنا ا تو ذ. إراریةمستالدأ ا أساس مب ىلمالها عة أعمواصلعلى  الشركةحول قدرة 
 المالية   في البيانات  صلةلاحات ذات  لحسابات الخاص بنا إلى اإلفصا ا  قيریر مدقنتباه في تقلفت االنا أن نیتعين علي

تى  يها حلع  ناحصل  قيق التيدتأدلة ال  اتنا علىاستنتاج  وتعتمداإلفصاحات غير كافية.    ذا كانت هذهأو تعدیل رأینا إ
  الشركةفي توقف    ببتسية قد تالظروف المستقبل  أوث  اا. إال أن األحد مدققي الحسابات الخاص بن  یرقر ت  ارإصد   اریخت

دأ االستمراریة. بموفقًا لعن االستمرار 

  البومحتو   وهيكل  العامتقييم العرض بمى  المالية،  ذلك اإلفصاحات،يانات  في  الوما إذا    ا  المي بكانت    ثل مت  اليةانات 
ة. دل للبيانات الماليبشكل یحقق العرض العا  منةتضلما  اثحدألت واامالعالم

النطاق واإلبخصوص، من بين أمو ة  كملي الحو نتواصل مع مسؤو  التدقيق  طار الزمني المخطٍر أخرى،  ط للتدقيق ونتائج 
دقيق. تالة عمليها خالل ددخلية نح الداقابة م الر ا ما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظ الجوهریة، ب

 العالقات ، ونبلغهم بكافة  الليةالستقبا ق  یتعل ما فيوك المهني د السلا قد امتثلنا لقواعمسؤولي الحوكمة یفيد بأننل  اً ر ا قر نقدم إا مك
.تحال وجد يف ، الصلةذات  والضوابطنا،  يتى استقاللثر علنها تؤ قول بأ ي قد ُیعتقد بشكل معور األخرى التألموا

تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق  یدیتم تحدمسؤولي الحوكمة، عنها ل غإلبالام یت يت ر الألمو ين اب ومن
الماليةال ون  برعتت  لكوبذالحالية،    للسنة  بيانات  الهامة.  التدقيق  ا  في  رمو قوم بوصف تلك األأمور  مدققي    لحسابات تقریر 

أنه یجب عدم   نرى للغایة،  ة أو، في حاالت نادرةمر للعامهذا األ نح عصا اإلفتمنع  ئحا و اللو ون ن القانكا الخاص بنا إال إذا 
تقریرنا   في  األمر  هذا  المتوقع    إنهحيث  اإلفصاح عن  تتجاوزمن  بشكلت  يا عا تدال  أن  بذلك  للقيام   فوائد معقول    السلبية 

. اإلفصاحهذا  عنالناتجة امة حة العل المص
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ركة  ش ة مساهميدساالإلى  لمستقليناحسابات ي المدقق تقریر

(تتمة) ) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

األخرى يمية التنظتقریر حول المتطلبات القانونية و 

لمتطلباتنشيركما   وفقًا  للسنة   المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  ٢٠٢١  لسنة)  ٣٢(  رقم  تحاديالا   القانون ب  المرسوم  ، 
ي: لی  ما  ىإل،٢٠٢٢ دیسمبر ٣١ يتهية فالمن

اسبية منتظمة؛ مح ت السج ب الشركة تحتفظ)١
نا؛ ض تدقيقالتي رأیناها ضروریة ألغرا اتجميع المعلوم لقد حصلنا على)٢
مرسوم الو للشركة    نية من النظام األساسية، وفقًا لألحكام المعیة، من كافة النواحي الجوهر يانات الماليتم إعداد الب )٣

؛ ةالمتحد العربية تماراإلاة ولد يف  ٢٠٢١ نةلس  )٣٢رقم ( االتحاديالقانون ب
؛للشركةحاسبية الم الدفاتر  مع س اإلدارةمجل تقریر أعضاءالواردة في  معلومات الماليةالق فتت)٤
البيا   ٨اإلیضاح    كما هو مذكور في)٥   ٣١ي األوراق المالية كما في  استثمارات فلدى الشركة  ،  ةماليلا  ناتحول 

؛ ٢٠٢٢سمبر دی
العالقة والشروط التي    األطراف ذاتجوهریة مع  واألرصدة ال لمعامالت  لماليـة اا   تيانـا ب ال  حول  ٢٣یبين إیضاح  )٦

ا؛ اعتمدت عليه
، خالل  تقد خالف  كةالشر یستوجب االعتقاد بأن    ا انتباهنا م  ي تم توفيرها لنا، لم یسترعات التلى المعلوماستنادًا إ )٧

)  ٣٢رقم (ي  ادحتالون االقانب  وم المرس  ة منينمعلم احكا األن  م  ، أي٢٠٢٢  مبردیس  ٣١السنة المالية المنتهية في  
  له تأثير جوهري   على وجه قد یكون   للشركة  ساسيأو النظام األ  لعربية المتحدةإلمارات افي دولة ا  ٢٠٢١لسنة  

؛ و٢٠٢٢یسمبر د ٣١كما في  المالي ا أو مركزه  ا على أنشطته
ة. سنخالل ال اجتماعيةمساهمات للشركة أي  ليس)٨

و ة علو الع ذلك،  لسنة  ٦قم (ر   ديا حتاال   قانون ال  تطلبا تمل  اً فقى  دولة اإل)  وتعدیالته(  ٢٠٠٧)  المتحدة مارات العر في    بية 
وریة  ر یناها ضیضاحات التي رأة المعلومات واإلافقد حصلنا على كنفيدكم بأننا    ،بشركات التأمينالخاصة    المالية  واللوائح

  ألغراض تدقيقنا.

ارنست ویونغ عن

موقعة من: 
شرخحيد أبو ف و أشر 
كیر ش
٦٩٠: التسجيلم رق

٢٠٢٣ فبرایر ٢١
مارات العربية المتحدة اإلدبي، 



٢٠٢٢

البيانات المالية
السنوية و 
إيضاحاتها 



)ش.م.ع.(الوطنية للتأمينات العامةشركة 
البيانـات الماليـة

٢٠٢٢دیسمبر٣١



) ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة (
البيانات المالية

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

صفحةجدول المحتویات

٢-١مجلس اإلدارةتقریر 

٩-٣ينت المستقلاالحسابيمدققتقریر

١٠بيان المركز المالي

١١الربح أو الخسارة بيان 

١٢الشاملالدخلبيان

١٣الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان

١٤التدفقات النقدیةبيان

٧٨- ١٥الماليةتبياناإیضاحات حول ال
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١٠٨٩٣٧ رقم  ةمهني رخصة

 ( ق األوسط (فرع د ارنست ويونغ ال
٩٢٦٧ص.ب. 

الطابق األر  - آي  دي بروكفيلد بليس 
مركز د الما العال  - شارع المستقبل 

د إمارة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي شركة  
)  ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

قریر حول تدقيق البيانات المالية ت

الـــرأي

كة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي كما  لشر ("ا  )ش.م.ع.مة (ا مينات العة للتأ ينطو ال  للشركةية  نات المالنا البيالقـد دقق
، وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للسنة ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١في  

امة.حاسبية الهمللسياسات اك ملخص الذ ة، بما فياليات المحول البيان واإلیضاحات ،المنتهية في ذلك التاریخ

  ٣١في رأینا إن البيانات المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي للشركة كما في 
النقدیة للسنة المنتهية في ذلك الت٢٠٢٢دیسمبر   ریر  اد التقا دعالدولية إلير  اریخ وفقًا للمعای، وعن أدائها المالي وتدفقاتها 

ة. يالمال

أي الر داء أساس إب
إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي   لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية.

ال  نحن  .رالتقریالحسابات عن تدقيق البيانات المالية" من هذا   ن  للمحاسبي   ينسلوك المهال  اعدشركة وفقًا لقو مستقلون عن 
إلى جانب  ایير األخالقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالستقاللية)المع  جلسن من الصادرة عييالقانون

ا وقد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  الصلة  ذات  المهنة  أخالقيات  جميع متطلبات  ستوفينا 
سلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير  د الواعولق المتطلبات ه ذوفقًا له ة األخرى يقتنا األخالليا مسؤو 

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول    األخالقية الدولية للمحاسبين.
نات المالية. البيا 

أمور التدقيق الهامة 
  الحالية.   للبيانات المالية للسنة  نا قدقيتأهمية في    أكثرن لها  ا كني،  نا المهرأیور التي، في  ألما  كالهامة هي تل  إن أمور التدقيق

نبدي رأیًا   وعند تكوین رأي مدقق الحسابات حولها، وال  ككللبيانات المالية ا  وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيق
تدقيقنا لهذا األمر  الجة  عية ملكيفنا  وصفأدناه، فإن  موضحة  مور المن األر  أموبخصوص كل    ر.و منفصًال حول هذه األم

في هذا السياق.  موضح

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من تقریرنا، بما في ذلك  
خطاء  اطر األا لمخ نقييملى تة إجابة لالستءات المصممتنفيذ اإلجراا  قنفقد تضمن تدقي  وبناًء عليه،  یتعلق بتلك األمور.ا  م

وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع   الجوهریة في البيانات المالية.
.قةالمالية المرف إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات األمور الموضحة أدناه، أساساً 
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اهمي شركة  دة مساالس إلى لينستقحسابات المدققي التقریر م
(تتمة)) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  قریر حول تدقيق البيانات الماليةت

(تتمة)  امةدقيق اله ور التمأ

خالل عملية التدقيق من ألمر كيف تمت معالجة اأمر التدقيق الهام 

) البيانات الماليةل حو   ٩یضاح لى اإلإ عو الرج  جىیر ( ينادة التأم عقود إع وموجودات  ينأم عقود التت وبالمط تقييم 

على  ل ركزنا  الذي األرصدة    هذهقد  التعقيد   بسبب 
عملية عليه  التي    التقدیر  تنطوي  الهامة  واألحكام 

اإلدارة   موأعضتتخذها  اإلدار اء  مدى ة  جلس  لتحدید 
ات التي  لوب لمطوبات. تستند المالءمة وكفایة بند المط

لم یتم تسویتها   يت لعنها وا لنمعلامطالبات تتضمن ال
عنها  االمطالبات  و  اإلبالغ  یتم  ولم  تكبدها  تم  لتي 

الحسابي   للتكلفة تقدی   أفضل  إلىواالحتياطي  ر 
لمجمالية  اإل لكن  المقدمة  المطالبات  تتم   لجميع 

  سواء تم اإلبالغ عنها أم لم معين،یخ تار  ا فيتسویته
المطالبات  ا عميف  لتكال  اإلضافةبیتم،   ت اذلجة 

لتحدید ق خدام مجموعة من الطر تم استی دقالقة. و الع
من  عدد  الطرق  تلك  وتتضمن  المخصصات.  تلك 

بلغ لصلة بمة أو الضمنية ذات ااالفتراضات الصریح 
. التسویة المتوقع وطرق تسویة المطالبات

موجو م  یت بند إعادة  دات  تثبيت  تثبيت  عند  التأمين 
عقود   روطلش  ذي الصلة وفقاً   يل كال  لوبات التأمينطم
ردادها على احتمالية ستوقف قابلية اين، وتتة التأمدا إع

حال في  المحتملة  والخسائر  السداد  في  ة التقصير 
السدا في  جا التقصير  من  إعادة  د  عقود  أطراف  نب 
التأمين المعنيين. 

رقم  یض اإل  صفی المالية   ١٤اح  البيانات  حول 
رصيد و التأمين    دو قعت  ي تشكل مطلوبا تالعناصر ال

مين. تأ لاإعادة  داتجو و م

: یليما أمر التدقيق الهام لمعالجة تضمنت إجراءاتنا 
 واخ اإلج تقييم  الر تبار  لراءات  یتعلق  ئيسية  فيما  الداخلية  لرقابة 

الالتعام  بعمليات مع  و ل  االحتمطالبات  للشركةتحدید   ياطي 
إ وتسل باإلضافة  مييى تثبيت  التأمين.وجو ل  إعادة  قلق  دات  منا  د 

أدلة   تقييم    بةا لرق ا ت  إجراءايق  تطببفحص  على  الداخلية 
م إجراءات  مثل  الفردیة،  المطالبات  الخسائر  احتياطيات  راجعة 

والالكب یقيرة  (حيث  المماثلة  للحاالت  الداخلية  وم  مراجعات 
  ت والتأكد البا طالمبوتية الحتياطيات  لثا  الوثائقص  المراجعون بفح 

 كلٍ شب  تقييمهتم  ية  ت المالفي البيانا لغ المدرج  ذا كان المبا إمم
اسب). من

  قمنا بفحص عينات احتياطيات المطالبات وحصة موجودات إعادة
مقارنة المبلغ المقدر لالحتياطي  ن خالل  لتأمين ذات الصلة ما

ا  قئالوثا مع   مثل  المالمناسبة،  من  لتقاریر    قدیر تخبراء  قدمة 
ذلح و الخسائر   یكون  ميثما  التحقق  ،ماً الئك  مراسالت   یتم  من 

تكون المطالبة    عندما التأمين  ة  دشركات إعا و لمحامين  ع اة م الشرك
قيد التحقق. 

سجلة في أنظمة  المنية  بيانات الشركة المعراجعنا تسویة اإلدارة ل
البي  بوالصإدارة   مع  ا التأمين  فانات    ب سا حتا ي  لمستخدمة 

الحتياطيات االكتواریة. ا
ناءً ن بالتأميإعادة  ودات  ين وموج ود التأمعق  باتنا بربط مطلو مق  

بالمطلوبات والموجودات   للشركةالكتواري ا الخبير ياتصعلى تو 
لية. المدرجة في البيانات الما

باالستعانة ل  فریقنا   بأعضاء  قمنا  المتخصص  تطبيق  االكتواري 
والخبرا بالالمعرفة  الخاصة  والنماذج  مجالت  المنهجية  وقارنا   ،

المستخدماضا ر واالفت  مت  اة  الم  اترسلمما ع  رف  تعا االكتواریة 
عليها. 

 اتفاقيلن صح موجز  على  من  ة  ا  وتحققنا  للسنة  التأمين  إعادة 
لصلة. ل االتفاقيات ذات االتفاصيل الواردة في الموجز مقاب 

 ن  تأميوبات عقود الجعنا نسب موجودات إعادة التأمين مقابل مطلار
. مينلتأ فاقية إعادة ا تذات العالقة لتحدید أي فروق عن ا 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ن إلى السادة مساهمي شركة  يالمستقل باتحساتقریر مدققي ال
(تتمة)) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  قریر حول تدقيق البيانات الماليةت

(تتمة)  امةاله دقيق  ور التمأ

جة األمر من خالل عملية التدقيق ت معالكيف تمأمر التدقيق الهام 

لمالية) ات لبيانا ل احو  ١٩إلى اإلیضاح  وعرج ى الیرج ( دات إلیراق اقحت

یمثل إجمالي   ةإن إجمالي أقساط التأمين العامة المكتتب
لكامل فترة  سمط  األقسا    ية التأمينالتغطية  تحقة القبض 

المبرمة  بموجب   المالعقود  الفترة  م  توی  بيةحاسخالل 
بتاریخ   التثبيتها  ن  .بوليصةسریان  سنة   ةیها وفي  كل 

بة تتالمكاط قسألن امخصص لنسبة م كوینتم تیة، اليم
ال والتأمين  ألعمال  الصحي  والتأمين  العام  تأمين 

الحياة لتغ التي لم  ج أ  ةطيالجماعي على  زاء المخاطر 
المالي.  التقریر  تاریخ  في  حساب   تنتهي    ویلزم 

ات قانون التأمين ذات الصلة  لب لمتط  ات وفقاً االحتياطي 
. نيأملتبشركات ا

 يرئيسس  مقيا ت كعلى اإلیرادا  تركزركة  الش  ألن  اً ظر ن
اإلیرادات  لتثبيت    اً حافز یشكل  ، والذي یمكن أن  داءألل

كأحد  حدیدها  قمنا بت، فقد  ایا ز قبل تحویل المخاطر والم
. أمور التدقيق الهامة

: یليما لهام أمر التدقيق المعالجة تضمنت إجراءاتنا 

ة ة بالشركصا خلا   سياسات تثبيت اإلیرادات  كانتإذا    قييم ما تبا  قمن
من    وليةلدا   عایيرالم  عم  تتفق وتحققنا  المالية  التقاریر  إلعداد 

  أخذنا بعين االعتبار جه التحدید،  ى و وعل  ياسات.تطبيق تلك الس
أقساط كانت  إذا  یتم  بوالص  ما  تاریخ    حسابها   التأمين  بدء في 

یرادات عقود  ود إن بنر عينة مابختمن خالل ا   بوالصال سریان  
ي تمت قرابة  لتامالت االمع  لىع  صا خ   تركيز بشكلٍ التأمين، مع ال

. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١یوم 
ط غير المكتسبة وفقًا للبيانات  قسا ي األد احتياط يصر   قمنا بمقارنة

يد االحتياطي المحتسب من قبل الخبير االكتواري  صر مع  ماليةال
للشركة.

 ة المحولة  د اليوميطر للقيو ا خ لمكما قمنا باختبار عينة قائمة على ا
غير عادیة أو مختلفة،    ودبن  يأ  دیدلتح   داتیرااإل  إلى حسابات

الملف بين  تمت  التسویات التي  للالرئيس  وتحققنا من    بوليصة ي 
بات المالية الخاصة به.فاتر الحساود



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ادة مساهمي شركة  تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى الس
(تتمة)  ) ع. م.ش. لعامة ( ا الوطنية للتأمينات

) تمة(ت  ليةالما نات بيا ول تدقيق ال ر حقریت

(تتمة)  امةدقيق اله ور التمأ

ل عملية التدقيق ة األمر من خال كيف تمت معالجأمر التدقيق الهام 

البيانات المالية)ل  حو  ١٠ یضاحوع إلى اإل(یرجى الرج  الذمم المدینة من أرصدة التأمين إمكانية استرداد

مقابل  مدینة  ال  التأمينذمم  ن  عكبيرة  أرصدة  الشركة    ىلد
المكتتب التأمين  أقساط  بشأن  .  ةبوالص  مخاطر  هناك 

المدینة.    إمكانية الذمم  هذه  تحدید   صعب ویاسترداد 
بشكل   العالقة  ذي  القيمة  في  االنخفاض  مخصص 

باحتما ذ  إ،  موضوعي المتعلقة  باألحكام  لية  یتأثر 
حالة   في  المحتملة  والخسائر  السداد  في  التقصير 

. التقصير في السداد

: یليما أمر التدقيق الهام لمعالجة تضمنت إجراءاتنا 
لعمليات المصممة على ا   إجراءات الرقابة الرئيسية  تحققنا من

، المدینة لتأميناذمم ومتابعة لتسجيل 
تلك  المدینة    لتأمين ا ذمم  تقادم    تحققنا من كانت  لتقييم إذا 

، الذمم قد تم تحدیدها بدقة
 من    حصلنا عينة  من  األرصدة  تأكيدات  األطراف  على 

شركات  و المثال، حاملي بوالص التأمين،  ، على سبيل  المقابلة
،الوكالء وشركات الوساطةو إعادة التأمين، 

  هذه األطراف  تحققنا   المقابلة من المدفوعات المستلمة من 
السنةبعد   الدیون    فایةك  ةمراعا مع    ؛نهایة  مخصصات 

تمالية  ح ااألخذ في االعتبار  و ،  الرئيسيينالمعدومة للعمالء  
وتاریخ تسویة مطلوبات    ،لرصيد القائما  حولنزاعات  وجود  

األطراف   نفس  مع  المدینة  و المقابلةالذمم  اإلدارة  ؛  مناقشة 
ومراجعة المراسالت، عند الحاجة، لتحدید أي نزاعات وتقييم  
عند  مناسب  بشكل  االعتبار  في  أخذها  تم  قد  كان  إذا  ما 

. تحدید مخصص انخفاض القيمة

٢٠٢٢ الواردة في التقریر السنوي للشركة لسنة خرى األ مات علو الم

لخاص  ت اقي الحسابا مدقیر  ر تقة و يل، بخالف البيانات الما السنوية في التقریر  المعلومات الوارد  ومات األخرى معلن التتضم
  اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى.مل  تتح و   بنا.

. ها لو ح  قيقستنتاج تدنبدي أي ا  ات األخرى وإننا العلومالم یشملال  إن رأینا حول البيانات المالية

 خرى األ اتوممعلال إذا كانت مما قق ح ت لوا ى ر معلومات األخ راءة السؤوليتنا في قمثل م، تتبيانات الماليةوفيما یتعلق بتدقيقنا لل
  أخطاءً تتضمن التي یبدو أنها و المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أأو لبيانات المالية غير متسقة بشكل جوهري مع ا

ات معلو ملهناك أخطاًء جوهریة في تلك ا   أن،  ها ا بقمن  التيءات  جرااإل، بناًء على  تاجوفي حال توصلنا إلى استن  ة.ریهو ج 
. وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.ذلكلى شارة إا اإللينإنه عف  خرى،األ



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ادة مساهمي شركة  تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى الس
(تتمة)) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  ةقریر حول تدقيق البيانات المالي ت

الية المه البيانات هذن ع ةوكم حلمسؤولين عن االو  ةر دامسؤولية اإل

لمعنية  ة واألحكام اقاریر المالية إلعداد التللمعایير الدولي لبيانات المالية وفقاً لعداد والعرض العادل عن اإل ةرة مسؤولداإن اإل
، ٢٠٠٧لسنة  )  ٦(م  رق  االتحادي  والقانون   ٢٠٢١) لسنة  ٣٢القانون االتحادي رقم (المرسوم بالنظام األساسي للشركة و   من
خالية    يةداد بيانات مالتعتبرها اإلدارة ضروریة إلع  ية التين الرقابة الداخلوع،  ةدتح ية المبعر ال  راتما لة اإلو دفي    عدیالته،وت

.ال أو خطأ ًء كان ذلك نتيجًة الحتيء جوهریة، سوامن أخطا 

اح، فصإل او یة  الستمرار ا بدأاس مى أسعلر  ار تمعلى االس  ركةالشل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة  عند إعداد البيانات المالية، تتحم
م مبدأ االستمراریة ستمراریة واستخداعلى أساس مبدأ اال  الشركةقة بمواصلة أعمال  ت العال، عن األمور ذاناسبو مهكما  

. لكبذ   ميا سوى الق اقعي  أو ليس لدیها أي بدیل و   ، ا ف أعمالهأو إیقا  الشركة إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية  إال كأساس للمحاسبة  

لشركة.لمالية اریر الى عملية إعداد التقعل فراة اإلشليو ؤ سممة لحوكا يلو ؤ مستحمل ی

لمالية تدقيق البيانات ا مسؤولية مدققي الحسابات عن  

لجوهریة، خالية من األخطاء ا  بشكل إجمالي،  ،بيانات الماليةدات معقولة حول ما إذا كانت ال إن أهدافنا هي الحصول على تأكي
أوالنتيجًة    ذلك  انك  ءً سوا ا مدق  رقریدار تصوإ،  خطأ   حتيال  ی قي  الذي  الما تضمن رألحسابات  البيانات  وإن ینا حول  لية. 

لمعایير    الذي تم إجراؤه وفقاً   يست ضمانًا بأن التدقيقمن التأكيدات، لكنها ل  عاليعن مستوى    ةلمعقولة هي عبار التأكيدات ا
الدو  یكتشالتدقيق  دائمًا األلية سوف  نتخ األ  شأ تند  وقودها.  ج و عند  یة  وهر لج ا  ءا خط ف  وتعجة اليطاء  أو خطأ،  تبر  حتيال 

تم  یين والتي  تخدمقول على القرارات االقتصادیة للمسعمجتمعة، بشكل م  تؤثر، منفردة أو  ریة إذا كان من المتوقع أنجوه
المالية.  البيانات هذهاتخاذها بناًء على 

خالل  مبدأ الشك المهني    مع إبقاءمهنية  م الا األحك اء  إجر ب نقومولية،  لدا  التدقيق لمعایير تم وفقاً تي  تق ال عملية التدقي  طارفي إ
:ليی ا مب ا نقوميق. كمالتدق  عملية

يذ طأ، وتصميم وتنف نتيجًة الحتيال أو خ   ذلك  انسواًء كيانات المالية،  البخطاء الجوهریة في  أليم مخاطر اتحدید وتقي
أساس إلبداء رأینا حول   لنا   فرمة لتو ئومال  فيةكا   يقتدق   ى أدلةعل  لوالحصو   المخاطر،  يق المناسبة لتلكإجراءات التدق

، ءاألخطا   المخاطر الناتجة عنمن    أعلى االحتيال    ي الناتج عنالخطأ الجوهر   اف تشكام  إن مخاطر عد  البيانات المالية.
.خليةة الداابقر جاوز الت حریف أوأو الت متعمدف الالحذالتزویر أو  تضمن التواطؤ أونظرًا ألن االحتيال قد ی



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي شركة  مدققي  تقریر
ة)تم(ت) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

(تتمة)  قریر حول تدقيق البيانات الماليةت

(تتمة)  لماليةا  لبيانات تدقيق ا مسؤولية مدققي الحسابات عن  

  يس  تدقيق مناسبة للظروف، ول   اتاءر ج إ   صميمة لت يمالات النيا لبيق ا عني بتدقملاخلية ا بة الدرقا ال  نظام لفهم  الحصول على
.للشركةلية اخ لدة ارقابم الا الية نظحول فعبهدف إبداء رأي 

 مدى مالءمة السياسا المتتقييم  المحاسبية  التقدیرات  معقولية  المحاسبيةبعة ومدى  التي    ت  العالقة  ذات  واإلفصاحات 
. ا اإلدارةقامت به

ي  قيق الت دلة التد ناًء على أوتقييم، ب  ستمراریةمبدأ االوفقًا للمحاسبة  اة  یقر طل  دارةاإل  مخداة استم ءمالمدى  حول  تاج  نتساال
بمزید من الشكوك تي قد تلقي  و الظروف العلق باألحداث أجوهري فيما یت  ينیقعدم  الحصول عليها، ما إذا كان هناك    تم

ه جوهري، فإن یقينهناك عدم ن أ ىلإ  صلنا ا تو ذ. إراریةمستالدأ ا أساس مب ىلمالها عة أعمواصلعلى  الشركةحول قدرة 
 المالية   في البيانات  صلةلاحات ذات  لحسابات الخاص بنا إلى اإلفصا ا  قيریر مدقنتباه في تقلفت االنا أن نیتعين علي

تى  يها حلع  ناحصل  قيق التيدتأدلة ال  اتنا علىاستنتاج  وتعتمداإلفصاحات غير كافية.    ذا كانت هذهأو تعدیل رأینا إ
  الشركةفي توقف    ببتسية قد تالظروف المستقبل  أوث  اا. إال أن األحد مدققي الحسابات الخاص بن  یرقر ت  ارإصد   اریخت

دأ االستمراریة. بموفقًا لعن االستمرار 

  البومحتو   وهيكل  العامتقييم العرض بمى  المالية،  ذلك اإلفصاحات،يانات  في  الوما إذا    ا  المي بكانت    ثل مت  اليةانات 
ة. دل للبيانات الماليبشكل یحقق العرض العا  منةتضلما  اثحدألت واامالعالم

النطاق واإلبخصوص، من بين أمو ة  كملي الحو نتواصل مع مسؤو  التدقيق  طار الزمني المخطٍر أخرى،  ط للتدقيق ونتائج 
دقيق. تالة عمليها خالل ددخلية نح الداقابة م الر ا ما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظ الجوهریة، ب

 العالقات ، ونبلغهم بكافة  الليةالستقبا ق  یتعل ما فيوك المهني د السلا قد امتثلنا لقواعمسؤولي الحوكمة یفيد بأننل  اً ر ا قر نقدم إا مك
.تحال وجد يف ، الصلةذات  والضوابطنا،  يتى استقاللثر علنها تؤ قول بأ ي قد ُیعتقد بشكل معور األخرى التألموا

تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق  یدیتم تحدمسؤولي الحوكمة، عنها ل غإلبالام یت يت ر الألمو ين اب ومن
الماليةال ون  برعتت  لكوبذالحالية،    للسنة  بيانات  الهامة.  التدقيق  ا  في  رمو قوم بوصف تلك األأمور  مدققي    لحسابات تقریر 

أنه یجب عدم   نرى للغایة،  ة أو، في حاالت نادرةمر للعامهذا األ نح عصا اإلفتمنع  ئحا و اللو ون ن القانكا الخاص بنا إال إذا 
تقریرنا   في  األمر  هذا  المتوقع    إنهحيث  اإلفصاح عن  تتجاوزمن  بشكلت  يا عا تدال  أن  بذلك  للقيام   فوائد معقول    السلبية 

. اإلفصاحهذا  عنالناتجة امة حة العل المص



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ركة  ش ة مساهميدساالإلى  لمستقليناحسابات ي المدقق تقریر

(تتمة) ) ش.م.ع. الوطنية للتأمينات العامة ( 

األخرى يمية التنظتقریر حول المتطلبات القانونية و 

لمتطلباتنشيركما   وفقًا  للسنة   المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  ٢٠٢١  لسنة)  ٣٢(  رقم  تحاديالا   القانون ب  المرسوم  ، 
ي: لی  ما  ىإل،٢٠٢٢ دیسمبر ٣١ يتهية فالمن

اسبية منتظمة؛ مح ت السج ب الشركة تحتفظ)١
نا؛ ض تدقيقالتي رأیناها ضروریة ألغرا اتجميع المعلوم لقد حصلنا على)٢
مرسوم الو للشركة    نية من النظام األساسية، وفقًا لألحكام المعیة، من كافة النواحي الجوهر يانات الماليتم إعداد الب )٣

؛ ةالمتحد العربية تماراإلاة ولد يف  ٢٠٢١ نةلس  )٣٢رقم ( االتحاديالقانون ب
؛للشركةحاسبية الم الدفاتر  مع س اإلدارةمجل تقریر أعضاءالواردة في  معلومات الماليةالق فتت)٤
البيا   ٨اإلیضاح    كما هو مذكور في)٥   ٣١ي األوراق المالية كما في  استثمارات فلدى الشركة  ،  ةماليلا  ناتحول 

؛ ٢٠٢٢سمبر دی
العالقة والشروط التي    األطراف ذاتجوهریة مع  واألرصدة ال لمعامالت  لماليـة اا   تيانـا ب ال  حول  ٢٣یبين إیضاح  )٦

ا؛ اعتمدت عليه
، خالل  تقد خالف  كةالشر یستوجب االعتقاد بأن    ا انتباهنا م  ي تم توفيرها لنا، لم یسترعات التلى المعلوماستنادًا إ )٧

)  ٣٢رقم (ي  ادحتالون االقانب  وم المرس  ة منينمعلم احكا األن  م  ، أي٢٠٢٢  مبردیس  ٣١السنة المالية المنتهية في  
  له تأثير جوهري   على وجه قد یكون   للشركة  ساسيأو النظام األ  لعربية المتحدةإلمارات افي دولة ا  ٢٠٢١لسنة  

؛ و٢٠٢٢یسمبر د ٣١كما في  المالي ا أو مركزه  ا على أنشطته
ة. سنخالل ال اجتماعيةمساهمات للشركة أي  ليس)٨

و ة علو الع ذلك،  لسنة  ٦قم (ر   ديا حتاال   قانون ال  تطلبا تمل  اً فقى  دولة اإل)  وتعدیالته(  ٢٠٠٧)  المتحدة مارات العر في    بية 
وریة  ر یناها ضیضاحات التي رأة المعلومات واإلافقد حصلنا على كنفيدكم بأننا    ،بشركات التأمينالخاصة    المالية  واللوائح

  ألغراض تدقيقنا.

ارنست ویونغ عن

موقعة من: 
شرخحيد أبو ف و أشر 
كیر ش
٦٩٠: التسجيلم رق

٢٠٢٣ فبرایر ٢١
مارات العربية المتحدة اإلدبي، 





).ش.م.ع(العامةالوطنية للتأمينات شركة

المالية.نات  البيا من هذه أجزءًا ال یتجز المرفقة ٣٠لى  إ١یضاحات من اإلتشكل 
-١١-

ةار و الخسألربحابيان 
٢٠٢٢بر یسمد٣١ية في سنة المنتهلل

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات
م درهــــم دره

١٩٦٥٠٬٢٣٣٬٧٤٠٦٤٥٬٨٠٢٬٩٠٠إجمالي أقساط التأمين 
)٣٥٢٬٦٤٠٬١٤٠() ٣٤٥٬٢٠١٬٨٣٠(١٩ازل عنها متنالالتأمينحصة معيدي  

مين  صافي أقساط التأ
٣٠٥٬٠٣١٬٩١٠٢٩٣٬١٦٢٬٧٦٠

)٩٬٢٩٩٬٥٥٧() ١٢٬٦٠٣٬٨٩٣(٩لساریة المخاطر ا/تسبةالمكغير ين تأمأقساط الفيالتغير 

١٩٢٩٢٬٤٢٨٬٠١٧٢٨٣٬٨٦٣٬٢٠٣اط التأمين المكتسبة أقسصافي
٥٦٬٥٧٤٬٩٨٢٤٦٬٠٠٥٬٠٩٥سبةالمكتعموالت إعادة التامين 

٣٤٩٬٠٠٢٬٩٩٩٣٢٩٬٨٦٨٬٢٩٨صافي إیرادات أقساط التأمين

) ٣١٣٬٨٢٤٬٧٦٤()٣٥٩٬٤٠١٬٥٢٦(٩عةت المدفو اب طالالم
٩١٧٦٬٢٧٧٬٩٨٨١٤٧٬١٧٨٬١٦٨حصة معيدي التأمين  

) ١٦٦٬٦٤٦٬٥٩٦()١٨٣٬١٢٣٬٥٣٨(المطالبات المدفوعة صافي 
) ١٤٬٤٧٢٬٤٧٣() ٤٬٩٨٨٬٦٤٤(٩ها عنالمعلنغير  كبدة و متالوالمطالبات ددةالبات غير المسالتغير في المط 
) ١٨١٬١١٩٬٠٦٩()١٨٨٬١١٢٬١٨٢(متكبدة لات اصافي المطالب 
) ٥١٬٤٦٣٬٥٦٨() ٥٣٬٨٢٧٬٧١٥(عموالت متكبدة 

) ٥٧٬٣٦٢٬٢٦٣() ٦٠٬٩٩٤٬٦٧٤(٢١إداریة مصاریف 

) ٢٨٩٬٩٤٤٬٩٠٠()٣٠٢٬٩٣٤٬٥٧١(صافي مصاریف التأمين 
إلىياة والمبالغ مستحقة الدفعحلتأمين على اصندوق الالحركة في
)٨٬٩٦٤٬٤٧٠(١٧١٠٬٩٧٨٬٥٤٩و ٩وحداتالمرتبطة بالتجات لخاصة بالمنلتأمين ااصالبو حاملي

محتفظ بها للمنتجات المرتبطة  الستثمارات في القيمة العادلة غير الت
٥٬٧٨٨٬٩٣٦) ١١٬٧٥٧٬٨٠٧(١٧بالوحدات

٥٬٤٤٥٬١٦٧٤٬٧٩٩٬١٤٠ى الحياة تأمين علاستثمارات یراداتصافي إ

) ٢٨٨٬٣٢١٬٢٩٤()٢٩٨٬٢٦٨٬٦٦٢(أمينت صاریف الإجمالي م

٥٠٬٧٣٤٬٣٣٧٤١٬٥٤٧٬٠٠٤أرباح التأمين 

٦٬٥٣٤٬٢٠٦٥٬٤١١٬٢٨٥ودخل آخر فائدة  
٣٬٩٧٦٬٩٤٠٨٬١٥٤٬٤٦٥ریةاالستثماالعقارات  دخلصافي  
٢٠٨٬٤٦٦٬٣٦٥٣٢٬١٩٥٬٤٤٧ى أخر استثماراتمندخلصافي  
١٨٬٩٧٧٬٥١١٤٥٬٧٦١٬١٩٧ماریةثتاسن محافظ لربح مصافي ا

) ١٦٬٥٢٣٬٠٠٠() ١٦٬٠٨٩٬٥٠٦(٢١مصاریف عمومية وإداریة

٥٣٬٦٢٢٬٣٤٢٧٠٬٧٨٥٬٢٠١سنة الربح لل

٢٢٠٫٣٦٠٫٤٧للسهم الواحدفخفاألساسي والمالربح



).ش.م.ع(العامةالوطنية للتأمينات شركة

المالية.نات  البيا من هذه أجزءًا ال یتجز المرفقة ٣٠لى  إ١یضاحات من اإلتشكل 
-١٢-

الشاملالدخلبيان
٢٠٢٢ر دیسمب٣١سنة المنتهية في لل

٢٠٢٢٢٠٢١
درهــم ـم هـدر 

٥٣٬٦٢٢٬٣٤٢٧٠٬٧٨٥٬٢٠١سنةح للربال

األخرى الشامل  الدخل ودبن 

الخسائر إعادة تصنيفها الحقًا ضمن األرباح أو من الممكن بنود 

ل  الشاملدخل عادلة من خالل بنود ابالقيمة الارات الستثمصافي التغير في القيمة العادلة 

)٢٬١٩٣٬٩٢٧() ٧٬٥٦٨٬٦٤٨(األخرى 

)٢٬١٩٣٬٩٢٧() ٧٬٥٦٨٬٦٤٨(سنةلل ى األخر الخسائر الشاملة مالي بنودجإ

٤٦٬٠٥٣٬٦٩٤٦٨٬٥٩١٬٢٧٤سنة للالدخل الشامل إجمالي 



).ع.(ش.ممينات العامة نية للتأالوطركة ش

المالية.انات  من هذه البيال یتجزأ  اً فقة جزءالمر ٣٠ىإل١من ت  ا اإلیضاح تشكل
١٣

الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان
٢٠٢٢مبر دیس٣١ية في  للسنة المنته

ين تأمةدعا إ ياحتياطعام طياحتياقانوني يياطاحترأس المال  

يرات المتراكمة في  تغلا
الستثمارات لة العاد قيمةلا

بالقيمة  
العادلة من خالل بنود  
المجمـــوعزعة مو غير أرباح الدخل الشامل األخرى 

هــم ر ددرهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

٢٠٢١١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٨٣٬١٢٣٤٬١٢٤٬٥٨٨١٨٦٬٢٦٠٬٠٧٤٤٩٠٬٣٧٦٬٠٠٩دیسمبر ٣١الرصيد كما في 
٧٠٬٧٨٥٬٢٠١٦٨٬٥٩١٬٢٧٤) ٢٬١٩٣٬٩٢٧(----لشامل للسنة الدخل اإجمالي 

) ٣٬٤٠٠٬٠٠٠() ٣٬٤٠٠٬٠٠٠(-----)٢٥(إیضاح ارة  ء مجلس اإلدمكافأة أعضا
) ٢٢٬٤٩٣٬١١٧() ٢٢٬٤٩٣٬١١٧(----)٢٥(إیضاح عنهاُمعلنتوزیعات أرباح

-) ١٬٧٦٣٬٣٠٨(-١٬٧٦٣٬٣٠٨---إعادة تأميناحتياطيمحول إلى لا

٢٠٢١١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦١٬٨٤٦٬٤٣١١٬٩٣٠٬٦٦١٢٢٩٬٣٨٨٬٨٥٠٥٣٣٬٠٧٤٬١٦٦دیسمبر ٣١في الرصيد 
٥٣٬٦٢٢٬٣٤٢٤٦٬٠٥٣٬٦٩٤) ٧٬٥٦٨٬٦٤٨(----لشامل للسنة الدخل اإجمالي 
) ٥٬١٢٥٬٠٠٠() ٥٬١٢٥٬٠٠٠(-----)٢٥(إیضاح ارة اإلدجلس أعضاء ممكافأة 

) ٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤() ٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤(----)٢٥(إیضاح عنهاُمعلنات أرباحعتوزی
-) ١٬٧٢٦٬٠٠٩(-١٬٧٢٦٬٠٠٩---إعادة تأمين احتياطيالمحول إلى 

٢٣١٬١٧٣٬٩٤٩٥٢٩٬٠١٦٬٦٢٦) ٥٬٦٣٧٬٩٨٧(٢٠٢٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٣٬٥٧٢٬٤٤٠دیسمبر ٣١في الرصيد 



).ع.(ش.ممينات العامة نية للتأالوطركة ش

الية.البيانات المه من هذال یتجزأ  اً المرفقة جزء٣٠إلى  ١من تإلیضاحا كل اشت
١٤

النقدیةقاتدفلتابيان
٢٠٢٢دیسمبر٣١للسنة المنتهية في  

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات
درهــم درهــم 

يليةغالتشاألنشطةالتدفقات النقدیة من 
٥٣٬٦٢٢٬٣٤٢٧٠٬٧٨٥٬٢٠١الربح للسنة

:ليةللبنود التات تعدیالال
٢٬٤٢٦٬٦٨٧٢٬٥٤٣٬٧٣١وإطفاءاستهالك

) ٥٬٤٩٩٬٧١٨() ٦٬٢١٠٬٩٠٧(احتوزیعات أربدخل
) ١٤٬٠٤٨٬٩٤٣() ١٥٬٢٢٦٬١٨٨(العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة استثماراترباح محققة من أ

لةة العادبالقيماستثماراتغير محققة منأرباح)/ (ر خسائ
) ١٣٬٧٠٠٬٧٦٤(١٢٬٤٩٧٬١٩٩ئر أو الخسارباحل األمن خال

) ٣٬٨٩٩٬٥٥٥() ٤٤٥٬٨٥٠(یةثمار الستارات للعقاة التغير في القيمة العادل
) ١٬٩٣١٬١٦٦(١٬٥٢٠٬٠٤١المتوقعة االئتمانيةخسائر لا)سك(ع/مخصص 

) ٩٬٠٤٤٬٥٠٨() ٩٬٥٩١٬٧٦٦(أخرى ر ثمااستإیرادات 
٢٬١٢٤٬٠٣٦١٬٤٨٥٬٩٧٠نهایة الخدمة للموظفينتعویض مخصص 

الموجوداتقبل التغيرات في التدفقات النقدیة من العمليات
٤٠٬٧١٥٬٥٩٤٢٦٬٦٩٠٬٢٤٨والمطلوبات التشغيلية

) ٢٬٠٧٠٬٨٧٧() ٦٬٥٧٥٬٦٧٥(مدینة وأخرى م تأمين التغير في ذم
٣٥٬٥٨٠٬٥٤٠) ١٢٬٩٢٦(ى نة وأخر أمين دائتممفي ذلتغير ا

٥٬٢٨٠٬٩٥٩١٨٬٧١٤٬٠٠٥وصندوق التأمين على الحياةةققالمحن غير لتأمياط اأقسيياطاحتالتغير في 
٤٬٩٨٨٬٦٤٤٩٬٨٩٣٬١٠٧عنهامعلنلاغير المتكبدة و والمطالبات التغير في المطالبات غير المسددة

) ٤٬١٢٩٬٣٨٧() ٣٬٦٥٥٬٦١٥(٨ة بالوحدةمرتبطالص المنتجات البو ابة عن حاملي ثمارات نيالتغير في االست
١٧٣٬٦٥٥٬٦١٥٤٬١٢٩٬٣٨٧جات المرتبطة بالوحداتبوالص المنتالتغير في المبالغ المستحقة لحاملي 

) ٢٬٢٦٦٬٦٧٥() ٤٨٥٬٠٢٢(للموظفينفوعة مدالخدمة یة الاهنتعویض 

ةيشغيلالتشطةناألصافي النقد الناتج من 
٤٣٬٩١١٬٥٧٤٨٦٬٥٤٠٬٣٤٨

یةاالستثمار األنشطةالتدفقات النقدیة من 
) ٤٬٩٧٨٬٤٠٥() ٣٬٧٧٢٬٦٦١(٧و٦شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

)١٧٤٬٥٢٤٬٣٧٩() ٩٣٬٣٩٣٬٣٢٥(٨لخسائر ألرباح أو اخالل ادلة من بالقيمة العااستثماراتشراء 
) ٥١٬٣٠٦٬٢٤٢() ١٥٬٠٤٩٬١٤٠(٨ود الدخل الشامل األخرى خالل بنلة منالعاديمة بالقراتاستثماشراء 
ــلة غ محمبــــال ـــتثماراتمــــن بيــــع صــ ربــــاح أوبالقيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل األاسـ

الخسائر 
١٢٧٬٤٦٢٬١٨٨١٦١٬٩٩٣٬٠٤٢

-١٥٬٠٠٠٬٠٠٠لفة المطفأةلتكبااستثماراتاستحقاقمن مبالغ محصلة 
٩٬٥٩١٬٧٦٦٩٬٠٤٤٬٥٠٨ودخل آخر دةائف

٦٬٢١٠٬٩٠٧٥٬٤٩٩٬٧١٨مقبوضةحتوزیعات أربا
)١٦٨٬٠٣٦٬٢٧٤(٢٨٬٩١٧٬٠٥٧يةير في ودائع بنكتغال

) ٣٬٦٧٧() ٦٬٨٠٢٬٤٥٠(القروض البنكيةفي النقص

)٢٢٢٬٣١١٬٧٠٩(٦٨٬١٦٤٬٣٤٢یةاالستثمار ةنشطاألدم في) المستخ(/ تج منالناصافي النقد

تمویليةالاألنشطة التدفقات النقدیة من 
) ٣٬٤٠٠٬٠٠٠() ٥٬١٢٥٬٠٠٠(ة المدفوعةدار اإلسجلافأة أعضاء مكم

) ٢٢٬٤٩٣٬١١٧() ٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤(توزیعات أرباح مدفوعة

) ٢٥٬٨٩٣٬١١٧() ٥٠٬١١١٬٢٣٤(تمویليةالاألنشطةالمستخدم في النقدفيصا

)١٦١٬٦٦٤٬٤٧٨(٦١٬٩٦٤٬٦٨٢وشبه النقدیةیة في النقد)(النقص/ الزیادةصافي

٦٤٬٣٩٧٬٧٥٧٢٢٦٬٠٦٢٬٢٣٥السنةفي بدایة یةالنقدیة وشبهنقدلا

١٢٦٬٣٦٢٬٤٣٩٦٤٬٣٩٧٬٧٥٧)١١إیضاح ة (سن الفي نهایةیة وشبه النقدیة النقد
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معلومات عامة-١
للتتأسست الوطنية  (الشركة  العامة  ("الشركة")ش.م.ع.أمينات  ذ)  البدایة كشركة  تم .١٩٨٠فمبر  نو ١٩في  دة  ات مسؤولية محدو في 

. ٢٠٠١سبتمبر ١٢من اعتبارایل الشركة الحقًا إلى شركة مساهمة عامة و تح 

في إمارة دبي ته)  (وتعدیال٢٠٢١لسنة)  ٣٢(إلمارات العربية المتحدة رقم  الدولةاالتحادينون  القا المرسوم بموجببركةالشم تسجيل  ت
الوالتأمين ة  الحيا التأمين علىأنواع  تقوم بجميعو  بباإلضاف عامة  ات  لدوفقاً نيالتأمةعض أعمال إعادة إلى  القانون االتحادي  ولة ألحكام 

عربية المتحدة الات اإلمار بمصرف ت التأمين ل الشركة في سجل شركا سجيم توتعدیالته، وت،٢٠٠٧ة لسن٦قم  اإلمارات العربية المتحدة ر 
، اإلمارات العربية المتحدة. لماليدبي اوق في سمدرجةلشركةإن ا.ية المتحدة)إلمارات العربئة التأمين بدولة ا، هيسابقاً زي (مركال

.متحدةلاعربية لدبي، اإلمارات ا ١٥٤جي أي، ص.ب ن للشركة في بيت إقع المكتب المسجل ی

٢٠١٥لسنة  ٢قم  ("قانون الشركات")، الذي یلغي ویحل محل القانون االتحادي ر ٢٠٢١لسنة  ٣٢صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  
بتاریخ   (وتعدیالته)،  التجاریة  الشركات  بتاریخ  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠بشأن  التنفيذ  حيز  وامتثلت  ٢٠٢٢نایر  ی٢ودخل  لألحكام الشركة. 

االجدیدة   بقانون  (للمرسوم  رقم  لسنة  ٣٢تحادي  مصرف  ٢٠٢١)  موافقة  وحصلت على  واشتراطاته  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
تماشى مع األحكام واالشتراطات الجدیدة. وتّمت  یالعربية المتحدة المركزي إلدخال التعدیالت الالزمة على نظامها األساسي حتى اإلمارات

النظامالموافقة على إجراء التع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاریخ  ا االساسي وصياغتها بشكل نهائي خالل اجتمدیالت على  ٣ع 
. ٢٠٢٢مارس 

. ٢٠٢٣فبرایر ٢٠تمت الموافقة على البيانـات الماليـة واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

عداد البيانات الماليةس إأس-٢

والعقارات االستثماریة المدرجة بالقيمة المالية  األدوات  إعادة تقييم بعض  تاریخية، باستثناءى مبدأ التكلفة الالمالية بناًء علتم إعداد البيانات
لمدفوع مقابل الموجودات. اغلة للمبلادالعمة لقيًا على ا خية عمومتاریاللفةالتكند تتس. العادلة

اعتماداداول  لمتداول وغير المتتفریق بين الجزء ابها بشكل عام حسب السيولة، وذلك بالتقوم الشركة بعرض بيان المركز المالي الخاص  
ریخ إعداد التقریر  تا بعدشهرًا  ١٢نمر  كث تداول) وأمالي (المریر القشهرًا بعد تاریخ إعداد الت١٢على توقعات التحصيل أو السداد خالل  

عرضها في اإلیضاحات. ي (غير متداول) والتي تمالمال 

أسس إعداد البيانات المالية-٢

بيان التوافق 
ن دولةواني قللشركة و ساسي لام األل للنظ و فعمتطلبات الساریة المالر الدولية إلعداد التقاریر المالية و لمالية وفقًا للمعایي داد البيانات اإعیتم
ة. ات العربية المتحدر ما اال

السياسات المحاسبية الهامة-٣

الفصاحات المحاسبية السياسات واالتغيرات في١-٣

٢٠٢٢ینایر ١لمفعول بعد ة ااری دة السیات الجدالمعایير والتفسير 
ینایر ١د في أو بعتي بدأت ترات السنویة الللفها مفعولسري يتال لة التاليةالجدیدة والمعدة إلعداد التقاریر الماليةتم تطبيق المعایير الدولي

رى صادرة ولكن لم یسر مفعولها أخ التو تعدیأفسيرات  لم تقم الشركة باالتباع المبكر ألیة معایير أو تة.في هذه البيانات المالي٢٠٢٢
تطببعد. ینتج عن  إللم  الدولية  المعایير  هذه  التقاریر  يق  العداد  المري  جوهتأثير  أي  ةلمعدالمالية  المبالغ  للعلى  الحالية  وات  نسدرجة 

ات المستقبلية.حاسبة المعامالت أو الترتيبالسابقة، غير أنها قد تؤثر على مو 
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(تتمة)الهامةت المحاسبية سياساال-٣

(تتمة) التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية١-٣

(تتمة) ٢٠٢٢نایر ی ١ول بعد المفعاریة السدة یجدسيرات الر والتفالمعایي

على  التعدیال الماليةت  التقاریر  إلعداد  الدولي  رقم  ٩رقم  المعيار  الدولي  المحاسبي  ا ٣٩والمعيار  التقوالمعيار  اریر لدولي إلعداد 
إعادة تشكيل ة بـ " لمتعلقا١٦م  رقلية  ا المقاریر  داد الت دولي إلعمعيار الوال٤عداد التقاریر المالية رقم  والمعيار الدولي إل٧المالية رقم  
ا ، بمعيار معدل الفائدةریر المالية بعد إعادة تشكيل متي قد تؤثر على التقا ، والتي تتناول القضایا ال٢المرحلة  -الفائدة  مؤشر سعر

.في ذلك استبداله بمؤشر سعر بدیل
  المتعلقة الدوليبمعایيرالتعدیالت  الدولي  ، و ٣٧رقم  و ١٦رقم  ةالمحاسبة  المالية رقم  عداد  إلالمعيار  التحسينات  ٣التقاریر  وبعض 

حاسبة الدولي ، ومعيار الم٩رقم  ةالماليتقاریر  د العداالدولي إل روالمعيا ،١قم  ة ر اليالمقاریر  داد التعلى المعيار الدولي إلعالسنویة  
.١٦والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية ٤١رقم 

الالتعدیال المالية رقم  ت على  التقاریر  الدولي إلعداد  تق"ع١٦معيار  للمستأجرین إعفاء من  یوفر  الذي  كان ي قود اإلیجار"  اذا  ما  يم 
، نشر مجلس معایير المحاسبة الدولية ٢٠٢١مارس  ٣١بتاریخ  .یجار عقد اإلهو تعدیل لCOVID-19بـ  طامتياز اإلیجار المرتب

.٢٠٢٢یونيو ٣٠إلى ٢٠٢١یونيو ٣٠تعدیل إضافي لتمدید تاریخ االستثناءات من 

لكن لم یسر مفعولها بعد والتفسيرات التي صدرت لة معدتقاریر المالية الجدیدة والإلعداد الوليةلداایيرالمع
أدناه.نة يبمة ركية للشلإن المعایير والتفسيرات الصادرة، والتي لم یسر مفعولها بعد حتى تاریخ صدور البيانات الما 

لها بعد:لكن لم یسر مفعو رت صدالمعدلة التالية، التيیدة و الجداليةالمرری التقا ية إلعدادركة بعد بتطبيق المعایير الدولم الشلم تق
تبدأ السنویة التي  یسري مفعولها للفترة.ولةداة وغير متتداولبات كملو المطنيفصت–١المعيار المحاسبي الدولي رقم  ت على  التعدیال

. ٢٠٢٣ینایر ١أو بعد في
یة السنو الية  تقاریر المت إعداد اللفتراولهمفعري  (یساسبيةح دیرات المتعریف التق-٨رقم  يار المحاسبي الدوليالتعدیالت على المع

یسمح باالتباع المبكر. ).٢٠٢٣ینایر ١التي تبدأ في أو بعد 
اإلفصاح -الخاص بالمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية٢قم  يان الممارسة ر وب١لدولي رقم  التعدیالت على المعيار المحاسبي ا

مع السماح بالتطبيق المبكر). ٢٠٢٣ینایر ١دعي تبدأ في أو بات السنویة الت تر لفلفعوله ي مسر (یبيةات المحاسعن السياس
 ٢٠٢٣یرنا ی١عد بویة التي تبدأ في أو لفترة السنعولها لیسري مف. عقود التأمين-١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

أمين عقود الت-١٧لمالية رقم د التقاریر ا دولي إلعداالمعيار ال
المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم   التي تبدأ في  حاسبيةالمفترات  العقود التأمين على  -١٧ینطبق  ، ٢٠٢٣ینایر  ١السنویة 

اریر  معيار الدولي إلعداد التقي ذلك التاریخ. ویضع الألول مرة ف١٧وتتوقع الشركة أن تطبق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
واإلفصاح  مباد ١٧المالية رقم   والعرض  والقياس  ميزات المشاركة لئ التثبيت  مع  االستثمارات  التأمين وعقود  إعادة  التأمين وعقود  عقود 

نطاق ضمنالتي تقعلعقود  لمتماثلتثبيت وقياس  في١٧المباشرة. وتتمثل األهداف األساسية للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
ن مستخدمي البيانـات مكِّ التي تُ اإلفصاحات  تقدیمن بناًء على الخدمات المقدمة إلى حامل البوليصة و وتثبيت نتائج خدمات التأمي،المعيار

عية  فرق المعيار بين مصادر األرباح ونو ة للمنشأة. ویوالتدفقات النقدیةالماليـة من تقييم تأثير هذه العقود على المركز المالي والنتائج المالي
یعكس القيمة الزمنية لألموال والمخاطر المالية). مما مين ودخل ومصاریف تمویل التأمين (األرباح وبين نتائج خدمات التأ 

التقــاریر للمنشآت التي تطبق المعيــار الــدولي إلعــداد-في حاالت محدودة للغایة-١٧یتيح المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم كما 
، إعـــادة ١٧للمعيــار الـــدولي إلعــداد التقــاریر الماليـــة رقــم األولــيالتطبيـــق بقتســ ســنویةمحاســـبية فتــرة"األدوات الماليـــة" علــى ٩اليــة رقــم الم

.تصنيف موجوداتهم المالية المرتبطة بالتأمين
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(تتمة)الهامةت المحاسبية سياساال-٣

(تتمة) التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية١-٣

(تتمة) لكن لم یسر مفعولها بعد معدلة والتفسيرات التي صدرت تقاریر المالية الجدیدة والإلعداد الوليةلداایيرالمع

عقود التأمين (تتمة)-١٧عداد التقاریر المالية رقم إلي المعيار الدول

. وتضــطلع هــذه اللجــان الشــركةداخــلالمعيــار تنفيــذ ليــةعم١٧اریر الماليــة رقــم الــدولي إلعــداد التقــ إدارة المعيــارلجنــة التــدقيق ولجنــة تــنظم
. وتتــألف لجنــة اإلدارة مــن اإلدارة التنفيذیــة باإلضــافة ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر الماليــة رقــم تنفيذ عملية بأدوار الرقابة والحوكمة على 

عــادة التــأمين. تــّم تحدیــد إ ت و وتكنولوجيــا المعلومــا االكتــواري والمخــاطر مویــل والقطــاع منهــا الت،اراتاإلدعــدد مــن فــي ولينســؤ كبــار المإلــى 
اإلفصاح واعتمادها من قبل هذه اللجان. ویظّل فریق مشروع المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر متطلباتوالمنهجيات االكتواریة و الفنيةوراقاأل

ویرصــدها عــن جدات هــذا القطــاع مســتو ةســبة الدوليــ ن مجلــس معــایير المحا الصــادرة عــ الفنيــةمطلعــًا علــى أحــدث التطــورات ١٧الماليــة رقــم 
تقييم تأثيرها. ویتّم تحدیث أوراق البوليصة والمنهجيات، حسب االقتضاء، لتعكس أي تغييرات في االشتراطات.بغرض قرب 

واالمتثــال ١٧التقــاریر الماليــة رقــم إلعــداد تعمــل الشــركة فــي الوقــت الحــالي علــى الجوانــب اآلتيــة لضــمان النجــاح فــي تنفيــذ المعيــار الــدولي
نظيمية:لالشتراطات الت

وتوقيعها من قبل لجنة اإلدارة ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي.٢٠٢١األرصدة االنتقالية كما في نهایة عام إنهاء -
.٢٠٢٢أرقام المقارنة لسنة -
.١٧لية رقم ریر الما إنهاء اختبار قبول مستخدم أداة المعيار الدولي إلعداد التقا -
صــدار تقــاریر البيانــات وفقــًا الشــتراطات المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم إو لتــأمين علــى الحيــاةدیــدة لاألساســية الج تهيئــة الــنظم -

١٧.
؛ والقطاعئيسية في هذالألطراف الر االستمرار في نقل المعرفة وإجراء تدریبات  -
.ا الخاصة بهالمساءلةتفعيلانات المستقبلية و بيالتنفيذ عمليات الحوكمة المالية وحوكمة -

نماذج القياس
ال یــتم القيــاس علــى مســتوى العقــود الفردیــة، بــل علــى أســاس مجموعــات العقــود. ولتخصــيص عقــود تــأمين فردیــة لمجموعــات العقــود، یلــزم 

تي ُتدار معًا. ومن المقرر تقســيم هــذه المحــافظ إلــى مجموعــات الو مماثلة مخاطر عقود ذات المنشأة في البدایة أن تحدد المحافظ التي تشمل 
نماذج قياس:٣من ١٧یتألف المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم و السنویة. فئاتالربحية والحسبمن العقود 

المباشــرة أو كــان العقــد مــؤهًال لالســتفادة ميــزات المشــاركة التــي لــيس لهــا تنطبق هذه المنهجية على جميــع عقــود التــأمينالنموذج العام:-
وتختار المنشأة تطبيقها.من منهجية تخصيص أقساط التأمين  

بط هـــذه العقـــود بخـــدمات : تنطبـــق هـــذه المنهجيـــة علـــى عقـــود التـــأمين ذات ميـــزات المشـــاركة المباشـــرة. وتـــرتمنهجيـــة الرســـوم المتغيـــرة-
لقيــاس عقــود البنــود المعنيــة. وال یمكــن اســتخدام هــذه المنهجيــةحســبعائــد اســتثماري بيــر وتتعهــد المنشــأة بموجبهــا بإلى حــد كاالستثمار

.المحتفظ بها إعادة التأمين الصادرة أو 

المتبقيــة فــي عقــود التأمينيــة بنــد المطلوبــات لفتــرة التغطيــة : تمثل هذه المنهجية تبسيط اختياري لقياس منهجية تخصيص أقساط التأمين-
ة األجل.لتأمين ذات فترة التغطية قصير ا

باســتثناء تحدیــد معــدالت ،ویتطــابق قيــاس بنــد المطلوبــات للمطالبــات المتكبــدة فــي جميــع نمــاذج القيــاس الثالثــة ویتبــع مبــادئ النمــوذج العــام
اء الخصم في بعض الحاالت.الفائدة المجمدة المستخدمة للخصم، وقد ال یلزم إجر 
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اس العامالقينموذج
، من استيفاء التدفقات النقدیة وهامش الخدمة التعاقدي. ویمثــل اســتيفاء التــدفقات المتدرجمنهجالأیضًا بالمعروفیتألف نموذج القياس العام، 

ــة الحاليـــة  ــةدلـــة حســـب المخـــاطرالمعالنقدیـــة القيمـ ــاه حـــاملي البوليصـ ــأة والتزاماتهـــا تجـ ــن تقـــدیلحقـــوق المنشـ ــدفقات النقدیـــة ، وتتـــألف مـ رات التـ
لحمــُّ لمخــاطر غيــر الماليــة. ویمثــل تعــدیل المخــاطر الحــالي التعــویض الــالزم لتبشــأن االصــریحةت المخــاطر تعــدیالا هــ منوتخصــم المتوقعــة، 

التعاقــدي األربــاح غيــر المحققــة مــنعدم التأكد من مبلغ التدفقات النقدیة الناشــئ عــن المخــاطر غيــر الماليــة وتوقيتهــا. ویمثــل هــامش الخدمــة 
تقدم الخدمات على مدى فترة التغطية.بينما شركة التي ستثبتها الالساریةالعقود 

ية ال یمكن أن یكون هامش الخدمة التعاقدي بقيمة سلبية في البدایة. وإذا أدى استيفاء التدفقات النقدیــة إلــى هــامش خدمــة تعاقــدي بقيمــة ســلب
لبي على الفور في بيان األرباح والخسائر.البدایة، سُيوضع عند الصفر وسُيسجل المبلغ السفي  

، تمثــل القيمــة الدفتریــة لمجموعــة مــن عقــود التــأمين مبلــغ بنــد المطلوبــات لفتــرة التغطيــة المتبقيــة وبنــد المطلوبــات المحاســبيةفتــرة النهایــة يفــ 
لية وهــامش الخدمــة التدفقات النقدیة المرتبطة بالخدمات المســتقبالمطلوبات لفترة التغطية المتبقية من استيفاءللمطالبات المتكبدة. ویتألف بند

فقات النقدیة المرتبطة بالخدمات السابقة.التعاقدي، بينما یتألف بند المطلوبات للمطالبات المتكبدة من استيفاء التد

ة الفائــدة بمعــدالت الفائــدازدیــادمســتقبلية وحســب رات في التدفقات النقدیة المرتبطة بالخدمات الهامش الخدمة التعاقدي حسب التغيتعدیلیتّم  
ولــي لمجموعــة العقــود. ویــتّم تثبيــت مبلــغ الصــرف مــن هــامش الخدمــة التعاقــدي فــي األربــاح أو الخســائر لكــل فتــرة المجمــدة فــي التثبيــت األ

توجيــه قــائم فقــط١٧التقــاریر الماليــة رقــم وحــدات التغطيــة". ویقــدم المعيــار الــدولي إلعــداد ليعكس الخدمات المقدمة في هذه الفترة بناًء علــى "
ادئ حول كيفية تحدید وحدات التغطية هذه.على المب

تطبق الشركة نموذج القياس العام على فئات األعمال التالية:
تأمين الهبات-
التأمين الشامل على الحياة-
التأمين ألجل-

منهجية الرسوم المتغيرة
ركة ام فيمــا یخــص معالجــة هــامش الخدمــة التعاقــدي الســتيعاب عقــود المشــا مــي لنمــوذج القيــاس العــ ُتعــّد منهجيــة الرســوم المتغيــرة تعــدیل إلزا

الثة اآلتية:المباشرة. ویتمتع عقد التأمين بميزة المشاركة المباشرة إذا تّم استيفاء االشتراطات الث
من البنود المعنية؛تنص الشروط التعاقدیة على أن یشارك حامل البوليصة في حصة من مجموعة محددة بوضوح-
حامل البوليصة مبلغ یعادل حصة كبيرة في عوائد القيمة العادلة على البنود المعنية؛إلى  تتوقع المنشأة السداد -
ر فــي القيمــة العادلــة للبنــود التغيــ حســبتفاوت قد تالغ المقرر سدادها لحامل البوليصة ر في المبنسبة كبيرة من أي تغيأنتتوقع المنشأة-

المعنية.

ات فــي هــامش الخدمــة التعاقــدي الناشــئ عــن التغيــرات فــي مبلــغ حصــة المنشــأة فــي القيمــة تعــدیالت منفصــلة للتغيــر شــترط المعيــار تحدیــدیال
تقــدیرات اســتيفاء التــدفقات النقدیــة المرتبطــة بالخــدمات المســتقبلية. ویمكــن تحدیــد مبلــغ مجمــع لــبعض العادلــة للبنــود المعنيــة والتغيــرات فــي 

كلها.التعدیالت أو
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(تتمة)الهامةت المحاسبية سياساال-٣

(تتمة) التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية١-٣

(تتمة) لكن لم یسر مفعولها بعد معدلة والتفسيرات التي صدرت تقاریر المالية الجدیدة والإلعداد الوليةلداایيرالمع

عقود التأمين (تتمة)-١٧عداد التقاریر المالية رقم إلي المعيار الدول

( تتمة)منهجية الرسوم المتغيرة

أن التعــدیالت ُتحــدد ، فــي حــينباستخدام معدالت الخصــم الحاليــةالخدمة التعاقدي الت على هامشُتحدد التعدی،منهجية الرسوم المتغيرةفي  
.العام باستخدام معدالت الخصم المجمدة في بدایة مجموعة عقود التأمينوفقًا للنموذج 

دل هـــامش الخدمــة التعاقـــدي للعقـــود ذات ميـــزات المشـــاركة المباشـــرة وعلــى عكـــس عقـــود التـــأمين المقاســـة وفقــًا لنمـــوذج القيـــاس العـــام، ال ُیعـــ 
ت في مبلغ حصة المنشأة في القيمــة العادلــة للبنــود المعنيــة التغيرابسببألن تعدیل هامش الخدمة التعاقدي ، نظراً ازدیاد الفائدةعند  صراحةً 

الت الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخــاطر الماليــة عــدفعل على تعدیل المخاطر المالية، ویمثــل هــذا تعــدیل ضــمني باســتخدام المینطوي بال
األخرى.

:تطبق الشركة نموذج منهجية الرسوم المتغيرة على فئات األعمال التالية
إطار القدرة على تحمل الدین المرتبط بالوحدات-
بالوحداتفئة بنكا المرتبطة -

منهجية تخصيص أقساط التأمين
د المطلوبات لفترة التغطية المتبقيــة، یجــوز للمنشــأة أن تختــار اســتخدام أمين هي منهجية مبسطة لقياس بنبما أن منهجية تخصيص أقساط الت

العــام أو إذا كانــت فتـــرة ا ال یختلـــف القيــاس فيهــا بشــكل جــوهري عــن القيـــاس وفقــًا لنمــوذج القيــاس منهجيــة تخصــيص أقســاط التــأمين عنــدم
واحدة أو أقل. ووفقًا لمنهجية تخصيص أقساط التأمين، ُیقاس بند المطلوبــات لفتــرة التغطيــة ة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين سن

تــدفقات النقدیــة مبلــغ األقســاط والصــافي التــدفقات النقدیــة المســددة عــن االســتحواذ وناقصــًا بعــد خصــمالمتبقية باعتباره مبلغ األقساط المستلمة 
ًء على طول الفترة الزمنية.مدى الجزء المنقضي من فترة التغطية بنا في األرباح أو الخسائر علىا تّم تثبيتهوالتيالستحواذ  ل

ي، التأمين، من المفترض أن العقــود ليســت محملــة بالتزامــات عنــد التثبيــت األولــ بالنسبة لعقود التأمين المقاسة وفقًا لمنهجية تخصيص أقساط 
ال تتوقـــع تثبيـــت العقـــود المحملـــة أعمـــال مربحـــة ومســـتدامة و وتركـــز الشـــركة علـــى تطـــویرمـــا لـــم تشـــير الوقـــائع والظـــروف إلـــى خـــالف ذلـــك.

بالتزامات إال عند تحدید ما یلي:
• قرارات التسعير ذات الصلة.

ملة بالتزامات.األولية لألعمال الجدیدة المستحوذ عليها عندما تكون العقود المعنية مح • المراحل
• أي قرارات استراتيجية أخرى یراها المجلس مالئمة.

ومجموعــات عقــود إعــادة التــأمين التــي تنظمهــا علــى مجموعــات عقــود التــأمين التــي تصــدرها التــأمينبق الشركة منهجيــة تخصــيص أقســاط طت
تي تمتــد فتــرة يص أقساط التأمين لمجموعات العقود التأهيل لمنهجية تخصالأجرت الشركة تقييم و شهرًا أو أقل. ١٢ون مدة التغطية عندما تك

الحيــاة وعقــود التــأمين علــىبخــالف التــأمينشهرًا. وبناًء على التقيــيم، تتوقــع الشــركة أن تتبــع جميــع عقــود التــأمين ١٢من التغطية لها ألكثر 
لى الحياة قصيرة األجل نموذج قياس منهجية تخصيص أقساط التأمين.الصحي وعقود التأمين ع
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(تتمة)الهامةت المحاسبية سياسالا-٣

(تتمة) التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية١-٣
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إیرادات التأمين ومصاریف خدمات التأمين
ت االمتبقيــة وتثبــت إیــرادتقــدم خــدمات عقــود التــأمين وفقــًا لمجموعــة عقــود التــأمين، تقلــل الشــركة بنــد المطلوبــات لفتــرة التغطيــة الشــركة بمــا أن 

لمتعهد بها بمبلغ یعكس الجزء من المبلغ الــذي تتوقــع الشــركةنقل الخدمات المحاسبيةافترة الالتأمين. ویمثل مبلغ إیرادات التأمين المثبتة في 
استحقاقه مقابل تلك الخدمات.

م المتغيــرة، تشــمل إیــرادات التــأمين المطالبــات والمصــاریف األخــرى بالنســبة لعقــود التــأمين المقاســة وفقــًا لنمــوذج القيــاس العــام ومنهجيــة الرســو 
ت المخــاطر للمخــاطر غيــر الماليــة، ومبــالغ هــامش ، والتغيــرات فــي تعــدیالالمحاســبيةفتــرة الي بدایــة مباشــرة والمتوقعــة فــ العائــدة إليهــا بصــورة 

عدیالت السابقة الناشــئة عــن األقســاط المســتلمة فــي الفتــرة بخــالف األقســاط المرتبطــة الخدمة التعاقدي المثبتة للخدمات المقدمة في الفترة، والت
يت تم التوقف عن تثبيتهــا فــي تــاریخ التثبيــت األولــي. لغ األخرى، بما في ذلك أي موجودات تدفقات نقدیة قبل التثببالخدمات المستقبلية والمبا 

األقســاط، ُتخصــص مقبوضــات األقســاط المتوقعــة إلیــرادات التــأمين بنــاًء علــى طــول وبالنسبة لعقود التــأمين المقاســة وفقــًا لمنهجيــة تخصــيص
نيــة، وفــي هــذه الحالــة ینبغــي اســتخدام ط تكبــد مصــاریف خــدمات التــأمين بشــكل كبيــر عــن طــول المــدة الزمالفتــرة الزمنيــة، مــا لــم یختلــف نمــ 

ن تكون محملة بالتزامات على الفور.األخير. ویشترط المعيار تثبيت الخسائر على العقود التي من المتوقع أ

ات طفــاء التــدفقإألخــرى العائــدة إليهــا والمتكبــدة بشــكل مباشــر، و تشــمل مصــاریف خــدمات التــأمين المطالبــات والمنــافع المتكبــدة، والمصــاریف ا
لنقدیــة المرتبطــة بعقــود التــأمين علـــى الســتحواذ التــأمين، والتغيــرات المرتبطــة بالخدمــة الســابقة (أي، التغيــرات فــي اســتيفاء التــدفقات االنقدیــة 

ــة المســـتقبلية (أي، التغيـــرات فـــي اســـ  ــدفقات النقدیـــة التـــي تـــؤدي إلـــى خســـائر العقـــود المحمالحيـــاة)، والتغيـــرات التـــي تـــرتبط بالخدمـ ــة تيفاء التـ لـ
بالتزامات أو عكوسات تلك الخسائر)، واالنخفاض في قيمة موجودات التدفقات النقدیة الستحواذ التأمين.



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢١

(تتمة)الهامةت المحاسبية سياساال-٣

(تتمة) التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية١-٣
(تتمة) لكن لم یسر مفعولها بعد معدلة والتفسيرات التي صدرت تقاریر المالية الجدیدة والإلعداد الوليةلداایيرالمع

عقود التأمين (تتمة)-١٧عداد التقاریر المالية رقم إلي المعيار الدول

ت المحاسبية اسايسلات ار ايخ
كة: یعرض الجدول التالي خيارات السياسات المحاسبية التي تقرها الشر 

نموذج القياس  
حالمتااالختيار  

تطبيقه 

التقاریر  خيارات المعيار الدولي إلعداد 
١٧المالية رقم 

النهج المتبع 

التدفقات النقدیة  
لالستحواذ على  

التأمين 

منهجية تخصيص  
التأمين أقساط 

الدولي إلعداد التقاریر  المعيار یسمح 
باختيار السياسة ١٧المالية رقم 

المحاسبية إما لحساب التدفقات النقدیة 
ذ على التأمين لالستحوا

عند تكبدها أو إطفاءها على مدى فترة  
ال تزید فترة  تغطية العقد، بشرط أ

التغطية لكل عقد في المجموعة عند 
ألولي عن عام واحد. التثبيت ا 

لة التدفقات تقوم الشركة برسم
النقدیة لالستحواذ على التأمين  

منهجية  للمحافظ المقاسة بموجب 
كما تقوم  .التأمينتخصيص أقساط 

ت النقدیة  الشركة بتخصيص التدفقا 
عقود التأمين  لالستحواذ لمجموعات 

رها  الصادرة أو المتوقع إصدا 
باستخدام أساس منتظم ومنطقي. 

مطلوبات التغطية  
المتبقية المعدلة  

لمخاطر  حسب ا
المالية والقيمة

لألموال الزمنية

منهجية تخصيص  
التأمين أقساط 

في حالة عدم وجود عنصر تمویلي  
فيما یتعلق بمطلوبات التغطية جوهري 

ال یكون الوقت بين  المتبقية، أو عندما 
تقدیم كل جزء من الخدمات وتاریخ  

ن ذي الصلة أكثر  استحقاق قسط التأمي 
المنشأةمن عام، فليس مطلوًبا من 

إجراء تعدیل لتراكم الفائدة على  
غطية المتبقية. مطلوبات الت

تخصص الشركة مخصًصا لتراكم  
الفائدة على مطلوبات التغطية  
المتبقية للمحافظ طویلة األجل  

الحياة (حيثما  بخالف التأمين على
ینطبق ذلك) 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٢

(تتمة)الهامةت المحاسبية سياساال-٣

(تتمة) التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية١-٣
(تتمة) لكن لم یسر مفعولها بعد معدلة والتفسيرات التي صدرت تقاریر المالية الجدیدة والإلعداد الوليةلداایيرالمع

عقود التأمين (تتمة)-١٧عداد التقاریر المالية رقم إلي المعيار الدول

) تتمة( ت المحاسبيةاسايسلات ار ايخ

نموذج القياس  
حالمتااالختيار  

تطبيقه 

التقاریر  خيارات المعيار الدولي إلعداد 
١٧المالية رقم 

النهج المتبع 

مطلوبات 
المطالبات 

المتكبدة التي تم 
تعدیلها للقيمة  

. لألموالالزمنية

منهجية تخصيص  
التأمين أقساط 

عندما یكون من المتوقع دفع المطالبات  
المطالبة، فليس  ل عام من تاریخ تكبدخال

لقيمةلمن الضروري تعدیل هذه المبالغ 
. لألموالالزمنية

تمتلك الشركة خطة لتعدیل 
مطلوبات المطالبات المتكبدة  

. لألموالالزمنيةلقيمةل

إیرادات  
ومصروفات 
تمویل التأمين 

العام  القياسنموذج
منهجية الرسوم و 

منهجية  و المتغيرة
تخصيص أقساط  

التأمين 

یر المالية یوفر المعيار الدولي إلعداد التقار 
خيار سياسة محاسبية لتثبيت تأثير ١٧رقم 

والمتغيرات  الخصم التغيرات في معدالت 
المالية األخرى في الربح أو الخسارة أو في   

. یتم تطبيق خيار  بنود الدخل الشامل األخرى 
السياسة المحاسبية (خيار خسائر األرباح أو 

) على أساس  بنود الدخل الشامل األخرى 
المحفظة. 

ثبيت  خيارین، إما تتمتلك الشركة 
تأثير التغيرات في معدالت 

و المتغيرات المالية الخصم 
في الربح أو الخسارة أو  األخرى 

. بنود الدخل الشامل األخرى في 

فاصيلت
تعدیالت  
المخاطر 

العام  القياسنموذج
منهجية الرسوم و 

منهجية  و المتغيرة
تخصيص أقساط  

التأمين 

ن شمول كافة ال ُیطلب من شركة التأمي
تعدیالت المخاطر بالنسبة التغيرات في

تيجة خدمة للمخاطر غير المالية في ن 
بل، یمكن لشركة التأمين اختيار  التأمين.

ة التأمين تقسيم المبلغ بين نتيجة خدم
وإیرادات أو مصروفات تمویل التأمين. 

أعدت الشركة خطة لتثبيت كافة 
التغيرات في تعدیالت المخاطر  

ا یتعلق بالمخاطر غير  وذلك فيم
المالية في نتيجة خدمة التأمين  

يًطا من  ياًرا بسألن ذلك یعد خ 
تشغيلية.الناحية ال 

استرداد 
التدفقات النقدیة  
لالستحواذ على  

التأمين 

العام  القياسنموذج
منهجية الرسوم و 

المتغيرة

مراعاة أو من أحد خيارات السياسة المحاسبية 
عندلألمواللقيمة الزمنيةاعدم مراعاة

تخصيص جزء من األقساط المرتبطة 
الستحواذ على  باسترداد التدفقات النقدیة من ا

التأمين.

أعدت الشركة خطة تقضي بعدم
ند  علألموالنيةلقيمة الزمامراعاة

تخصيص جزء من األقساط  
المرتبطة باسترداد التدفقات النقدیة  

من االستحواذ على التأمين. 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٣

تتمة) السياسات المحاسبية الهامة ( -٣

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة) ١-٣

لة التي صدرت لكن لم یسر مفعولها بعد (تتمة) معد والالية الجدیدة المعایير والتفسيرات الدولية إلعداد التقاریر الم

'عقود التأمين' (تتمة) ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

لهامة أوجه التعدیالت ا

١٧لمالية رقم فيما یلي األحكام والتقدیرات الرئيسية التي تتوقع الشركة تطبيقها نتيجة للمعيار الدولي إلعداد التقاریر ا

ووحدات التغطية هامش الخدمة التعاقدي
ة.، یتم تحدید نمط تثبيت اإلیرادات على مستوى المحفظة المحددمنهجية تخصيص أقساط التأمينبالنسبة للعقود التي یتم قياسها بموجب 

). متزایدةمخاطرسيكون نمط تثبيت اإلیرادات خطًيا لجميع العقود بخالف العقود الهندسية التي ستتبع منهجية غير خطية (

هامش الخدمة شركة  ، سوف تثبت النموذج القياس العامالحياة الفردیة طویلة األجل، والتي یتم قياسها بموجب  التأمين على  ود  بة لعقبالنس
المت والذي یمثل األالتعاقدي خدمة بموجب هذه العقود. سيتم استخدام  الأثناء تقدیمحصل عليها والتي ستحصل عليها الشركة  رباح غير 

بوالص التأمين، سيتم تحدید نمط  يمزایا التي یحصل عليها حامل ال. بناًء على  هامش الخدمة التعاقديإلصدار  منهجية وحدات التغطية  
ة التغطية التي ستعكس المزایا المحددة في عقود التأمين المبرمة مع  وحدمنهجيةاستخدامب طبيقللتالقابلهامش الخدمة التعاقديإصدار  

حاملي البوالص. 

ومبالغ مخصص  هامش الخدمة التعاقديعلى القيم الدفتریة لقد تؤثر بشكل كبير  اً أحكاماإلدارة  ، ستطبق  د أعالهعند تنفيذ التحدید الوار 
.للسنةفي بيان الدخل  تها تثبيالتي یتم هامش الخدمة التعاقدي

معدالت الخصم
ه لذي سيتم استخدام، أعدت الشركة خطة الستخدام النهج التصاعدي امنهجية تخصيص أقساط التأمينو نموذج القياس العامبالنسبة إلى  

ب الخصم  معدل  تحدید  یتم  النهج،  هذا  بموجب  الخصم.  معدل  والمعدل  لتحدید  المخاطر،  من  الخالي  العائد  ااعتباره  في حسب  لفروق 
السيول للحصول على  خصائص  المستخدمة  المالية  الموجودات  بين  ذات الصلة عائد  ة  للمطلوبات  النقدیة  والتدفقات  المخاطر  خالي من 

"(المعروف باسم  نة  السوق قصعالوة  في  المتاحة  إیبور  معدالت  باستخدام  المخاطر  من  الخالي  المعدل  تحدید  الشركة  تعتزم  السيولة"). 
ي یتم قياسه. تستخدم اإلدارة الحكم لتقييم خصائص السيولة للتدفقات النقدیة للمطلوبات.لة المنتج الذبنفس عموالمصنفة

العائد لخصم التدفقات النقدیة.لتحدید منحنىالسابقةات الصندوق تخدام متوسط عائد، تعتزم الشركة اسمنهجية الرسوم المتغيرةبالنسبة إلى 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٤

مة (تتمة) السياسات المحاسبية الها -٣

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة) ١-٣

د (تتمة) لم یسر مفعولها بعلة التي صدرت لكن معد والالمعایير والتفسيرات الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة 

'عقود التأمين' (تتمة) ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

(تتمة) ت الهامةأوجه التعدیال

تعدیل المخاطر 
دت الشركة خطة لحساب تعدیل المخاطر باستخدام طریقة ، أعمنهجية تخصيص أقساط التأمينبالنسبة للمحافظ التي یتم قياسها بموجب  

تأخذه الشركة في اعتبارها سالكفایةيةالثقة (احتمالمستوى  ". إن  Mack Methodماك " باإلضافة إلى ،المخاطرتحليليعتمد على  ) الذي 
األعمال. وطتأثير التنویع بين خطمراعاةالشركة تعتزما كم. قرار اإلدارة

بموجب   قياسها  یتم  التي  للمحافظ  العامبالنسبة  القياس  المتغيرةو  نموذج  الرسوم  تعدیل منهجية  لحساب  الهامش  استخدام طریقة  سيتم   ،
لـ المتبقيةالمخاطر  التغطية  الشمطلوبات  تخطط  وقد  المستقبل  في  النهج  هذا  تطویر  سيتم  المنهجية  ركة الستبدا.  القيمة  ل  بنهج  الحالية 

ضة للمخاطر أو تكلفة رأس المال. المعر 

حدود العقد
د في نطاق المعيار الدولي  حدود العقد لتحدید التدفقات النقدیة المستقبلية التي یجب أخذها في االعتبار عند قياس العقیتم استخدام مفهوم

المالية رقم   متى تكون الشركة قادرة على إعادة تسعير العقد بأكمله ليعكس المخاطر  حكام لتحدیدتم شمول األ. قد ی ١٧إلعداد التقاریر 
التغطية.ما یكون حاملو البوالص ملزمون بدفع أقساط التأمين، وعندما تعكس األقساط مخاطر تتجاوز فترة عندالمعاد تقييمها، 

التعدیل والتوقف عن التثبيت 
، حيث تكون هناك حاجة  ، باستثناء حاالت اإللغاءبالعقودي التدفقات النقدیة للوفاءفنها تغييراتادقات على أیجب التعامل مع جميع المص

، فإن أي  التأميناط  أقستخصيص  هجيةمنبالنسبة للعقود التي تطبق  و تثبيت العقد (بما یتوافق مع الممارسات الحالية).إلى التوقف عن
إیصاالت  تغييرات النقدط  ا قساأل استالم  على  التدفقات  التأمیة لالستحواأو  على  إلىالتعدیلبسببين  ذ  بدورها  تؤدي  في  تعدیل  ، سوف 

تحدید عند حكًما  افتراضأیًضا  یستوجب(األمر الذي  الخدمات  تقدیم  فترة  إلى  ين  مطلوبات التغطية المتبقية ویتم تخصيص إیرادات التأم
التعدیل). الفترة التي ینطبق عليها 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٥

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

ت (تتمة) ات المحاسبية واإلفصاحاالتغيرات في السياس١-٣

لة التي صدرت لكن لم یسر مفعولها بعد (تتمة) معد والالمعایير والتفسيرات الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة 

'عقود التأمين' (تتمة) ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقماالنتقال إلى 

: االنتقالتاریخ ت في ب أرصدة المطلوبا هناك ثالثة مناهج لحسا 

االنتقال،  بالرجعي  بأثر  ل  التعدینهج  - تاریخ  في  كل بالمنشأة  كامل  بالبأثر رجعي  ل  التعدیتطبيق  ملزِ یُ كامل:  وقياس  وتثبيت  تحدید 
لية تأمين كما لو كان المعيار الدولي إلعداد التقاریر الما مجموعة من عقود التأمين وأي أصول للتدفقات النقدیة من االستحواذ على ال

، وقت في ذلك الفعليًا  المتاحة  إلى تاریخ التثبيت األولي واستخدام بيانات ومعلومات السياسة  ا. قد یشمل ذلك النظرقد ُطبق دائمً ١٧
ات النقدیة المتوقعة، وتعدیل القيمة الزمنية (التدفق عناصراإلدراك المتأخر، لتحدید مجموعات عقود التأمين وتحدید  نهج  دون استخدام  

الخسارة عند عنصرأو هامش الخدمة التعاقديوعلى وجه الخصوص،بالعقوداء لتدفقات النقدیة للوفامخاطر غير المالية) واللألموال
التثبيت األولي. 

تي ال-كامل. یتيح هذا النهج لشركات التأمين  بالعلى التطبيق بأثر رجعي  یحدد التعدیالت  ، والذيبأثر رجعي معدلل  التعدینهج  -
محدودة معلومات  إلى  انتقال- تفتقر  أرصدة  تقریباً ية  تاح افتتحقيق  رجعيل  التعدیتطبيق  تساوي  على  وذلك  ،  بأثر  حجم اعتماًدا 

رجعي بأثر  ل  التعدینهج  اتباع  . سيؤدي كل تعدیل إلى زیادة الفرق بين  والتي یمكن إثباتها المتاحة لشركة التأمينالبيانات المنطقية  
رجعي بالكامل. بأثر ل التعدیليها إذا تم تطبيق نهج معدل والنتيجة التي كان من الممكن الحصول ع 

. یعمل نهج القيمة العادلة هامش الخدمة التعاقديتاریخ االنتقال لتحدید قيمة القيمة العادلة للعقود في ذي یستخدمالدلةنهج القيمة العا -

فيما یخص العقود مكن إثباتهاة یمنطقيبياناتالمنشأةاالفتتاحية، حتى إذا لم یكن لدى أرصدة االنتقالمن تحدید المنشأة على تمكين 

ل. نتقا في تاریخ االالقائمة

عند التطبيق  هامش الخدمة التعاقديموعة عقود التأمين ویؤثر على الطریقة التي یتم بها حساب  على مستوى مج االنتقالیتم تحدید نهج  
: ١٧األولي للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

نهج   نموذج  یست-كامل  بالرجعي  بأثر  ل  التعدیأ.  التعاقديند  الخدمة  األوليهامش  التثبيت  االفعند  األإلى  تثبيت تراضات  عند  ولية 
قد ُطبق دائًما، ١٧إلى تاریخ االنتقال كما لو كان المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم وترحيلها ت العقود مجموعا 

حساب  -معدل  رجعي  بأثر  ل  التعدینهج  ب.   التعاقديیتم  الخدمة  االنتعهامش  عند  االفتراضات  أساس  على  األولي  التثبيت  قال  ند 
قبل االنتقال، و بالعقود عتبار التدفقات النقدیة الفعلية للوفاء مع األخذ في اال،التبسيطشيء منباستخدام

االعتبار. عينالتجارب السابقة بال تؤخذ و قبل االنتقال بالعقودالتدفقات النقدیة للوفاء-ج. نهج القيمة العادلة 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٦

مة) اسبية الهامة (تتالسياسات المح-٣

فصاحات (تتمة) التغيرات في السياسات المحاسبية واإل١-٣

لة التي صدرت لكن لم یسر مفعولها بعد (تتمة) معد والالمعایير والتفسيرات الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة 

'عقود التأمين' (تتمة) ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

غيرة منهجية الرسوم المتو نموذج القياس العامود المقاسة بموجب عقال
حياة أمين على الالت لحساب أرصدة االنتقال لعقود  ل  الكامل أو المعدبرجعي  بأثر  ل  التعدینهج  بيق  رت الشركة أنه من غير العملي تطقدّ 

محافظ أرصدة المطلوبات ل عند احتسابقررت الشركة استخدام نهج القيمة العادلة  لذا  طویلة األجل بسبب العدید من التحدیات العملية.
. منهجية الرسوم المتغيرةو نموذج القياس العاموجب التي یتم قياسها بمو ألجل طویلة االتأمين على الحياة

منهجية تخصيص أقساط التأمين جب العقود المقاسة بمو 
المنطقية  قررت الشركة أن   العقود الساریة  تةثبَ المُ البيانات  لمعظم  مؤهلة  تاریخ االنتقال.فيمتاحة  ذلك، نظًرا ألن العقود  باإلضافة إلى 

للبيانات المنهجية تخصيص أقساط التأمينلـ أجرت الشركة تقييًما  معدل رجعي  التعدیل بأثر  نهج  ستخدام مزیج من  متاحة وقررت ا، فقد 
ل. تاریخ االنتقافي وبات صدة المطلساب أر تح الكامل ال ب رجعي التعدیل بأثر نهج و 

بناًء على ذلك، ستقوم الشركة بما یلي:
تحدید وتثبيت وقياس كل مجموعة من عقود التأمين وأي موجودات للتدفقات النقدیة من االستحواذ على التأمين كما لو كان المعيار -

؛قد طبق دائًما ١٧التقاریر المالية رقم لدولي إلعداد ا
و؛قد طبق دائًما ١٧اجد لو كان المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم تو رصدة حالية لم تكن لتالتوقف عن تثبيت أي أ-
تثبيت أي صافي فرق ناتج في حقوق الملكية. -



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٧

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

حات (تتمة) سات المحاسبية واإلفصاالسيايرات في التغ١-٣

لة التي صدرت لكن لم یسر مفعولها بعد (تتمة) معد والالمعایير والتفسيرات الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة 

'عقود التأمين' (تتمة) ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

١٧ریر المالية رقم إلعداد التقاالمعيار الدوليإلىاالنتقالتأثير 

واإلفصاحات الواردة في  علن عنها المسيكون له تأثير على المبالغ  ١٧إلعداد التقاریر المالية رقم  تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعيار الدولي
المالية   والمحتفظ بها. من المتوقع أن تتأثرهذه البيانات  االفتتاحية إلى حد كبير حقوق الملكيةفيما یتعلق بعقود إعادة التأمين الصادرة 

تقدیرات التي تم إجراؤها حتى اآلن: لبالعوامل التالية، وفًقا ل

تأثير الخصم -
المخاطر تتأثير افتراضات تعدیال-
تأثير العقود المحملة بالتزامات التي تم تحدیدها-
تأثير تأجيل تكلفة الشراء-
هامش الخدمة التعاقدي إدخال -

تقييم حالًيا  ایتم  الماليالتأثيرات على  یسية  لبيانات  كان  المشروع  الرغم من أن  البيانات  رللشركة. على  هذه  جيدة في وقت نشر  بصورة 
. االنتقال إلى المعيار، إال أنه ال یزال من غير العملي إجراء تقييم دقيق لتأثير  المالية

١٧رقم االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية دالعرض واإلفصاح عنعلى تأثير ال

المالي، تكاليف الشفي بيان المركز  بالتأمين بشكل منفصل ولكنوالذممالمؤجلة راء  لن یتم عرض  كجزء من عرضستُ المدینة المتعلقة 
إجمالي   في  انخفاض  ویقابله  الموجودات،  إجمالي  في  االنخفاض  إلى  العرض  في  التغيير  هذا  سيؤدي  التأمين.  مطلوبات  أو  موجودات 

المطلوبات.

خدمة التأمين، والتي تتكون من إیرادات التأمين نتيجة  لتحدیدامل)  داء المالي (بيان الدخل الشغ المعروضة في بيان األل المبالتفصي یلزم
التأمين. تمویل  وإیرادات ومصروفات  التأمين  بها ومصاریف خدمة  المحتفظ  التأمين  إعادة  المصاریف من عقود  أو  الدخل  یجب عرض 

الدخل من عقود التأمين الصادرة.بشكل منفصل عن المصروفات أو 

وكمية مفصلة حول: ت نوعيةم بيانا الشركة تقدینبغي علىی

 المبالغ التي تم تثبيتها في بياناتها المالية من عقود التأمين
 في تلك األحكام عند تطبيق المعيار والتغييرات الهامة األحكام



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٨

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

حات (تتمة) المحاسبية واإلفصافي السياسات التغيرات ١-٣

لة التي صدرت لكن لم یسر مفعولها بعد (تتمة) معد والالمعایير والتفسيرات الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة 

'عقود التأمين' (تتمة) ١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

(تتمة) ١٧رقم االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية دالعرض واإلفصاح عنعلى تأثير ال

ق هذه  يالتطبيق، وأن تطب الت الجدیدة في البيانات المالية للشركة عند دخولها حيزتتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعایير، التفسيرات والتعدی
ألمذكا١٧م  قر لية  ما الاریر  التق دادار الدولي إلعمعيالا عداميت، فتعدیالفسيرات والالمعایير الجدیدة، الت تأثير  ور  لها  دناه، قد ال یكون 

يق األولى. على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبوهري ج 

ایر ین١بدأ في  لتي ت ویة االسنفترةركة لللمالية للشفي البيانات ا ١٧الية رقم  المإلعداد التقاریر  تتوقع اإلدارة أن یتم تطبيق المعيار الدولي  
ق٢٠٢٣ یك.  لد  المعيبتطون  رقم  الدو يار  ق  المالية  التقاریر  واإلفصاحا ١٧لي إلعداد  المدرجة  المبالغ  في تأثير جوهري على  الواردة  ت 

الممكن الوصول إلىأنهتأمين. ومع ذلك فانات المالية للشركة المتعلقة بعقود الالبي  إلىلتطبيا ا ذهثير  ول لتأ تقييم معقمن غير  حين  ق 
كة. ل الشر ب قن لك مة لذفصلعة مج مراإتمام 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢-٣

الهامة  فيما یلي ملخص   المحاسبية  ا عندقةالمطبللسياسات  هذه  تم تطبيق  المالية.  البيانات  هذه  على كل من بانتظاملسياسات  إعداد 
السنوات المعروضة.

قياس القيمة العادلة 
لمشاركين ظمة بين اعاملة منتأو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في مما وداتبند موج لذي سيتم قبضه لبيع العادلة هي السعر اإن القيمة

و لتحویل المطلوبات تحدث إما: أجودات ند المو يع بة لبالمعاملتراض بأنة على افلالعاد لقيمة یستند قياس ا في السوق بتاریخ القياس.

بند المطلوبات، أولبند الموجودات أوفي السوق الرئيسي
لمطلوبات.جودات أو البند المو التي تحقق أعلى عائدالرئيسي، في السوق وق السفي غياب

ة.لشرككون في متناول اتأن یجبدى عائالتي تحقق أعل السوق إن السوق الرئيسي أو 

تسعير بند عندلسوق وف یستخدمها المشاركين في اة العادلة لبند الموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سمس القيیتم قيا 
ن على أساس مصلحتهم االقتصادیة.أن المشاركين في السوق یتصرفو ات أو المطلوبات، على افتراض الموجود

ستخدام بند ا ذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على إنتاج مزایا اقتصادیة ب خ أ الي ی ر المغيدات  موجو لة لبند الادالعقيمةاس الإن قي 
ودات بأعلى وأفضل  سوق الذي سوف یستخدم بند الموج طریق بيعه إلى مشارك آخر في الاستخدام له أو عن  فضل  ى وأ الموجودات بأعل

استخدام له. 

لمدخالت اث تتوفر البيانات الكافية لها لقياس القيمة العادلة، لزیادة استخداموف وحيب الظر سبة ح مناسلتقييم الب اساليكة أالشر تخدمست
المدخالت غير الملحوظة.تقليل من استخداموالالقةالملحوظة ذات الع



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٢٩

(تتمة)السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢-٣

(تتمة) قياس القيمة العادلة

القيمة  لسل تسضمنها  صنيفتتم  ية یبيانات المال ي الها فنعاحاإلفصموجودات والمطلوبات التي یتم قياس القيمة العادلة لها أو  يع الإن جم
لقيمة العادلة ككل:مدخالت األساسية لقياس ایلي، استنادا إلى الحد األدنى من الالعادلة، والمشروحة كما 

 ة. مماثلللموجودات أو المطلوبات اللة (غير المعدلة) في األسواق النشطةالمستوى األول: أسعار السوق المتداو
شرة أو غير مدخالت ملحوظة بصورة مبا من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلةدنى حد األلا ستخدم تيم تقيالثاني: أساليبى تو مسال

مباشرة
الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظة). ثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالتوى الالمست

لة على أساس متكرر، تحدد الشركة فيما إذا كانت التحویالت قد ادمة العبالقي الماليةناتبيالا المثبتة في بات مطلو لوا ت وجودابخصوص الم
ككل) في نهایة الجوهریة لقياس القيمة العادلة  (استنادًا إلى مدخالت أدنى مستوىل بإعادة تقييم التصنيف  ت بين مستویات في التسلستم

ية. لمالا ر ریالتقا كل فترة إلعداد 

ن عقود التأمي
يف التصن
الية.  من مخاطر التأمين والمخاطر الم أو كألنعقود لتحویل مخاطر التأميبإصدار كة لشر م اتقو 

ال تقیتم تصنيف  الهامة من  عقود التي  التأمين) من خالل الموافقة على بوليصةطرف آخر (حامل  بل الشركة بموجبها مخاطر التأمين 
يرا سلبيًا على  ثر تأثؤ المؤمن ضده) من شأنه أن ی(الحدث  مؤكدغير  و محدديلستقبدث محال وقوع ح فيأمينالتبوليصةل  تعویض حام

سداد الشركة لتعویضات إضافية  مين هامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده وتكون مخاطر التأ ين كعقود تأمين.  التأمبوليصةحامل  
عه.وقو بعدمه مقارنةلمؤمن ضدة وقوع الحدث ا هامة نتيج 

أكثر ة أو واحدفي  طر المالية هي المخاطر من إمكانية التغيير مستقبالً المخانإ.  المخاطر الماليةبعض  ن أیضًا تحویل  مكن لعقود التأميی
اأسعا من   أو سعرحدالملفائدةر  العملة األجنبيةالسهمدة  أو سعر صرف  السلعة  االئتمانأو مؤشأو سعر  أو التصنيف  السعر  أو ر  ي 
العقد.ين المتغير غير محدد لطرف فة المتغير غير المالي أرى بشرط في حالأو متغيرات أخ نتما شرات االئمؤ 

مين یظل مصنفًا كعقد تأمين  تصنيف العقد كعقد تأ متیما ندثمار. عستاود كعقين هامة  أمت تنطوي على مخاطريف العقود التي ال  نیتم تص
تهاؤها. زامات أو انتلالحقوق واالبكافة حتى یتم الوفاء

لDPF(االختياریةاركة  زة المشعلى مياالستثمارأمين وعقود  عقود التتشتمل بعض الحق  حصول على  الببوليصةحامل ال) التي تعطي 
ونة: ضملممنافع االى علوة افية عالإضع مناف
 ؛ من مجموع المنافع التعاقدیةهامالتي یرجح أن تكون جزءًا
و؛ مينأ تدا لتقدیر شركة الئها عائت أدا أو وقمبلغها ن یكو يالت
 ما یلي: التي قامت تعاقدیًا على أساس

الوفاء بوعاء محدد أو بنوع محدد من العقود، )١
لدى المصدر، أواتموجودللاء محددوع ى علقة ير المحقغأوالمحققة مارستثاالعوائد )٢
د.عقرى تصدر ال شأة أخنالربح أو الخسارة للشركة أو الصندوق أو أي م)٣

أو في حقوق الملكية  ) إما كعنصر  DPF(االختياریةجة ميزة المشاركة  معال ٤لتقاریر المالية رقم  ي إلعداد اعيار الدولإطار المیمكن في  
لوبات  ضمن مط لتزام ا) كDPF(االختياریةة ميزة المشاركة  ة تقوم على معالج لشركسة ايا سرین. إننصلعابين تقسيمها  ن  مككالتزام أو ی

. االستثمارود ين أو عقلتأمعقود ا

رتبطة مودعادة ما تكون عقثل هذه المنتجات  . ماالستثمارمين أو عقود  تعلقة ببعض عقود التأالمخاطر المالية المبوليصةحامل المل  یتح 
ت.حدابو 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٣٠

(تتمة)ةالهامالمحاسبيةت ياساالس-٣

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢-٣

تتمة) (عقود التأمين

قياس الو التثبيت 
وكذلك تغطية مخاطر عقد التأمين  ر، وطول الفترة الزمنية لالمخاطود التأمين إلى قسمين أساسيين وذلك بناًء على طبيعةيف عقم تصن تی

المشار لها في ذلك العقد. ات الشروط أو عدم ثببناًء على ثبات

اة. على الحين مي أمينات عامة وتأ تتمثل تلك العقود بعقود ت

عامة الن التأميودعق
ألقساط أو تم  تحصيلها مع اتم  ن أیة رسوم أو مبالغ أخرى  یتضمالأقساط التأمين یعكس األعمال التي بدأت خالل السنة و مالي  إن إج 

اط  أقسات ( یرادكإ التأميناط  أقسبيتتثم  ين. یتالتأمبوالصهذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار  تثبيتاحتسابها بناء عليها. یتم  
التأمين. ترة غطاءدى فلى معة)كتتبم

ها  يتبتثیتم  في الربح أو الخسارة قبل خصم العموالت. إن أقساط التأمين عرضه ویتم ه كإیراد تيبتث م مين یتأ إن الجزء المكتسب من أقساط الت
ن أدناه: المبي األساسدامباستخ ة كتسبالمن غير تأميط الأقسا احتسابم من تاریخ تضمين المخاطر على مدى فترة التعویض ویت

التأمين على الحياة ودعق
المذكورة كإیرادات (أقساط تأمين  ميند التأ عن عقو لناتجة ين التأمقصيرة األجل، یتم تسجيل أقساط ا –فيما یتعلق بعقود التأمين على الحياة 

بأخطار ال زالت قائمة ن والمتعلقة  ن المكتتبة من خالل عقود تأميمي تأ ل أقساط ال. یتم تسجيةمكتسبة) على أساس الفترات الزمنية المغطا 
ين ضمن األرباح والخسائر قبل خصم  التأمأقساطإدراجیتم  .  ت كأقساط تأمين غير مكتسبةوبا مطلضمن الفي نهایة الفترة المحاسبيةكما  

العموالت.

ذكورة كإیرادات (أقساط تأمين التأمين المأقساط التأمين الناتجة عن عقودلل، یتم تسجيطویلة األج –فيما یتعلق بعقود التأمين على الحياة  
العموالت.مخصقبل  أمين لت اط اأقس. تم إظهاربوليصةالحامل من قبلفع صبح مستحقة الدمكتسبة) عندما ت

.العقددما یتم الدفع من قبل حاملعنالجماعي على الحياةإیرادات أقساط التأمينتثبيت یتم

بند  . یعتمد  أقساط التأمينتثبيت  عند  متوقع أن یتم تكبدها في المستقبلیة والتي من ال عاقدالتالمزایا الناتج عنبند المطلوباتجيل  تسیتم
ف  رانح اش  . یتم إدراج هامات التي تثبت في وقت إصدار العقد، نفقات الصيانة وإیرادات االستثمار ياتلوفت لاضا فتر على اال وباتالمطل

.فتراضاتهذه االسلبي في 

تم تي یة ال بكثير من الفتر ة خالل فترة أقلالتأمين المستحققسط واحد أو عدد محدود من أقساط  لدیه  ى الحياةالتأمين علد  عقعندما یكون  
المنتوفي لهر  المقدرة  افع  على األقساط  المستحقة  الزیادة في األقساط  تأجيل  یتم  فإنه  وفقاً تثبيتها  و ا،  التنخفاض فيلالكدخل  أمين  خطر 

. في المستقبلفوائد المتوقع دفعها لنخفاض حجم ااساط الملزمة وذلك تماشيًا مع الملزم واألقالمتبقي من العقد 

. في بدایة العقدتراضات تم تحدیدها افدام ستخ ا بة محاسبيةكل فتر نهایة فيتلوبا المط حتساب ایتم 

.صروفات عند تكبدها عقود كماملي القة لح یتم تسجيل المطالبات والفوائد المستح 
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المحققةر غيقساط األمخصص
بة والتي تتعلق بفترات  كتتلماأمينالت ي أقساطجمالإنمالمقدرة  ين من النسبةالتأمعقد  مطلوباتالمتضمنة في  المحققةتتألف األقساط غير  

المركالت بيان  تاریخ  بعد  اأمين  األقساطمالي.  لز  احتياطي  احتساب  البحر ٣٦٥/١استخدام طریقة  ب المحققةغير  یتم  الشحن  ي  باستثناء 
المالية ا للوائح  وفقا  العامة.  القانون والحوادث  بموجب  الصادرة  لدولة  ااالتحادي  اربعلإلمارات  یتم  ٢٠٠٧نةلس٦رقم  لمتحدة  ية  تثبيت ، 

األقس غير  احتياطي  البحري  المحققةاط  ثكللشحن  التأميننسبة  أقساط  من  غير  فيمتتبة.المكابتة  األقساط  باحتياطي  یتعلق  المحققةا 
ى إلركة  الشتواجهها لتي  ا رطتصل المخاترة المشروع بحيث  العامة، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت مع فلتأمينات  ألعمال ا

لتي تواجهها الشركة على  لمخاطر ااألقساط بنفس معدل زیادة ابموجبهحقق ض أن یزداد المعدل الذي تت % بنهایة العقد. من المفتر ١٠٠
اد  ة األفر ا حي ىعل مينل التأ ألعماالمحققةغير  أمين. یأخذ خبير التأمين لدى الشركة باالعتبار أقساط التأمينلت ابوليصةمدى فترة سریان  

الحياة. ندوق احتياطي التأمين علىب صتسا اح عند

المطالبات 
مخصصات المطالبات قيد التسویة خارجية المدفوعة والتغيرات في  اليف التعامل الداخلية والالمتكبدة على التسویات وتكالبات  طتشتمل الم

.االستردادات المتعلقة بها ت و یضا تعو الخصما، یتم بناسمن و وحسبما یكل الفترة المالية. الناتجة عن األحداث التي تقع خال

دة تكبالمطالبات  مالةفا كة لتسویة  كة للتكلفة النهائيتسویة على المخصصات التي یتم رصدها وفقأ لتقدیرات الشر ت قيد التشتمل المطالبا 
اوغي التير  تلك  المالي سواء  المركز  بيان  تاریخ  كما في  باإلضنعال االتم  لمدفوعة  یتم  لم  أم  إلىعنها  المطالبات معالجةتكاليفافة 

ال الداخ والخارجية  تخ تلية  یتم  الخردةفيضها  ي  واالسترداداتبقيمة  یتم  المقدرة  المطالب األخرى.  قيتقييم  التسویةات  مراجعة لخالمند 
قيد  المعلنت  لبا مطا ال المطالبات  مخصصات  یتم خصم  ال  فردیة.  بصورة  لمخ لتسویةاعنها  التعدیالت  إظهار  یتم  ال.  مطالباتصصات 

ة ت الموضوعلمستخدمة والتقدیرافترة التي تمت فيها التعدیالت. كما یتم مراجعة الطرق ا مالية للن البيانات الة ضمسابقي فترات المرصودة ف
ر أیضتم  ویمنتظمة.ورةصب یتم  صد  أ  لم  والتي  متكبدة  مطالبات  في  االعالن مخصص ألي  ب ت عنها  المال اریخ  المركز  باستخدايان  م ي 

اة  مجموع لتوقع  القياسية  األساليب  االكتوار من  وذلكلمطالبات  الحالية  یة،  واالفتراضات  التجریبية  البيانات  إلى  تتضمن استنادا  قد  التي 
. املنظوفقأ ل يواتمريغانحراف هامش

المطلوبات بند كفایة  اختبارصص العجز في أقساط التأمين / خم
رة االجل عندما تزید القيمة ياة قصيد التأمين على الح التأمينات العامة وعقو دعن عقو الناتجي أقساط التأمينمخصص للعجز فرصد  یتم

والمصرو  للمطالبات  للفتر المتوقعة  المنسوبة  الفات  غير  مخصص یة  سار المينلتأ ابوالصلية  هتن مات  عن  المالي  المركز  بيان  تاریخ  في 
. بوالصلبهذه ا لمتعلقةوالتزامات المطالبات المسجلة اةقمحقالاألقساط غير 

إعادة التأمين 
قودثر من عكو أأدح جمة عن واكة عن الخسائر النات إعادة التأمين والتي یتم بموجبها تعویض الشر المبرمة مع شركا یتم تصنيف العقود

لعقالمين  تأمال التصنيف  متطلبات  مع  والمتفقة  الشركة  قبل  من  بالنسلتأماود  صدرة  تأمين.  إعادة  كعقود  للعقين  التيبة  معود  تتوافق  ال 
د و عقأخرى ضمن ركة مع أطراف تأمينالية. تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها الشهارها كموجودات مك التصنيف یتم إظلمتطلبات ذ

ودات إعادة تأمين.كموج رمةالمنـافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة تأمين مبراعتبا یتمتأمين. لا

ا المحتملة من خالل تنویع المخاطر التي تتعرض د من صافي خسائرهعتيادیة بغرض الح دة التأمين في سياق أعمالها اال ا ركة بإعتقوم الش
الموج  عرض  یتم  والملها.  اوفا مصر والات  اإلیرادو ات  بو لطودات  مت  بصورة  عنها  المتنازل  التأمين  إعادة  عقود  عن  عنل نفصلناتجة  ة 

ة التأمين ال تعفي الشركة من أن ترتيبات إعادين ذات الصلة حيثمعقود التأ ات الناتجة عنالمصروف رادات و الموجودات والمطلوبات واإلی 
. نالتأميبوالصشرة تجاه حاملي التزاماتها المبا 
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ادة التأمين ذات ين ذات الصلة ووفقأ لعقود إعلتأما بوالصافق مع  ادة التأمين بطریقة تتو ستحقة إلى ومن شركات إعلمغ ا بالالمتساب  اح یتم
یتم   أقساطالصلة.  و تأجيل  التأمين  بيانها كمصرو إعادة  احتياطیتم  المستخدم الحتساب  لنفس األساس  وفقا  التأمين  فات  غير  يات أقساط 

.تأمينل عنها ضمن موجودات إعادة ال تناز مالعادة التأمينزء المؤجل من أقساط إ هذا، ویتم إدراج الج .صلةالذاتين التأملصبوالةقالمحق

قدندة التأميإعا . تعتبر موجودات  ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمةتحقق ممين لل تقييم موجودات إعادة التأ بصورة منظمة  یتم  
، على أن الشركة قد ال تتمكن من بدئيمالثبيتالتث وقع بعد  ليل موضوعي، نتيجة لحدد دوجو ال  ي ح القيمة ففيفاضضت النخ تعر 

ه عادة التأمين یمكن قياسالغ التي سوف تستلمها الشركة من شركات إ قة لها ویكون لهذا الحدث تأثير على المبة المبالغ المستح استرداد كاف
ترة التي تم تكبدها فيها.الفير فاألرباح أو الخسائ التأمين ضمن بيان إعادةوجوداتاض قيمة مخف انر ائسخ تثبيتیتم . ةقصورة موثو ب

إعادة التأمين عند إلغاء لوباتومطموجوداتاستبعاداق. یتم  المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاحاألربعموالتتثبيتیتم  
لى طرف أخر. د إلعقل احوی أو عند تدیةعاققوق التالح انیر مدة سهاءانتأو 

مؤجلة بوالصتحواذساتكاليف 
ي  مال إج مع نسبةىماشتتاذ التيستحو االمن تكاليفبة موجودات تكلفة االستحواذ المؤجلة النسبند مثل ینات العامة، أميالتفيما یتعلق بعقود 

تا قسا أ في  المكتسبة  وغير  المكتتبة  التأمين  یتم  التقریرریخط  الإیرادتثبيتالمالي.  المات  العموالت  بأنشطة  أساس تأمينتعلقة  على 
.المحققةر ي غاألقساط باستخدام نفس األساس الموضح في مخاطربوليصةالفعلية للالفترةعلى مدىاالستحقاق الزمني 

ام رسمتی وتكللة  ا عموالت  إل الستاليف  من عقد  تتفاوت  والتي  األخرى  أحواذ  وا خى  عقود  ر  على  الحصول  بضمان  جدیدة لمرتبطة  تأمين 
التكاليف األخرى كمصاریف عند تكبدها. ت جميع تم إثبا یدات غير ملموسة.ن القائمة كموجو دید عقود التأميوتج 

ودائنة ذمم تأمين مدینة
المالمبل  ثمت و ستحقة  الغ  حإلمن  التلتاالصو بياملى  إعادة  التأمين وشركات  الأدو نأميأمين ووكالء  ذمم  یتم إدراجها في  مالية  تأمين  ات 

ادة التأمين. وجودات إعأمين أو مطلوبات عقود التائنة وليس ضمن مذمم التأمين الدالمدینة و 

أموال التأمين على الحياة 
اك خبير  الت أمواحتسابا بمستقلتواري  یقوم  المسللمزایالحياة  علىين  مأ ل  للتقا  هامشًا  افتراضات. تتضمن  بوالصبلية  لالنحرافات الخبير 

ة.  بر خ للى ا نسبة الوفاة ونسب السحوبات عافتراضاتإلصدار ومدة البوليصة. تعتمد  ة اوسنوع البوليصة  دة على نذلك عا ویعتمدالعكسية
أمعدیالت  تتتأثر الحياة  رصيد  التأمين على  أبالمصار وال  ایف  یتم  العو بعض.  لدخلاقابلمإلعفاءاتو  الناتجة  على أساس إدراجها ائد 

على الحياة. ضمن أموال التأميناالستحقاق

الوحدات  لوبات مرتبطة ب طم
ثل  الحساب المستحق للبوليصة یتممة  صة. قيللبولي ستحقالمحسابوبات مساویة لقيمة الدات، تكون المطلالمرتبطة بالوح بوالصبالنسبة لل

يصة مضروبًا في سعر العرض لتلك الوحدات. لبولا لك بترتبطة ات المد الوحدي عدف
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إعادة التأمين مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود 
التأمين المتعلقة بالمطال لجميع اإن مطلوبات عقود  للعنهالمعلناتبللمطابات غير المسددة یتم إثباتها  لم یتم سدادها كما كةشر ا  والتي 

المركزریخ  بتا  إلى  ي إضافالمالبيان  المالبا ط المة  الحياة.  المعلنوغير  تكبدةت  التأمين على  وأموال  لبات  المطایستند مخصصعنها 
مة بعد خصم القيماليرة إعداد التقریر التفایةفي نهلم تسدد  المطالبات التي حدثت و التكلفة النهائية المقدرة لجميععلى  السداد  الواجبة

كلمتو ا فى.األخر والتحصيالتةخردقعة  تأخيرات  هناك  تكون  لبعضقد  والسداد  التبليغ  النهائية  ي  التكلفة  فإن  لذلك  المطالبات،  أنواع 
. لألموالية الزمنالقيمة م مقابلیخصالبند المطلوباتإن الي.الم التقریر ة إعدادللمطالبات ال یمكن معرفتها بالتأكيد في نهایة فتر 

مطلوبات كمطلوبات عند انتهاء العقد أو بطالنه أو  عن تثبيت الیتم التوقف  أو الكوارث.تتسویا لاات  حتياطي صص الي مخ يت أبتثال یتم
إلغاؤه. 

ققة على ير المح ها واألقساط غلن عنكن لم یعبات المتكبدة لوالمطالالهأعتصنف حصة إعادة التأمين فيما یخص المطالبات تحت السداد
مالية. الناتايبال تأمين فية ال إعادقود عات أنها موجود

واالحالل ةالخردتعویضات 
. لتأمينمطالبات ا باتو لند مطبياس عند قكبدل واالحاللةالخردتعویضات وقع منلمتد االعائاعتباریتم 

)مينالتأدات (بخالف إیراات دیرااإل
ما یلي: متتألف(بخالف إیرادات التأمين) ات یراد إلا

إیرادات الرسوم والعموالت 
الفعلي  تاریخكإیرادات في الیم خدمات أخرى  كة تقدر شالمنستحقة التي ال تتطلبستلمة أو المالعموالت الموم و الرسبتثبيتكة  تقوم الشر 

دها. تجدیفي تواریخ أو ةلصلتأمين ذات ا لا بوالصلبدء 

احاألربعات زیو تل دخ
باح. وزیعات األر دفعات عن تالمباستعندما ینشأ حق للشركة االستثماراتیتم تحقق إیرادات التوزیعات من

الفوائد دخل
مبلغياس  وإمكانية قركة  شاللمصلحةصادیةاالقتأن تصب المنافع  توقع  ما یكون من المات المالية عندالموجودمنائدتتحقق إیرادات الفو 

بإلیراا یتم  كشدات  عليه.  یعتمد  و إیرادات  احتسابل  الزمنية  الفترات  أساس  على  المستحقة  األصليالفوائد  الفا المبالغ  سعر  ومعدل  ئدة  ة 
الفائدة  المكتسب. یتم ال في خصم التدفقفائدة المستخدمسعر اللمعدفي  ثل سعر  الات  المستقبلية  اتمنقدیة  لبند توقع  المرلعموقعة خالل 

المبدئي. ثبيتتالالمالي عند بند الموجوداتالوصول إلى صافي القيمة الدفتریة لي بهدفالمال جوداتالمو 

اإلیجار دخل
العقود.لكثابت وعلى أساس مدة تسط الشغيلية بطریقة الققود إیجار تبع ؤجرةالمرات االستثماریةالعقا ات من اإلیجار إیراداتاحتسابم یت

ة  داریواإلالعمومية اریفصالم
لحسابات رة ویتم تحميلها  ریف غير المباشیتم تحميلها لحسابات اإلیرادات لألقسام ذات العالقة. یتم توزیع المصا المباشرة  ف  ریلمصا إن ا 

ر كمصاریف  خسائل وااألرباحى في  األخر صاریف اإلداریة  ل المویتم تحویالمكتتبة لكل قسم.قساطاألجمل  أساس ماألقسام علىإیرادات  
عة. ز و غير ماریة إدية و عموم
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عقود اإلیجار 
كمستأجر الشركة 

إیجار من مدةلتي لها ار  لى عقود اإلیجار قصيرة األجل (أي عقود اإلیجا تقوم الشركة بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصيرة األجل ع
ود ودات منخفضة القيمة على عقج و مالت تثبياءإعفیضاً كما تطبق أء).لشرا اار  تتضمن خي تاریخ بدء العقد وال من أو أقل ابتداءً شهراً ١٢

من  إ أقل  (أي،  القيمة  منخفضة  تعتبر  التي  المكتبية  المعدات  أمریكي).٥٬٠٠٠یجار  عقد  دوالر  دفعات  تثبيت  عقاإلیجاریتم  دو على 
ار. یجإلا دترة عقدى فلى مالقسط الثابت ع ساس ألى روفات عصمدات منخفضة القيمة كلموجو وعقود إیجار اإلیجار قصيرة األجلا

الشركة كمؤجر
ة. تفاقيات اإلیجار كمؤجر فيما یتعلق ببعض من عقاراتها االستثماریركة اتبرم الش

الشرك تقوم  ال  عندما  اإلیجار  عقود  بتحویإن  بصورةة  واكبيل  المخاطر  جميع  لملكية  رة  المزایا  یتم تصنيفهبند  إا لموجودات  ر یجا كعقود 
على مدى فترات اإلیجار، ویتم تضمينه في اإلیرادات في بيان  لثابت محاسبيًا على أساس القسط اتجنا الإلیجار  خل اجة دیتم معاليلية.تشغ
م ة یتيغيل التشوترتيب عقود اإلیجار  فاوض  ي حدثت أثناء التاشرة األولية الت لمبف اتكاليإن ال.رباح أو الخسائر نظرًا لطبيعته التشغيليةاأل

یتم تثبيت اإلیجارات ة العقد على نفس األساس كدخل اإلیجار. تر المؤجر وتثبت على مدى فداتوجو مالج لبند  لمدر لغ اإضافتها إلى المب
تحصل بها. ة كإیرادات في الفترة التي الطارئ

كات والمعدات متلمال

قياس الو يتالتثب
األرض. الكاستهال یتم .الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمةد نو بقياسیتم 

لى تكلفة ًا عيذاتيدةتكلفة الموجودات المششتمل  ذ على الموجودات. تمباشرة لالستحواةر بصو لمنسوبةروفات االيف على المصالتكتشتمل
إلى تكاليف  دام باإلضافة  أخرى منسوبة مباشرة إلى تهيئة الموجودات للحالة التشغيلية المناسبة لالستخ تكاليفوأیة  المباشرة لةما لعواالمواد  
ضعه األصلي. إلى و ليه تلك الموجودات الموقع الذي تقع ععادةعنية وإ دات المبنود الموجو وإزالةتفكيك 

مختلفة، یتم احتسابها كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من الممتلكات جيةنتا ر إات أعما لمعدأو احد بنود الممتلكات  اء أز ألج كون  عندما ی
والمعدات.

األر تی تحدید  الخسائرم  أو  أنات ال باح  استبعاد  بنودجة عن  ماو كات  الممتلحد  خالل  من  منلمعدات  المتحصالت  بالقيمة االسقارنة  تبعاد 
والالبنهذالیة  الدفتر  الممتلكات  من  و معداد  أو ي ف صا يتتثبیتم  ت.  األرباح  ضمن  األخرى  األخرى/المصروفات  اإلیرادات  في  المبلغ 

الخسائر.  

حقة  يف الالالتكال 
افع  نالمدفق كان من المرجح أن تند إذاالدفتریة لهذا البنعدات ضمن القيمة  ملأو امتلكات  نود المء من أحد بتبدال جز تكلفة استثبيتم  تی

المستقب فيالمتلية  االقتصادیة  اضمنة  إذلك  الشركة  لجزء  یتم  وإمكانيةلى  موثوقة.  بصورة  تكلفتها  اتثبيتقياس  الصيانة  ليومية تكاليف 
ها.ند تكبدخسائر ع أو ال بيان األرباحكات والمعدات ضمن للممتل
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االستهالك
لى حدة وإذا كان ألحد عداتموجو د  بنلكل  هامةر اليم العناص ویتم تقيقية. بلمتته ا ناقصًا قيموجوداتالمند  بیرتكز االستهالك على تكلفة

منفصلة. الك لهذا العنصر بصورة احتساب االستهالمعني، یتم بند الموجوداتالعناصر عمر إنتاجي مختلف عن باقي عناصر 

ود بنعنصر منلكل  درة  اجية المقمار اإلنتاألعمدىعلى  ى أساس القسط الثابت  ئر علاالستهالك ضمن بيان األرباح أو الخسا تتثبيیتم  
والمعدات.متلكاتالم

. ال یتم اً ناسب ن ذلك مإذا كا تعدیلها ریخ بيان المركز المالي ویتم  تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تا 
التاحتساب   ااستهالك ألراضي  الرأسما ملك  واألعمال  یتم  اإلنقيد ليةلحر  اوالرباحتحدید األجاز.  االستبعاد من خالل  عنتجةلنا خسائر 

ئر. مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفتریة ویتم إدراجها ضمن األرباح أو الخسا 

لمعدات:من الممتلكات واةفمختلفئات القدرة للجية المفيما یلي األعمار اإلنتا

سنة٣٠كاتبمباني الم
سنوات٤خرى ات أممتلكات ومعد

بيوتر) ت غير الملموسة (برامج الكم جوداالمو 
با قياس البرامج التي تستحوذ عليها الم  یت ت ا روفالمصم رسملة  لمتراكمة. تتيمة اوخسائر انخفاض الق اإلطفاء المتراكمأ ناقصلتكلفة  شركة 
فقط  ال للبرامج  تز عندمالحقة  اا  من  الصاال افعلمن ید  ذات  الموجودات  في  المتضمنة  المستقبلية  یتم  قتصادیة  المصروفات جإدرالة.  كافة 
تكبدها. ألخرى عندا

التاریخ التي  ا منر تبا ج اعمقدرة للبرامتاجية الناإل ماریة على مدى األععلى أقساط متساو رئلخسا اح أو ان األربیتم إطفاء البرامج ضمن بيا 
متالبفيهتكون  للفترةستلالاحةرامج  للبرامج  تقدر  خدام. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة  المقارنة  وفترات  سنو الحالية  تتم مراجعة بأربع  ات. 

اسبًا. ك من لن ذا كا ت عليها إذدیالراء تعمع إج تقریر ماليكلإعداد متبقية بتاریخ لا قيم جية والاإلنتا طرق اإلطفاء واألعمار

یة ثمار الستالعقارات ا
القيمة أو لكال األمرین وليس و لتعظيم  اریة أما للحصول على عائدات ایجالتي یتم االحتفاظ بها إاراتالعقفي  ةاالستثماریرات  ا العقل  تتمث

كلفة بالتفي ممتلكات  ستثماراتالاس  ا م قيأو ألغراض إداریة. یتدمات  دامها في تقدم خ االعتيادیة، أو استخ لا سياق األعمالبيع في  لغرض
. رلخسائأو ارباحتغير یطرأ عليها ضمن بيان األيأتتثبيالمبدئي ویتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة مع بيتتثالعند

الق بتحدید  العادلةتقوم الشركة  ايمة  تم إجراؤه  تلعلى أساس  الذي  قبل مقيمين  قييم  ولدیهما  مستقلمن  مناسبة نية  هت مهالؤ مين معتمدان 
.وفئة مماثلة للعقارات االستثماریة الخاضعة للتقييموقعي مت فم عقاراتقييفي وخبرة سابقة

نة ل تكلفة العقارات االستثماریة المكو متتشو .  ریةثما قارات االستعالبصورة مباشرة لالستحواذ على  المنسوبةتشتمل التكلفة على المصروفات
إلى وضع العقارات االستثماریة في حالة صالحة للعملشرةمبا ود  أخرى تعليف  تكا مال المباشرة، وأیةالعرأجو اد و خليًا على تكلفة المو دا

المرسملة.ف القروض بغرض االستخدام المقصود وتكالي
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المالية وجودات غير الماالنخفاض في قيمة
أي مؤشر ناكن هكا ما إذاحدیدة لتملموسلموسة وغير الالمتودالموج رجة لاجعة القيم المدة بمر یة كل فترة تقریر مالي، تقوم الشركا هنفي  

ند السترداد لبشر، یتم تقدیر القيمة القابلة لؤ في حالة وجود مثل هذا المعلى أن هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. 
، رديت فودابند موج اد لستردة لالالقيمة القابلدیر  قن تلممكغير اوإذا كان من  ).وجدتفاض القيمة (إنلتحدید مدى خسارة انخ تالموجودا

ل د أساس معقو في حالة إمكانية تحدیلموجودات.اتقوم الشركة بتقدیر القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ینتمي إليها بند  
كذلك تخصيص اصخ ومتسق للت یتم  المؤسيص،  للموجودات  الفردیة  سية  أودلنقة لج ت المنلوحدات  ذل،  غر ألصيصها ك تخصیتم بخالف 

لها.الو من  عة  مجمو  ومتسق  معقول  تخصيص  أساس  تحدید  یمكن  للنقد  المنتجة  هحدات  لالسترداد  القابل  المبلغ  العادلة و یكون  القيمة 
هما أعلى. یأاالستخدام البيع وقيمةناقصًا تكاليف 

یتم خفض القيمة المدرجة لبند ة،  درج المقيمته  ل منبأقلنقد)حدة المنتجة لالو و(أوداتالموج لالسترداد لبند  قابل  في حالة تقدیر المبلغ ال
أو الخسائر، إال حة في األربا لقيمة مباشر یتم تثبيت خسائر االنخفاض في ا.الموجودات (الوحدة المنتجة للنقد) إلى قيمته القابلة لالسترداد

النخفاض في القيمة على أنها نقص ر اسائع خ تعامل مم الة یتالحالييمه، في تلك  د تقا لمعغ الببالمدات ذو العالقة  لموجو تم إدراج بند اإذا  
في إعادة التقييم. 

القيمة   تتم زیادة المبلغ المدرجالح وفي حالة عكس خسارة االنخفاض في  اةودات (الوحدلبند الموج قًا،  للنقد) إلى  لتقدیر المعدل المنتجة 
لالستلقيمت القابلة  ح وذل،رداده  التك  المبلى  المیتجاوز  المبالزادرج  غ  خسارة  درجالملغ  ئد  تثبيت  عدم  حالة  في  تحدیده  سيتم  كان  الذي 

القيمة فورًا في  ر االنخفاض في  ئا عكس خسثبيت  یتم تابقة.نتجة للنقد) خالل السنوات السالماالنخفاض في القيمة لبند الموجودات (الوحدة  
ه الحالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة هذوفيه،  د تقييممعا مبلغدرج بودات المعني ملموج اند  ان ب إذا كو الخسائر، إال  باح أاألر 

یتم التعامل معه كزیادة في إعادة التقييم. 

تقة غير المشاليةبات المطلو لمواوجودات لما

ت ثبيتال
مبدئي الشركة  بتقوم  اتثبيًا  ذمم  الد المأمينلت ت  التأمين  وذمم  التار دینة  في  الصادرة  تائنة  الذي  فيه.یخ  تنشأ  الموجودات یتم  جميع  ثبيت 

(بما  وا المالية  المالفيها المو لمطلوبات  والمطلوبجودات  الع تا ية  بالقيمة  االمصنفة  في الألربا ادلة من خالل  أو الخسائر)  ریخ  ا بتایةدبح 
قدیة لألداة.طرفًا في األحكام التعا يه ة فشركتصبح اللذي یخ االمتاجرة، أي التار 

الما وجودات المالية أیتم قياس بند الم البدایة بالقيمة العادلة  و بند المطلوبات  مقاس بالقيمة العادلة من ر الي غنسبة للبند  زائدًا، باللية في 
ار. صداإل أوستحواذة االعمليعائدة مباشرًة إلى ة اللعامالمح أو الخسائر، تكاليفألربا خالل ا

لمطفأة أو بالقيمة العادلة. لية المثبتة بشكل كامل إما بالتكلفة المطلوبات الماجميع الموجودات واالحقًا، یتم قياس  
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نيف ص الت
تم قياسها بالتكلفة المطفأة ی التي ماليةدات الالموجو 

العادلة.يمةالقأو لمطفأة فة التكلعلى أنها مقاسة با اليةمالوداتم تصنيف الموج ایة، یتلبدافي

رطين التاليين: یكون بند الموجودات المالي مؤهال للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حال استوفت الش
  االحتفاظ تم  الموجو إذا  نمو ببند  االح عماألجذدات ضمن  منه  الهدف  یكون  والذي  تح تفاظ  ال  أجل  من  فقاتد التصيل  بالموجودات 

، والنقدیة التعاقدیة
  نتج عن التاألحكا إذا  والفوائم  األصلي  المبلغ  من  دفعات  فقط عن  عبارة  نقدیة  تدفقات  معينة  تواریخ  في  لألداة  المبلغ  عاقدیة  من  د 

األصلي القائم. 

العادلة.قيمة تم قياس الموجود المالي بال ن، یلشرطيفاء هذین ايتحالة عدم اسفي 

یعكس أفضل طریقة إلدارة االعمال وأفضل طریقة یتم بها تقدیم هذا  ألن  ة  المحفظستوىلى مم نموذج األعمال عتقييراءة بإج تقوم الشرك
المعلومات إلى اإلدارة. 

بالموجودات من أجل  حتفاظ والذي یكون الهدف منه االعمال ذج األدات ضمن نمو ببند الموجو ييم عن ما إذا تم االحتفاظ  راء تق عند إج
ر: عتبا االفيالشركة أخذ ة، تالنقدیة التعاقدیفقاتدالتحصيل  ت

؛ةالسياسات واألهداف اإلداریة المعلنة للمحفظة وآلية عمل تلك السياسات من الناحية العملي
حفظة؛ كيفية تقييم اإلدارة ألداء الم
ئدة التعاقدیة؛الفا على الحصول على إیراداترةاإلدايجية استراتركيز مدى ت
؛وقعةالمتبند الموجوداتات عمبيكرار مدى ت
؛ و جوداتمو بند ي سبب بيع أ
اذ من االستحو اقدي أم یتم بيعها بعد فترة قصيرةهل الموجودات التي یتم بيعها یدم االحتفاظ بها لفترة ممتدة بناء على استحقاقها التع

قاقها.خ استحتدة قبل تاریرة ممو لفتعليتها أ

للمعاملة.زائادلةلعلقيمة اى باألخر والذمم المدینة ادینةمالتأمينيًا تثبيت ذمم المبدئیتم   الحقًا للتثبيت األولي،  دًا التكاليف العائدة مباشرة 
ية.فأة باستخدام طریقة الفائدة الفعل یتم قياس هذه بالتكلفة المط

رباح أو الخسائر ألالعادلة من خالل ا ة يمبالق اسة لمقية المال لموجودات اا

واألصلي القائم؛ أو/مبلغ لفائدة على العات للمبلغ األصلي أو ا وليست مدفو دیة تعاقدیةموجودات تتضمن تدفقات نق-١
تعاقدیة أو للتحصيل والبيع؛ أويل تدفقات نقدیة لتحصبها  ا محتفظً وليسمال بها ضمن نموذج أعحتفظمات موجود-٢
.يمة العادلةربح أو الخسارة باستخدام خيار القن خالل الدات ُمحددة بالقيمة العادلة مجو مو -٣

و الخسارة. أربح  في الالمثبتة ياس القةعادمن إ أرباح / خسائر ناتجةل أیةدات بالقيمة العادلة مع تسجيك الموجو ُتقاس تل



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٣٨

(تتمة)ةالهامالمحاسبيةت ياساالس-٣

(تتمة)هامةالمحاسبية الملخص السياسات٢-٣

(تتمة)تقةغير المشاليةبات المطلو لمواودات جو لما
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لقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى وق الملكية با ت حقأدوا
قياس   العادلةبالقاالستثماراتة/صنادیق  الملكيبأدواتاالستثماراتیتم  بنيمة  الشامل األخرى من خالل  الدخل  ب بشكل  ود  ة القيممبدئي 

مع تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة دلة  العا ة  بالقيمحقاً ا العاملة. ویتم قياسهالمفالي لى تكإلضافة إدلة با العا 
وال الدخ ثبتة  مالعادلة  بنود  األفي  الشامل  في  ل  ومراكمتها  االتغير ياطياحتخرى  في  یتم  لقيمات  ال  العادلة.  األرب إعادة  ة  أو تصنيف  اح 

. غير الموزعةیتم إعادة تصنيفها إلى األرباح ، ولكنالخسائرأو رباحإلى األاالستثماراتدا تبعاسند مة عتراكالخسائر الم

هذه  رباح  األتوزیعاتتثبيت  یتم   عنلمااالستثماراتعن  الخسائر  أو  األرباح  الالية ضمن  تحصل  توزیعات استالمعلى حقشركة  دما 
أو الخسائر األخرى في بنود حا األربصافي  تثبيتیتم  تكلفة االستثمار.  من  ءجز تردادح التوزیعات بوضوح اسأربا األرباح، ما لم تمثل

الدخل الشامل األخرى وال یتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة.

لدخل الشامل األخرى الل بنود ا عادلة من خ لو بالقيمة اأدوات الدین بالتكلفة المطفأة أ
حدیًثا تشكل جزًءا من نموذج المثبتةالماليةدات  موجو الا كانت  ا إذید مودات المالية بتحدلموج امن  بأي  المبدئيالتثبيتعند  لشركةتقوم ا

كانت نماذج ية لتحدید ما إذارة مال كل فتا في  أعمالهجدید. وتعيد الشركة تقييم نماذج  أعمال قائم أو أنها تعبر عن بدایة نموذج أعمال
ة أي تغيير في نماذج أعمالها. سابقواليةة الحالمالية ال د الشركة في الفتر ُتحدولمبقة.غيرت منذ الفترة الساقد تاألعمال

یتم   تثبيتعندما  العا التوقف عن  بالقيمة  المقاسة  اأداة الدین  الشامل  الدخل  بنود  الر د تصُیعا ألخرى،  دلة من خالل  الخسارة بنيف  أو  ح 
ل، بالنسبة الستثمارات الملكية قابالمفي  سارة. و الخ ح أوق الملكية إلى الرب حقو نى مألخر ل الشامل ابنود الدخًا فيسابقالمثبتةلمتراكمة  ا

سابًقا  المثبتةاكمة  ر لمت لخسارة اربح أو االامل األخرى، فال یتم إعادة تصنيفالمحددة بأنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الش
. لكيةُتحول ضمن حقوق المبل ةسار الخ األخرى إلى الربح أولشاملفي بنود الدخل ا 

خرى لالنخفاض في القيمة.بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األن التي یتم قياسها الحقًا دیوات التتعرض أد

وشبه نقدیةنقدیة
و ر أأشه ثة  تها ثالة مدأصليذات آجال استحقاق  ابتةثالدائعرصدة لدى البنوك والو واأللنقدیة من النقد في الصندوق یة وشبه ادتتألف النق

تاریخ االستحوا وتستخدمذ  أقل من  العادلة،  قيمها  إدارة االلتزامات نموتخضع لمخاطر غير جوهریة من التغيرات في  قبل الشركة في 
قصيرة األجل. 

مركز المالي. ليان ا في بلفة المطفأةنقدیة وشبه النقدیة بالتك تدرج ال
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ة)(تتمالسياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)حاسبية الهامةالمتاسالسيص املخ٢-٣

(تتمة) التصنيف 

التصنيف كأدوات دین أو أدوات حقوق ملكية 
یة. تعاقداقيات التفقوق ملكية وفقًا لجوهر االوات الدین وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كح نيف أدیتم تص

كيةوات حقوق الملدأ
ليف اإلضافية العائدة مباشرًة إلى إصدار األسهم العادیة كاقتطاع من حقوق  لتكا ا يت  م تثبتی.لكيةوق مكحقتصنف األسهم العادیة للشركة

الملكية.

موجوداتأدا إن   في  متبقية  یثبت حصة  عقد  أي  هي  الملكية  حقوق  مة  جميع  بعد خصم  ما  ح أدو نإتها.طلوبا منشأة  الملكية قو ات  ق 
إلصدار المباشرة. یف ار مصا تنزیل مة بعد مستلغ الة من قبل الشركة تسجل بالمبالدر صا ال

غير المشتقةالمالية المطلوبات الموجودات و 
ا  التأمين  ذمم  "كمطلوبات  یتم تصنيف  وأخرى  بالقيمةلدائنة  وبشكل مبدئي  أخرى"  منها مص مالية  المعامالعادلة مطروحًا  م یتو التاریف 

مصاریف الفوائد وفقًا ألسعار الفائدة الفعلية السائدة ما تثبيتتم  یيث  فعلي ح فائدة الالمعدلطریقة  باستخدامالمطفأة  لتكلفةقًا بااسها الح قي
ًا.األجل حيث أن الفائدة المتعلقة بها تعتبر غير مهمة نسبيعدا الذمم الدائنة قصيرة

الفائد سعر  طریقة  هيإن  الفعلي  احتطریقة  المسة  التكلفة  لبناب  وتخصيصطفأة  مالية  مطلوبات  مالفائدةریف  مصا د  ة  لفتر ادى  على 
االمعنية. المستقبلية  النقدیة  الدفعات  به  یخصم  الذي  السعر  هو  الفعلي  الفائدة  سعر  المطلوبات  إن  لبند  المقدر  العمر  من خالل  لمقدرة 

األولي. التثبيتة الدفتریة عندمالقيصافية أقصر، إلىا یكون مناسبًا، فتر عندمالمالي، أو،

مة القياالنخفاض في
یتم قياسها بالتكلفي أدوات الدین  االستثماراتالمتوقعة على  االئتمانيةمخصص الخسائر  تبيثبتركة  تقوم الش بالقيمة  التي  فة المطفأة أو 

الشام الدخل  بنود  من خالل  األخ العادلة  لل  وأرصدة  النقد  و رى،  البنوك  تدى  یتمأمين  ذمم  وأخرى.  تحدیث  دینة  االئتمان  م  خسائر  مبلغ 
المبدئي باألداة المالية المعنية. التثبيتالتغيرات في مخاطر االئتمان منذ تعكسللي ما یرر قتي كل عة فمتوقال

یتم  .  إعادة التأمينمة وذملمدینم التأمين االمتوقعة) على مدى عمر ذمان  المتوقعة (خسائر االئتماالئتمانيةالخسائر  بتثبيتكة  تقوم الشر 
السابقة للشركة المتعلقة بخسائر  ات بدوجو ذه المة على هتوقعالمتقدیر الخسائر االئتمانية استخدام مصفوفة المخصص بناًء على الخبرة 

الي  من االتجاه الح يم كلوتقيبه المدینون العامة للقطاع الذي یعمل  یة  وفقًا للعوامل الخاصة بالعميل والظروف االقتصادمعدلة، والاالئتمان
. حيثما یكون مالئماً لألموالالقيمة الزمنية مناً متضي، مالالقریرالتاریخك التوقعات للظروف في توكذل

لية القيمة الحاحيث یتم قياسها على أنها  للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية،  احتماالوسطًا أكثرتقدیرًا متالمتوقعة هي  االئتمانإن خسائر  
ي تتوقع الشركة استالمها).التیة النقدلتدفقاتة والشركة التعاقدیة المستحقة ل ت النقدیرق بين التدفقا فأي ال(

وات المالية  داة المالية، باستثناء األدمان المتوقعة على مدى عمر األئر بقيمة مساویة لخسائر االئتتقوم الشركة بقياس مخصصات الخسا 
را: شه١٢ة لمدوقعةها خسائر االئتمان المتا على أنئر المتعلقة بها الخسخصصاتیتم قياس مالتالية التي

بيان المركز المالي، و لدین االستثماریة التي تنطوي على مخاطر منخفضة كما في تاریخت انداس
 يالمبدئثبيتالتبها بصورة جوهریة منذ مالية األخرى التي لم تزد مخاطر االئتمان المتعلقة ات الاألدو .
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(تتمة)بية الهامةسات المحاسلسياا-٣

(تتمة)مةة الهاالمحاسبيات سياسملخص ال٢-٣

ة) (تتم غير المشتقةالمالية المطلوبات الموجودات و 

(تتمة) القيمةاالنخفاض في
ائتمان منخفضة عندالشر تعتبر ینطوي على مخاطر  سند الدین  االئكة أن  مخاطر  یكون تصنيف  یما  هذا السند عليها نطوي  تمان التي 
ة". ستثماریاالدرجةلمعروف عالميًا " الف ال للتعریمعاد

خ تمثت لمدة  ل  المتوقعة  حاال١٢سائر االئتمان  الناتجة عن  المتوقعة  خسائر االئتمان  مالية المحتمل شهر في الجزء من  التعثر ألداة  ت 
ن  ئتمااال اة المالية في خسائرألددى عمر االمتوقعة على مئتمانر االتتمثل خسائاریخ بيان المركز المالي.شهر بعد ت١٢حدوثها خالل  

ج من جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. تنتتي القعة المتو 

التالية:اس الخسارة االئتمانية تتمثل في المتغيراتلتي تدخل في قي أهم المدخالت ا
ر؛ حتمالية التعث ا
 ثر؛ لتععند االخسارة
 تعثر. عند الالتعرض

المعدة داخليًا والبيانات التاریخية األخرى، ویتم تعدیلها لبيان المعلومات المستقبلية.ية صائج اإلح النماذر منعایيیتم عادة اشتقاق هذه الم

یتمها،  بسطة ل منهجية متطبيقي تم  المالية التأخرى. في حالة الموجودات  قامت الشركة بتطبيق منهج مبسط على ذمم التأمين المدینة و 
المالية.اة ألدعمر اعلى مدىقعة لمتو خسائر االئتمان اتثبيت

فيما یلي تفاصيل هذه المعایير/المدخالت اإلحصائية: 

دى فترة زمنية معينة. دیر احتمالية التعثر على متمثل تق-احتمالية التعثر 

إلى لتعثرض عند ا لتعر ند اعثر في وقت معين. یستدوث حالة توقعة على ح المتخسارةیر ال تمثل في تقدی -المحتملة عند التعثر  الخسارة
لحصول عليها، بما في ذلك التدفقات النقدیة من فرق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة والتدفقات النقدیة التي كان المقرض یتوقع اال

ند التعثر. رض ععن التویة مها كنسبة مئمان. یتم عادة التعبير عنمصادرة الض

التغيرات المتوقعة في التعرض بعد  یخ مستقبلي مع األخذ بعين االعتبارتار في  لتعثر  لتعرض لیر ا تقدیتمثل في-التعرض عند التعثر  
ي. المالالتقریر تاریخ 

المعلومات المستقبلية 
االئتمان المتوق المعلوما عة یجب أن یأخذ في االعتب إن قياس خسائر  السابتعلقةت المار  عات وف الحالية وكذلك التوققة والظر باألحداث 

. هریةأحكامًا جو یتطلب تقدیر وتطبيق المعلومات المستقبلية داث المستقبلية والظروف االقتصادیة.ألح ة للمحتملقولة واالمع
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(تتمة)السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)مةحاسبية الهاالسياسات المملخص٢-٣

ة) (تتم غير المشتقةلية الماالمطلوبات و ودات الموج

ي لكلاد اتص قاال عوامل 
المح الشركة تعتمد   الناتج  إجمالي  اقتصادیة مثل  كمدخالت  النطاق  واسعة  معلومات مستقبلية  نماذجها على  النمو السنوي في  لي ومعدل 

د الكلي التي یتم اخذها بعين تصا القإن متغيرات ارها.  ة وغيدالت الفائدالتضخم ومع بطالة ومعدالتإلجمالي الناتج المحلي ومعدالت ال
رنت ومؤشر أسعار المستهلك واألسهم والتضخم والقروض إلى القطاع الخاص. عار بفي أسثلتتمار عتب اال

والنما  احإن المدخالت  المستخدمة في  تذج  المتوقعة قد ال  دائمًا جمتساب خسائر االئتمان  تاریيع خصائص الرصد  الب سوق في  يانات خ 
المالية. 

اليز المكمر الياني بة فعالمتوقاالئتمانيةالخسائر مخصصعرض 
و التالي: یتم عرض مخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النح 

ودات.للموج تریة القيمة الدفمن إجمالي المطفأة: كخصمالموجودات المالية التي یتم قياسها بالتكلفة 

تعثر تعریف ال
انتتضمن األدلة الموضوعية عل  المقات الموجودلا يمةقخفاضى  یواجهها  المالية الجوهریة التي  األزمة  أو مالية على  المصدر  أو  ترض 

العجز عن أو  المقالتعثر  قبل  اعالسداد من  أو  المستحق  ةادترض،  المبلغ  الشركةجدولة  الوفقأ لشروطإلى  كانت  بلها في  تقة لشركما 
أ أظروف  المو  خرى،  أن  على  تدل  التي  إيشسصدرالمأو  دین  المؤشرات  المعطيات فالسهر  أو  للسند.  نشطة  سوق  وجود  عدم  أو  ه 

المتعلقة بمجموعة من الموجودات القدرة على السداد من قبل المقالملحوظة األخرى  أو امثل التغيرات السلبية في  لمصدرین، أو ترضين 
في الشركة.ثرت التعلحاالالمصاحبةة ادیقتص الظروف اال 

تعثر، تضع الشركة باعتبارها المؤشرات التالية: الة جه حوایترضلمقن اا كا عند تقييم ما إذ
 مثل اإلخالل بالتعهد؛-مؤشرات نوعية
واه الشركة؛ س المصدر تجمن قبل نفمثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام اخر -كمية مؤشرات
ة. رجيخا ادرن مصيأ والتي یتم الحصول عليها ماخليانات المعدة دلى الباء عنب

ن تثبيت الموجودات والمطلوبات المالية كموجودات ومطلوبات مالية قف عالتو 
الشركة   ايتتثببالتوقف عن  تقوم  في  التعاقدیة  حقوقها  تنتهي  عندما  المالية  نقدیالموجودات  تدفقات  منلحصول على  ودات موج البند ة 

ازات الملكية بصورة فعلية أو لم  حویل كافة مخاطر وامتي ها ت موجببتمة یامل معخاللدات المالية من  م بتحویل الموجو ية أو عندما تقو المال
تمویات المالية.ى الموجودبسيطرتها علاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظتقم الشركة بموجبها بتحویل أو االحتف

أو االحتفاظ بها كبند موجودات أو بإدراجها الشركة  تقوملتي  ا يتتثبالعنتوقفلمحولة المؤهلة للدات المالية ا حصة في الموجو بيت أي  تث
و  لموجودات (أالقيمة المدرجة لبند اد التوقف عن التثبيت بند موجودات مالية، فإن الفرق بين  نعل في بيان المركز المالي.مطلوبات منفص

المالمخصصة لجز المدرجةمةلقيا بند  واء من  المحولة)  ف(بم  ستلالمبل  لمقا وجودات  ذلما  بندي  الحصول عليه ك أي  تم  موجودات جدید 
ن األرباح أو الخسائر. ید تم تحمله) یتم تثبيته ضمناقصًا أي بند مطلوبات جد

بموجبهت یقوم  معامالت  الشركة  مثبتبرم  موجودات  بتحویل  ما  بيان  في  اركز ة  ولكنلمه  أالي  بكل  المخاتحتفظ  معظم  واالمتيازات  و  طر 
التوقف  یتم  في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات أو بجزء كبير منها، الجزء منها.ة أوماليالت  وداموج بالاصة  الخ

الموجودات المحولة. ثبيتعن ت
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مة)(تتالمحاسبية الهامةالسياسات-٣

(تتمة)حاسبية الهامةمسات الالسياخصمل٢-٣

ة) (تتمموجودات ومطلوبات ماليةية ك لمال ا ات لوبلمطواودات التوقف عن تثبيت الموج
دات المالية  وجو ري جميع المخاطر واالمتيازات الخاصة بملكية أحد بنود المفي المعامالت التي ال تحتفظ فيها الشركة وال تحول بشكٍل جوه

تحدید ذلك إلى الحد الذي  ویتم به، ا تهاركمشرار استمالموجودات إلى حد  كة تثبيت بند، تواصل الشر لموجوداتا بندلى  بالسيطرة ع وتحتفظ 
هناك أي تغير على قيمة بند الموجودات المحول. یطرأ 

الشركة المعتحتفظ  بعض  لفي  خدمات  بتقدیم  بااللتزام  الامالت  الماليموجودابند  مقاب ت  رسوم.المحولة  تثبيت عن  توقفلام  ویتل 
أي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ویتوقف ذلك تثبيتویتم  .  تثبيالتن  وقف عتالر  دما تنطبق عليه معایيالمالية عنالموجودات  

قف  لتو با شركة  تقوم الات.) ألداء الخدمطلوباتبند الم) أو أقل مما یكفي (بند الموجوداتأكثر مما یكفي (على ما إذا كانت رسوم الخدمة  
عاقدیة أو عندما یتم إلغاؤها أو انتهاؤها. التاماتها تسویة التز تتمطلوبات مالية عندما ت المالية كمبيت المطلوبا عن تث

توزیع األرباح 
اح. ب األر زیعاتهمين على تو م فيها موافقة المسا المالية للشركة في الفترة التي یتكمطلوبات في البياناتتوزیع أرباح المساهمينتثبيتیتم 

التأمين احتياطي إعادة 
أقساط إجمالي من٪٠٬٥یعادللًغا مبركةالشخصصت،٢٠٢١لسنة)  ٢٣(رقمالتأمينةهيئةإدار مجلسررا قمن٣٤رقمللمادةوفًقا 

منخطيةبموافقةالإبهتصرفل ایمكنوالعامبعدعاماً اطيتياالحهذاتراكمیتم.التأمينإعادةحتياطيالعنها نازلمتالالتأمينإعادة
.التأمينهيئةعامیردم

ت المخصصا
مطالبة (قانوني أو ضمني) على الشركة نتيجة حدث سابق، ومن المرجح أن تكون الشركة  وجود التزام حالي  عند  خصصات  تثبيت المیتم

لتزام. بتسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ اال

كمخصص المثبت  المبلغ  أإن  تهو  للمبلفضل  االمطلوب  غ  قدیر  نهایلتسویة  في  الحالي  المحاسالفة  اللتزام  مترة  مر بية،  المخاطر  ع  اعاة 
ه تزام الحالي، تكون قيمتفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلوفي حالة قياس مخصص باستخدام التدیرات غير المؤكدة المحيطة بااللتزام.والتقد
. ات النقدیةلتدفقهذه ایة هي القيمة الحالية لالدفتر 

منوعندما   أو  یكون  كل  استرداد  ابعالمتوقع  االقتصادیض  اللمزایا  المخصصة  لتسویة  المبلغ مطلوبة  تثبيت  یتم  خارجي،  من طرف 
كٍل موثوق.مستحق بشالمستحق كبند موجودات إذا كان االسترداد أكيدًا من الناحية العملية وكان یمكن قياس المبلغ ال

ألجنبية بالعمالت االمعامالت 
المالية البيانات  عرض  البيیتم  بعملة  الرئيسياالئةللشركة  بها قتصادیة  تعمل  والتي  المستخدمة).("الشركة  ة  البيانـات العملة  ألغراض 

ة وعملة لدى الشركتباره العملة المستخدمةم")، باعالماليـة، تم عرض النتائج والمركز المالي للشركة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("دره
العرض للبيانات المالية. 

م بعمالت غير العملة المستخدمة للشركة (العمالت األجنبية) حسب أسعار إدراج المعامالت التي تتالية للشركة، یتمالمت  عند إعداد البيانا 
السائدة بتاریخ المعامالت. ت األجنبية وفقًا ألسعار ة بالعمالدیة المسجلعادة تحویل البنود النقة، یتم إ في نهایة كل فترة محاسبيالصرف 

السائدة في   اذلالصرف  المیتم تحوی لتاریخ.ك  النقدیة  البنود غير  السائدة في  ل  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  العادلة  بالقيمة  درجة 
ال القيمة  تحدید  فيه  تم  الذي  تحو عادلة.التاریخ  إعادة  یتم  البنو ال  بالعمالتیل  النقدیة  غير  تم  األجنبية  د  التكلفة التي  بناًء على  قياسها 

نبية.ألج االتاریخية بالعملة

رباح أو الخسائر في السنة التي تنشأ فيها. فروقات سعر الصرف ضمن األیتم تثبيت
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(تتمة)السياسات المحاسبية الهامة-٣

)(تتمةحاسبية الهامةالمملخص السياسات٢-٣

ين ات نهایة الخدمة للموظف تعویض
المزایا لغ المستحقة الدفع لهذهوتستند المبا ن الوافدین.ة الخدمة للموظفيهاینالدفع لقاء مكافأةوین مخصص للمبالغ الواجبةشركة بتكتقوم ال

لهذه  خصص للتكاليف المتوقعة ویؤخذ ماألدنى من فترة الخدمة.عادًة على الراتب النهائي وطول مـدة خدمة الموظفين خضوعًا إلتمام الحد
حدة. لة اإلمارات العربية المتانون العمل في دو ب قحسن االلتزام الناتج  دى فترة الخدمة وال یقل عیا على مالمزا

لقانون تساهم الشركة في ب وفقأ  المتحدة  دولة اإلمارات العربية  مواطني  للموظفين من  المعاشات  االرنامج  والتأمينات  جتماعية المعاشات 
ي  أو الخسائر في الفترة الت من بيان األرباح ة ضركتحميل مساهمات الشبرنامج مساهمة محددة ویتمیمثل الة المتحدة.بدولة اإلمارات العربي

ية. المستقبلالمزایا التزامات بدفع لشركة التزام قانوني وضمني بسداد المساهمات المحددة عند استحقاقها وال توجد أيتتعلق بها. یكون لدى ا

ربحية السهم 
األسهالبيانض  بعر الشركة  تقوم   بربحية  المتعلقة  بالنسبة ألسهمللسة  والمخففاألساسيةم ات  اهم  ر لعادیة.ها  احتساب  السهم یتم  بحية 

األسهم العادیة عددأو الخسائر للسنة العائدة إلى المساهمين العادیين للشركة على المتوسط المرجح لاألساسية عن طریق تقسيم األرباح  
لسنة. االقائمة خالل

ریر القطاعية اد التقاإعد
ات، بما حقق الشركة من خالله إیرادات وتتكبد مصروفأنشطة تجاریة والذي ت اول  ت الشركة الذي یز ونا مكع التشغيلي في أحد  یتمثل القطا 

شكٍل  شغيلية بقطاعات التال تتم مراجعة كافة نتائج  شركة.  للفي ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أحد المكونات األخرى 
قطاع وتقييم أدائه، والتأكد من توفر معلومات الموارد المحملة لكلبشأناتخاذ القرارات  أجلن  التنفيذي للشركة ممنتظم من قبل الرئيس

مالية محددة حول كل قطاع. 

تي یمكن لى القطاع وتلك البنود المباشرة إوبة بصورة  نسرئيس التنفيذي على البنود المالتشتمل نتائج القطاع التي یتم تقدیم تقاریر بها إلى 
عل اأسا ى  تخصيصها  وتشتمل  معقول  رئيسلبنو س  بصورة  المخصصة  الشر د  مقرات  رئيسية  (بصورة  الشركة  موجودات  على  كة)  ية 

ومصروفات المركز الرئيسي. 

التسویة 
القيمة ضمناليالموجودات والمطلوبات المتسویةیتم   لدى الشركالمالي  يان المركزبة ویتم إدراج صافي  ة حق قانوني  فقط عندما یكون 

ي تسویة المعامالت على أساس الصافي أو تحصيل الموجودات وتسویة المطلوبات  ن لدیها الرغبة إما فوتكو المبالغ المثبتة  ذه  هبتسویة
. بصورة متزامنة

وارضعمیت البج و بمبها  یسمحمادعنطفقصافيل اسسا أعلیفیر لمصا الدخل  إلعالمعيار  ا دولي  ح با ر لألأو  لمالیةا ریر لتقا داد 
.شركةلة المتاجرة الخاصة با أنشطلمثلمماثلةاتالمعاملانمعةو مجمنعتجةنالا رلخسائوا

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
للمادة   مجلا للنظام  ووفق ٢٠٢١لسنة  )  ٣٢(القانون االتحادي رقم  بالمرسوممن١٧١وفقا  یستحق أعضاء  للشركة،  اإلدارة  س  األساسي 

واالحتياطيات. الك الستهد خصم ا بعاألرباحمن صافي٪١٠يث ال تتجاوز تعویضات بح 
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ية الهامة والمصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة األحكام المحاسب-٤

م والتقدیرات دارة إجراء األحكا اإله البيانـات الماليـة، یتعين علىحول هذ٣عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، الواردة في إیضاح رقم  
تستند التقدیرات .من مصادر أخرى متها بشكل واضح والتي ال یمكن تحدید قيات والمطلوبات وجودة للمالمدرج الغعن المب واالفتراضات

. اتالنتائج الفعلية عن تلك التقدیر قد تختلفذات عالقة.أخرى عوامل و سابقةالتجارب الواالفتراضات المصاحبة على 

التق المعنيتتم مراجعة  واالفتراضات  اتعدیالت علىالت  تثبيیتممر. مستبشكٍل  ة  دیرات  فيها  التقدیرات المحاسبية في  یتم  التي  دیلتعلفترة 
كانت  اتالتقدیر  فترة  التعدیالتإذا  أو في  الفترة  فقط على تلك  الالتعدیلتؤثر  كانت  مسوالفترات  إذا  التؤثر عالتعدیالتتقبلية  ات  تر فلى 

بلية على حد سواء. الحالية والمستق

هامة ية الالمحاسباتاالفتراض١-٤
ع،الهامة االفتراضاتفيما یلي  (بمعزل  تقدیرات  تتضمن  التي  تلك  في  ،أدناه)٢-٤نظر  ان  اإلدارة  االعتبار  والتي وضعتها 
: ت الماليةالمدرجة في البيانام القي على  ية للشركة والتي لها تأثير جوهري عملية تطبيق السياسات المحاسبخالل 

مارات االستثف  تصني
بالقيمة العادلة من  أوئراألرباح أو الخساتصنيفه بالقيمة العادلة من خالل ستثمار فيما إذا كان یجباالعلىتحواذساالعند اإلدارةرر تق

سائر إذا ة من خالل األرباح أو الخ دلرات بالقيمة العا مابتصنيف االستثتقوم الشركة  تكلفة المطفأة.خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو بال
جل من قبل التجار. األ ير بصورة أساسية لغرض تحقيق ربح قصليها ذ ع وااالستح تم

األخرى  الشامل  الدخل  بنود  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كموجودات  المالية  األدوات  تصنيف  اإلدارة  یتم  تعتبرها  مارات استث والتي 
جرة.للمتا دلة أو لعا قيمتها ار االنتفاع من التغير في غي ة والمحتفظ بها لجيإستراتي 

شركة في األوراق المالية قد تم تصنيفها بشكل مناسب.الات إن اإلدارة مقتنعة بأن استثمار 

تصنيف العقارات
العقارات، قامت اإلدارة بإج   كعقار استثماري أو الً إذا كان العقار مؤها  م لتحدید ماألحكا تلزم هذهراء عدة أحكام.خالل عملية تصنيف 

وممم أو  عداتلكات  و/أو  تحت  اراتعقت  للعقاراتالتطویر  بها  األحكام  .بيعمحتفظ  هذا  ممارسة  یمكن  بحيث  معایير  اإلدارة  تطور 
االستثماریة   العقارات  لتعریفات  وفقًا  والوالممتباستمرار  و الو معداتلكات  التطویر  تحت  للبيع.مح العقاراتالعقارات  بها  إجراء  عندتفظ 

اإلأحك أخذت  في  امها،  تاالدارة  واإلالمفاصيلعتبار  المبينةعایير  العالقة  ذات  المرشادات  رقم  عيا في  الدولي  المحاسبي  المخزون ٢ر 
یتعلق باالستخدام ما العقارات االستثماریة، في٤٠ي الدولي رقم  والمعيار المحاسب الممتلكات والمعدات١٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم  

قارات. المتوقع للع

مال ألعنموذج اتقييم
نتائج اخ نيف  تصمدیعت أسعوقياس الموجودات المالية علی  تحدد الشركة نموذج األعمال على  ار  تبار  واختبار نموذج األعمال.  اإلنتاج 

الموجو  إدارة مجموعات  معين.  مستوى یعكس كيفية  لتحقيق هدف أعمال  مًعا  المالية  اویدات  التقييم  الذي یتضمن هذا  عكس جميع لحكم 
التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف طر  ، والمخا ية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها كيفلكي ذ ة بما فلصللة ذات ااألد

یتم تعویض مدراء الموجودات. 

قبل  ادها  م استبعي تخرى والت الشامل األل بنود الدخلقيمة العادلة من خالالات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو ب تراقب الشركة الموجود
متفقة مع الهدف من األعمال المحتفظ بها. تعتبر الرقابة جزءًا من التقييم المتواصل  بابكانت األساستحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا

ظر  ة النتم إعاد، یمالئماً حال وجد غيرمالئمًا، وفي  لمحتفظ بها ما زال  اا كان نموذج العمل لتلك الموجودات الماليةللشركة حول ما إذ
ييًرا مستقبلًيا في تصنيف تلك الموجودات. ال یوجد حاجة ألي من هذه التغييرات تغل وبالتالييما إذا كان هناك تغيير في نموذج العمف

خالل السنوات المعروضة.

تصنيف عقود التأمين 
كة.ر ى الشلعقد إلب ا ة من صاح أمين الكبير نقل مخاطر الت د تأمين عندما یتم قو یتم تصنيف العقود كع

ن خاللها حكمًا بشأن مستوى مخاطر التأمين المنقولة.ة ممارس الشركهناك عدد من العقود التي تم بيعها ت
مزایا إضافية  دفعباریة تلزم الشركة  تج ا إذا كانت هناك أي سيناریوهات ذات طبيعة  یتم تقييم مستوى مخاطر التأمين من خالل مراعاة م

إن المبالغ اإلضافية هذه  .حدث المؤمن عليهیكن قد وقع الفيما لو لموز المبالغ المستحقة الدفع  تتجا التي  هي  ایا  لمز إن هذه اكبيرة.
في خدماتمقابل البوالصي الملعلى حا ا تستثني خسارة إمكانية تحميل رسوم  تشتمل على بند مطلوبات المطالبات وتكاليف التقييم، ولكنه

المستقبل. 
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مة)(تتةلمصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة واالهامحاسبية المحكام األ-٤

المصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة ٢-٤

لمالي، التي لها  ر ا یة فترة التقرینها فيالمؤكدة  ر الرئيسية األخرى للتقدیرات غير  المتعلقة بالمستقبل والمصاداالفتراضات الرئيسية  فيما یلي  
الل السنة المالية القادمة.ت خ للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبا وهري دیل ج سبب بتعللتجوهریة مخاطر

للشركة المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند  اإلدارة  اتخذتها  التي  الجوهریة  األحكام  غيركانت  للتقدیرات  الرئيسية  فس  نالمؤكدةوالمصادر 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ية فيالمنتهسنةمالية لللمطبقة في البيانات الر األحكام والمصاد ا

ياة الح التأمين الفردي على
معدالت الفتراضات علىيمات االكتواریة ألموال التأمين على الحياة بصورة متسقة وترتكز هذه ا يیتم تطبيق االفتراضات المستخدمة في التق

ل السحوبات. عدالوفاة وافتراضات م

ا أم العنهاء معلن سو ير المسددةالمطالبات غمخصص 
لموقوفة لعقود التأمين على أنه أكثر التوقعات المحاسبية الحساسة للشركة. حيث ت االمطالبا عن  الناتجالنهائيبند المطلوباتدیر  ر تقیعتب

ر دییتم تقات.المطالبقًا مقابل هذهبتسدیده الح لشركة  التي ستقوم امااللتزاعند تقدیر  باالعتبارتي یجب أخذها  هنالك عوامل غير مؤكدة ال
المتوقعزاماتاللتا القيمة  من  لكٍل  لتكاليالناشئة  ا ة  بتاریخ  المعلنلمطالبات  ف  المطالبات ریرقالتعنها  لتكاليف  المتوقعة  والقيمة  المالي 

نادااستدیرها تقیتم  دها یتم سداعنها والتي لمالمعلنبات  للمطال االلتزامإن  .  عنها بتاریخ بيان المركز المالياالعالنم  المتكبدة والتي لم یت
مطال بكل  المتعلقة  المعلومات  ح إلى  الشركة  دة  بة على  وتقدیرات  للشركة  المتعلقة استناداأُبلغت  السابقة  للفترات  المسددة  المطالبات  إلى 

على  اًء  صص بنیل المخ عدتها ویتم  طالبات لكفایتم تقدیر المة تقييالي یتم إعادمتقریر عنها. بتاریخ كل  المعلن متكبدة وغير  بالمطالبات ال
ذلك.

المعلن والمطالبات المتكبدة وغير  قائمةالعلى ترتيباتها التعاقدیة ومخصصاتها للمطالبات  COVID-19تأثير  قامت الشركة بإجراء تقييم ل
والتي تحليالتعنها  الشركتضمنت  قررت  منتظمة.  یوجد  ة  حساسية  ال  مجوهري تأثير  أنه  و على  المخاطر  الركز  صات مخص أرصدة 

. ستواصل الشركة في مراقبة احوال مطالباتها  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  ها  عنلمعلنار المسددة والمطالبات المتكبدة وغير  ت غي طالبا للم
.مةمنهجيات في الفترات القادي االفتراضات والوالتطورات حول الوباء وإعادة النظر ف 

سارة صص الخ مخ احتساب
قياس   االعند  اتستخ ،متوقعةالئتمانيةالخسارة  ویمكن  دم  معقولة  مستقبلية  معلومات  والتي  لشركة  الحركة  تستدعمها،  افتراضات  إلى  ند 

المحركلالمستقبلية وكيمختلف  االقتصادیة  بعضها ات  على  المحركات  هذه  تؤثر  االف  الخسائر  إن  المتوقعة  البعض.  ي تقدیر  هئتمانية 
السداد.نا الللخسارة التعثر عن  أخ تجة عن  االذیتم  ااالعتبار بعين  بليةلمستقعوامل  اإلجمالي  الناتج  العربيةمثل  لدولة اإلمارات  لمحلي 

. متحدةال

على السدادة التعثر عن  ليبر احتمالية التعثر تقدیًرا الحتما ة. وتعتتشكل احتمالية التعثر مدخًال رئيسًيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقع
ظروف المستقبلية. باللمتعلقة ات التاریخية واالفتراضات والتوقعات ابيان ال اباحتسمل تشة، والتيره زمنية معينمدى فت

المطلوباتبنداختبار كفایة
تقدیرات فضلة من أتستفيد الشرك.مطلوبات لضمان كفایة مطلوبات عقود التأمينفي تاریخ كل بيان مركز مالي، یتم إجراء اختبار كفایة ال

الن التالتدفقات  المعاققدیة  و ستقبلدیة  اإلداریة،ية  والمصاریف  المطالبات  دمعالجة  هذه  خل  وكذلك  تدعم  التي  الموجودات  من  االستثمار 
مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر. یتم تحميل أي عجز المطلوبات في تقييم مدى كفایة بند المطلوبات.

اریة ارات االستثمعقتقييم ال
تحدیدت العادلة  م  خارجيقبل  من  ةاریستثماالعقارات  للالقيمة  لدیهمن  يمقيمين  المهنالمؤهالمستقلين  الميت  المناسبة  والخبرة  ة  بها  عترف 

مة العادلة لمحفظة قيالبتحدید  المقيمون المستقلون یقوم.  ئةالفالخاضع للتقييم ومن نفس  قار  العموقع  تقع في نفس  عقارات  مييالسابقة في تق
.نویةة سبصور ركة للشاریةعقارات االستثملا
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٤٦

مة)(تتة للتقدیرات غير المؤكدةم المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسياحكألا-٤

للتقدیرات غير المؤكدة سيةالمصادر الرئي٢-٤

ير الملحوظة يب التقييم والمدخالت الهامة غأسال
الت طریقة  التالي  الجدول  قيقي یوضح  في  المستخدمة  للعيم  العادلة  القيمة  االستقار اس  با ثما ات  إل إلضافریة،  غير  ىة  الكبيرة  المدخالت 

تخدمة.الملحوظة المس
. ریةا ثمللعقارات االستياس القيمة العادلة بقأخذت الشركة أعلى وأفضل استخدام فيما یتعلق

مدخالت هامة غير ملحوظة أسلوب التقييم 
ملحوظة  ت غير الخالبين المدالعالقة 

القيمة العادلة ياس قو 

ل يم الدختقي) منهج ١
التقييم من خالل مقارنة المبيعاتمنهج) ٢
منهج المتبقي ) ٣

إلیجارات  - المتوقع  الزیادة  معدل 
ق السو 

عقارات تملك حر -
لتعهدات  - یخضع  حقوق  ال  أو 

ف أخرى والتزامات ألطرا 
صالحية قانونية ونظامية-
ا- ومساحةلعحالة  والموقع  قار 

األرض
رنة مقا لعقارات ية القيمة البيع-

في  نقص  /دیاداز  المقدرة  العادلة  القيمة 
حال: 

معدل الزیادة المتوقع إلیجارات  كان-
السوق أعلى 

أقل/  المعدلةدالت الخصم  معكانت-
أعلى 

ا- فئة كان  ضمن  یندرج  ال  لعقار 
التملك الحر 

تعهدا- ألي  یخضع  العقار  ت كان 
وحقوق والتزامات 

ألي  ك- یخضع  العقار  ان 
ذا قات/أحكامشعار إ تأ نونية  ثير  ات 

سلبي
أي  - یشوبه  العقار  كان 

ر عيوب/أضرا 
القيمة  - لتقلبات  یخضع  العقار  كان 

المجاورة راتالبيعية للعقا 

استهالك الممتلكات والمعدات
ي  ل الفعهالك  واالستتداد الموجو لبنلى االستخدام المتوقع  قدرة والتي تستند إلمعلى مدى األعمار االممتلكات والمعداتلفة  یتم استهالك تك

أي قيمة متبقية نظرًا ألنها تعتبرها اإلدارة  درجتلم  ية.والتقادم الفني الناتجة عن التغيرات والقيمة المتبقالمتوقع وبرنامج اإلصالح والصيانة  
وهریة.غير ج

لموسةلماالنخفاض في قيمة الموجودات غير ا 
الموج فتیتم تحدید   ارة إطفاء  یتم  الذيط  لنمأساس اعلىموسة  لملودات غير  المتوقع أن  لبند المستقبلية  القتصادیةاالفوائد  استهالكمن 
ي لذااالختبار موجودات غير الملموسة بناء على  في قيمة الانخفاض. تعتقد اإلدارة أنه ال یوجد  فنيالشركة والتقادم  المن قبلالموجودات

ي. مالالالتقریرما في تاریخ كتم من قبل الشركة



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٤٧

ت عداوممتلكات م-٥
رض ومباني  أ

هزة كمبيوتر  أج أثاث وتجهيزاتالمكاتب
وع المجمـــسياراتمعدات مكتيبة و 

درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
التكلفة  

٢٠٢٠٣٤٬٣١٤٬٧١١٩٬٣٦٦٬٢١٤٩٬٣٨٩٬٧٣٤٤٠٢٬٠٥٠٥٣٬٤٧٢٬٧٠٩دیسمبر٣١في  
٢٬٩٥٩٬٨٩٨-٢٬٢٨٦٬٠٠٠٢٨٩٬٣٥١٣٨٤٬٥٤٧ةافات خالل السنإض
٢٧٬٥٥٩-٣٧٬٢٦٤)٩٬٧٠٥(-تسویاتویل/  تح 
)٩١٬١٠١(-)٩١٬١٠١(--ستبعاداتإ

٢٠٢١٣٦٬٦٠٠٬٧١١٩٬٦٤٥٬٨٦٠٩٬٧٢٠٬٤٤٤٤٠٢٬٠٥٠٥٦٬٣٦٩٬٠٦٥دیسمبر ٣١كما في 
١٬٢٩٣٬٦٥١-١٬١٥٠١٬٢٩٢٬٥٠١-خالل السنةإضافات  

-----تسویاتویل/  تح 
)٦٬٦٠٠()٦٬٦٠٠(---اتعادإستب

٢٠٢٢٣٦٬٦٠٠٬٧١١٩٬٦٤٧٬٠١٠١١٬٠١٢٬٩٤٥٣٩٥٬٤٥٠٥٧٬٦٥٦٬١١٦دیسمبر ٣١كما في 
المتراكم  االستهالك

٢٠٢٠٩٬٢٦٦٬٨٧٩٩٬٢٨١٬٤٤٩٨٬٩١٠٬٣٢٩٣٢٠٬٦٤٦٢٧٬٧٧٩٬٣٠٣دیسمبر ٣١في كما 
١٬٠٢٩٬٦٥٣٦٢٬٧٠٩٣٥٧٬٨٧٧٣٤٬١٥٦١٬٤٨٤٬٣٩٥للسنةالمحمل  

)٣١٬١٩٧(-)٦١٬٩٧٧(٣٠٬٧٨٠-سویاتتیل/و تح 
)٩١٬١٠١(-)٩١٬١٠١(--إستبعادات

٢٠٢١١٠٬٢٩٦٬٥٣٢٩٬٣٧٤٬٩٣٨٩٬١١٥٬١٢٨٣٥٤٬٨٠٢٢٩٬١٤١٬٤٠٠دیسمبر ٣١كما في 
١٬١٠٥٬٨٥٣٨٧٬٩١٢٤٢٠٬٣٢٣٣٢٬٧٤٦١٬٦٤٦٬٨٣٤لسنةلملالمح 

)٦٬٦٠٠()٦٬٦٠٠(---إستبعادات
٢٠٢١١١٬٤٠٢٬٣٨٥٩٬٤٦٢٬٨٥٠٩٬٥٣٥٬٤٥١٣٨٠٬٩٤٨٣٠٬٧٨١٬٦٣٤مبر یسد٣١ي كما ف

القيمة الدفتریة  
٢٠٢٢٢٥٬١٩٨٬٣٢٦١٨٤٬١٦٠١٬٤٧٧٬٤٩٤١٤٬٥٠٢٢٦٬٨٧٤٬٤٨٢دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢١٢٦٬٣٠٤٬١٧٩٢٧٠٬٩٢٢٦٠٥٬٣١٦٤٧٬٢٤٨٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥دیسمبر ٣١كما في 

ة اإلمارات العربیة المتحدة. داخل دول وجودة ماتممتلكات والمعدال
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٤٨

موجودات غير ملموسة-٦

برامج كمبيوتر 
درهـم 

التكلفة
٢٠٢٠١٢٬١٧٥٬٩٩٤دیسمبر  ٣١في  

٢٬٠١٨٬٥٠٧السنةإضافات خالل  
)١٣٥٬٨٧٠(ویل/التعدیالتالتح

٢٠٢١١٤٬٠٥٨٬٦٣١دیسمبر  ٣١كما في  
٢٬٤٧٩٬٠١٠نةالسإضافات خالل  

٢٠٢٢١٦٬٥٣٧٬٦٤١دیسمبر ٣١في
مالمتراكإلطفاء  ا

٢٠٢٠٩٬٣٦٩٬٩٥٩دیسمبر  ٣١في  
١٬٠٥٩٬٣٣٦المحمل للسنة

)٧٧٬١١٤(التحویل/التعدیالت
٢٠٢١١٠٬٣٥٢٬١٨١دیسمبر  ٣١في  

٧٧٩٬٨٥٣للسنةلالمحم
٢٠٢٢١١٬١٣٢٬٠٣٤دیسمبر٣١في  

ریةالدفتلقيمة  ا
٢٠٢٢٥٬٤٠٥٬٦٠٧دیسمبر ٣١في  

٢٠٢١٣٬٧٠٦٬٤٥٠ر  دیسمب٣١كما في  

ستثماریةاالالعقارات -٧

٢٠٢٢٢٠٢١
هــم در درهــم

١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠١٨٠٬٨٠٤٬٥٩٥ینایر  ١في 
٤٤٥٬٨٥٠٣٬٨٩٩٬٥٥٥القيمة العادلة التغيرات في 

١٨٥٬١٥٠٬٠٠٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠سمبردی٣١في 
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٤٩

(تتمة) ةتثماریاالسلعقارات ا-٧

٢٠٢٢٢٠٢١
درهــم درهــم

القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة كلفة الت
١١٩٬٦٢٧٬٠٦٠١١٣٬٧٠٠٬٠٠٠١١٩٬٦٢٧٬٠٦٠١١٢٬٧٤٩٬٩٩٩األرض
٦٣٬١٥٦٬٤٣٩٧١٬٤٥٠٬٠٠٠٦٣٬١٥٦٬٤٣٩٧١٬٩٥٤٬١٥١مكاتبمباني  

١٨٢٬٧٨٣٬٤٩٩١٨٥٬١٥٠٬٠٠٠١٨٢٬٧٨٣٬٤٩٩١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠دیسمبر  ٣١

االستثماریةتتمثل   مالعقارات  وجزء  قطعتي أرض،  تجاري في  مبنى  من  االستثماریةالعقجميع  .ؤجر  اإلمارات ارات  دولة  داخل  موجودة 
العربية المتحدة. 

المؤهالت  لدیهملينيين مستقن خارجمقيميمن قبل  التي یتم تحدیدها  للعقاراتةالعادلة  ميالق في  تثماریةسااللعقارات  لمثل القيمة الدفتریة  تت
ة فس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس الفئة، والتي تخضع للمراجعتقع في نالعقاراتم  في تقييحدیثةوخبرة  المثبتةة  المهنية المناسب

قيمة السوقية.الات ومنهجالمبيعمنهج مقارنة و تقييم الدخلعلى أساس منهج لعادلةم االقيدید . تم تح ةنویمن قبل مجلس اإلدارة بصورة س

بالتقيبناًء على المدخالت المتعل٣كمستوى  ت االستثماریةالعقاراتصنيف  تم   ولتقدیر القيمةمات المستخدمة في تقدیر القيمة العادلة،يقة 
. األمثل واألفضلام داالستخ هوراتلعقالاليلحا ام عادلة تم افتراض ان االستخدال

كما یلي: كانیةثمار عقارات االستوالية المتعلقة غيلریف التشوالمصا دات اإلیجار  إن إیرا

٢٠٢٢٢٠٢١
ــــمدرهـدرهـــــم 

٥٬٣٥٠٬٩٤٠٦٬٢٣٨٬٧٨٠إیرادات اإلیجار
) ١٬٩٨٣٬٨٧٠() ١٬٨١٩٬٨٥٠(ليةمصاریف تشغي

٣٬٥٣١٬٠٩٠٤٬٢٥٤٬٩١٠إلیجارت اراداي إیصاف

ق ماليةي أورافاستثمارات-٨

موضحة كما یلي:الماليالتقریرركة كما في تاریخأوراق مالية للشفي االستثماراتإن

٢٠٢٢٢٠٢١
درهـــــمدرهـــــم االیضاح 

١٢٥٨٬٠٣٢٬٥٤٥٢٩٣٬٠٧٧٬٩١٢-٨ائرالخسباح أو ر األالية بالقيمة العادلة من خالل  موجودات م
بنـــود الـــدخل الشـــامل ل خـــالعادلـــة مـــنيمـــة الت ماليـــة بالقموجـــودا
٢١٠٧٬٨٢٢٬٨٣٥١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣-٨األخرى 

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠-تكلفة المطفأةموجودات مالية بال
) ٤٦٥٬٤٠١() ٤١٥٬٥٢٣(المتوقعةاالئتمانيةالخسارة  مخصص :  ناقصاً 

٣٦٥٬٤٣٩٬٨٥٧٤٠٧٬٩٥٤٬٨٥٤
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٠

ة)(تتمةليفي أوراق ماثماراتاست-٨

٢٠٢٢٢٠٢١
ـــــمدرهدرهـــــم 

يالقطاع الجغراف–في أوراق مالية استثمارات
١٤٨٬٨٥٩٬٠٢٧١٨٧٬٢٦٢٬٩٨٢العربية المتحدةدولة اإلمارات  داخل  
٢١٦٬٥٨٠٬٨٣٠٢٢٠٬٦٩١٬٨٧٢تحدةالعربية المات  مار دولة اإلخارج  

٣٦٥٬٤٣٩٬٨٥٧٤٠٧٬٩٥٤٬٨٥٤المجموع

لقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربااراتاالستثم١-٨
١١٩٬٧٧٦٬٦٩٨١٤١٬٥٩٦٬٦٩٣مدرجة–في حقوق ملكية  ماراتاستث

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠جةغير مدر –في حقوق ملكية  تاستثمارا
٨٠٬٣٧٥٬٩٢٧٨٩٬٩٤٥٬٦٨٤مدرجة–دات ثابتة  سندات ذات إیرا/ماراتاستث

٢١٠٬١٥٢٬٦٢٥٢٤١٬٥٤٢٬٣٧٧
ــة ــتثمارات نيابـــ ــن حـــــاملي الاالســـ ــوالصعـــ ــة بـــ ــات المرتبطـــ ــة بالمنتجـــ الخاصـــ

٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٥١٬٥٣٥٬٥٣٥)١٧ضاح  (إیبالوحدات
٢٥٨٬٠٣٢٬٥٤٥٢٩٣٬٠٧٧٬٩١٢المجموع

رى ود الدخل الشامل األخبنالل  خن القيمة العادلة مبتارامستثاال٢-٨
٥٣٬٠٩١٬٠٤٣٥١٬٢٠٩٬٩٠٩غير مدرجة–في حقوق ملكية  راتمااستث

٥٤٬٧٣١٬٧٩٢٤٩٬١٣٢٬٤٣٤مدرجة–سندات ذات إیرادات ثابتة  /استثمارات
١٠٧٬٨٢٢٬٨٣٥١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣المجموع

الخاصــة بــوالصالبالنيابــة عــن حــاملي ظ بهــا باســتثناء االســتثمارات المحــتفيــةالالمفــي األوراقاراتتثماالســ لــى فيمــا یلــي الحركــة ع
:طة بالوحداتبالمنتجات المرتب

خالل بنود الدخلالقيمة العادلة من ب
خرى شامل األال

ة من خالل األرباحالعادلبالقيمة 
أو الخسائر

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهـــم رهـــم ددرهـــم درهـــم 

١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣٥١٬٢٣٠٬٠٢٨٢٤١٬٥٤٢٬٣٧٧٢٠١٬٢٢٠٬٧٨٣ینایر١في  
١٥٬٠٤٩٬١٤٠٥١٬٣٠٦٬٢٤٢٩٣٬٤٢٠٬٦٠٥١٧٤٬٥٢٤٬٣٧٩لسنةل امشتریات خال

)١٤٧٬٩٠٣٬٥٤٩()١١٢٬٣١٣٬١٥٨(--السنةإستبعادات خالل
١٣٬٧٠٠٬٧٦٤)١٢٬٤٩٧٬١٩٩()٢٬١٩٣٬٩٢٧()٧٬٥٦٨٬٦٤٨(غير في القيمة العادلةالت

١٠٧٬٨٢٢٬٨٣٥١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣٢١٠٬١٥٢٬٦٢٥٢٤١٬٥٤٢٬٣٧٧دیسمبر  ٣١في  



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥١

) تمة(تليةمافي أوراقتثماراتاس-٨

الشامل الدخل  بنود  من خالل  القيمة العادلةبمدرجة  الستثمارات  االمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والستثمارات  االإن
(انظر ٢١.٩- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(هم  شيء در العادلة  قيمة  بى خر األ ممنوح للشركة  مقابل قرض  البنوك  مليون درهم) مرهونة ألحد 

. ٢٠٢٢تم سداد القرض البنكي في أغسطس ).١٦إیضاح  

المتوقعة:يةالئتماناة  الخسار صصركة مخ فيما یلي ح 
٢٠٢٢٢٠٢١
ــــمدرهـدرهـــــم 

٤٦٥٬٤٠١٤٢٤٬٨٥١لسنةي بدایة اد كما فالرصي
٤٠٬٥٥٠-السنةالكستها

-) ٤٩٬٨٧٨(السنةخالل  عكس
٤١٥٬٥٢٣٤٦٥٬٤٠١السنةالرصيد كما في نهایة 

في   معينة،  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما  ثابت  دخل  سندات  في  استثمار  الشركة  درهم٦٬٥قيمةبلدى  و مليون  فئة ضمن  كان، 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالستثمارات  اال حول مجموعة سلبيةالخبار  بعض األ، انتشرت  بعد نهایة السنة. إال أنهمدرجة 
یشهد تطورًا في األحداثمازال الموقف  .  في االنخفاضأت أسعار أسهم الشركات ذات العالقةبد،  الحين. ومنذ ذلك  السنداتتلكصدرمُ 
ار.االستثمتقييم بشأن هذا أنه ليس هناك مخاطر ت بعد صحة تلك المزاعم، وعليه ترى الشركةثبَ م یُ ول

ات ر اثم ستتركيز اال
فيالتأ ةهيئحددت   المتح ارات  اإلمةلدو مين  فئا رمخاطلل ياإلجمالتعرضللأقصى  حد  دةالعربية  كتساالتلمختلف  في  ثمار.  ٣١ما 

رج االمارات وق الملكية داخل وخا الفئات وبالتحدید أدوات حقفي بعضالمسموح بهثمارات أكثر من الحداستركةالش، لدى  ٢٠٢٢یسمبر  د
ى. ر خ األ الدین دوات أالودائع و ة، و حدلمتالعربية ا

لتأمينإعادة اعقوداتوموجودتأمين مطلوبات عقود ال-٩
٢٠٢٢٢٠٢١

درهـــــمرهـــــم د
التأمينود قمطلوبات ع

٢٣١٬٩٥٠٬٤٢٤٢٢٨٬٥٢٦٬٩١٨یة والمخاطر السار مطالبات مبلغ عنها لم تتم تسویتها
١١١٬٤٩٦٬٠٩٤٨٨٬٠٩٨٬٩٤٢مطالبات حدثت لكن لم یتم اإلبالغ عنها 

٨٠٬٥٣٣٬٢٨٩٩٦٬٨١٧٬٧٣٩الحياةين على  تأمصنادیق
٢٦٣٬٧٨٩٬٤٣٦٢٤٥٬٩٨٠٬٦٠٦لمحققة ا غير أقساط التأمين 

٦٨٧٬٧٦٩٬٢٤٣٦٥٩٬٤٢٤٬٢٠٥مالي مطلوبات عقود التأمين، إجماليإج
عقود التأمينموجودات

١٧٣٬٩١١٬٢٩٢١٧٣٬٥٥٥٬٧٤٦یة والمخاطر السار مطالبات مبلغ عنها لم تتم تسویتها
٦٨٬٤٥٧٬٠٥٤٤٦٬٩٨٠٬٥٨٦غ عنها م یتم اإلبالت حدثت لكن ل مطالبا

٩٬٣٧١٬٦٦٩١٨٬٣٣٣٬١٨٥صنادیق تأمين على الحياة
١٢٦٬٨٨٨٬٨١٦١٢١٬٦٨٣٬٨٧٩المحققة أقساط التأمين غير 

٣٧٨٬٦٢٨٬٨٣١٣٦٠٬٥٥٣٬٣٩٦إجمالي حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين 
الصافي

٥٨٬٠٣٩٬١٣٢٥٤٬٩٧١٬١٧١یة والمخاطر السار سویتهاعنها لم تتم تت مبلغطالبام
٤٣٬٠٣٩٬٠٤٠٤١٬١١٨٬٣٥٦عنها الغ ب مطالبات حدثت لكن لم یتم اإل

٧١٬١٦١٬٦٢٠٧٨٬٤٨٤٬٥٥٤)٢-٩صنادیق تأمين على الحياة (إیضاح  
١٣٦٬٩٠٠٬٦٢٠١٢٤٬٢٩٦٬٧٢٨أقساط التأمين غير المكتسبة 

٣٠٩٬١٤٠٬٤١٢٢٩٨٬٨٧٠٬٨٠٩



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٢

) (تتمةإعادة التأمينعقودوموجوداتلتأمينمطلوبات عقود ا-٩

وبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل السنة، كانت كما یلي :إن التغيرات في مطل١-٩

٢٠٢٢٢٠٢١

الي إجمصافي حصة معيدي التأمينإجمالي 
معيدي  حصة
ي صافن أميالت

درهـــــممرهــــددرهــــمـــــمدرهدرهــــم م رهــــد

٢٢٨٬٥٢٦٬٩١٨١٧٣٬٥٥٥٬٧٤٦٥٤٬٩٧١٬١٧٢٢٢٠٬٩١٤٬٧٧٣١٧٧٬٥٢٧٬٦١٧٤٣٬٣٨٧٬١٥٦یةوالمخاطر السار ها لم تتم تسویتهاعنمطالبات مبلغ
٨٨٬٠٩٨٬٩٤٢٤٦٬٩٨٠٬٥٨٦٤١٬١١٨٬٣٥٦٩٤٬٠٦٥٬٩١٢٥٦٬٠٦٩٬٠٦٥٣٧٬٩٩٦٬٨٤٧مطالبات حدثت لكن لم یتم اإلبالغ عنها

٣١٦٬٦٢٥٬٨٦٠٢٢٠٬٥٣٦٬٣٣٢٩٦٬٠٨٩٬٥٢٨٣١٤٬٩٨٠٬٦٨٥٢٣٣٬٥٩٦٬٦٨٢٨١٬٣٨٤٬٠٠٣لسنةفي بدایة االمجموع
)١٦٦٬٦٤٦٬٥٩٦()١٤٧٬١٧٨٬١٦٨()٣١٣٬٨٢٤٬٧٦٤()١٨٣٬١٢٣٬٥٣٨()١٧٦٬٢٧٧٬٩٨٨()٣٥٩٬٤٠١٬٥٢٦(مطالبات مسددة خالل السنة

٣٨٦٬٢٢٢٬١٨٤١٩٨٬١١٠٬٠٠٢١٨٨٬١١٢٬١٨٢٣١٥٬٤٦٩٬٩٣٩١٣٤٬١١٧٬٨١٨١٨١٬٣٥٢٬١٢١باتمطلو في الالزیادة
٣٤٣٬٤٤٦٬٥١٨٢٤٢٬٣٦٨٬٣٤٦١٠١٬٠٧٨٬١٧٢٣١٦٬٦٢٥٬٨٦٠٢٢٠٬٥٣٦٬٣٣٢٩٦٬٠٨٩٬٥٢٨السنةایةالمجموع في نه

٢٣١٬٩٥٠٬٤٢٤١٧٣٬٩١١٬٢٩٢٥٨٬٠٣٩٬١٣٢٢٢٨٬٥٢٦٬٩١٨١٧٣٬٥٥٥٬٧٤٦٥٤٬٩٧١٬١٧٢یةوالمخاطر السار مطالبات مبلغ عنها لم تتم تسویتها
١١١٬٤٩٦٬٠٩٤٦٨٬٤٥٧٬٠٥٤٤٣٬٠٣٩٬٠٤٠٨٨٬٠٩٨٬٩٤٢٤٦٬٩٨٠٬٥٨٦٤١٬١١٨٬٣٥٦یتم اإلبالغ عنهاالبات حدثت لكن لم مط

٣٤٣٬٤٤٦٬٥١٨٢٤٢٬٣٦٨٬٣٤٦١٠١٬٠٧٨٬١٧٢٣١٦٬٦٢٥٬٨٦٠٢٢٠٬٥٣٦٬٣٣٢٩٦٬٠٨٩٬٥٢٨السنةایة المجموع في نه

مكتسبة غيرتأمين أقساط
٢٤٥٬٩٨٠٬٦٠٦١٢١٬٦٨٣٬٨٧٩١٢٤٬٢٩٦٬٧٢٧٢٢٦٬٤٨٧٬٤٩١١١١٬٤٩٠٬٣٢١١١٤٬٩٩٧٬١٧٠ي بدایة السنةالمجموع ف

١٧٬٨٠٨٬٨٣٠٥٬٢٠٤٬٩٣٧١٢٬٦٠٣٬٨٩٣١٩٬٤٩٣٬١١٥١٠٬١٩٣٬٥٥٨٩٬٢٩٩٬٥٥٧)١٩خالل السنة (إیضاح الزیادة صافي 
٢٦٣٬٧٨٩٬٤٣٦١٢٦٬٨٨٨٬٨١٦١٣٦٬٩٠٠٬٦٢٠٢٤٥٬٩٨٠٬٦٠٦١٢١٬٦٨٣٬٨٧٩١٢٤٬٢٩٦٬٧٢٧ع في نهایة السنةمو جالم



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٣

) (تتمةإعادة التأمينعقودين وموجوداتمطلوبات عقود التأم-٩
على الحياةصندوق التأمين٢-٩

صافيإجمالي
درهمدرهـم

٢٠٢٠٨٢٬١٩٥٬١٩٢٧٣٬٦٤٩٬٤٧١ر  دیسمب٣١كما في 
١٤٬٦٢٢٬٥٤٧٤٬٨٣٥٬٠٨٣)نقصلاادة / (الزی

٢٠٢١٩٦٬٨١٧٬٧٣٩٧٨٬٤٨٤٬٥٥٤ر  دیسمب٣١كما في 
)٧٬٣٢٢٬٩٣٤()١٦٬٢٨٤٬٤٥٠() لنقصا(/ الزیادة

٢٠٢٢٨٠٬٥٣٣٬٢٨٩٧١٬١٦١٬٦٢٠دیسمبر ٣١كما في 

طور المطالباتجدول ت٣-٩
سنة التأمين 

اإلجمالي ٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢ثدا سنة الح 
درهـــم درهـــم درهـــم ـــم درهدرهـــم 

اإلجمالي 
صافي تق دیر 

ت لبا طا المتكاليف  
المتكبدة

سنة  ف- نهایة  ي 
٢٠٥٬٥٩٦٬٣٨٢١٩٢٬١٥٣٬٤٢٤٢١٢٬٣٠١٬٥٥٧٤٢٨٬٨٠٠٬٦٣٩١٬٠٣٨٬٨٥٢٬٠٠٢التأمين 

٨٢٢٬٤٣١٬١٧٣-٢٦٤٬٥١٦٬٦٣٣٢٤٧٬١٤٤٬٧٧٨٣١٠٬٧٦٩٬٧٦٢احدةو سنة عدب-
٦٠٨٬٥٧٤٬٢٢٦--٢٧٤٬٤٩٩٬٥٥٦٣٣٤٬٠٧٤٬٦٧٠بعد سنتين-
٢٩٠٬٢٨١٬٤٣٤---٢٩٠٬٢٨١٬٤٣٤بعد ثالث سنوات -
الحالي ا لتقدیر 
٢٩٠٬٢٨١٬٤٣٤٣٣٤٬٠٧٤٬٦٧٠٣١٠٬٧٦٩٬٧٦٢٤٢٨٬٨٠٠٬٦٣٩١٬٣٦٣٬٩٢٦٬٥٠٥المتكبدة طالباتملل
المتراكمة ال دفعات 

) ١٬٠٤٢٬٦٨١٬٥٨٠() ٢٣٨٬٦٤٣٬٤٠٤() ٢٧١٬٩٢٦٬١٦٥() ٢٥٤٬٢٣٥٬٠١١() ٢٧٧٬٨٧٧٬٠٠٠(حتى تاریخه 
المطلوبات بند  

١٢٬٤٠٤٬٤٣٤٧٩٬٨٣٩٬٦٥٩٣٨٬٨٤٣٬٥٩٧١٩٠٬١٥٧٬٢٣٥٣٢١٬٢٤٤٬٩٢٥المثبت
المطلوبات بند  

بالسنوات لمتعلقا
السابقة 

١٧٬٥٠١٬١٥٥

المطلوبات  مإج الي 
بيان المدر  في  جة 

٣٣٨٬٧٤٦٬٠٨٠المركز المالي 

الصافي 
صا  في تقدیر 

البات المطتكاليف  
المتكبدة

سنة  - نهایة  في 
١٠٣٬١٤٣٬٠٨٠٩٨٬٩١٤٬٩٨٤١١٤٬٧٦٢٬٥٢٠٢٠١٬٤٢٣٬٠٣١٥١٨٬٢٤٣٬٦١٥مين التأ 
٤٠٨٬٢٥٩٬٠٨٧-١٢٩٬٠٦٢٬٥٩٨١٢٢٬٤٠٩٬١٢٤١٥٦٬٧٨٧٬٣٦٥واحدةنة بعد س-
٢٦٦٬٩٥٩٬٩١٧--١٣٥٬٠٤٠٬٣٢٢١٣١٬٩١٩٬٥٩٥بعد سنتين-
١٤١٬٣٨١٬٤٦٧---١٤١٬٣٨١٬٤٦٧بعد ثالث سنوات -

الحال التقدی  ي ر 
١٤١٬٣٨١٬٤٦٧١٣١٬٩١٩٬٥٩٥١٥٦٬٧٨٧٬٣٦٥٢٠١٬٤٢٣٬٠٣١٦٣١٬٥١١٬٤٥٨ة تكبدللطالبات الم

الم كمة راتالدفعات 
) ٥٣٥٬٥٢٢٬٤٠٤() ١٣١٬٤٦٥٬٣٠١() ١٤٢٬٢٢٣٬٩٣٤() ١٢٦٬٠٢٠٬٧٢٨() ١٣٥٬٨١٢٬٤٤١(حتى تاریخه 
المطلوبات بند  

٥٬٥٦٩٬٠٢٦٥٬٨٩٨٬٨٦٧١٤٬٥٦٣٬٤٣١٦٩٬٩٥٧٬٧٣٠٩٥٬٩٨٩٬٠٥٤المثبت
بات المطلو بند  

ات سنو بالالمتعلق
١٬٧٧٤٬١٩٧قة الساب

٩٧٬٧٦٣٬٢٥١ *



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٤

) (تتمةإعادة التأمينعقودين وموجوداتمأتد المطلوبات عقو -٩

)هتتم(طور المطالباتجدول ت٣-٩

مسددة والمطالبات التي حدثت ولم یتم اإلبالغ عنها، باستثناء إجمالي احتياطي  لمطالبات المبلغ عنها غير الال فقط احتياطيات  تشم*  
یبلغ  الساریةالمخاطر   یبلغ  مل٤.٧الذي  الذي  الساریة  احتياطي المخاطر  كما في  ٣.٣يون درهم وصافي  دیسمبر ٣١مليون درهم 

درهم). مليون ٤.٨-مليون درهم، صافي ٦.٣-إجمالي -٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢

ي عن المخصصات الفنية ر املخص تقریر الخبير االكتو ٤-٩

جدیدة الصادرة  ة المالية ال تنظيميلقوانين الت اوفقًا لمتطلبا بير اكتواري مستقل  ن قبل خ لتأمين متم إجراء التقدیر االكتواري لمطلوبات عقود ا 
تم إجراء تقدیرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات التي  یلتأمين.والمتعلق بشركات ووكالء ا٢٠٠٧ة نسل٦م ادي رقبموجب القانون االتح 

ال بتاریخ  عنها  اإلبالغ  یتم  ولم  الحدثت  با تقریر  امالي  من  مجموعة  القيا ستخدام  االكتواریة،مطالبالتوقعفي  سيةلتقنيات  إلى ة  استنادًا 
. لعكسياالنحراف لحالية التي قد تتضمن هامشًا  لاتتراضا واالف البيانات التجریبية

االحتياطيات إجمالي 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

اإلجمالي التأمينات العامةالتأمين على الحياة 
درهـــمدرهـــمـمدرهــ

ضمنة (متات غير المسددةلبمطاالعكس
٢٦٬٨٣٠٬٣٤٥٣١٦٬٦١٦٬١٧٣٣٤٣٬٤٤٦٬٥١٨)هاالمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عن

٢٬٠١٢٬٦٥٠٢٦١٬٧٧٦٬٧٨٦٢٦٣٬٧٨٩٬٤٣٦نط التأميأقسا
٨٠٬٥٣٣٬٢٨٩-٨٠٬٥٣٣٬٢٨٩التأمين على الحياةصندوق 

١٠٩٬٣٧٦٬٢٨٤٥٧٨٬٣٩٢٬٩٥٩٦٨٧٬٧٦٩٬٢٤٣

٢٠٢١دیسمبر ٣١
يجمالاإلامةالتأمينات الع لحياة اىالتأمين عل

درهـــم درهـــم درهـــم 
لمسددة (متضمنة بات غير االمطالكسع

٣١٬٢٥٢٬٩٨٨٢٨٥٬٣٧٢٬٨٧٢٣١٦٬٦٢٥٬٨٦٠المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها)
٢٬١٦٣٬٨٨٦٢٤٣٬٨١٦٬٧٢٠٢٤٥٬٩٨٠٬٦٠٦أقساط التأمين

٩٦٬٨١٧٬٧٣٩-٩٦٬٨١٧٬٧٣٩الحياةن على ميأالتصندوق 
١٣٠٬٢٣٤٬٦١٣٥٢٩٬١٨٩٬٥٩٢٦٥٩٬٤٢٤٬٢٠٥



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٥

) (تتمةإعادة التأمينعقودين وموجوداتمأتد العقو مطلوبات  -٩

(تتمة)ي عن المخصصات الفنيةر املخص تقریر الخبير االكتو ٤-٩

االحتياطياتصافي 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

ي اإلجمالالتأمينات العامةالتأمين على الحياة 
ـمرهــدهـــمدر ـــمدره

ة (متضمنة المطالبات غير المسددعكس
٦٬٢٣٥٬٧٨٣٩٤٬٨٤٢٬٣٨٩١٠١٬٠٧٨٬١٧٢غير المبلغ عنها)المتكبدة و ت المطالبا

١٬١١٦٬٤٠٥١٣٥٬٧٨٤٬٢١٥١٣٦٬٩٠٠٬٦٢٠نأقساط التأمي
٧١٬١٦١٬٦٢٠-٧١٬١٦١٬٦٢٠التأمين على الحياةصندوق 

٧٨٬٥١٣٬٨٠٨٢٣٠٬٦٢٦٬٦٠٤٣٠٩٬١٤٠٬٤١٢

٢٠٢١دیسمبر ٣١
اإلجماليالتأمينات العامةى الحياة التأمين عل

ـم درهــم درهـــ درهـــم 

لبات غير المسددة (متضمنة المطاعكس
٧٬٦٩١٬٩٣٠٨٨٬٣٩٧٬٥٩٨٩٦٬٠٨٩٬٥٢٨)ت المتكبدة وغير المبلغ عنهابالاالمط

١٬١٦٩٬٢٧٢١٢٣٬١٢٧٬٤٥٥١٢٤٬٢٩٦٬٧٢٧أقساط التأمين
٧٨٬٤٨٤٬٥٥٤-٧٨٬٤٨٤٬٥٥٤ةالتأمين على الحياصندوق 

٨٧٬٣٤٥٬٧٥٦٢١١٬٥٢٥٬٠٥٣٢٩٨٬٨٧٠٬٨٠٩

مدینة وأخرى تأمين ذمم  -١٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهـــــمدرهـــــم 

٣١٬٢٦٣٬٤٥٧٤٣٬٦٤٣٬١٦٧نة ين مدیأمأقساط ت
٢٠٬٤٠٢٬٢٨٣٢٦٬٩٦٣٬٠١٨تأمين شركات إعادة 

١١٤٬٥٣٦٬٥٧٥٩٤٬١٩٠٬٧٨٣وكالء ووسطاء تأمين 
١٢٬٣٦١٬٨٥٣٦٬٧٦٨٬٥٣٣عالقة ات من أطراف ذقةمبالغ مستح

١٧٨٬٥٦٤٬١٦٨١٧١٬٥٦٥٬٥٠١
)٧٬٦٢٤٬٦٠٢()٩٬١٤٤٬٦٤٣(المتوقعة االئتمانية: مخصص الخسارة اقصاً ن

١٦٩٬٤١٩٬٥٢٥١٦٣٬٩٤٠٬٨٩٩

٥٬٥٨٥٬١٩٠٣٬١٨٦٬٢٩٤مستحقة یرادات أخرى فوائد وإ
٢٩٬٣٥٩٬١٦٨٢٧٬٥٢٩٬٦٥٧مؤجلة اذاستحو اليف تك
٢٬١٥٤٬٩٩٤٢٬٨٣٨٬٨٠٨دمة دفعات مق صاریف و م

٦٬٥٠٩٬٢٤٣١٠٬٤٧٦٬٨٢٨ذمم مدینة أخرى 

٢١٣٬٠٢٨٬١٢٠٢٠٧٬٩٧٢٬٤٨٦



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٦

(تتمة) مدینة وأخرى تأمين ذمم  -١٠
كما یلي:المتوقعةمانيةاالئتالخسارة لى مخصص الحركة عكانت

٢٠٢٢٢٠٢١
درهـــــمدرهـــــم 

٧٬٦٢٤٬٦٠٢٩٬٥٥٥٬٧٦٨لرصيد كما في بدایة السنة ا
) ١٬٩٣١٬١٦٦(١٬٥٢٠٬٠٤١سنة لالل اخ)س عك( /مخصص

٩٬١٤٤٬٦٤٣٧٬٦٢٤٬٦٠٢السنة نهایة الرصيد كما في 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٧

(تتمة) مدینة وأخرى ين تأمذمم  -١٠
هو كالتالي:م التأمين المدینة إن تحليل أعمار الذم

المجموع ة غير مخصصة أرصدم یو ٣٦٥أكثر من یوم٣٦٥- ١٨١من وم ی١٨٠- ٩١من بوم ٩٠من أفل٢٠٢٢

٣١٬٢٦٣٬٤٥٧)٤٬٧٣٥٬٠٢٦(٢٤٬١٢٦٬٢٨٦٢٬٥٤٣٬١٣٥٥٬٣٢٩٬٥٨٥٣٬٩٩٩٬٤٧٧تأمين مدینة أقساط 
٢٠٬٤٠٢٬٢٨٣-١٦٬٩٠٧٬٣٩٣٥٧٩٬٣٧٣٣٨٧٬٣٠٢٢٬٥٢٨٬٢١٥ات إعادة تأمين شرك

١١٤٬٥٣٦٬٥٧٥-٩٨٬٧٧٦٬٩٣٧٧٬٩٠٥٬٢٦٧٥٬٩٦٤٬٦٠٥١٬٨٨٩٬٧٦٦تأمين وكالء /وسطاء
١٢٬٣٦١٬٨٥٣-٤٬٤٩٦٬٣٠٥٥٬٥٩٨٬٨٦٠١٬٧٤٠٬٨٧٥٥٢٥٬٨١٣ذات عالقة أطراف مبالغ مستحقة من 

١٧٨٬٥٦٤٬١٦٨)٤٬٧٣٥٬٠٢٦(١٤٤٬٣٠٦٬٩٢١١٦٬٦٢٦٬٦٣٥١٣٬٤٢٢٬٣٦٧٨٬٩٤٣٬٢٧١االجمالي 

المجموع ة غير مخصصة أرصد م یو ٣٦٥أكثر من یوم ٣٦٥-١٨١من یوم ١٨٠-٩١من بوم ٩٠أفل من ٢٠٢١

٤٣٬٦٤٣٬١٦٥) ٤٬٣٥٤٬٨٣١(٣٦٬٦٦١٬٩٢٠٣٬٤٠٩٬٦١١٤٬٩٥٤٬٣٢١٢٬٩٧٢٬١٤٤ینة د اط تأمين مأقس
٢٦٬٩٦٣٬٠١٨) ٢٬٣٠٢٬٦٩٧(١٣٬٢٣٢٬٨٧٢٧٬٠٧١٬٩٢٣١٬٢٨٥٬٧٩٧٧٬٦٧٥٬١٢٣أمين إعادة تشركات 
٩٤٬١٩٠٬٧٨٣-٨١٬٦٤٦٬٩٣٦١٠٬٤٢٢٬٦٩٣١٬٣١٢٬٥١٨٨٠٨٬٦٣٦تأمين وكالء /وسطاء
٦٬٧٦٨٬٥٣٥-١٬٥٩١٬٧٧٠٤٬٥٢٦٬٤٨٩٦١٧٬٨٧٩٣٢٬٣٩٧ة قراف ذات عال طستحقة من أمبالغ م
١٧١٬٥٦٥٬٥٠١) ٦٬٦٥٧٬٥٢٨(١٣٣٬١٣٣٬٤٩٨٢٥٬٤٣٠٬٧١٦٨٬١٧٠٬٥١٥١١٬٤٨٨٬٣٠٠ي االجمال



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٥٨

یة وشبه النقدیةنقدال-١١
٢٠٢٢٢٠٢١
ــــمدرهـدرهـــــم 

٢٢٢٬٣٧٨٢٢٬٥٩٦ندوق في الصنقد
١٢٦٬١٨٥٬٠٩٢٦٤٬٤١٦٬٦٣٦بنوكالنقد لدى  

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلزاميةودیعة
٢٠٩٬٠٢٧٬٧٥٥٢٣٧٬٩٤٤٬٨١٢ثابتةودائع  
)٤١٬٤٧٥()٤٥٬٠٣١(المتوقعةاالئتمانيةالخسائر  : مخصص ناقصاً 

٣٤٥٬٣٩٠٬١٩٤٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩وكى البنإجمالي النقد وأرصدة لد
)٢٤٧٬٩٤٤٬٨١٢()٢١٩٬٠٢٧٬٧٥٥(هرد أكثر من ثالثة أشبعائع تستحقد: و اقصاً ن

١٢٦٬٣٦٢٬٤٣٩٦٤٬٣٩٧٬٧٥٧دیةة وشبه النقدیالنق

لضمان غير المفرج عنه. هامش ابشأنمليون درهم إماراتي ودیعة مقيدة ١.٣تشمل النقدیة وشبه النقدیة 

. ٢٠٠٧لسنة ٦رقم تحاديللقانون اال٤٢ظ بها وفقًا للمادة رقم  ففي ودائع بنكية محتالقانونيةتتمثل الودائع 

مليون ٢١.٦-٢٠٢١دیسمبر  ٣١(٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  مليون درهم١٧.٦انل خطابات ضمنة مقاب و رهملثابتة الالودائع ابلغت
). ٢٤(إیضاح درهم)

ًا). سنوی ٪٢٬٨٥إلى ٪٠.٤-٢٠٢١(٢٠٢٢نة سالالل  خ سنویًا ٪٤٬٣٥إلى ٪٠٬٨٥دل فائدة بنسبة بينحمل هذه الودائع معت

كما یلي: ةالمتوقع نيةاالئتماالخسائر  خصصمعلىحركةانت الك
٢٠٢٢٢٠٢١
ــمــدرهـدرهـــــم 

٤١٬٤٧٥٤١٬٧٥٨السنة ما في بدایة  كالرصيد  
)٢٨٣(٣٬٥٥٦ة لسن ل)كس ع( مخصص / 

٤٥٬٠٣١٤١٬٤٧٥السنة في نهایة الرصيد كما 

المالرأس -١٢
٢٠٢٢٢٠٢١

هـــــمر دــم درهـــ
ع بالكامل مدفو وال صدر  الم
١٤٩٬٩٥٤٬١١٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢) همللسدرهم ١قيمة  سهم عادي بون ملي١٤٩٬٩٥٤٬١١٢(

وعامقانونياحتياطي-١٣
للنظاوفقً  للشركة  ا  األساسي  بمتطلباتلوفقاً  وم  (اإلقانونالالمرسوم  رقم  لسنة  ٣٢تحادي  الشركة (وتعدیالتھ)٢٠٢١)  تقوم   ،

٪ ٥٠یًا  وا ا اإلحتیاطي مسھذرصید  یصبحقانوني حتى  الحتیاطي  إلى اإلسنویة، إن وجدت،  ح المن صافي األربا ٪١٠لبتحوی
الم  رأس  المدفوع.من  األساسي  وفًقا  ا  كمال  تحویل  للشركة للنظام  إنمن  ٪١٠یمكن  السنویة،  األرباح  إصافي  لى وجدت، 

یصبح قتراح مجلس اإلدارة أو عندمابناَء على إادیة  الع بل الجمعیة العمومیةقیل من  اإلحتیاطي العام حتى یتم إیقاف ھذا التحو 
مال المدفوع للشركة. من رأس ال ٪٥٠ویاً ا سذا اإلحتیاطي مھرصید

اإلی إستخدام  التيحتیاطي  مكن  لألغراض  العامة  العام  الجمعیة  توصیةلتحددھا  على  بناًء  بلغ .اإلدارة مجلسلمساھمین 
. ٢٠١٧خالل ٪ من رأس المال ٥٠ام نوني واالحتیاطي العاطي القاالحتیا 



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
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٥٩

نادة التأميإعحتياطي ا-١٤

خص٢٠٢١لسنة  )٢٣ة ھیئة التأمین رقم (من قرار مجلس إدار٣٤وفًقا للمادة   من إجمالي ٪٠٫٥كة مبلغ یعادل  صت الشر، 
لتأمین المتنازل عنھا الحتیاطي إعادة التأمین.دة اأقساط إعا

.نی عام ھیئة التأمر طیة من مدی دون موافقة خھذا االحتیاطياستبعادوال یجوز عام االحتیاطي عاما بعد كم ھذایترا

للموظفيننهایة الخدمةمخصص تعویض-١٥

:یليكماطلوباتند المبلى صافي لحركة عتتمثل ا
٢٠٢٢٢٠٢١

درهـــــمهـــــم در 
١١٬٦٥١٬٧٦٣١٢٬٤٣٢٬٤٦٨الرصيد في بدایة السنة 

٢٬١٢٤٬٠٣٦١٬٤٨٥٬٩٧٠یرادات خالل السنة المحملة على اإلبالغالم
) ٢٬٢٦٦٬٦٧٥() ٤٨٥٬٠٢٢(السنة ع خالل فو المد 

١٣٬٢٩٠٬٧٧٧١١٬٦٥١٬٧٦٣

خرى ن دائنة وأذمم تأمي-١٦
٢٠٢٢٢٠٢١

درهـــــمــــم درهـ
٧٣٬٣٣٢٬٩٠٢٥٣٬٩٧١٬٨٧٩شركات التأمين 

٥٣٬٨٦٧٬٩٠٨٧٦٬٥٢٩٬٦٢٠ين شركات إعادة التأم
٧٢٬٨٥٥٬٠٢٣٥٩٬٠٦٤٬٤٣٣ها أقساط تأمين محتفظ باحتياطي

٣٥٤٬٥١٦٢٨٠٬٧٨٣ف ذات عالقة ألطرامبالغ مستحقة
١٩٬٣٥٨٬٦١٦١٦٬٧٢٥٬٧٣٤لمؤجلة التأمين اعموالت إعادة

١١٬٠٦٥٬٠٧٧٢١٬٨٢٨٬٤٨٨مصاریف مستحقة 
٩٣٣٬٣٠٩١٬٧٥٣٬٦٦٥ة دائنت عموال

١٠٬١٩٣٬١٧٤١١٬٨١٨٬٨٤٩خرى ذمم دائنة أدة صر أ
٢٤١٬٩٦٠٬٥٢٥٢٤١٬٩٧٣٬٤٥١
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٦٠

جات المرتبطة بالوحداتبالمنتاصة التأمين الخالصبو ع إلى حاملي  لغ المستحقة الدفالمبا-١٧

على النحو التالي:حركة خالل السنةكانت ال
٢٠٢٢٢٠٢١

درهـــــمـــم درهــ
٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٧٬٤٠٦٬١٤٨ینایر  ١كما في 

١٩٬١٥١٬٤٩٤١٥٬٥٠٦٬٨٤٠بوالص اللة ن قبل حممغ المستثمر المبل 
رجاع من قبل  ستحقاق/إستحلة اإلسترداد/إالمسحوب في مر المبلغ

)١٧٬١٦٦٬٣٨٨()١١٬٠٤٩٬٣٠٢(بوالص ال حملة 
٥٬٧٨٨٬٩٣٥)١١٬٧٥٧٬٨٠٧(دلة التغير في القيمة العا

التأمين الخاصة  بوالصلدفع إلى حاملي ا تحقةغ المسالمبال
٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٥١٬٥٣٥٬٥٣٥رتبطة بالوحدات لملمنتجات ابا

ةكيروض البنالق-١٨

كة نــك مضــمون مقابــل اســتثمارات الشــر البقــرض، أوفــت الشــركة بالتزامهــا التعاقــدي وســددت القــرض.٢٠٢٢دیســمبر ٣١كمــا فــي 
معــدل ) ویحمــل ٧(إیضــاح )هــميــون در مل٢١٬٩-٢٠٢١دیســمبر ٣١ال شــيء درهــم (الــدین التــي تبلــغ قيمتهــا العادلــةفــي أدوات 

ًا.وی٪ سن٠.٥ليه  إبالدوالر األمریكي لشهر واحد مضافاً وریباالي معدلاو فائدة یس

ساط التأمينصافي أق-١٩
٢٠٢٢٢٠٢١

ــمدرهـــهـــــم در 
لتأمين المكتتبةي أقساط اإجمال

٦٥٠٬٢٣٣٬٧٤٠٦٤٥٬٨٠٢٬٩٠٠إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
) ١٩٬٤٩٣٬١١٥() ١٧٬٨٠٨٬٨٣٠() ١-٩اح یض(إةالمحققرغي اط التأمين التغير في أقس 

٦٣٢٬٤٢٤٬٩١٠٦٢٦٬٣٠٩٬٧٨٥
ة التأمين  أقساط إعاد

٣٤٥٬٢٠١٬٨٣٠٣٥٢٬٦٤٠٬١٤٠عنها المتنازللتأميناحصة معيدي 
) ١٠٬١٩٣٬٥٥٨() ٥٬٢٠٤٬٩٣٧() ١-٩(إیضاح المحققةغيرالتغير في أقساط التأمين 

٣٣٩٬٩٩٦٬٨٩٣٣٤٢٬٤٤٦٬٥٨٢
٢٩٢٬٤٢٨٬٠١٧٢٨٣٬٨٦٣٬٢٠٣في إیرادات أقساط التأمينصا
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٦١

خرى األستثماراتاالمندخلالصافي -٢٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهـــــدرهـــــم 

٦٬٢١٠٬٩٠٧٥٬٤٩٩٬٧١٨أرباح إیرادات توزیعات 
١٥٬٢٢٦٬١٨٨١٤٬٠٤٨٬٩٤٣ثماراتاستمن المحققة األرباح

مالية بالقيمة العادلة  ستثماراتامنالمحققة  غير رباحاأل/)ئر الخسا(
من خالل  
١٣٬٧٠٠٬٧٦٤) ١٢٬٤٩٧٬١٩٩(ر أو الخسائاألرباح 

) ١٬٠٥٣٬٩٧٨() ٤٧٣٬٥٣١(ق مالية ریف/تكاليف أورا مصا

٨٬٤٦٦٬٣٦٥٣٢٬١٩٥٬٤٤٧

ةوإداریمومية  مصاریف ع-٢١
٢٠٢٢٢٠٢١

ـــمدرهـــــــم دره
٦٠٬٩٩٤٬٦٧٤٥٧٬٣٦٢٬٢٦٣بأعمال التأمين ة  لقإداریة متع اریف عمومية و مص

١٦٬٠٨٩٬٥٠٦١٦٬٥٢٣٬٠٠٠والعمليات المركزیة تستثمارالال–أخرى 

٧٧٬٠٨٤٬١٨٠٧٣٬٨٨٥٬٢٦٣

تالية: ليف التضمن المصاریف العمومية واإلداریة أعاله التكا ت
٢٠٢٢٢٠٢١

ـــمدرهـــــــم دره
٥٤٬٠٦٠٬٦١٧٥٤٬٩٧٢٬٠٦٥اليف الموظفين تك

١٬٣٧٥٬١١٥١٬٩٧٥٬٢٠٥اإلیجار 
٢٬٤٢٦٬٦٨٨٢٬٥٤٣٬٧٣١وإطفاء استهالك
١٩٬٢٢١٬٧٦٠١٤٬٣٩٤٬٢٦٢أخرى  

٧٧٬٠٨٤٬١٨٠٧٣٬٨٨٥٬٢٦٣

٣٨٥٣٩٣دیسمبر  ٣١عدد الموظفين كما في  

واحدمخفض للسهم الالربح األساسي وال-٢٢
٢٠٢٢٢٠٢١

٥٣٬٦٢٢٬٣٤٢٧٠٬٧٨٥٬٢٠١(درهم)ةسنالربح لل
١٤٩٬٩٥٤٬١١٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢عدد األسهم

٠٬٣٦٠٬٤٧الواحد (درهم)م للسهلمخفضلربح األساسي واا

الــربح ن المــالي. إریــرالتقتــاریخ كمــا فــي لشــركة القائمــةلــى متوســط عــدد أســهم الســنة علــربح لالــربح األساســي للســهم بتقســيم ااحتســابتــم 
ح األساسي.ن تؤثر على الربلم تصدر أي أدوات جدیدة ممكن أن الشركةلسهم حيث أالمخفض للسهم یعادل الربح األساسي ل
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٦٢

ف ذات عالقة معامالت مع أطرا-٢٣

تنــدرج ضــمن رى أخــ شــركاتمــعمعامالتفيولوالدخ اتالمطالبتسویةالتأمين و أقساطصيلبتح ة،العادی، أثناء سير األعمال شركةالتقوم
ذه المعــامالت ال هــ كة أن شــروطإدارة الشــر تــرى .(المعــدل)٢٤حاســبي الــدولي رقــم عيــار المارد فــي المكمــا هــو و تعریــف طــرف ذي عالقــة

.أخرى من أطراف  عليها الحصولف بشكٍل جوهري عن شروط تلك المعامالت التي تم تختل

من/إلى األطراف ذات العالقة كما یلي:تحقةمسالالمبالغ ، كانت حاسبيةفترة المالا في نهایة كم

٢٠٢٢٢٠٢١
درهـــــمدرهـــــم 

األوراق المالية االستثماریة
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-٣٬٠٨٦٬٦٩٥ى خر الدخل الشامل األبنود يمة العادلة من خالل  استثمارات مقاسة بالق
١٣٬٠٨٦٬٦٩٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

عالقةت من أطرف ذاالمستحقةمبالغ ال

١٢٬٣٦١٬٨٥٣٦٬٧٦٨٬٥٣٣اط تأمين مدینة  أقس

القةعإلى أطرف ذاتمستحقةالالغ المب

٣٥٤٬٥١٦٢٨٠٬٧٨٣دائنة  ذمم

یة وشبه النقدیةالنقد

١٨٬٤٤١٬٧٧٢١٠٬٠١٠٬٠٧٢لبنوكنقد لدى ا

٤٨٬٧٣٠٬١٧٢١٨٬٤٠٩٬٧٧٠جلودائع قصيرة األ
٦٧٬١٧١٬٩٤٤٢٨٬٤١٩٬٨٤٢

راف ذات العالقة:ألطعامالت التالية مع اة، المأبرمت الشركة، خالل السن
٢٠٢٢٢٠٢١
ــــمدرهـم درهـــــ

لیاالعاالدارةموظفيتعویضات

٥٬١٢٥٬٠٠٠٣٬٤٠٠٬٠٠٠أتعاب المدیرین
٦٬٧٣٤٬٥٥٢٦٬٥٠٠٬٤٦٤األجلقصیرةواالمتیازاتتالمكافآ

٧٠٢٬٣٥٠٢٦٧٬٩٨٦الخدمةنھایةتعویضات

عالقةذاتأخرىأطراف

٥٣٬٤٣٧٬٩٥٥٨٣٬٠٥٤٬١٨٦كتتبةتأمين مأقساط
٢٦٬٠٧٦٬٧٠٧٣٨٬٩٦٨٬٨٧٨مدفوعةمطالبات

٣٠٬٠١٥٬٨٦٧١٤٬٣٠٢٬٧٥٢وزیعات أرباح مدفوعةت
١٬٥٢٦٬٢٥٣١٬٣٢٦٬٦٥٥دفوائدخل
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٦٣

المحتملةت المطلوبا-٢٤
٢٠٢٢٢٠٢١

درهـــــمهـــــم در 

١٤٬٦٢٧٬٩٣٩١٦٬١٠٢٬٨١٥خطابات ضمان 

مليــون درهــم هــامش ضــمان غيــر مفــرج عنــه مســجل مــن قبــل الشــركة تحــت بنــد ١.٣علــى ، تشــتمل الضــمانات ٢٠٢٢دیســمبر ٣١كمــا فــي 
).١١النقدیة وشبه النقدیة (إیضاح  

. )١١(إیضـــاح مرهونــة مقابــل الضــمانات أعــاله) ليــون درهــمم٢١.٦-٢٠٢١دیســمبر ٣١ليــون درهــم (م١٧.٦بمبلــغثابتــة ودائــعهنــاك
.)١١(إیضاح  رةزارة االقتصاد والتجا لح و درهم) لصا مليون ١٠-٢٠٢١دیسمبر٣١مليون درهم (١٠مبلغ انات علىتشتمل الضم

أثنا سية فإن الشركة معرضالرئيكما هي الحال مع معظم شركات التأمين  العادیةء سير األعم ة لدعاوى قانونية  وبناًء على استشارة .ال 
كة أو مركزها المالي.للشر اء المالي جوهریة على األدتأثيرات سينتج عن هذه القضایا وقع بأنهشركة ال تتن القانونية مستقلة فإ

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةو توزیعات أرباح  -٢٥

٢٠٢٢٢٠٢١
درهـــــمدرهـــــم 

ــات  ــاح األتوزیع ــنة الرب ــة لس ــ٢٠٢١نقدی ــھم (٣٠عبواق ــم للس ــم درھ ت
)ھا ودفعھا ن عنعالاإل

٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤-

تــم درھــم للســھم (٠٫١٥عبواقــ٢٠٢٠اح النقدیــة لســنة توزیعـات األربــ
)ھا ودفعھا عالن عناإل

-٢٢٬٤٩٣٬١١٧

٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤٢٢٬٤٩٣٬١١٧

).٢٠٢٠نة سل٣٬٤٠٠٬٠٠٠(٢٠٢١نة لسدرهم ٥٬١٢٥٬٠٠٠غ بمبلةمكافأة أعضاء مجلس اإلدار همين على  وافق المسا 

ا لكــل ســهم بقيمــة٢٥عبواقــ ت أربــاح نقدیــة ، اقتــرح مجلــس اإلدارة دفــع توزیعــا الســنةد نهایــة بعــ  للمســاهمين درهــم ٣٧٬٤٨٨٬٥٢٨إجماليــةفلســً
رات مبدئيــة مــن مصــرف اإلمــا موافقــة تلقــت الشــركة .٢٠٢٢دیســمبر ٣١للســنة المنتهيــة فــي مليــون درهــم ٥.٠ومكافــأة مجلــس اإلدارة بقيمــة 

االجتمــاع خــاللموافقــة المســاهمين قيــد كذلــ زیعات األرباح النقدیــة المقترحــة. ال یــزال على تو ٢٠٢٣فبرایر ١٦بية المتحدة المركزي في العر 
مطلوبات في هذه البيانات المالية.ند بلم یتم تضمينه كعليه و ،معية العموميةج للالسنوي 

معلومات قطاعية-٢٦

ة ي تســتند إليهــا الشــركتــ قطاعــات الهــذه الالحياة.نات العامة والتأمينات على، التأمييينن تشغيلقطاعيألغراض إداریة، یتم تنظيم الشركة إلى
ارة.ة إلى اإلدسياعات الرئيالقطحولتقریرها  عند إعداد 

توجــد الحــدة.تلعربيــة المرادات عقود التأمين. ال تمارس الشــركة أي أعمــال خــارج دولــة اإلمــارات االي إیالتأمين في إجمدات أقساطتتمثل إیرا
معامالت بين قطاعات األعمال.
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مة) ت(تقطاعيةعلومات م-٢٦
لي اإلجماالتأمين على الحياة مة التأمينات العا

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
م ـــــ درهم ـــــ درهرهـــــم د ـــم درهــ درهـــــم درهـــــم 

إیرادات التأمين 
٥٨٠٬٥١٠٬٢٩٦٥٣٤٬٢٩٢٬٤٥٦٦٩٬٧٢٣٬٤٤٤١١١٬٥١٠٬٤٤٤٦٥٠٬٢٣٣٬٧٤٠٦٤٥٬٨٠٢٬٩٠٠ن لتأمي لي أقساط اإجما

) ٣٥٢٬٦٤٠٬١٤٠() ٣٤٥٬٢٠١٬٨٣٠() ٦٤٬٣٦١٬٥٤٠() ٢٩٬٦١٠٬٨٨١() ٢٨٨٬٢٧٨٬٦٠٠() ٣١٥٬٥٩٠٬٩٤٩(عيدي التأمين المتنازل عنهاحصة م
٢٦٤٬٩١٩٬٣٤٧٢٤٦٬٠١٣٬٨٥٦٤٠٬١١٢٬٥٦٣٤٧٬١٤٨٬٩٠٤٣٠٥٬٠٣١٬٩١٠٢٩٣٬١٦٢٬٧٦٠صافي اقساط التأمين 

) ٩٬٢٩٩٬٥٥٧() ١٢٬٦٠٣٬٨٩٣() ١٦١٬٦٦٨(٥٢٬٨٦٦) ٩٬١٣٧٬٨٨٩() ١٢٬٦٥٦٬٧٥٩(المحققة ين غير اط التأم التغير في أقس
٥٢٬٨١٠٬٦٧٤٤٠٬٩٥٥٬١٧٨٣٬٧٦٤٬٣٠٨٥٬٠٤٩٬٩١٧٥٦٬٥٧٤٬٩٨٢٤٦٬٠٠٥٬٠٩٥المحققة يدي التأمين عموالت مع

٣٠٥٬٠٧٣٬٢٦٢٢٧٧٬٨٣١٬١٤٥٤٣٬٩٢٩٬٧٣٧٥٢٬٠٣٧٬١٥٣٣٤٩٬٠٠٢٬٩٩٩٣٢٩٬٨٦٨٬٢٩٨تأمين إیرادات الإجمالي

مصاریف التأمين 
) ١٨١٬١١٩٬٠٦٩() ١٨٨٬١١٢٬١٨٢() ٢٩٬٤٤٦٬١٠٩() ٢٢٬٣٧٩٬١٠٦() ١٥١٬٦٧٢٬٩٦٠() ١٦٥٬٧٣٣٬٠٧٦(ة لمتكبد صافي المطالبات ا
) ٥١٬٤٦٣٬٥٦٨() ٥٣٬٨٢٧٬٧١٥() ٨٬٦٧٤٬١٢٥()٤٬٥٠٨٬٨٢٠() ٤٢٬٧٨٩٬٤٤٣() ٤٩٬٣١٨٬٨٩٥(العموالت المتكبدة  

) ٥٧٬٣٦٢٬٢٦٣() ٦٠٬٩٩٤٬٦٧٤() ٧٬٦١٠٬٨٥٩()٩٬٤٨٠٬٢٢٦() ٤٩٬٧٥١٬٤٠٤() ٥١٬٥١٤٬٤٤٨(ة داری اریف إمص

) ٢٨٩٬٩٤٤٬٩٠٠() ٣٠٢٬٩٣٤٬٥٧١() ٤٥٬٧٣١٬٠٩٣() ٣٦٬٣٦٨٬١٥٢() ٢٤٤٬٢١٣٬٨٠٧() ٢٦٦٬٥٦٦٬٤١٩(ن مصاریف التأميجماليإ
٣٨٬٥٠٦٬٨٤٣٣٣٬٦١٧٬٣٣٨٧٬٥٦١٬٥٨٥٦٬٣٠٦٬٠٦٠٤٦٬٠٦٨٬٤٢٨٣٩٬٩٢٣٬٣٩٨الحياة على أمين التصندوق في الحركةقبلالربح

إلى  فعالد المستحقةلمبالغواالحياةعلى تأمين لادوق صنفي كةالحر صافي 
) ٨٬٩٦٤٬٤٧٠(١٠٬٩٧٨٬٥٤٩) ٨٬٩٦٤٬٤٧٠(١٠٬٩٧٨٬٥٤٩--الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات التأمينبوالصحاملي

المرتبطة محتفظ بها للمنتجاتماراتثالست ة العادلة يمة في الق الزیاد (النقصان) / 
بالوحدات

--)٥٬٧٨٨٬٩٣٦) ١١٬٧٥٧٬٨٠٧(٥٬٧٨٨٬٩٣٦) ١١٬٧٥٧٬٨٠٧

٥٬٤٤٥٬١٦٧٤٬٧٩٩٬١٤٠٥٬٤٤٥٬١٦٧٤٬٧٩٩٬١٤٠--الحياة تأمين على ثماراتاستفي إیرادات صا

٣٨٬٥٠٦٬٨٤٣٣٣٬٦١٧٬٣٣٨١٢٬٢٢٧٬٤٩٤٧٬٩٢٩٬٦٦٦٥٠٬٧٣٤٬٣٣٧٤١٬٥٤٧٬٠٠٤ن التأميباح أر 

١٨٬٩٧٧٬٥١١٤٥٬٧٦١٬١٩٧، فوائد و إیجار استثماراتإیرادات 
) ١٦٬٥٢٣٬٠٠٠() ١٦٬٠٨٩٬٥٠٦(مخصصة یف غير مصار 
للسنة الربح 

٥٣٬٦٢٢٬٣٤٢٧٠٬٧٨٥٬٢٠١
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) (تتمةاعيةمعلومات قط-٢٦
ي اإلجمالالحياة التأمين علىينات العامة التأم

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
م ـ ــــدرهم ـــــ رهدم ـ هــــر د درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

ات الموجود 
٢٦٬٨٧٤٬٤٨٢٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥--٢٦٬٨٧٤٬٤٨٢٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥ومعدات ت ممتلكا 

٥٬٤٠٥٬٦٠٧٣٬٧٠٦٬٤٥٠--٥٬٤٠٥٬٦٠٧٣٬٧٠٦٬٤٥٠ملموسة موجودات غير
١٨٥٬١٥٠٬٠٠٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠--١٨٥٬١٥٠٬٠٠٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠ماریة استثراتقاع

٢٦٣٬١٨٠٬٦٠٩٢٩٢٬٦٨٣٬٢٦٥٥٤٬٣٧٩٬٣٢٨٦٣٬٧٣٦٬٠٥٤٣١٧٬٥٥٩٬٩٣٧٣٥٦٬٤١٩٬٣١٩في أوراق مالية تا ر ثمااست
٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--المرتبطة بالوحداتت بالمنتجاالخاصةبوالص ات نيابة عن حاملي الاالستثمار 
٣٤٧٬٧٦٦٬٣٥٤٣١٧٬٦٦٤٬٥٣٧٣٠٬٨٦٢٬٤٧٧٤٢٬٨٨٨٬٨٥٩٣٧٨٬٦٢٨٬٨٣١٣٦٠٬٥٥٣٬٣٩٦إعادة التأمين عقود موجودات

٢٠٣٬٢٧٥٬٨١٠١٩٤٬٩٠٠٬٠٤٧٩٬٧٥٢٬٣١٠١٣٬٠٧٢٬٤٣٩٢١٣٬٠٢٨٬١٢٠٢٠٧٬٩٧٢٬٤٨٦ذمم تأمين مدینة وأخرى 
٢٢١٬٦٥٧٬٨٨٦١٩٢٬٧٥٥٬٥٤٦١٢٣٬٧٣٢٬٣٠٨١١٩٬٥٨٧٬٠٢٣٣٤٥٬٣٩٠٬١٩٤٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩البنوك قد وأرصدة لدىن

١٬٢٥٣٬٣١٠٬٧٤٨١٬٢١٣٬٦٤١٬٦٦٠٢٦٦٬٦٠٦٬٣٤٣٢٩٠٬٨١٩٬٩١٠١٬٥١٩٬٩١٧٬٠٩١١٬٥٠٤٬٤٦١٬٥٧٠وجودات لماإجمالي

المطلوبات 
٥٧٨٬٣٦٠٬١٦٣٥٢٩٬١٠٥٬٨٨٩١٠٩٬٤٠٩٬٠٨٠١٣٠٬٣١٨٬٣١٦٦٨٧٬٧٦٩٬٢٤٣٦٥٩٬٤٢٤٬٢٠٥ين قود التأم مطلوبات ع
١٣٬٢٩٠٬٧٧٧١١٬٦٥١٬٧٦٣--١٣٬٢٩٠٬٧٧٧١١٬٦٥١٬٧٦٣عویض نهایة الخدمة للموظفين ت مخصص 

٢٢٩٬٢٧٩٬٠١٩٢٢٢٬٢٧٦٬٤٤٧١٢٬٦٨١٬٥٠٦١٩٬٦٩٧٬٠٠٤٢٤١٬٩٦٠٬٥٢٥٢٤١٬٩٧٣٬٤٥١ى خر ة وأذمم تأمين دائن
٦٬٨٠٢٬٤٥٠---٦٬٨٠٢٬٤٥٠-كية وض بن قر 
ة  بطتجات المرتالخاصة بالمن التأمين بوالصلي بالغ المستحقة الدفع إلى حامالم

داتبالوح
--٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٥١٬٥٣٥٬٥٣٥

٨٢٠٬٩٢٩٬٩٥٩٧٦٩٬٨٣٦٬٥٤٩١٦٩٬٩٧٠٬٥٠٦٢٠١٬٥٥٠٬٨٥٥٩٩٠٬٩٠٠٬٤٦٥٩٧١٬٣٨٧٬٤٠٤لي المطلوبات ماإج

كية الملحقوق 
١٤٩٬٩٥٤٬١١٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢س المال رأ

٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦قانوني ي احتياط
٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦عام احتياطي 

٣٬٥٧٢٬٤٤٠١٬٨٤٦٬٤٣١إعادة تأمين حتياطي ا
ل  الشامدلة من خالل بنود الدخل قيمة العابال مارات الستث التغير في القيمة العادلة 

١٬٩٣٠٬٦٦١)٥٬٦٣٧٬٩٨٧(ى األخر 
٢٣١٬١٧٣٬٩٤٩٢٢٩٬٣٨٨٬٨٥٠غير موزعة أرباح 
٥٢٩٬٠١٦٬٦٢٦٥٣٣٬٠٧٤٬١٦٦الملكية حقوق وعمجم

١٬٥١٩٬٩١٧٬٠٩١١٬٥٠٤٬٤٦١٬٥٧٠الملكية حقوق و المطلوبات مجموع  
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مين خاطر التأم-٢٧

تم یــ إصــدار عقــودال تقــوم الشــركة بالمخــاطر الماليــة.أمين أو مخــاطر التــأمين و مخــاطر التــ وجبهــا تحویــلم بمتم الشــركة بإصــدار عقــود یــ تقــو 
.إدارتها من قبل الشركةفية كيسم هذه المخاطر و القالية فقط. یلخص هذا مطر الوجبها تحویل المخا بم

تعيــق الشــركة مــن األحــداث التــي یــة مســاهمي ركة هــو لحما بالشــ اإلدارة الماليــة الخاصــة المخــاطر و مــل إدارة إن الهــدف الرئيســي مــن إطــار ع
خاطر.لمعالة إلدارة افية وفقصوى لوجود أنظمة كا لمية ااألهاإلدارة تدرك.المستهدفةء المالياألدافق أهداياستمرار تحق

عــن دارة مســؤولإن مجلــس اإل.كةارة المخــاطر لــدى الشــر العــام إلدة اإلطــار بصــورة عامــة عــن وضــع ومتابعــ یكــون مجلــس اإلدارة مســؤوالً 
خاطر.مالشركة إلدارة الوضع ومتابعة سياسات 

للمخـــاطر المالئمــةد والضــوابط دو الحـــ ووضــعههـــا الشــركةل المخــاطر التــي تواج يـــ وتحللتحدیــدرة المخــاطر إلداالشـــركة ت وضــع سياســا یــتم
الســوق ظــروفالتغيــرات فــي لــكلتر ارة المخــاطإدونظــمســات سيا مراجعــةتــتم بصــورة منتظمــة د الموضوعة.بالحدو وااللتزامالمخاطر  ابةولرق

ركة.شوأنشطة ال

راجعــة إلدارة المخــاطر، كمــا تقــوم بمشــركة الإجــراءات م بسياســات و االلتــزاارة بمراقبــة داإلمبمتابعــة كيــف تقــو ة جنــة التــدقيق لــدى الشــركلتقــوم
ألداء يخلداالتــدقيق الــ م مــن قبــل قســ يق لدى الشــركة لجنة التدقتتم مساعدةو ة.الشركالتي تواجهها مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر

ل ویــتم تقــدیم تقــاریر حــو ارة المخــاطر إدصــة إلجــراءات وضــوابطء مراجعــة منتظمــة وخا ابــإجر م التــدقيق الــداخليقســ هــذا الــدور الرقــابي. یقــوم
لتدقيق.إلى لجنة انتناتج هذه المراجعة

نظــرًا المتعلــق بــذلك الحــدث وذلــك ت ا المطالبــ مــن مبلــغالمــؤمن عليــه وعــدم التأكــدقــوع الحــدث ي إمكانيــة و ين فــ طر أي عقــد تــأممخــا تتمثــل
كــد هــو التأ ان هدف الشــركةلفعلية المدفوعة والتطویر الالحق للمطالبات. انافعلمواوشدتها باتالمطالتكرار بر ذلك ثیتأ . عقد التأمينعةطبيل

ات.ذه االلتزامية هات كافية لتغطر احتياطيمن توف

تواجــه الشــركة هــي أن التــياطر األساســيةمخــ ال، فــإنطيواالحتيــا للتســعير الحتمــاالتاطبــق عليهــا نظریــة عــة عقــود التــأمين التــي تنلمجمو 
البــاتالمطك بســبب تكــرارن یحــدث ذلــ ن أ. ویمكــ كبــدة والمبــالغ المدفوعــة المتعلقــة بهــا قيمــة مطلوبــات التــأمين المدرجــةمتالباتالمطالتتجاوز  
المطالبــات والفوائــد مبــالغية وإن عــدد و ائعشــو تمانيــةاالئت المدرجــة. إن األحــداث اأعلــى مــن التقــدیر المتعلقــة بهــا وتكــون ذلــكوالفوائــدا وشــدته

.إلحصائيةالتقنيات ااستعمالمن سنة ألخرى عن التقدیرات المأخوذة بناًء على  لفقد تختالمتعلقة بها  

إنــه فلــك،ة إلــى ذالنتــائج المتوقعــة. باإلضــافيفــ االختالفــاتســبة د التــأمين متشــابهة تقــل نعقــو ة محفظــ ه كلمــا كانــتة أنــ الخبرة السابقأظهرت  
ركة. لقــد طــورت الشــ ر المحفظــة نتيجــة تغيــر فــي مجموعــة فرعيــة مــن المحفظــةأثتــ اليــةاحتمأمين تقــل ة عقــود التــ محفظــ ع فــي و التنــ كلمــا زاد
اطر جموعــة كبيــرة نســبيًا مــن المخــ موذلــك للحصــول علــى ل نــوع مــن أنــواع التــأمين لكــ التأمينخاطر أعمال یع متنو لاب لدیها ية اإلكتتإستراتيج 

قعة.و المتالنتائجباینتليللتق

ة إن إســتراتيجيلمطالبــات.العمليــة لإســتراتيجيتها للتــأمين، ترتيبــات إعــادة التــأمين المناســبة والمعالجــة لمــن خــالإدارة المخــاطرم الشــركة بــ تقــو 
منطقــةال العمــل والمجــ ة، المخــاطر ة وموزعــة مــن حيــث نــوع وقيمــة عــ اطر التــأمين متنو محاولــة التأكــد مــن أن مخــ ن تقــوم علــىتتــاب التــأمياك

إعــادة م ترتيبــات، باإلضــافة إلــى اســتخدااألنســب للخطــراالختيــارمين لغــرض تطبيــق معــایير تــأ بــات اليــود علــى اكتتا . تــم وضــع قالجغرافيــة
.تأمينال
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(تتمة) اطر التأمينمخ-٢٧

اتالمطالبشدة و تكرار  ١-٢٧

فــض الــدفعات ر لحــق فــيوكذلك تملــك ایتحملها المؤمن لهغ لض مبا المخاطر، فر يرتسعإعادة التأمين،بوالصي عدم تجدید فللشركة الحق 
المطالبــة ء مــن أو كــلخــرى لــدفع جــز اف أأن تالحــق أطــر د التــأمينبموجــب عقــو . كذلك یحق للشركة االختالسالمتعلقة بمطالبات ناتجة عن 

).(مثل: اإلحالل

مين الحــد األعلــى تــأ يصــة الهــا، وتظهــر بولحتویــات المــؤمن عليلمافيهــا ممتلكــات بمــا الل يمــة إحــاللــى الممتلكــات بــالرجوع إلــى قعیــتم التــأمين 
ي مســتوى المطالبــات تتمثــللتي تؤثر فــ الرئيسية اواملعليه. إن العدث المؤمنوقوع الح للمبلغ المطلوب تسدیده نتيجة للمطالبة المقدمة عند

األعمــال فاســتئنا مطلــوب إلعــادة ات وكــذلك الوقــت اللكــ تالممض عــن محتویــاتویلتعــ ل أو انــاء الممتلكــات، تكلفــة اإلحــالبفــي تكلفــة إعــادة 
ارث الجویـــة، تج عــن الكــو الــدمار النــا ال، األعمــ انقطــاعي الحریــق،ة أنــواع هــ المنقطعة. تقسم المخاطر التــي تتعــرض لهــا الممتلكــات إلــى أربعــ 

ة زنــ الموامــل الشــركة علــىهــا نشــاطها. كمــا تعفيلشركةالتي تمارس اق ناطفي المعن عقود التأمين غير مركزةةن المخاطر الناتج والسرقة. إ
عام.ؤمنة بشكلمباني المما بين تأمين الممتلكات التجاریة والممتلكات الشخصية في محفظة ال

ن كــ الممسارة التــي مــنلخ ز ادم تجاو ات إعادة التأمين یظهر في عبارث. إن أثر ترتيادة التغطية وتغطية الكو التأمين زیيبات إعادة  ترتتتضمن
فنيــة ركة وحــداتفــي حــال تقــدیم مطالبــة مــن أي بوليصــة تــأمين. للشــ لفئــة تــأمين الســيارات هــمدر ٢٧٥.٠٠٠عــن مبلــغ أن تتكبــدها الشــركة

مــنتــي اســبة الورفــع التوصــيات بــالطرق المنقلتــي تقــوم بــالتحقيالمحيطــة بالمطالبــات، وامــن المخــاطرل علــى الحــد تعمــ البــاتدیر المطلتقــ 
ویــتم تعــدیلها لــتعكس أحــدث ســنویاً شــكل منفــرد مــرة واحــدة علــى األقــل بلمخــاطرتــتم مراجعــة امــن مخــاطر المطالبــات.الحــدخاللهــا یمكــن

أي لشــركة بــإدارة ومتابعــة تســدیدان العوامــل. تقــوم حكــام التعاقدیــة وغيرهــا مــ لشــروط واألالحاليــة، اانينالقــو الكامنــة،الحقــائق علومــات عــنالم
وقعة.تطورات غير متي مخاطر قد تنتج عن أخفيض بشكل مبكر لتت  لبا مطا 

ةالمستقبليمصادر التقدیرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدیر المطالبات  ٢-٢٧

رة خــالل فتــ لمــؤمن عليهــا فــي حــال وقوعهــا اعن جميع األحداث عليه. إن الشركة مسؤولة دث المؤمن ند وقوع الح ين عمطالبات التأمتستحق  
عقــد التــأمين. نتيجــة لــذلك، فــإن تســویة المطالبــات تــتم علــى فتــرة زمنيــةدةمــ تهــاءانلخســارة بعــد تلــك ااكتشــافمــا تــم اتــى إذد التــأمين، ح عقــ 

تحقة وغيــر المبلــغ عنهــا ســ یر المطالبــات المعنهــا. بصــفة عامــة إن تقــدغيــر المبلــغالمســتحقة و لبــاتخــذ مخصــص للمطا ذلك یــتم أطویلــة ولــ 
تي تم إبالغ الشــركة عنهــا حيــث المعلومــات المتعلقــة بهــا الالبات فة تسویة المطلمؤكدة من تقدیر تكلاغير االفتراضاتي فكبرلقدر أیخضع

لــك المطالبــة. تدث الــذي أدى إلــى وات عدیــدة بعــد وقــوع الحــا ظهــر حتــى ســننهــا قــد ال تلــغ عحقة وغيــر المببــات المســتإن المطالتكون متوفرة.  
وغير المبلغ عنها، هذا وقد ینــتج فــرق كبيــر مــا قةالمستح ق بالمطالبات د التأمين فيما یتعلو عض عقكبيرة عن بتما تزاالتنتج من الممكن أن 

. عنــد اتمــ االلتزاقــدیر تلــك ة عاليــة مــن الصــعوبة فــي تب وجــود درجــ ين وذلــك بســبلتــأمة لــبعض عقــود اج النهائيــ ة والنتــائبــين التقــدیرات األوليــ 
المعلومــات المتاحــة االعتبــاراألخــذ فــي عــين بالشــركةعــة بعــد، تقــوم لــغ عنهــا وغيــر المدفو بت الملفــة المطالبــا تكعــن لناشئة اااللتزاماتتقدیر  

ل بــ تــم تســویتها مــن قت مشــابهة لهــا فــي الخصــائصلفــة مطالبــا لمتعلقــة بتكات اســارة والمعلومــ تســویة الخ لمتعلقــة بمــن خبــراء تقــدیر الخســائر ا
علــى حــدة أو یــتم تقــدیرها بشــكل لــةكــل حا البــات الكبيــرةرجي. یــتم تقيــيم المطا اري خــ مقــيم إكتــو امخداســتفة إلــى خــالل الفتــرات الســابقة إضــا 

.طالباتالمأثير على باقيها من التمتعلقة بمنفصل لتفادي تأثير أي تطورات وأحداث

غ مســتردة مــن تلــك لي مبــا أیة بعــد خصــم سو التإلتمام ریف المباشرة الواجب دفعها ا تتضمن صافي المصلمقدرة لتسویة المطالباتالتكلفة اإن
نظــرًا . ضــدها المقامــة اءاتباالدعــ لــق ا یتعفيمــ لقيام بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لدیها المعلومات المناسبةبا لشركة  . تقوم اطالبةالم
بنــد عــن لوبــاتطالمد بنــ فــي تقــدیر يةهائيجة النه من المحتمل أن تختلف النتنفإ االدعاءاتخصص ت غير مؤكدة عند تكوین مخذ بتقدیرالأل

.المرحلة األولىفيقدیره لذي تم تاباتالمطلو 

إن ألضــرار. باإلضــافة لــذلك فــ العقــد وانقة بمسائل مــ متعلالقانونية الوالتطوراتالقرارات مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى إن
التقریــر یخفــي تــار مخصــص لهــا كمــا والتــي لــم یــتم تكــوین ظــاهرةالبــات غيــر المطالدیــدة مــنخضع إلى مخاطر ظهور أنواع ج تعقود التأمين  

المالي.
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(تتمة) مخاطر التأمين -٢٧

(تتمة)المستقبليةالمطالبات  قدیرأخوذ بها في تمؤكدة المات غير المصادر التقدیر ٢-٢٧

ســابقة لخبــرة الزیــز اأكبــر مــن الفهــم وتعة ج فر در ، وهذا یو مكنأثما صات، حيقدیر المستوى المطلوب للمخصتلتباع عدة آليات الشركة بإ تقوم
ــةتقـــدیر المخصصـــاتفـــي ــاًء علـــى طـــرق مختلفـ ــدیر ل آليـــات التأفضـــ . إنج الممكنـــةقـــع النتـــائعد علـــى تو تســـا . إن التقـــدیرات المســـتنبطة بنـ قـ

.نةين ومدى تطور الحوادث لكل سمتأ خصائص نوع الراالعتبا ارة تأخذ في عين  المخت

آليــات تقــدیر تعتبــر مــزیج مــا بــين باســتخدامالمبلــغ عنهــا) تقــوم الشــركة ر لــغ وغيــ لمدفوعة (المبة للمطالبات غير ارییالتقدالتكلفة  سابحتاد  عن
الخبــرة فيهــا علــى االعتمــاددلــة یــتم ا معباســتخدامعليــة ة الســابقة للمطالبــات الفعلــى الخبــر تقــدیر بنــاءً والنســبة الخســارةعلــى تقــدیراالعتمــاد

، بعــدیر حيــث تعتمــد علــى الخبــرة الســابقةبــر فرضــية مهمــة فــي آليــات التقــدعتســارة یدئي لنســبة الخ . إن التقــدیر المبــ يــةلالفعقة للمطالبــاتابالس
ترات الزمنية السابقة.  فلمطالبات خالل الالخبرة السوقية وتضخم اط التأمين،أسعار أقسا تغيرعوامل مثل اراالعتبين األخذ بع

فتراضاتإلاحدید المتبعة في تت  طواالخ ٣-٢٧

رات تقــدیقيــد التســویة هــو التوصــل إلــى احتيــاطي المطالبــات فــي تحدیــد االفتراضــات الخاصــة باحتســابدمةتخ المســ ف من اإلجراءاتدهالإن  
لــى باإلضــافة إداخليــةر مصــادر بــ تعتة كمــدخالت لالفتراضــات ملمســتخدالبيانــات امصادر لمتوقع دفعها. إناأو حتملة  للمبالغ المعية  موضو 

أي معلومــات أخــرى یــتم مــع ممارســات الســوق الملحوظــة أو هــا لضــمان توافقاالفتراضــات عــةاج تم مر تــ .اؤهــا ســنویاً إجر ســات تفصــيلية یــتم ار د
.نشرها 

ا تــي تــم اإلبــالغ عنهــ المطالبــات ة النهائيــة للفــ نــة والتكليمعنتيجــة لمطالبــة فعهــا المبــالغ المحتمــل دتوقــعالصعب من ال تجعل ألعمإن طبيعة ا
ظــروف المطالبــة األخذ بعين االعتبارمع على حدةحالةكل على أساس ها بطریقة مستقلةعنتم اإلبالغ مطالبة یتم تقييم كلمؤكد.لكشب

بصــورة لحــاالتامراجعــة تقــدیرات تــتم .المماثلــةات بــ المطالقيمــةحــولالســابقةألدلــةر واالخســائعلــى تســویةالقائمين ن حة موالمعلومات المتا 
.معلومات جدیدةأيورود یثها عند م تحدتویمة منتظ

أو فــي حــال ات الالحقــة تطــور للقــد تختلــف نتيجــةالنهائيــة طلوبــاتالمفي الوقــت الحــالي. إال أن لومات المتاحة المععلىالمخصصاتتكزتر 
.للخسائرلنهائية  التي تؤثر على التكاليف االبنودن مأثير العدید یر تتقدأي كوارث. یصعبحدوث 

المطالبــة المعنيــة ومــدى تعقيــدالتــأمين األعمــال وذلــك نظــرا لالختالفــات فــي عقــودةعــ وفقــا لطبيیر المخصــص تقــددرجــة صــعوبةختلــف  تكما  
.اتر إلبالغ عن التأخيواتاریخ حدوث المطالبة  وتحدیددیةر فالطالبات  الموصعوبةوحجم المطالبات  

الســابقةالبيانــات أخــذ فــي االعتبــار تیــتم اإلبــالغ عنهــا لــموالتــي المتكبــدةبــات لالمطا بشــأن مخصصــاتشــركةالالمتبعــة مــن قبــلالطریقــة إن
إلجمــالي تقــدیرات وضــعیــتم .المتوقعــةأمينإعــادة التــ م اســترداداتم حجــ رض تقييغوذلك بنامج إعادة التأمينبر تفاصيل  و الماضيةات  والتقدیر 

مطالبــات لتوقــع الالقياســية األســاليبن مباستخدام مجموعةریر التقفي تاریخعنها غإلبالیتم اة والتي لمدالمتكبمطالبات  المتوقعة لللتكاليفا
مش انحراف عكسي.ها د تتضمن  الية التي قالح انات التجریبية واالفتراضاتإلى البيوذلك استنادایة،  االكتوار 

ي وقعــت لتــ الســنوات اآلخروقعة الخسارة المتمعدالتفيين التأمعقودطلوبات مسعلى قيا التأثير األكبرلها كون یت التياالفتراضا تتمثل
.حوادثفيها 

االلتزامــات ن ركة أشــ تــرى الة.لشــركان قبــل مــ عــةالتقــدیر المتبعمليــة یعتبــر مؤشــر علــى دقــةالتصــورات مختلــف تحليــل الحساســية حــول إن
ضــاتافتر الات و المتغيــر اض بعــ لــىترتكــز عقــدیر ليــة التمعأن تــدركيــة، إال أنهــا افكالمركز الماليفي بيان ها نلن ععلماة بالمطالبات  لخاصا

.بصورة نهائيةلمطالبات  التي قد تختلف عند تسویة ا

.فنية في الشركةالقييم االحتياطياتفي عملية تریين مستقلينبراء اكتواخ اشتراك لى  ة إفباإلضا ،لدى الشركة خبير اكتواري داخلي
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٦٩

(تتمة) أمين مخاطر الت-٢٧

ئتماناالز مخاطر  يترك٤-٢٧

يض تخفــ كمــا هــو الحــال مــع شــركات التــأمين األخــرى، ولغــرض تها التأمينيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.شطكة معظم أنمارس الشر ت
ن إعــادة تــأمياقيــاتیــة بالــدخول فــي اتفتقوم الشركة ضمن أعمالها االعتياد،كبيرةلتأمينية القد تنتج عن المطالبات اسائر ماليةإلى خ رضلتعا

ف أخرى.مع أطرا

امــل تــي تتعالين لتــأماةها لخســائر كبيــرة نتيجــة إعســار شــركات إعــادة التــأمين، تقــوم الشــركة بتقيــيم الوضــع المــالي لشــركات إعــادرضولتقليل تع
قــود إن عكات.لتلــك الشــر ةمماثلــ نــات االقتصــادیة المنــاطق الجغرافيــة واألنشــطة أو المكو لعن امان الناتجةرصد تركيزات مخاطر االئتمعها و 
ي ينهــا فــ أمد تلمعــا ت الــذلك تبقــى الشــركة ملتزمــة بالمطالبــا .بــوالصتنــازل عنهــا ال تعفــي الشــركة مــن التزاماتهــا نحــو حــاملي اللمالتأمين اإعادة

.إعادة التأمينلترتيباتوفقًا  مهزاماتبالتالوفاء  تمكن معيدي التأمين من حالة عدم

نائر التأميساح وخ حساسية أرب٥-٢٧

ال . مليــون درهــم)٤١٬٥-٢٠٢١(٢٠٢٢دیســمبر ٣١مليــون درهــم كأربــاح للســنة المنتهيــة فــي ٥٠٬٧بمــا یقــارب ة  ت التأمينيم العمليا تساه
إلــى مينيــةهمة العمليــات التأ التــأمين وتتوقــع الشــركة أن تزیــد مســا ربحيــةر مــادي علــى بوجــود تغيــ االعتقــادتدعي جوهریــة تســ أسبابـةأییوجد
التالية:سبابة لألالربحي

ركات شــ عرة مــ الخســا فــائض اتفاقيةتم تغطيتها بشكل كاٍف من خالل ). إن المخاطر٪٤٥–٢٠٢١(٪٤٧یبلغاحتفاظة معدلركالشلدى
ة.لتجنب خسائر مالية كبير دة التأمينإعا 

الماليةاألدوات-٢٨

المخــاطر تــأمين. إنإعــادة الت ومطلوبــاتداباتها الماليــة، موجــو الل موجوداتها ومطلو خ ة من ن المخاطر الماليمتتعرض الشركة إلى هامش 
تا االلتزامــ لتمویــل لویــ األمــد الطعلــىاراتها باســتثملقــة المتعبوضــات المقاألساســية التــي تتعــرض لهــا الشــركة تتمثــل فــي إمكانيــة عــدم كفایــة 

دل ســعر مخــاطر معــ ل فــي كــل مــنمثــ المخــاطر الماليــة، تتاألكثــر أهميــة لهــذه رلعناصــ . إن االســتثماراتاو الناشئة عن كل من عقــود التــأمين 
.الئتماناطر  ، مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخا أدوات الملكيةفائدة، مخاطر أسعارال

ية المحاسبات أهم السياس
يــتثبتصــيلي بمــا فيهــا أســس امــة المتبعــة بشــكل تفهية الت واألســس المحاســبا حول البيانــات الماليــة بيــان السياســ ٣رة في إیضاح رقم ا شتم اإل
.وأدوات الملكيةالماليةالموجودات والمطلوباتند بقياس كل فئة من فئات ریف وأسس ات والمصا اإلیراد
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٧٠

(تتمة) ات الماليةاألدو -٢٨

المطلوبات الماليةو موجودات المالية لا ئات وتصنيفف

:  لةمالية وقيمتها العاد جودات والمطلوبات الو ة للمالي تفاصيل كل فئت یوضح الجدول ال

٢٠٢٢مبردیس٣١

بالقيمة العادلة من  
خالل األرباح أو  

الخسائر 

العادلة من  بالقيمة 
نود الدخل  ل ب خال 
المجموع ة لفة المطفأبالتكرى لشامل األخا

درهـــــمدرهـــــمدرهـــــمــمـدرهــ

ية: لالما الموجودات
٣١٧٬٥٥٩٬٩٣٧-٢١٠٬٠٨٩٬٥٦٦١٠٧٬٤٧٠٬٣٧١في أوراق ماليةاستثمارات
الاالستثمار  حاملي  عن  نيابة  بوالص ات 

٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠--٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠دات مرتبطة بالوحالخاصة بالمنتجات ال
١٨٠٬٩٤٨٬١٣٨١٨٠٬٩٤٨٬١٣٨--نة وأخرى تأمين مدیم ذم

٣٤٥٬٣٩٠٬١٩٤٣٤٥٬٣٩٠٬١٩٤--أرصدة لدى البنوك و نقد 

٢٥٧٬٩٦٩٬٤٨٦١٠٧٬٤٧٠٬٣٧١٥٢٦٬٣٣٨٬٣٣٢٨٩١٬٧٧٨٬١٨٩

المطلوبات المالية: 
٢٢٢٬٣٥٤٬٠٠٦٢٢٢٬٣٥٤٬٠٠٦--ذمم تأمين دائنة وأخرى 

بوالص لي إلى حامفعمستحقة الدالمبالغ ال
ة  طين الخاصة بالمنتجات المرتبمالتأ

٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠--بالوحدات 

--٢٧٠٬٢٣٣٬٩٢٦٢٧٠٬٢٣٣٬٩٢٦
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٧١

(تتمة) األدوات المالية-٢٨

(تتمة)وبات الماليةلية والمطلالموجودات المائات وتصنيفف

٢٠٢١دیسمبر ٣١

منبالقيمة العادلة 
رباح أو ألخالل ا

الخسائر 

العادلة من  يمة بالق
الدخل  د ل بنو خال

جموع المفأة كلفة المطبالتالشامل األخرى 
درهـــــمدرهـــــمدرهـــــمــمدرهـــ

الية: الموجودات الم
٢٤١٬٥٦٣٬٧٧٠٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٣٥٦٬٥٠٩٬٧٦٣وراق ماليةفي أ ماراتاستث
نيار ثمااالست حامبات  عن  الة  بوالص لي 

٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--٥١٬٥٣٥٬٥٣٥بالوحدات رتبطةخاصة بالمنتجات الم ال
١٧٤٬٩٦٥٬٧٩٥١٧٤٬٩٦٥٬٧٩٥--مدینة وأخرى تأمينذمم

٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩--نقد وأرصدة لدى البنوك 

٢٩٣٬٠٩٩٬٣٠٥٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩٥٠٢٬٢٩١٬٧٦٨٨٩٥٬٣٥٣٬٦٦٢

مالية: للوبات المط ا
٢٢٥٬٢٤٧٬٧١٠٢٢٥٬٢٤٧٬٧١٠--دائنة وأخرى ذمم تأمين
بوالص حاملي إلى علدفلمستحقة االمبالغ ا 

التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة  
٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--بالوحدات 

٦٬٨٠٢٬٤٥٠٦٬٨٠٢٬٤٥٠--كيةبنوضقر 

--٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥

.ا العادلةمساویة تقریبًا لقيمتهكلفة المطفأة  بالتةالييانات الموبات المالية المدرجة في البلوالمطلدفتریة للموجودات عتبر القيمة اإلدارة تاإن 
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٧٢

(تتمة) األدوات المالية-٢٨

لةقيمة العادقياس ال
حــد الــذي تكــون فيــه لإلــى ااســتنادًا ٣إلــى ١المســتویات مــن مقســمة إلــىعادلــة، القيمةللي یتم قياسها الحقًا للتثبيت األولي لتاألدوات المالية ا

وظة:ادلة ملح القيمة الع

اســتنادًا ٣إلــى ١ن مــ مة إلــى المســتویاتقســ العادلــة، ملقيمــة لاألولي ي تحليل األدوات المالية التي یتم قياسها الحقًا للتثبيتم الجدول التالیقد
ة.دلة ملحوظا مة العلقيإلى الحد الذي تكون فيه ا

القيمة العادلة كما في 
ودات المالية جالمو 

٢٠٢٢
درهــم

٢٠٢١
ـم ـهــــ در 

التسلسل  
للقيمة  الهرمي

العادلة 
التقييم  أساليب 

والمدخالت 
الرئيسية 

خالت هامة مد
ابلة  غير ق

للرصد 

العالقة بين  
غير  ت الالمدخ

قابلة  للرصد  ال
لقيمة العادلة وا

ة  بالقيم ات ر استثما
العادلة من خالل  

بنود الدخل  
ألخرى اشامل ال

أسعار العرضاألول المستوى٥٤٬٣٧٩٬٣٢٨٤٨٬٧٥٢٬٦٥٠ةأوراق دین مدرج 
في  المدرجة

األسواق النشطة

. ال ینطبق.ال یوجد

ر ملكية غيت سندا
مدرجة 

طریقة تقييم  الثالث المستوى ٥٣٬٠٩١٬٠٤٣٥١٬٢٠٩٬٩٠٩
يمةصافي ق

الموجودات

قيمة صافي 
الموجودات

قيمة   زادت  كلما 
مص جودات  و افي 

المستثمر  الشركة  
زاد القيمبها  ة ت 

. عادلةلا

كلفة المطفأة تال
تكلفة بالاستثمارات

١٤٬٩٨٣٬٤٠٤-فأة المط
ریقة تقييم  طالثالث ى المستو 

صافي قيمة 
لموجوداتا

صافي قيمة 
الموجودات

زا قيكلما  مة  دت 
مو  جودات  صافي 

المستثمر  ركة  الش
القيمة  زادت  بها 

. عادلةال

ادلة من  يمة العالق
أو  حالل األرباخ

الخسائر 
أسعار العرضول المستوى األ١١٩٬٧٧٦٬٦٩٨١٤١٬٥٩٦٬٦٩٢أوراق ملكية مدرجة

فيالمدرجة
.اق النشطةسو األ

. ال ینطبقجدال یو 

أسعار العرضاألول المستوى ٨٠٬٣١٢٬٨٦٩٨٩٬٨٧٦٬٦٦٤مدرجةأوراق دین 
في  المدرجة

.النشطةسواقاأل

. ینطبقال .جدال یو 

ة طنتجات مرتبم
بالوحدة 

طریقة تقييم  المستوى الثاني ٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٥١٬٥٣٥٬٥٣٥
صافي قيمة 

وجوداتالم

ة صافي قيم
تالموجودا

زادت قيمة ما كل
موجودات صافي 
المستثمر الشركة 

يمة بها زادت الق
دلة. لعا ا

ة غير  وراق ملكيأ
مدرجة 

ييم  ریقة تقطلث ستوى الثا مال١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
قيمة صافي 
ق و الصند

صافي قيمة 
داتالموجو 

كلما زادت قيمة 
صافي موجودات 
الشركة المستثمر 

دت القيمة بها زا
لة. العاد
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٧٣

(تتمة) ليةاألدوات الما-٢٨

هنــاك أي لــذلك لــيس ووفقــًا لقيمــة العادلــة ا ســها ب توجــد أي مطلوبــات ماليــة یجــب قيا الالفتــرة.خــالل تویا المســتلــم تكــن هنــاك تحــویالت بــين 
عاله.صاح بخصوص الجدول أ فإ

مخاطر السوق 
، ســواء كانــت تلــك التغيــرات نتيجــة لعوامــلالســوق فــي أســعار اتلتغيــر يــة نتيجــة لة األدوات المالتتمثــل مخــاطر الســوق فــي مخــاطر تقلــب قيمــ 

الحــد مــن ق. تحــرص الشــركة علــىو لــة فــي الســ ة المتداو الماليــ ى كافــة األوراقلؤثر عأو مصدر األداة أو عوامل أخرى تة الماليةباألدا لقةمتع
ألســـهم والســـندات المحليـــة. اأســـواقتطـــورات فـــي للثمرةســـتبـــة الماقإلضـــافة إلــى المر مخــاطر الســـوق مـــن خـــالل االحتفـــاظ بمحفظـــة متنوعـــة با 

ء تحليــل لــألداء ال ذلــك إجــر دات، ویشــمم والســنيــرات ســوق األســهغعلــى تقبة العوامل الرئيسية التي تــؤثر شركة بمراتقوم الك، ى ذلباإلضافة إل
الي والتشغيلي للشركات المستثمر بها.الم

بيةل العمالت األجنمخاطر أسعار تحوی
بــدرهموالمطلوبــات الماليــة متمثلــةلموجــودات جميــع اأنحيــثركة متعلقــة بتغييــر أســعار تحویــل العمــالتجوهریــة علــى الشــ طرد مخــا ال یوج 

.تف الدرهم ثابت مقابل تلك العمالر األمریكي حيث أن سعر صر الخليجي أو بالدوالس التعاون عمالت مجل،  متحدةرات العربية الا اإلم

الفائدةمخاطر أسعار
ئـــدة ا ر الفنظـــرا للتغيـــرات فـــي أســـعا ليـــة معينـــةما ن أداة قبلية مـــ مســـتة الدة فـــي مخـــاطر تقلـــب قيمـــة التـــدفقات النقدیــ اطر أســـعار الفائـــ مخـــ تمثــل ت

تــي ســعار الفائــدة التتمثــل مخــاطر أمعرضة لمخــاطر أســعار الفائــدة. كيةوقروض بنمالية ولدیها ودائعلاألوراق الشركة في ستثمر ات.  السوقية
علــى أوراقهــا فــيض العائــد اإلجمــالي دي إلــى تخ ي قــد تــؤ التــ ســوق غيــرات فــي أســعار الفائــدة الســائدة لــدى الكة فــي مخــاطر التشــر هــا التعــرض لت

ائدة.لفية التي تخضع للالما 

ارت أســعاألدوات ذابمــزیج مناســب مــن الل االحتفــاظ تطلــب إدارة مخــاطر الفائــدة مــن خــ تطر الفائــدة لمتعلقــة بــإدارة مخــا اة الشــركةإن سياســ 
تفظ لعمالت التــي تحــ ا ئــدة بــ ل مراقبــة التغيــرات فــي أســعار الفا دة مــن خــالر الفائــ ســعا طر أة والمتغيــرة. تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخــا الفائــدة الثابتــ 

فائدة.لدى الشركة أي تركزات هامة لمخاطر أسعار الة واستثمارات وليس یمبالغ نقدركة بها بالش

الحساسيةتحليل
لمتغيــرات األخــرى، فــإن ظــل ثبــات انة وفــي الســ الل نقطة أساس عن مستوى سعر الفائدة خ ٥٠ل عر الفائدة بمعدسنخفاضل إرتفاع/إفي حا 

٣١وكــذلك حقــوق المســـاهمين كمــا فـــي ٢٠٢٢دیســـمبر ٣١تهيـــة فــي نللســنة المح الشــركة صــافي ربـــ نقص فـــي /زیــادةيمثـــل فــ أثــر ذلــك یت
ائــدة،الفارألســعیوجــد تغيــر جــوهري علــى حساســية الشــركة درهــم). ال ٦٢٩٬٩٢٣-٢٠٢١ریبــًا (درهــم تق٥٠٦٬٨٣٣بمبلغ  ٢٠٢٢دیسمبر  
.سنة السابقةمقارنة بال

االئتمانمخاطر 
.ة للشركةالتعاقدیة والذي ینتج عنه خسارة ماليالتزاماتها د تسدیالمدینة للشركة على ى األخر رة الجهاتعدم قدإلى  االئتمانمخاطر  تشير

-:فيما یليئيسيبشكل ر الئتمانامخاطرلى ض الشركة إتتعر 
 أمينالت تلتزاما ا حصة معيدي التأمين من .
 تم دفعها عاءاتداعن  يدي التأمينلغ المستحقة من معالمبا .
وبوالصالي  ن حامللمستحقة ممبالغ اال
لمستحقة من وسطاء التأمينامبالغ ال .

عــن ناتجــةليــة الة كوســيلة للتخفيــف مــن مخــاطر الخســارة الما دارة االئتمانيــ لجــ لــة ذات اراف المقابالتعامــل مــع األطــ قامت الشركة باتباع سياسة 
ألخــرى فـــي العقـــود ة الماليــة لألطـــراف اءى المـــالكـــذلك مســتو و ئتمــاناالتعرضـــها لمخـــاطر ىبـــة مــدتقـــوم الشــركة بمراقعـــن الســداد.التخلــف 

مخــاطرموافــق عليهــا مــن قبــل اإلدارة. یــتم مراقبــةزعــة علــى أطــراف مو الئتمانللتراكمية من أن القيمة االموقعة، باإلضافة إلى أنه یتم التأكد
قبــل اإلدارة بشــكل عليهــا مــنوالموافقــةهــا مراجعتحيث یتم لممنوحةااالئتمانعة حدود ببمتا ن الممكن أن تتعرض لها الشركةالتي متماناالئ

.سنوي
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(تتمة) األدوات المالية-٢٨

(تتمة)ناالئتمامخاطر 

لتــأمين اعقــد الناشــئ عــن كونهــا طــرف أساســي فــيالشــركة زامالتــ ط ن إســقا تــأمين فــي إدارة مخــاطر التــأمين، وذلــك بــدو بإعــادة العانةتاالسیتم  
حامــل ك المطالبــة لید أي مطالبة مستحقة فإن الشركة تبقــى ملتزمــة بتســدید تلــ عادة التأمين عن تسدإ ت شركةي حال عجز منة). ف(الجهة المؤ 

وقيــعتالماليــة قبــل مراجعــة أوضــاعهمذلــك مــن خــاللنوي و بشكل ســ لمعيدي التأمين االئتمانيةالجدارة باراالعتذ في عين خ . یتم األبوليصةال
.  أي عقد

فــي م یــتم التعامــل معهــ التــأمين األساســية والــذي بوالصدفعات المحصلة من حاملي بيانات التاریخية للالي على جالت تحتو شركة بستحتفظ ال
ق حــ بفــاظاالحتي من خالل طرق أخرى مثــل یة بشكل فردتعاقدراف اللألطاالئتمانيةكما یتم إدارة المخاطر .للشركةعتيادياالالنشاط  إطار  

فــي االنخفــاضلومات بتزوید الشركة بتقاریر تحتوي على تفاصيل مخصصــات رف. تقوم إدارة المعلطلذلك ابالدائنة لمدینة تسویة الحسابات ا
عها كــأفراد وكمجموعــات وإخضــا بــوالصة بحــاملي المتعلقــ النيــةاالئتما طفأة الحقًا. یتم تجميع المخــاطر مة واألرصدة النمين المدیة ذمم التأ قيم

كات إعادة التأمين.  حليل مالي مشابه لشر تبإعدادم الشركة رة. تقو ظم المراقبة المستمنل

خســائر المخصــصلقیاس ٩قــمد التقــاریر المالیة ر اإلعــدر الــدوليا المعيــ في نهج المبســطبتطبيــق المــ شــركة القامــتبالنسبة للــذمم المدینــة،
علــى الخبــرة ص، تــم تقــدیرها بنــاءً خصــ فة المخدام مصــفو ود باســتتوقعة علــى هــذه البنــ مان الاة. تحدد الشركة خسائر االئتمعمر األددىمعلى  

تعكس الظــروف الحاليــة والتقــدیرات للظــروف لــ االقتضــاءحســب والمعدلــة،للمــدینمم وعد استحقاق الــذالتاریخية لخسارة االئتمان استناًدا إلى م
فوفة مصــ بنــاء علــىتحقاقها اســ موعــد بنــاًء علــىوجــودات االئتمــان لهــذه المرمخــاطوبناًء على ذلك، یتم عــرض ملــفة.المستقبليادیةاالقتص

.  صصخ الم

االئتمانيــةغرافيــة. یــتم تقيــيم المحفظــة ج ت والمنــاطق الا لــف القطاعــ عــة علــى مختمــن العمــالء موز تتــألف ذمــم التــأمين المدینــة مــن عــدد كبيــر
ینة.وضع المالي لذمم التأمين المدناًء على التمر بشكل مسب

يــة ارات العرباإلمــ مــم التــأمين المدینــة بنــاًء علــى منــاطق التــأمين خــارج دولــةالمتعلقــة بتركــز ذانتمــ االئر ، إن مخــاطالمــاليالتقریــركما بتــاریخ  
:يلهي كما یالمتحدة

٢٠٢٢٢٠٢١
درهـــمدرهـــم

٥٦١٬٧٢٦٢٦٦٬٦٧٤وروبيةالدول األ
١٢٬١٤٩٬٨٤٣١٣٬٨٥٨٬٦٢٢دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

ــأن . تعتبـــر العمـــالءحيـــث أن التعـــرض یكـــون لعـــدد كبيـــر مـــن األطـــراف والكبيـــرة متعلقـــة ةمانيـــ ائتة إلـــى مخـــاطر كتعـــرض الشـــر ال ت شـــركة بـ
علــى األمــوال الســائلة محــدودة وذلــك ألن ئتمــاناالرا. إن مخــاطهنفـــس الخصــائص إذا كانــت مؤسســات متعلقــة ببعضــ ا لهألطراف التعاقدیة  ا

لعالمية.ااالئتمانيالية مصنفة من قبل وكاالت التصنيف  عائتمانيةدارة ات ج مؤسسات مالية ذىمودعة لدالبنوكشركة لدىلبات احسا 

رجــة فــي البيانــات الماليــة بصــافي المدات الماليــةدتعــرض لهــا الشــركة فــي القيمــة الدفتریــة للموجــو تن ممكــن أائتمانيــةر أقصــى مخــاطتتمثــل
يمة. في القاالنخفاضخسائرقيمتها بعد خصم  

طر السيولةامخ
طر الســيولة، وذلــك ا مخــ  مالئمــًا إلدارة أنشــأ إطــاراً اإلدارة الــذي س ؤولية النهائيــة فيمــا یتعلــق بــإدارة مخــاطر الســيولة علــى عــاتق مجلــ المســ تقــع 

لشــركة بــإدارة اوم إدارة ، تقــ ولةارة الســيدبــات إة إلــى متطل. باإلضــاف، متوســط، طویــل األمــد للشــركةقصــيرة بالتمویلقبهدف إدارة األمور المتعل
اســتحقاقومقارنــة يــةة المتوقعــة والفعلقات النقدیــ لمســتمرة للتــدفامناســبة مــن خــالل المراقبــةباحتياطيــاتاالحتفــاظالســيولة مــن خــالل اطر مخــ 

.يةلالما تالموجودات والمطلوبا 
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(تتمة) وات الماليةاألد-٢٨

(تتمة)مخاطر السيولة

قتحقا الســ لمتبقيــة التعاقدي لــألدوات الماليــة بنــاًء علــى المــدة ااالستحقاقتحدید یتم.الماليةألدوات االستحقاقي ملخص ول التالدح الج یوض
تـــوفر الســـيولة المناســـبة فـــي ليـــة بهـــدف التأكــد مـــن الما األدواتاققاســـتح لمــالي. تقـــوم اإلدارة بمراقبـــة المركـــز انيـــا لماليــة مـــن تـــاریخ باألداة ا

.تعاقدیة على ترتيبات الدفعات الالمالي بناءً التقریرية كما في تاریخ  لمالات والمطلوبات ادالموجو اقاستحقي  فيما یل.لشركةا

المجمـوع یوماً ٣٦٥أكثر من یوماً ٣٦٥-١٨١یوم١٨٠–٩١یوم ٩٠من أقل 
درهــم درهــم ــم هدر درهــم م درهــ

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لية ات المالموجودا

بنود الل مة العادلة من خيبالقاراتاستثم
١٠٧٬٤٧٠٬٣٧١١٠٧٬٤٧٠٬٣٧١---الشامل األخرىالدخل 

خـــــالل العادلـــــة مـــــنبالقيمـــــة ثماراتاســـــت
٨٠٬٣١٢٬٨٦٩٢٥٧٬٩٦٩٬٤٨٦--١٧٧٬٦٥٦٬٦١٧خسائرلاو األرباح أ

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠---زاميةإلودیعة
١٤٥٬٢٦٠٬٥٠٨١٧٬٣٤١٬٨٢٥١٤٬١٣٧٬٥٦٠٤٬٢٠٨٬٢٤٥١٨٠٬٩٤٨٬١٣٨مدینة وأخرىذمم تأمين 

٣٣٥٬٣٩٠٬١٩٤---٣٣٥٬٣٩٠٬١٩٤ونقددة لدى البنوكأرص
٦٥٨٬٣٠٧٬٣١٩١٧٬٣٤١٬٨٢٥١٤٬١٣٧٬٥٦٠٢٠١٬٩٩١٬٤٨٥٨٩١٬٧٧٨٬١٨٩

لمالية المطلوبات ا
٨٧٬٣٨٩٬٤٩٥٤٦٬٥٥٥٬١٧٠٣٩٬٣٨١٬٢٧١٤٩٬٠٢٨٬٠٧٠٢٢٢٬٣٥٤٬٠٠٦ئنة وأخرى ذمم تأمين دا

حا إلى  الدفع  المستحقة  ملي  المبالغ 
التأمين  بوالص 

المرتبطة الخاصة   بالمنتجات 
٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠٤٧٬٨٧٩٬٩٢٠---بالوحدات 

٨٧٬٣٨٩٬٤٩٥٤٦٬٥٥٥٬١٧٠٣٩٬٣٨١٬٢٧١٩٦٬٩٠٧٬٩٩٠٢٧٠٬٢٣٣٬٩٢٦



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٧٦

ة) م(تتماليةدوات الاأل-٢٨

مة)(تتاطر السيولةخم

ع المجمـو یوماً ٣٦٥أكثر من یوماً ٣٦٥-١٨١یوم ١٨٠–٩١یوم ٩٠أقل من 
درهــم ـم ـدرهـم درهـدرهــم درهــم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
ليةموجودات الماال

---٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩
ود الدخلخالل بنبالقيمة العادلة من اراتاستثم

٨٩٬٨٧٦٬٦٦٥٢٩٣٬٠٠٨٬٨٩٢--٢٠٣٬١٣٢٬٢٢٧شامل األخرىلا
و ألرباح أاخاللالعادلة من بالقيمة استثمارات

ئرالخسا
---١٤٬٩٨٣٬٤٠٤١٤٬٩٨٣٬٤٠٤

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠---مطفأةبالتكلفة الموجودات مالية
١٣٤٬٦٠٦٬٤٣٢٢٦٬٥٦٤٬٠٠٥٥٬٧٨٧٬٩٢١٨٬٠٠٧٬٤٣٧١٧٤٬٩٦٥٬٧٩٥اميةودیعة إلز 

٣٠٢٬٣٤٢٬٥٦٩---٣٠٢٬٣٤٢٬٥٦٩ذمم تأمين مدینة وأخرى
٦٤٠٬٠٨١٬٢٢٨٢٦٬٥٦٤٬٠٠٥٥٬٧٨٧٬٩٢١٢٢٢٬٨٣٠٬٠٩٥٨٩٥٬٢٦٣٬٢٤٩د ونقبنوكلدى الأرصدة

يةطلوبات المالالم
٩٩٬٢٧٦٬٠٤٠٤٨٬٨٨٢٬٤١٧٥١٬٢١٨٬٥٨٣٢٥٬٨٧٠٬٦٧٠٢٢٥٬٢٤٧٬٧١٠ذمم تأمين دائنة وأخرى 

حاملي  المبالغ  إلى  الدفع  بوالص المستحقة 
التأمين  

٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٥١٬٥٣٥٬٥٣٥---لوحدات بانتجات المرتبطة مبالالخاصة
٦٬٨٠٢٬٤٥٠٦٬٨٠٢٬٤٥٠---يةكض بنو قر 

٩٩٬٢٧٦٬٠٤٠٤٨٬٨٨٢٬٤١٧٥١٬٢١٨٬٥٨٣٨٤٬٢٠٨٬٦٥٥٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥

يةت الملكمخاطر تغير أسعار أدوا

الحساسيةليلتح 
ميـــع ج أدنــاه فـــي ظــل ثبـــات ا هـــو مفتـــرضكمــ ادة أو الـــنقص بالزیــ ٪١٠ســـبة بناالســتثماراتريـــر ســـعالمـــالي، إذا مــا تغالتقریــر كمــا بتـــاریخ 

م يــون درهــ مل٢٫٧بمبلــغي الزیــادة أو الــنقص فــ یتمثــل فــي وحقــوق المســاهمينركةل الشــامل للشــ الــدخ ى، فــإن أثــر ذلــك علــى المتغيــرات األخــر 
مليون درهم).١٥٬٢-٢٠٢١(

حساسيةالاختباروطرق االفتراضات

الماليالتقریركما بتاریخ ستثماراتاالأسعاراء على الحساسية بنتم إعداد تحليل .
  ماراتاالستثعن القيمة السوقية بشكل موحد لجميع٪١٠نسبة  باالستثماراتأسعار  زادت أو نقصتما  المالي، إذا  لتقریراكما بتاریخ

يحه مين تم توضساهعلى حقوق الملشركة وكذلك  أرباح أو خسائر الك على، فإن أثر ذي ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى ك فوذل
أعاله.

 من الممكن وقوعهث أن ذلك التغيرعي حيطي تقييم واقلتعاالستثماراتأسعار كتغير في٪١٠نسبة امداستخ تم .



)ع..م.ش(تأمينات العامةالوطنية للشركة 
لية االمبيانات الحولاحاتإیض

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 

٧٧

ارة مخاطر رأس المالإد-٢٩
أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما یلي : تتمثل 

٢٠٠٧) لسنة  ٦(لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ادياالتح انون  القكما وردت في  كات التأمين  رأس مال شر طلبات  تبمزاماللتا ،
ه.  التأمين وتنظيم أعمالهيئة اءشأن إنشفي 

 ركة، وشالقة بالعالوتقدیم المنافع لذوي تزوید المساهمين بعوائدىوبالتالي قدرتها علالستمراراضمان قدرة الشركة على
ودلعقالمتعلقة بتلك ا وى المخاطرقود التأمين بما یتناسب مع مستل تسعير عخالللمساهمين منائد المناسب توفير الع.

الــذي یجــب أن تحــتفظ بــه الشــركة، باإلضــافة إلــى الحــد األدنــى لــرأس المــال ونوعــهحدة فإن هيئــة التــأمين تحــدد إلمارات العربية المتدولة اي  ف
لجدول أدناه). نى لرأس المال المطلوب (كما هو موضح في ابالحد األدنة  وقت خالل السفي أي  حتفاظاالن. یجب التأميودت عقطلوبا م

وع رأس المال المحتفظ به .مطلوب لرأس مال الشركة ومجمملخص الحد األدنى الأدناهولمن الجدیتض
٢٠٢٢٢٠٢١

درهــم درهــم

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢هحتفظ بالمأس المال  مجموع ر 

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠س المال لرأالحد األدنى 

وع فالمــدرأس المــال أو المكتتــبتحدیــد الحــد األدنــى ل٢٠٠٩لســنة ٤٢القــرار رقــم دةمتحــ العربيــة الاراتاإلمــ لتــأمين فــي دولــةاأصــدرت هيئــة
عــن یقــلال أن مــا أیضــا علــى رارين. ویــنص القــ إعادة التأمشركةلدرهم مليون مليون ٢٥٠درهم لتأسيس شركة التأمين ومليون ١٠٠بمبلغ
من قبل أفراد أو هيئات مــن دولــة اً كون مملوكیأن یجبربية المتحدة العدولة اإلمارات فيتأسستتأمين التي أس مال شركات الر من٪٧٥

.ن الخليجي األخرى لس التعاو أو دول مج اإلمارات

مــن قبــل مصــرف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، .ات التــأمينشــركيــة الصــادرة لالمالحكــاماأل) مــن ٢القســم (مــن) ٨ة (فقــا للمــادو 
أدرجــت الشــركة فــي سياســاتها وإجراءاتهــا اإلجــراءات الالزمــة لضــمان االمتثــال المســتمر لماليــة.المالءة ایتعين على الشركة االحتفاظ بهامش 

الحــد األدنــى الموحــد لمتطلبــات رأس المــال، والحــد األدنــى مــن صــندوق الضــمان ومتطلبــات رأس خص الجدول أدنــاه یلوالكامل لهذه اللوائح.
للوفـــاء بهـــوامش المــالءة المطلوبـــة بمـــا یتماشـــى مـــع متطلبـــات هيئـــة التـــأمين بدولـــة المحـــتفظ بـــهالمــال المـــالءة للشـــركة وإجمـــالي رأس المـــال 

الماليــة للفتــرة الســابقة مباشــرة ألن وضــع المــالءة الماليــة للفتــرة الحاليــة لــم یــتم عــن وضــع المــالءة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كشــفت الشــركة
االنتهاء منه بعد.

٢٠٢١یسمبر د ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
درهـــــمدرهـــــم 

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لمتطلبات رأس المال   الحد األدنى 
١٥٩٬٩٥١٬٢٠٢١٧٤٬١٤٣٬٠٣٩بات المالءة الرأسمالية متطل

٨٩٬٩٧٠٬٣٨٦٨٥٬٦٠٧٬٩٩٥صندوق الضمان بالحد األدنى 
٣٨٩٬٠٢٩٬٨٨٣٣٦٠٬٨١٤٬٣٩١دیق الخاصة األساسيةالصنا 

٢٨٩٬٠٢٩٬٨٨٣٢٦٠٬٨١٤٬٣٩١فائض هامش المالءة للحد األدنى لمتطلبات رأس المال 
٢٢٩٬٠٧٨٬٦٨٢١٨٦٬٦٧١٬٣٥٢متطلبات المالءة الرأسمالية لمالءة الفائض / (عجز) هامش 
٢٩٩٬٠٥٩٬٤٩٧٢٧٥٬٢٠٦٬٣٩٦صندوق الضمان بالحد األدنى لمالءة الفائض / (عجز) هامش 

ة بــإدارة ضــمان قيــام الشــرككثــب لن مراقبتهــا عــ و والمســاهمينالتــأمين بــوالصایــة حقــوق حــاملي أساســية بحمرة لتنظيميــة بصــو ت اتهــتم الجهــا 
ن مــ ب یمكنهــا مــالي مناســ یضــأ بضــمان احتفــاظ الشــركة بمركــز م. وفــي الوقــت ذاتــه، تهــتم الجهــات التنظيميــة أاألمور بشكل مرضي لصــالحه

دیة أو الكوارث الطبيعية.ات االقتصا زملناتجة عن األة ابااللتزامات غير المتوقعاءالوف

طة ص هــذه اللــوائح علــى كيفيــة اعتمــاد األنشــ نال تــ مــارات العربيــة المتحــدة.اإلل دولــةت التنظيميــة داخــ تطلبــا لمشــركة إلــى االضــع عمليــات تخ 
لتــأمين وذلــك نــب شــركات اجا عــن الســداد مــنجــز لحــد مــن مخــاطر التعثــر والعللزاميــةاإلألحكــام یضــأ بعــض اومراقبتهــا فقــط ولكنهــا تفــرض أ

ا.ثهعة عند حدو وقت غير المتللوفاء بااللتزاما 
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الضرائب-٣٠
الشــركات والمنشــآت التجاریــة فــي بشــأن فــرض الضــرائب علــى ٢٠٢٢أكتــوبر ٣فــي ٢٠٢٢لســنة ٤٧القانون االتحادي رقــم صدر المرسوم ب

اإلدارة بصــدد مراجعــة المرســوم بالقــانون و . ٢٠٢٣یونيــو ١لضــریبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد المتحــدة ویســري للفتــرات ادولــة اإلمــارات العربيــة
ن اعتباًرا من فترة السریان المطبقة على الشركة.وستضمن االمتثال لمتطلبات القانو 



٢٠٢٢

 تقرير الحوكمة
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 :ممارسات الحوكمة بالشركة
 

   -:وكيفية تطبيقها 2022يان باألجراءات التي تم أتخاذها ألستكمال نظام الحوكمة الشركات خالل عام . ب1
وذلك  على رأس سلم األولويات بالشركة  تنفيذ ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي  ممارسات  "المجلس"  لقد وضع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة  

 و تعديالته.   بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة  2020ر.م( لسنة   03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )التزاماً بأحكام 

بشأن إعتماد دليل    2020ر.م( لسنة    03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )مجلس على شفافية ممارسات ضوابط الحوكمة بالشركة طبقاً لما نص عليه  الحرص  كما  

نظام اإلفصاح والشفافية     في شأن   2000( لسنة  3والتزم بأحكام قرار مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )   ، و تعديالته  حوكمة الشركات المساهمة العامة

سوق دبي المالي إلطالع المساهمين واألطراف ذوي العالقة حيث في  الموافقة على الحسابات المرحلية والختامية ونشرها  ات  آلينفس  مجلس في تبني  الواصل  فقد  وبالتالي  

مجلس الذي  الإلى    مع البيانات المالية   رفع التوصيات ثم تقوم اللجنة بدورها بطالع  تم رفع الحسابات الختامية والمرحلية للشركة إلى لجنة المجلس للتدقيق للمناقشة واالي

 .  اإلفصاح عنها ونشرها بسوق دبي المالي قبل يقوم بالنظر فيها ومناقشتها ومن ثم الموافقة عليها 

تأخذ على عاتقها مسؤولية التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق  إن الشركة الوطنية للتأمينات العامة ممثلة في أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية  

 واء.  االنضباط المطلوب بالشركة وفقاً للمعايير العالمية بما يصب في مصلحة جميع األطراف المعنية بما في ذلك المساهمين والعمالء على حد س

الال القرارات  واتخاذ  بمناقشة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  قام  اعتمدها  ولقد  التي  والممارسات  األنشطة  من  ملمح  يلي  وفيما  الشركة  أنشطة  وإدارة  لإلشراف  مجلس  الزمة 

 واللجان المنبثقة عنه: باجتماعات المجلس  

  .اإلشراف على انشطة إدارة الشركة ومراجعة األداء بفروع التأمين 

  تطلب األمر. مناقشة واعتماد تطبيق السياسات واإلجراءات وإبداء التوجيهات كلما 

  .مراجعة واعتماد الميزانية التقديرية والموازنة والبيانات المالية المرحلية والختامية 

   .مراجعة االستثمارات واتخاذ القرارات االستثمارية الالزمة 

 ة العمل بالشركة.  اإلشراف على تطبيق السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتحقق من مدى موائمة تلك السياسات لتحقيق استراتيجي 

  حسبما قدمت من دائرة الرقابة الداخلية بالشركة.   2022اعتماد خطط التدقيق لعام 

   لذلك. كما سيقوم المعتمدة  الزمنية  بالشركة في خالل األطر  بيانات األداء  المساهمين على  السادة  الشفافية وإطالع  السادة الالحرص على  إلى  مجلس برفع توصياته 

 .   21/03/2023المزمع عقده في تاريخ  وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي   12/2022/ 31المساهمين بشأن توزيعات األرباح عن السنة المالية المنتهية في 

مجلس  اللوطنية للتأمينات العامة. وبالتالي فإن  لشركة الثقة المساهمين والعمالء والموظفين العاملين بالشركة والشركات الحليفة لأهالً  مجلس إلى أن يكون دائماً  اليتطلع  

ذ أنشطة األعمال وفقاً ألحكام القوانين المتبعة ومعايير الجودة وُحسن األداء واألخذ في االعتبار تعظيم  يؤمن بأهمية تحديد مسؤوليات الشركة داخلياً وخارجياً لضمان تنفي
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بشأن    2020ر.م( لسنة    03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )بأحكام     التام  . ولقد حرصت الشركة على التقيد وحمايتها  مصالح السادة مساهمي الشركة والحفاظ عليها 

 من خالل إرساء الممارسات التالية:  و تعديالته   ليل حوكمة الشركات المساهمة العامةإعتماد د 
 

 وفقاً ألحكام القرار.   2022م اجتماعات خالل عا  ربع أحرص المجلس على عقد  ▪

 التزم المجلس بحضور أغلبية أعضاء المجلس لالجتماعات للتأكيد على صحة النصاب المطلوب.   ▪

 بشأن التعديالت بنظام اإلفصاح والشفافية والتعديالت على نظام الحوكمة المؤسسية.    2018الصادر خالل   و السلع  أحيط المجلس علماً بقرار هيئة األوراق المالية 

   لى استيفاء متطلبات نظام حوكمة الشركات الذي يستوجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلسعات والمكافآت  لجنة المجلس للترشيحتأكدت ،  

 وأنه ال يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل موظفاً لدى أحد الجهات المرتبطة بالشركة خالل العامين اآلخرين. 

   حرصت اللجنة على مناقشة كافة التقارير المقدمة من إدارة الرقابة  و .  ثالث أشهربمعدل اجتماع كل    2022ماعات خالل عام  اجت  اربععقدت لجنة المجلس للتدقيق

ة الحسابات والتقارير من المدققين الخارجيين عن نفس العام.  كما ناقشت اللجن   2022بمناقشة الحسابات المالية الختامية لعام    2022الداخلية. كما قامت اللجنة خالل عام  

 مجلس ومن ثم إتاحتها للمساهمين عبر نشرها بسوق دبي المالي. الالمالية المرحلية قبل رفعها مع التوصيات للموافقة عليها من قبل 

  2022اجتماعات بعام  سبعةلجنة المجلس لالستثمار فيما عقدت ، 2022جتماعات خالل عام إ خمسةوعقدت لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت. 

على الموقع اإللكتروني    2022بأنه قد تم نشاار تقرير حوكمة الشااركة لعام  مجلس ال، حيث علم أعضاااء  2022وكمة الشااركة لعام  مجلس بتقرير حالتم تزويد أعضاااء  

ر.م( لسانة    03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )وذلك التزاماً بمتطلبات  على صافحة الشاركة في الموقع االلكتروني لساوق دبي المالي،   و كذلكللشاركة على اإلنترنت  

التقرير الساانوي لحوكمة الشااركة متاحاً للسااادة المساااهمين وكافة األطراف المعنية  كون  بأن ي  ،و تعديالته  بشااأن إعتماد دليل حوكمة الشااركات المساااهمة العامة  2020

 .بالشركة
 

 - :2022في األوراق المالية للشركة خالل عام زواجهم و أبناؤهم أعضاء مجلس اإلدارة وأتعامالت ملكية و  بيان ب (1

مجلس وموظفي الشاركة وكافة األشاخاص المطلعين في األوراق المالية التي تصادرها الشاركة أو  التبنت الشاركة القواعد واإلجراءات المعتمدة لتنظيم تعامالت أعضااء  

بشاأن إعتماد دليل حوكمة الشاركات    2020ر.م( لسانة    03قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )، والشاقيقة والحليفة وذلك وفقاً ألحكام  الشاركة األم أو الشاركات التابعة

 واإلرشادات التوجيهية الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع.  و تعديالته المساهمة العامة

نظيم تعامالت المطلعين بعدم التعامل في األوراق المالية الصادرة من الشركة أو الشركة األم أو الشركات الشقيقة  مجلس على التزامهم الكامل بقواعد تالويؤكد أعضاء 

 أو الزميلة وذلك سواء بنفسه أو بواسطة غيره خالل الفترات التالية:  
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 .قبل عشرة أيام عمل من اإلعالن عن أية معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم   -

 قبل خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين اإلفصاح عن البيانات المالية.   -

مراعاة  %( فأكثر من أساهم الشاركة، وذلك مع  5يلتزم أعضااء مجلس اإلدارة باإلبال  عن أساماء من يملكون أو الذين وصالت مسااهمتهم مع أوالدهم القصار إلى ) (أ

 .%(5) %( من أسهم الشركة عالوة على الا1بهذا االلتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى ) التقيد 

 مجلس والموظفين المطلعين. التلتزم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بمتابعة تداوالت أعضاء  (ب 

( خمساة عشار يوماً من توليهم العضاوية، كذلك في نهاية كل سانة  15لشاركة خالل )ا تلتزم الشاركة بإبال  الهيئة بعدد األساهم التي يملكها أعضااء مجلس إدارة (ج

  التنفيذية. وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها مالية،

% من األوراق المالية الصاادرة عن  10تعادل أو تزيد عن  يلتزم كل عضاو بمجلس اإلدارة باإلبال  إذا بلتت ملكيته أو مضاافاً إليها ما يملكه أبنائه القصار نسابة   (د 

 الشركة.

 إجمالي عملية الشراء إجمالي عملية البيع  31/12/2022االسهم المملوكة في  المنصب / صلة القرابة  اإلسم  م 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  رئيس مجلس اإلدارة سعادة/ حمد مبارك بوعميم  01

 

02 
 ال يوجد  ال يوجد  952,917 نائب رئيس مجلس اإلدارة صالح الزرعوني السيد/ عادل محمد 

 ال يوجد  ال يوجد  10,000 -----  الزوجة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  عضو مجلس اإلدارة  السيد/ خالد جاسم بن كلبان  03

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  عضو مجلس اإلدارة  السيد/ جمال أحمد المطري  04

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  عضو مجلس اإلدارة  فردان علي الفردانالسيد/ علي  05

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  عضو مجلس اإلدارة  السيد/ محمد سيف درويش الكتبي  06

 7,000 ال يوجد  127,154 عضو مجلس اإلدارة  اد/ حميد أحمد الطاير يالاس 07
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 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  اإلدارة عضو مجلس  السيد/ فيصل عبد العزيز الخزرجي  08

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  عضو مجلس اإلدارة  د عبد الرحمن العلينالسيدة/ ه 09
 

 

 :تشكيل مجلس اإلدارة
 

 الحالي:بيان تشكيل مجلس اإلدارة  .أ

  حساااب متطلبات ضاااوابط حوكمة الشاااركات، فقد تم الحفاظ على تشاااكيل متوازن لمجلس اإلدارة حيث روعي أن يتألف مجلس اإلدارة من أعضااااء يتمتعون -

  خمساةأعضاااء مسااتقلين و  أربعةالشااركة الوطنية للتأمينات العامة من   دارةإمجلس   تكونضااوابط حوكمة الشااركات، وي  لمتطلبات بخبرات ومهارات فنية. وفقا  

 -:2022أعضاء مجلس االدارة لسنة  - .تنفذيينغير 

 

 

 اإلسم 

 

 

 الفئة

 

 

 الخبرات 

 

 

 المؤهالت

 

المدة التي 

قضاها كعضو 

في مجلس 

 إدارة الشركة

 

 عضويات و مناصب في اية شركات مساهمة 

مناصبهم  

في اية  

مواقع  

رقابية او  

حكومية  

 او تجارية 

 

ـــ ال حمــد  ســ ح  يــد 

ــ وعبمبارك  ــ ميـ م  ـ

ـمـجـلس    – رـئـيس 

 االدارة

 

غير 

 تنفيذي

 

 دبي  مدير عام غرف 

مرتبة - مع  األعمال  إدارة  في  ماجستير  شهادة 

كنساس األمريكية   –لشرف من جامعة ميسوري  ا

   2002عام  

كالوريوس في الهندسة الكهربائية والرياضيات ب  -

مرتبة   عام مع  كاليفورنيا  جامعة  من  الشرف 

 م 1996

 

تاريخ التعيين 

28/3/2011 

 

 سنوات( 12)

 

 عضو مجلس إدارة بنك دبي االسالمي )ش.م.ع( 

مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع   رئيس

    المتعددة

 

 

 

 ال يوجد 

عـــادل  ــيـــدح  الســـ

ــ مـــــ مح د صالح ـــ

ـــ ال ـــ زرعونــ   –ي ــ

ــيـــس  رئـ ــب  ــائـ نـ

 مجلس االدارة

 

غير 

 تنفيذي

 

اإلدارة  عضو   مجلس 

شريك   المنتدب   و 

 ذ.م.م  لمجموعة ريفولي

 

 بكالوريوس تجارة

 

 تاريخ التعيين 
17/4/2001 

 

 سنة( 22)

 

 تعليمبشركة اإلدارة نائب رئيس مجلس 

 

 
 

 ال يوجد 
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ــيدح خال ــ السـ د  ــــــ

ان ــ بــ ن كلــ جاسم ب

 وـضـع –

 

مجال    35 مستقل  في  سنة 

 اإلستثمار: 

 العقاري -

 المالي  -

 الصناعي  -

اإلدارية   العلوم  جامعة    –بكالوريوس 

الواليات    –كلورادو    –دنفر    –ميتروبوليتان  

 المتحدة األمريكية.

 

 تاريخ التعيين 
17/4/2001 

 

 سنة( 22)

 )ش.م.ع( مال كابيتالرئيس مجلس إدارة ال

و كبير المسؤولين  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 التنفذيين لشركة دبي لإلستثمار )ش.م.ع(

 المال ريتعضو مجلس إدارة 

 البحرين -عضو مجلس إدراة بمجموعة اركابيتا 

 

 

 ال يوجد 

جمـــال  الســـــيـــدح 

أحــمــــد الــمــطــر   

 عضو –

غير   

 تنفيذي
الخدمات   رئيس قسم 

و  الخاصة    المصرفية

بنك    -مسؤوليات الشركات  

 دبي التجاري 

أخ األمريكية    -  ة مالي  ص صاتدبلوم،  األكاديمية 

 المالية لإلدارة 

االئتمان   إدارة  في    -دبلوم  األمريكية  الجامعة 

 الشارقة 

 الدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال والتسويق 

 كلية دبي الجامعية -

تاريخ التعيين 

20/6/2018   

 8سنوات و 4)

 شهور( 

  ال يوجد 

 ال يوجد 

 

عــلــي   ــيـــدح  الســــ

ـعـلي  ــردان  ـفــــــــ

  –الـفــــــــــــردان  

 عـضــو

 

 

غير   

 تنفيذي

 

إدارة   مجلس  رئيس 

و   الفردان  مجموعة 

 الشركات التابعة 

رئيس مجلس إدارة شركة  

بي   و أف  أي  لإلستثمار 

و  شركة   للسياحة  الفردان 

 السفر

 

 بكالوريوس في علوم اإلدارة و أنظمة المعلومات 

 

 

 تاريخ التعيين 

12/10/2021 

 

  4سنة و  1)

 أشهر(

 

 عضو مجلس إدارة شركة دبي لإلستثمار  

 عضو مجلس إدارة المال كابيتال )ش.م.خ(

 عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري )ش.م.ع(

 

 ال يوجد 

 

محمــد  الســـــيــدح 

ش  دروـي ش  ـــي ســـ

ـبي   ـت ـك اـل   –أـحمـــد 

 عــضــو

 

 

 مستقل 

 

تطوير   و  اإلستثمار  مدير 

االعمال شركة درويش بن 

 احمد و اوالده )ذ.م.م( 

 

بكالوريوس إدارة األعمال تخصص إدارة  

 األعمال

 

 تاريخ التعيين 

12/10/2021 

 

  4سنة و  1)

 أشهر(

 عضو مجلس إدارة شركة دبي لإلستثمار 

 عضو مجلس إدارة المال كابيتال )ش.م.خ(

عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد و 

 التدفئة )أيه. أتش. آي بالمنطقة الحرة(

 

 ال يوجد 
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ــس ــد  يال ــ ــي ــم ــدح ح

ــر   ــ ــ ــاي ــطــ أحــمد ال

 وـــضــع –

 

غير   

 تنفيذي

 

العم شركة   ياتلرئيس 

 نيا  تنسإالطاير 

 بكالوريوس العلوم 
 تاريخ التعيين 

31/03/2022 

 

 سنة( 1)

 ال يوجد 
 

 ال يوجد 

الســـــيدح فيصـــــل  

ــزيـــز   ــعـ ــد الـ ــبـ عـ

ــي   ــزرجـ ــخـ   –الـ

 وــضــع

 

 مستقل 
من   من    20أكثر  عاما 

وتعزيز  الخبرة في تطوير  

فرق اإلدارة لزيادة ربحية 

 الشركة وكفاءتها. 

جامعة اإلمارات  -بكالوريوس هندسة معمارية 

 العربية المتحدة

 تاريخ التعيين 

31/03/2022 

 

 سنة( 1)

 AMCREITعضو لجنة االستثمار والرقابة في  

("IOC") 

 

 

 ال يوجد 

ــد   ــن ــ ــ ــدةح ه ــي الس

ــن  ــم ــرح ــد ال ــب ــ ع

 وـضـع –الـعـلـي 

 

 مستقل  
  12تمتع بخبرة تزيد عن  ت

المعادن   صناعة  في  عاما 

من   جزءا  وكان  والتعدين 

لالستثمار   مبادلة  شركة 

على   تركز  التي 

الصناعية  االستثمارات 

مسؤولياتها  للشركة. شملت 

وصفقات  األصول  إدارة 

واالستحواذ  االندماج 

حيث   الهيكلي  والتمويل 

من   أكثر   5جمعت 

مليارات دوالر من الديون  

بنوك   الحكومية   إكسيممن 

والدولية   التجارية 

تطوير  إلى  باإلضافة 

التجارية  االستراتيجيات 

تطوير   فرص  واستكشاف 

 األعمال. 

 زايد من جامعة ماليةبكالوريوس في ال

 ( CFAمحلل مالي معتمد )اجتياز مستوى برنامج 

من   واإلدارية  التنفيذية  البرامج  من  العديد  أكمل 

  إنسياد وكلية لندن لالقتصاد 

 

 تاريخ التعيين 

31/03/2022 

 

 سنة( 1)

 

 

 ال يوجد 

 

 
 

 ال يوجد 
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 :2022بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس االدارة لعام  . ب

 .مرأة واحدةإمجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة لديه  -

 :يان عدم ترشيح أ  عنصر نسائي لعضوية مجلس االدارةب . ت

 .من قبل المساهمينللمرشحة ، تم التصويت 31/03/2022المنعقد بتاريخ  سنويالالعمومية الجمعية إجتماع خالل  -

 تقاضاها اعضاء مجلس اإلدراة:فآت و البدالت و األتعاب التي اكمالبيان ب . ث

 رهم.د  5,125,000مكافأة مالية قدرها  1202تقاضــى أعضاء مجلس اإلدارة في عـام : 1220مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1
 

 و التي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنو  للمصادقة عليها:  2202مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  .2
 

ويتم تعويض عضـو مجلس اإلدارة من وقت خخر عن   ،فإن مكافأة مجلس اإلدارة تتكون من نسـبة مووية من الرب  الصـافي ،شـركةلل  ( من النظام38لمادة )وفقاً ل -

ــفوق واجبات تال الشركة أو أن يعمل في أية لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة جميع النفقات التي يتكبدونها في سبيل إنجاز أعم ه  ــ

 .2022م لعا المالية و لم يقترح مجلس اإلدارة بعد المكافأة لس اإلدارة من وقت خخر. ـالعادية كعضو مجلس إدارة وذلك بالمبالغ التي يحددها مج
 

 وفقا للجدول التالي: 2202بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها األعضاء عن السنة المالية بيان بتفاصيل  .3
 

 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 
 م  االسم 

 المخاطر  /  لجنة التدقيق قيمة البدل عدد اإلجتماعات 
 4 /3  1 ان ااباالان كااد باااالااد/ خاياساال رئيس اللجنة  111,333.33 

2/2  2 حامايااد أحامد الاطااايااارالسيد/  عضو  86,333.33 

3/3  3 فيصل عاباد الاعازياز الخزرجي السيد/  عضو  94,833.33 

3/3  4 هاااناد عااباد الارحامان الاعالاي   /ةالسيد  عضو  94,833.33 

 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 
 االسم 

 م 
 لجنة الترشيحات و المكافآة  قيمة البدل عدد اإلجتماعات   
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 تفاصيل البدالت او الرواتب او االتعاب االضافية و اسبابها و التي تقاضاها اعضاء مجلس اإلدارة بخالش بدالت حضور اللجان:بيان  .4

 لم يتقاض أعضاء مجلس اإلدارة أية بدالت أو رواتب أو أتعاب إضافية بخالف بدالت حضور اللجان. -

 :2202 الماليةالتي عقدت خالل السنة جتماعات مجلس اإلدارة إعدد  .ه

 وذلك كما يلي:  2022جتماعات خالل عام ( إ06) ت سعقد مجلس اإلدارة  -

 2022مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة بعام  م
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 NA NA NA √ √ √ √ √ √ 2022فبراير  15 1

 NA NA NA √ √ √ √ √ √ 2022مارس  31 2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2022 يو ما  09 3

 √ √   X √ √ X √ √ √ 2022اغسطس  11 4

 1 السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني  رئيس اللجنة  66000 4

 2 السيد/ علي فردان علي الفردان عضو  70000 5

 3 السيد/ محمد سيف درويش الكتبي  عضو  70000 5

 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس 
 االسم 

 م 
 ستثمار لجنة اإل قيمة البدل عدد اإلجتماعات   

 1 السيد/  خالد بن كلبان  رئيس اللجنة  78000 7

 2 السيد/  عادل محمد صالح الزرعوني  نائب الرئيس  70000 5
 3 السيد/ جمال أحمد المطري  عضو  74000 6

 4 السيد/ محمد سيف درويش الكتبي  عضو  70000 5
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 √ √ √ √ √ √ √ X √ 2022نوفمبر  03 5

 √ √ √ X X √ √ X √ 2022ديسمبر  26 6

 

 

 .31/03/2022( بتاريخ 9و  8 / 7إنتخاب االعضاء )مالحظة: * تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جتماعات  إ  خمسيحات عقدت  شا، و لجنة المكافآت والتراجتماعات    ربعأعقدت  لجنة المجلس للتدقيق  جتماعات، و  إ سات عقد مجلس االدارة   2022خالل عام   -

 جتماعات.إ سبعو لجنة االستثمارعقدت 

  50,000/-اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في شاكل أتعاب عضاوية بمبل     "تقرر بموجبه أن يتم تحديد أتعاب أعضااء مجلس اإلدارة نظير مسااهماتهم في اجتماعات   

 درهم للعضو عن كل اجتماع يحضره العضو."   4,000/-درهم سنوياً لكل عضو وأتعاب حضور اجتماعات اللجان بمبل  
 

 . مجلس اإلدارةي قرار بالتمرير عن أ صدر ، لم ي 2022خالل سنة  : 2202عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  -

 
 

 

 بناء على تفويض من المجلس:  2202دارة التنفيذية خالل عام دارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اإلختصاصات مجلس اإلإبيان مهام و .أ

 
 

 بيانات أعضاء مجلس اإلدارة

            سعادة/ حمد مبارك بوعميم        1

 السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني  2

 خالد جاسم بن كلبان السيد/  3

 جمال أحمد المطري   السيد/ 4

 علي فردان علي الفردانالسيد/   5

 محمد سيف درويش الكتبي  السيد/ 6

 * رييد أحمد الطا م حالسيد/  7

 * فيصل عبد العزيز الخزرجي السيد/ 8

 * هاند عبد الرحمن العليالسيدة/   9
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 مدة التفويض  صالحية التفويض  سم الشخص المفوض إ

 التركي. د.عبد الزهرة عبد هللا علي  

 الرئيس التنفيذي للشركة 

شاراف التي تدخل في تسايير الشاؤون اليومية للشاركة وتحقيق أغراضاها ومراقبة ساير العمل بما  دارة واإلجميع أعمال اإل

 تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية واألتحادية والمحلية. -: في ذلك على سبيل المثال

 توكيل المحامين لتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها . -                              

 أجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن أغراض الشركة . -                         

 التوقيع وتنفيذ قرارت مجلس األدارة . -                              

غايار   تافاوياض 

 دد المدةمح

 

  2202بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراش ذات العالقة )أصحاب المصالح ( خالل عام  .خ 

 

. وفي  و تعديالته  /ر.م( بشاااأن إعتماد دليل حوكمة الشاااركات المسااااهمة  03يتم تعريف األطراف ذات العالقة وفقا لتعريف الوارد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

 :31/12/2022التعريف ندرج فيما يلي بيانات عن مجمل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة بالسنة المالية المنتهية في ضوء ذلك 

 م 
 نوع التعامل   توضيح طبيعة العالقة   بيان بالطرف ذو العالقة

 حجم التعامل 

 قيمة المطالبات  قيمة األقساط 

 6,532,659.33 9,932,347.70  أقساط تأمين وتسوية مطالبات  ساهم م ستثمار مجمع دبي لإل 01

 3,992,444.49 6,352,964.51 أقساط تأمين وتسوية مطالبات  ساهم م مجموعة الزرعوني  02

 15,535,896.05 28,890,840.23 أقساط تأمين وتسوية مطالبات  ساهم م بنك دبي التجاري  03

 15,706.87 261,802.29 وتسوية مطالبات أقساط تأمين   ساهم م آخاااارين  04

 38,968,878 83,054,186  المجموع 
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    الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:ط. 

 



        شركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. ال  
          2022م  تقرير حوكمة الشركة لعا

                                                                                    
 

-16-                                                                                               
 2023فبراير 

 

 بيان  تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة   . و
 

 
 

 :مدقق الحسابات الخارجي.4

 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:   .أ
 

و تم تعيينهم من قبل المساهمين خالل إجتماع الجمعية    ( هي المدقق الخارجي للشركة Ernst & Young M.E  (  الشرق األوسط   إيرنست آند يون    /   السادة -
واحدة من    تعتبر   ، و شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في لندن، إنجلترا  تعتبرإيرنست آند يون     .2022/ 31/03العمومية السنوي بتاريخ  

حققت نمًوا منذ إنشائها من خالل مكاتبها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وتقدم خدمات  لها فروع متعددة في العديد من البلدان و  تدقيق و أكبر أربع شركات  
 المراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية واالستشارات المالية. 

 

 : التالي، و ذلك حسب الجدول بيان األتعاب والتكاليش الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي . ب

 
 

 
 المنصب 

 
 تاريخ التعيين 

والبدالت   مجموع الرواتب
 2202السنوية لسنة  
  

 2220عام  مكافآت لمجموع ال
(Bonuses ) 

أ  مكافآت أخرى نقدية ح عينية 
 أو تستحق مستقبال   2202للعام  

 ال يوجد  لم تحدد بعد 3,320,457 07/02/1998 الرئيس التنفيذ 
 ال يوجد  لم تحدد بعد 1,548,000 07/10/2013 رئيس قسم التوزيع   حعامالمدير ال

 ال يوجد  لم تحدد بعد 626,694 23/10/2019 رئيس العمليات  
 ال يوجد  لم تحدد بعد 626,025 16/05/2021 رئيس قسم المالية 

 ال يوجد  لم تحدد بعد 374,194 17/05/2022 رئيس قسم التامين الصحي
 ال يوجد  لم تحدد بعد 453,226 30/03/2022 مة التامينات العا - رئيس قسم اإلكتتاب
 ال يوجد  تحدد بعدلم  683,817 02/09/2018 تأمين الطاقة  - رئيس قسم اإلكتتاب

 ال يوجد  لم تحدد بعد 450,930 16/09/2020 مدير التدقيق  
 ال يوجد  لم تحدد بعد 459,063 07/08/2018 تأمين على الحياةالمدير 

 ال يوجد  لم تحدد بعد 422,850 09/09/2018 إدارة المخاطر و اإلكتوارية 
 ال يوجد  بعدلم تحدد  410,045 26/02/2013 مدير الموارد البشرية 
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 ( أشرش ابوشرخ)السيدح إيرنست آند يون  الشرق األوسط   إسم مكتب التدقيق وأسم المدقق الشريك  

 سنة  2 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة 

 سنة  2 عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة 

 درهم  420,000 )درهم(  2022البيانات المالية لعام  إجمالي أتعاب التدقيق و مراجعة 
 )درهم(  2022اتعاب و تكاليش الخدمات الخاصة االخرى بخالش التدقيق للبيانات المالية لعام  و تشمل كافة الخدمات 

 ال يوجد ( 17المالية رقم بخصوص المعايير الدولية العداد التقارير )إستشارة   -تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة االخرى

 ال يوجد بيان الخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر

ي يتميز بالحيادية واالستقاللية  إلى جانب حضور المدقق الخارجي الجتماع الجمعية العمومية والتحقق من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وتالوة تقرير التدقيق الذ 

 كما يقوم بالرد على استفسارات المساهمين.  
 

 . 2202يوجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة للعام   ال: 2202المالية المرحلية والسنوية للعام التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم 
 

 :و المخاطرلجنة التدقيق  .5

 لية عملها والتأكد من فاعليتها: بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلو المخاطر قرار من رئيس لجنة التدقيق إ .أ

 ليته" املها والتأكد من فععلية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن المراجعته آلو المخاطر  "يقر السيد حخالد جاسم بن كلبان رئيس لجنة التدقيق  
 

  :ختصاصاتها الموكلة إليهاإبيان وو المخاطر لجنة المجلس للتدقيق عضاء أسماء أ .ب 

 كما يلي:   و المخاطر تتألف لجنة المجلس للتدقيق 

 )عضو مستقل(              رئيساً للجنة               خالد جاسم بن كلبان  السيد/   -1

  (غير تنفيذي)عضو                   عضوا                      رييد أحمد الطامح السيد/ -2

 (مستقل)عضو    عضواً                       الخزرجيفيصل عبد العزيز السيد/   -3

 (مستقل)عضو            عضوا                     هاند عبد الرحمن العلي /ةالسيد  -4
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 :و المخاطر صالحيات ومهام لجنة المجلس للتدقيق 

 .مراجعة البيانات المالية الفصلية والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة •

 .األمور المحاسبية ذات األثر الجوهري على األداء المالي للشركة وضمان شفافية التقارير الماليةمتابعة  •

 التأكد من استيفاء متطلبات اإلفصاح عن البيانات المالية وغيرها من المتطلبات القانونية. •

 .تقييم استقاللية وكفاءة المدققين الخارجيين، واالجتماع معهم مرة على األقل في السنة •

 .مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلي والتأكد من كفاءته •

 النظر في األمور التي يطرحها المدير المالي أو مدير الرقابة الداخلية أو مدقق الحسابات.  •

 .مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة •

 يطرحها المدقق الخارجي ورد اإلدارة بشأنها.  مراجعة تقرير التدقيق الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية •

 .مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني •

 .رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أداء المسائل المذكورة أعاله •

 .مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية والتأكد من دقة إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية •

 .من استيفاء متطلبات اإلفصاحالتأكد  •

 تقييم مدى مالئمة وكفاءة بيئة العمليات بالشركة وإطار العمل الكلي لتنفيذ أنشطة الشركة.  •

 مرات في السنة على األقل. ربعأتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضاء اللجنة  •

 :جتماعات المنعقدةوتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في اإل 2202خالل عام و المخاطر جتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق عدد اإل  .ج 
 

 جتماعات الموضح أدناه. ذلك حسب سجل حضور اإلو 2022جتماعات خالل عام إ ةربعأو المخاطر عقدت لجنة المجلس للتدقيق  -
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 م.
جتماعات لجنة المجلس إمواعيد 
 2022عام و المخاطر لللتدقيق 

 بيانات أعضاء لجنة المجلس للتدقيق 

1 2 3 4 

 NA NA NA √ 2022فبراير  15 1

 √ √ √ √ 2022مايو  09 2

 √ √ X √ 2022اغسطس  11 3

 √ √ √ √ 2022توفمبر  03 4

 حضر اإلجتماع √

x إعتذر عن الحضور 

NA ال ينطبق 

 

 : المجلس للترشيحات والمكافآتلجنة  .6
 

 لية عملها والتأكد من فعاليتها : ت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلآفاقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكإ .أ
 

 لية عملها والتأكد من فعاليته" مراجعته آلت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن آ"يقر السيد حعادل صالح الزرعوني رئيس لجنة الترشيحات والمكاف 

  ختصاصاتها الموكلة لها:إت وبيان لجنة الترشيحات والمكافآ أسماء أعضاء  . ب

 لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت كما يلي:   تتألف 

 (غير تنفيذي)عضو     رئيساً للجنة                السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني      -1

 (غير تنفيذي)عضو     عضوا                         السيد/ علي فردان علي الفردان        -2

 (مستقل)عضو               عضوا                  السيد/ محمد سيف درويش الكتبي  -3
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 : ختصاصاتها والمهام الموكله لهاإبيان 

مساتمر، فإذا تبين للجنة أن أحد األعضااء فقد شاروط االساتقاللية وجب على اللجنة عرض األمر على مجلس إدارة التأكد من اساتقاللية األعضااء المساتقلين بشاكل   -

 الشركة.  وعلى مجلس اإلدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة االستقاللية عنه.

شار يوماً من تاريخ إخطاره.  ويصادر مجلس اإلدارة قرار باعتبار العضاو مساتقالً أو غير مساتقل في أول  على العضاو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمساة ع -

 اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفترة السابقة دون رد.  

 مستقلين داخل مجلس اإلدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان. وإذا كان فقد العضو لصفة االستقاللية لن يترتب عليه اإلخالل بالحد األدنى لعدد األعضاء ال -

قانون الشااركات التجارية، إذا كان من شااأن قرار المجلس انتفاء أسااباب أو مبررات االسااتقاللية عن العضااو التأثير على الحد األدنى    بأحكامومع عدم اإلخالل   -

بتعيين عضاو مساتقل يحل محل هذا العضاو على أن يعرض أمر تعيين    قام مجلس إدارة الشاركة للنسابة الواجب توافرها من األعضااء المساتقلين داخل المجلس،

 العضو الجديد على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس اإلدارة.    

 راها. المراجعة الدورية للقرارات والتعليمات التي تصدر من وقت آلخر بخصوص ضوابط الحوكمة ورفع التوصيات إلى المجلس بشأن التتييرات التي ت -

 اإلشراف على عملية إعداد واعتماد دليل إجراءات الحوكمة بالشركة.  -

 ة وأهمية تطبيقها. مقواعد ومبادئ الحوكرفع درجة الوعي لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حول  -

 رات النافذة. التوصية بالترشيح أو إعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه والمناصب اإلدارية العليا مع مراعاة القوانين والقرا -

 .اعتماد شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقارير تقييم األداء وخطط اإلنابة -

 .مراجعة السياسات الخاصة بالمكافآت والرواتب ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بالشركة والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة -

 .تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية -

 .مراجعة السياسة الخاصة بالموارد البشرية -

 .األداء بشأن المسائل المذكورة أعالهرفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن  -
 

  :وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة  2202جتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام بيان عدد اإل ج.



        شركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. ال  
          2022م  تقرير حوكمة الشركة لعا

                                                                                    
 

-21-                                                                                               
 2023فبراير 

 

 :أدناهجتماعات الموضح وذلك حسب سجل حضور اإل، 2022جتماعات خالل عام إ خمس رشيحات و المكافآت عقدت لجنة المجلس للت

 م.

مواعيد اجتماعات اللجنة  

 2220عام في ال

 بيانات أعضاء لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت 

1 2 3 

 √ √ √ 2022فبراير  15 1

 √ √ √ 2022مارس  21 2

 √ √ √ 2022مايو  09 3

 √ √ √ 2022اغسطس  11 4

 √ √ X 2022نوفمبر  03 5

 حضر االجتماع  √

x  اعتذر عن الحضور 
 

 طلعين: تشخاص الملجنة متابعة و اإلشراش على تعامالت األ .7

 لتأكد من فعاليته: قرار من رئيس لجنة متابعة واألشراف على التعامالت األشخاص المتطلعين بمسؤليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعة اللية عملها واإ. أ 

متابعة و اإلشراش على تعامالت االشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة و عن  الزهرة عبد هللا علي التركي رئيس لجنة ”يقر د. عبد 

 مراجعته آللية عملها و التاكد من فعاليته" 
 

 

 طلعين، و بيان إختصاصاتها و المهام الموكلة لها: تمتابعة و اإلشراش على تعامالت األشخاص الملجنة  أسماء أعضاء   ب . 

، مدير  رئيس العمليات  ،الرئيس المالي، الرئيس التنفيذي : طلعين، و تتكون هذه اللجنة منتجنة متابعة و اإلشراف على تعامالت األشخاص الم يوجد لدى الشركة ل -

 . التدقيق الداخلي و المدير المالي

لتمكين كافة الموظفين لإلطالع على السياسة و التقيد بما جاء  قامت الشركة بتوفير سياسة تعامالت األشخاص المطلعين على الموقع اإللكتروني الداخلي و ذلك   -

 فيها. 
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إلى معلومات الشركة،    تطبق القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع األشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية التي لديها إمكانية الوصول  -

. يعتبر كل شخص  الزميلةأو    ة الصادرة عن الشركة أو الشركة األم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقةوعلى جميع معامالتهم التجارية في األوراق المالي

 .طبيعي أو كيان قانوني يمكنه الوصول إلى المعلومات الداخلية طرفًا معنيًا ويخضع للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا المستند 

أو الشركات التابعة أو  يجب أال يقوم جميع األشخاص الذين لديهم معلومات داخلية عن الشركة بالتداول في األوراق المالية التي تصدرها الشركة أو الشركة األم  -

 :سواء بشكل شخصي أو من خالل آخرين خالل الفترات التالية   الزميلة أو الشركات الشقيقة 

قبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية ربع السنوية أو نصف السنوية أو    -معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر السهم    قبل عشرة أيام من الكشف عن أي .1

 .السنوية وحتى اإلفصاح عن البيانات المالية 

 اق المالية وقرار المستثمر.   يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في الشركة اإلفصاح عن أي معلومات قد تؤثر على القيمة السوقية لألورال .2

على علم بها بسبب  ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة وال موظفي الشركة استتالل مراكزهم في التداول في األوراق المالية من خالل معلومات غير معلنة قد تكون  .3

 .مواقفهم 

 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين للشركة استخدام المعلومات الداخلية لشراء أو بيع األسهم.    .4

 .ال تتعاون األطراف المعنية مع أي طرف ثالث الستتالل المعلومات الداخلية للمستثمرين لتحقيق المصالح الخاصة .5

٪( أو أكثر من أسهم الشركة. يتم استيفاء هذا الشرط في  5ل مساهمتها مع األطفال القصر ) تقوم الشركة بإبال  الهيئة بأسماء أصحاب الحصص أو تلك التي تص .6

 (. ٪5٪( من أسهم الشركة باإلضافة إلى نسبة )1كل مرة تصل فيها نسبة المساهمة )

ن تاريخ عضويتها وفي نهاية كل سنة مالية وجميع  ( خمسة عشر يوًما م 15تقوم الشركة بإبال  الهيئة بعدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل ) .7

 .العمليات التجارية التي يتم تنفيذها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية 

اله القاصرين، تصل  يقوم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظف بإخطار الشركة إذا كانت ملكيته ألسهمه أو أسهمه باإلضافة إلى األسهم التي يملكها أطف .8

. يجب على األطراف المعنية اإلفصاح عن  الزميلة٪ من األوراق المالية الصادرة عن الشركة، الشركة أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو  10أو تتجاوز  

   .عة لها أو الشركات الشقيقة أو الزميلةاألسهم التي يمتلكونها ، أو أقاربهم من الدرجة األولى، في الشركة أو الشركة األم أو الشركات التاب

 .لتعزيز الكشف عن شفافية معامالت األطراف المعنية  اإللكتروني تستخدم الشركة موقعها  .9
 

 . 2202العام طلعين على أسهم الشركة خالل تلم تالحظ اللجنة أية معامالت غير إعتيادية من قبل األشخاص الم : 2202ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام 
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 لجنة األستثمار:  .8

 : لية عملها والتأكد من فعاليتهاللجنة في الشركة وعن مراجعته آل إقرار من مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام  .أ

 فعاليته" "يقر السيد حخالد جاسم بن كلبان رئيس لجنة اإلستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من  

 ختصاصاتها والمهام الموكله لها:إبيان  و  ستثمار،أسماء أعضاء لجنة المجلس لإل . ب

 تتألف لجنة األستثمار كما يلي:    

 خالد جاسم بن كلبان                      رئيسا للجنة              ) عضو مستقل (   السيد /  -1

 ( غير تنفيذيعادل محمد صالح الزرعوني             عضوآ                  ) عضو  السيد /  -2

 تنفيذي (   غير ) عضو         عضوا               السيد / جمال أحمد المطري                     -3

 ) عضو مستقل (                    / محمد سيف درويش الكتبي               عضوا  السيد  -4

 ختصاصاتها والمهام الموكله لها : إ نبيا

 كوكالة مركزية وتكون مسؤولة عن :  اللجنةتعمل ، و  دارةأعضاء من مجلس اإل أربعة تتكون لجنة أستثمار مجلس األدارة من  -

 ستثمار بما يتماشى مع القيود والتنظيمات.  رشادات اإل إدارة وضع ستثمار للموافقة من مجلس اإلستراتيجية اإلإ وضع سياسة و  .1

 رتجال / التتييرات وفقا لظروف السوق المتتيرة. باإل  ةرشادات التوجيهية والتوصي المراجعة الدورية للسياسات واإل .2

 ستثمارية للشركة . ستثمار تحقق وتحافظ على أهداف اإلأن قرارات اإلستثمارات مع ضمان ستحواذ / أو التصرف في اإلالتوصية / السماح باإل .3

 ستثمارية فيما يتعلق بهذا األصول أو األموال . دارة األصول / أو تقديم المشورة اإلالموافقة على تعيين مديري األصول إل .4

 حد.    ىلى أدن إر ستثمار وتقليل المخاطستثماري من أجل ضمان تحسين عائدات اإلمراجعة مراقبة األداء اإل .5

ستثمار لضمان تحديد مواطن الضعف في  جراءات التدقيق الصارمة بما في ذالك التتطية الكاملة ألنشطة اإلإ ، تحديد نطاق    و المخاطر  بالتنسيق مع لجنة التدقيق  .6

 النظام الداخلي ونقائص نظام التشتيل. 



        شركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. ال  
          2022م  تقرير حوكمة الشركة لعا

                                                                                    
 

-24-                                                                                               
 2023فبراير 

 

دارة اليومية ألعماله من خالل تقرير مراجعة الحسابات  ستثمار المطبقة في اإلجراءات وضوابط اإلإلمدى كافية وكفاءة سياسات و  ه دارة في تقييممساعدة مجلس اإل .7

 . و المخاطر  لى اللجنة التدقيقإما داخلي أو خارجي مستقل( والذي يجب تقديمة إ)

 ت وتحليل المخاطر. ستثماراعتماد التقارير الربع سنوية والسنوية حول توزيع اإلإ مراجعة و .8

 وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي:  2202بيان عدد األجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  . ج

 وذلك حسب سجل حضور األجتماعات الموضح أدناه:   2022أجتماعات خالل عام  سبعستثمار عقدت اللجنة المجلس لإل -

 

 

 . نظام الرقابة الداخلية:  9

 : هلية عمله والتأكد من فعاليتعن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة فعاليته آل هدارة بمسؤوليتقرار من مجلس اإلإ .أ

 2220مواعيد اجتماعات اللجنة بعام  م

 لإلستثماربيانات أعضاء لجنة المجلس 

1 2 3 4 

 x  √ NA √ 2022فبراير   07 1

 x √ NA √ 2022مارس   24 2

 √ √ √ √ 2022أبريل   12 3

 √ √ √ √ 2022يونيو  16 4

 √ √ √ √ 2022سبتمبر  19 5

 √ √ √ √ 2022اكتوبر  31 6

 √ x √ √ 2022ديسمبر  15 7

 حضر االجتماع       √
x  اعتذر عن الحضور 
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 الداخلية بالشركة وعن مراجعته آللية عمله و التأكد من فعاليته" "يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة 

.  2010عام  بمجلس اإلدارة  أقره محكم للرقابة الداخلية والذي  النظام  وفي هذا الساااياق فقد حرصااات الشاااركة الوطنية للتأمينات العامة على مواصااالة العمل بال -

 ويراعي النظام المعتمد إلدارة الرقابة الداخلية مايلي: 

 عتماده من مجلس اإلدارة يهدف لوضع وتقييم إجراءات إدارة المخاطر بالشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها. إ ركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية تم شالتطبق ن  أ .1

 صالحيات ومهام اإلدارة مع التأكيد على ما يلي:    عتمد المجلس دور وإأن يُسند تطبيق نظام الرقابة الداخلية إلى إدارة مختصة للرقابة الداخلية وذلك بعد أن  .2

 . ستقاللية إدارة الرقابة الداخلية بالشركة إ •

 . نزاهة وحيادية إدارة الرقابة الداخلية بالشركة  •

 . د مجال عمليات التدقيق الكفاءة المهنية وتحدي •

 . إجراءات الرقابة الداخلية •

 . مسؤوليات مدير دائرة الرقابة الداخلية •

 لتقييم إجراءات إدارة المخاطر بالشركة. خارجية  ستعانة بمصادرإمكانية اإل •

 بمراجعة أنشطة الشركة على مدار السنة حيث ترتكز المراجعة السنوية على ما يلي:    ةتقوم إدارة الرقابة الداخلي .3

 . عناصر الرقابة األساسية بما فيها الرقابة المالية والعمليات وإدارة المخاطر  •

 لتتييرات التي طرأت منذ تاريخ المراجعة السابقة وقدرة الشركة على االستجابة لتلك التتييرات في أعمالها.  ا •

 . تحديد نطاق ونوعية عملية المراجعة التي يتم إجرائها •

 . مراجعة مدى فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح  •

 إدارة الرقابة الداخلية آليات العمل التالية لضمان تحقيق أهداف وخطط اعمال التدقيق الداخلي بالشركة:   اعتمدت  .4

 . و المخاطر  إعداد الخطة السنوية للرقابة الداخلية ومناقشتها مع لجنة التدقيق •
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 حسب الخطة السنوية المعتمد.  القيام بعمليات التدقيق الداخلي التي تتطي عمليات التأمين الرئيسية والعمليات المساندة •

ثم تقديم تقارير التدقيق  رفع تقارير التدقيق إلى مسؤولي اإلدارات المعنية بكل عملية من عمليات التدقيق التي تقوم بدورها بالتعليق على مالحظات التدقيق ومن   •

 النهائية إلى لجنة المجلس للتدقيق. 

رئيس قسم الرقابة الداخلية كما تضطلع لجنة المجلس للتدقيق بمسؤولية متابعة    ير التدقيق مع إدارة الشركة و تقوم لجنة المجلس للتدقيق بمناقشة ومراجعة تقار  •

 متثال لألحكام والقوانين المعمول بها. تطبيق وتنفيذ اإلجراءات المالئمة إلدارة المخاطر وصيانة اإل

 للتدقيق وإخطار المجلس عن الحاالت المرتفعة المخاطر إذا وجدت. جتماعات لجنة المجلس إيتم تزويد مجلس اإلدارة بمحاضر  •

 متثال إلى ما يلي:  متثال ومبادئ حوكمة الشركة ورفع التقارير بشأنها. على أن تهدف إجراءات اإل يتم إشراك الرقابة الداخلية في تقييم اإلجراءات الداخلية لإل •

 . - قطاع التأمين- المصرف المركزي فذة والسيما القرارات الخاصة بمكافحة غسل األموال وقرارات مراقبة مدى التزام الشركة بالقوانين واألنظمة النا •

بشأن المخالفات وجوانب القصور واإلجراءات التصحيحية    و المخاطر   لتدقيقامتثال المعتمدة بالشركة ورفع التقارير إلى لجنة  التأكد التام من التقيد بسياسة اإل •

 . المتخذة
 

 إسم مدير اإلدارة و مؤهالته و تاريخ التعيين: .ب 

الهند( ومدقق داخلي    من   ICAIرياض الدين أحمد، مدير التدقيق الداخلي هو المسؤول عن اإلشراف على وظيفة الرقابة الداخلية. وهو محاسب قانوني )  /السيد  -

من المملكة المتحدة( وامتحان    CIIمعتمد )معهد المدقق الداخلي، الواليات المتحدة األمريكية(. باإلضافة إلى ذلك، فهو حاصل على شهادات في التأمين )شهادة  

عاًما في مجال    15الدين بخبرة تزيد عن    ض يد/ ريايتمتع الس  . 2020الدين في سبتمبر    ض ، الواليات المتحدة األمريكية(. تم تعيين ريا  ACFEاالحتيال ) 

 الخدمات المالية، حيث عمل في مناصب إدارية عبر مؤسسات مرموقة في قطاع االستشارات والتأمين. 

   إسم ضابط اإلمتثال و مؤهالته و تاريخ التعيين:  .ج 

دارة التجارة االلكترونية و دبلوم  ي تحمل درجة بكالوريوس إوه ،  2016ماراتية الجنسية، ضابط إمتثال منذ تاريخ نوفمبر  إ  – سارة جعفر    /ة  السيد يضم القسم   -

 . اإلمارات للدراسات المصرفية و المالية من معهد التطبيقات  فضلفي قانون التأمين و أمكافحة غسيل األموال 
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 ة: ـويـنـسابات السـر والحـ قاريـي التـ نها فـصاح عـم االفـتي تـك الـة أو تلـركـرة بالشـل كبيـشاكـة مـمع أيلية  ـداخـة الـ ابـل إدارة الرقـامـية تعـكيف . د
 

التابعة لمجلس اإلدارة. يرفع مدير  و المخاطر تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإجراء مراجعاتها بما يتماشى مع "خطة التدقيق السنوية" المعتمدة من قبل لجنة التدقيق  -

التابعة لمجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي. تماشياً مع "خطة التدقيق السنوية" التي أقرتها  و المخاطر الرقابة الداخلية تقارير التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق  

 لية بمراجعة مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات المعتمدة. التابعة لمجلس اإلدارة، تقوم إدارة الرقابة الداخ و المخاطر  لجنة التدقيق

المخالفات الجسيمة أو    و في ضوء التعليمات المكثفة للمراجعة و التدقيق و المراقبة فإن إدارة الرقابة الداخلية تؤكد على عدم وقوع أية من حاالت التزوير أو  -

 . 2022الحاالت المرتفعة المخاطر خالل عام 
 

 

 .تقارير (10ة )عشرصدر عن إدارة الرقابة الداخلية  ارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة:عدد التقه. 

 وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبال:  2022المرتكبة خالل عام  تفاصيل المخالفات .10
 

وفي هذا  على االلتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.  الوطنية للتأمينات العامة متمثلة في مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية بها حريصة    الشركة إن   -

   .31/12/2022السياق لم يتم تسجيل أية مخالفة خالل السنة المالية المنتهية في 
 

   :البيئةوالحفاظ على في تنمية المجتمع المحلي  2022الشركة خالل عام   والعينية التي قامت بهاات النقدية مساهمبيان بال .11
 

تدريجيا مبادرات لدعم التزامها نحو اقتصااد مساتدام وشاامل    الشاركة الوطنية للتأمينات العامةباإلضاافة إلى الحفاظ على وفائها لألهداف والتايات األسااساية للشاركة ، تتخذ  

 ما يلي: 2022عام. تشمل مساهمتنا خالل عام عاما بعد 

 .في شهر رمضان ها وجبة سحوركبار السن من دار رعاية "مركز إسعاد كبار السن" تالل مرافقة ورعاية -

ها وجبة إفطار. تم تعيين متطوع لكل طفل لمساااعدتهم على  لألطفال من دار أيتام الهالل األحمر تال  للفطر إلقتناء مالبس  زيارة المركز العربي للتسااوق في عيد  -

 اإلكسسوارات ألنفسهم.و التسوق لشراء المالبس 

من الرئيس التنفيذي    قصاير طاب خ  مقيمين، و إلقاءاالحتفال بيوم العلم: تم تنظيم حفل الساتضاافة العلم بحضاور الرئيس التنفيذي لإلدارة والموظفين اإلماراتيين وال -

  والمدير العام إلحياء ذكرى جهود قادة دولة اإلمارات العربية المتحدة وتشجيع وتجسيد مشاعر الوحدة والسالم.
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الشااركة    ميع فروع. تم إجراء االحتفاالت في المكتب الرئيسااي وجواحدة  في دولة  لساابعالحتفال باليوم الذي يصااادف توحيد جميع اإلمارات اتم االيوم الوطني:   -

تحت عنوان اليوم الوطني. لتشاااجيع التنوع والشااامول، تم    الشاااعارات . تم تزيين المباني بأعالم دولة اإلمارات العربية المتحدة والمتواجدة في مختلف اإلمارات 

 التداء و كذلك وجبة للموظفين، و الحناء للسيدات، ومسابقة عبر اإلنترنت رإجراء أنشطة مختلفة للموظفين بما في ذلك مسابقة أفضل ديكو

ل  ي السااانوي لجميع الموظفين داخليا. تم توفير تدريب خارجي حول مكافحة غسااا دريب تم إجراء برنامج التوعية والتدريب لمكافحة غسااال األموال كجزء من الت -

 سام واللجنة التنفيذية.األموال من معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية للمديرين المساعدين والمديرين ورؤساء األق

تنفيذ برامج التوعية بمرض سرطان الثدي وسرطان البروستاتا في شهر أكتوبر بالتنسيق مع أحد المستشفيات الشهيرة في دبي. كان   برنامج التوعية باألمراض: -

 البرنامج يركز على رفاهية الموظفين واألسرة. 

مارس    22في شهر    هيئة صحة دبي  و    ( IBGمجموعة أعمال التأمين )بالشراكة مع    ر الشركةم في مقنظمت مخيمات تطوعية للتبرع بالد   حملة التبرع بالدم:  -

 . حدث النبيل في هذه ال الشركة .  شارك العديد من موظفي 2022

سهلت لجميع موظفيها الحصول على برنامج تعليمي لمكافحة غسل األموال عبر اإلنترنت مع معهد اإلمارات للدراسات المصرفية    مبادرات مكافحة غسل األموال: -

 والمالية للتخفيف من مخاطر غسل األموال واالحتيال وللحصول على شهادة الموظفين حول الموضوعات المهمة. 

 على بوابة معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية الجديدة للموظفين المحليين باإلضافة إلى تدريب وتطوير الوافدين.   جيل الشركةإعادة تس تعلم الموظفين:  -

 رعاية األنشطة الرياضية مثل الكريكيت وكرة القدم. الدعم المادي لتعزيز الروح الرياضية من خالل   الرياضة: -
 

 معلومات عامة    .12
 

   : 2202)سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام  الشركة في السوقسهم بيان بسعر   .أ
 

 سعر اإلغالق  لسهم لسعر  أدنى  أعلى سعر للسهم  الشهر 

 3.150 3.120 3.200 2022يناير 

 3.730 2.850 3.730 2022فبراير 
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 3.730 لم يتم التداول  لم يتم التداول  2022مارس 

 4.200 4.000 4.200 2022 ابريل

 4.800 4.800 4.800 2022 مايو

 4.400 4.330 4.500 2022يونيو 

 4.500 4.500 5.000 2022 يوليو

 4.500 4.500 4.500 2022  اغسطس

 4.300 4.050 4.450 2022سبتمبر

 4.290 4.290 4.290 2022 اكتوبر

 4.290 التداول لم يتم  لم يتم التداول  2022نوفمبر 

 3.260 3.210 3.870 2022 ديسمبر
 

 :2022ع الذ  تنتمي إليه الشركة خالل العام بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطا .ب 

 تاريــخ المداولـــة  NGI مؤشر سوق دبي المالي  التأمين 

 2022يناير  3.15 3203.08 2416.75

 2022فبراير  3.73 3354.64 2549.30

 2022مارس  3.73 3526.6 2587.59

 2022ابريل  4.2 3719.63 2659.38

 2022مايو  4.8 3347.24 2399.45

 2022يونيو  4.4 3223.29 2312.80

 2022يوليو  4.5 3337.96 2368.10

 2022اغسطس   4.5 3443.11 2359.33
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 ، عربي، أجنبي( محلي)) افراد، شركات، حكومات( مصنفة على النحو التالي: 2220ح 12ح31 توزيع ملكية المساهمين كما في بيان ب   ج. 

تصنيش  

 المساهم

 نسبة األسهم المملوكة 

 المجموع  حكومة  شركات  أفراد

 % 99.750 % 0.00 % 77.964 % 21.786 محلي 

 % 0.246 % 0.00 % 0.00 % 0.246 عربي 

 % 0.004 % 0.00 % 0.00 % 0.004 أجنبي 

 % 100 % 0.00 % 77.964 % 22.036 المجموع 
 

 

 حسب الجدول التالي: 2202ح12ح31من رأس مال الشركة كما في  % أو أكثر 5بيان بالمساهمين الذين يملكون  د.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حسب الجدول التالي:  2202ح12ح31بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في   هـ.
 

 

 نسبة االسهم المملوكة من رأس المال  عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين  ملكية األسهم )سهم( م

 2022سبتمبر  4.3 3339.15 2381.43

 2022اكتوبر  4.29 3331.76 2351.51

 2022نوفمبر  4.29 3323.96 2348.51

 2022ديسمبر  3.26 3336.07 2354.84

نسبة األسهم المملوكة من   عدد األسهم المملوكة  اإلسم

 رأس مال الشركة 

 % 48 72,486,941 شركه دبي لالستثمار ش .م.ع 

 % 18 26,613,032 ش.م.ع   التجار بنك دبى  

 % 11 16,416,877 الزرعونى  مليكة احمد مرداس

 % 8 12,071,432 لإلستثمار  محمد عمر على بن حيدر

 % 5 7,497,705 الشيخ مانع خليفه ال مكتوم 
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 % 0.883 1,323,299 103 000,50أقل من  1

 % 3043. 4,954,038 26 000,500الى اقل من   000,50من  2

 % 5.729 8,590,788 6 000,000,5الى اقل من   000,500من  3

 % 90.085 135,085,987 5 000,000,5اكثر من  4

 %100 149,954,112 140 المجموع 
 

 بيان باالجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين:   . 

  mkhalwa@ngiuae.comالبريد االلكتروني: 042115865رقم الهاتف: لتواصل معها لالمسؤول عن عالقات المستثمرين بالشركة هي السيدة/ خولة خليفة جمعة و  -

   National General Insurance (ngi.ae) -Investor Relations المستثمرين على الموقع اإللكتروني الشركة هو:الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات  -
 

 

 واألجراءات المتخذة بشأنها: 2202العمومية المنعقدة خالل بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية . ز
 

خاص واحد من قبل المساهمين، و هو الموافقة على تعديل بعض مواد النظام  تم إعتماد قرار  ،  2022/ 31/03المنعقدة بتاريخ  العادية  خالل اجتماع الجمعية العمومية    -

االوراق المالية  بنك المركزي و هيئة  لاموافقة  الحصول على  . وتم  المتعلق بالشركات التجارية   2021( لسنة  32ليتوافق مع أحكام القانون األتحادي رقم )االساسي للشركة  

 نشر التعديالت بالجريدة الرسمية.  تم و  و السلع 
 

 إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعينه:  .ح
 

لدية خبرة في الشؤون  و  دارية ،  يحمل شهادة الليسانس في العلوم القانونية واإل  2016/ 26/9مجلس اإلدارة بتاريخ  جتماعات  م تعيين السيد/ كمال عبد الحميد مقررا إلت   -

جتماع  دارة ، كما قام بتحضير إلجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلإ دارة وجتماعات مجلس اإلإقام المقرر بتنظيم وحضور كافة  2022واإلدارية، و خالل القانونية  

 . جتماع مقررا لإل هوتم تعيين  ،2022بشهر مارس  الجمعية العمومية السنوي 
 

 : 2220التي صادفت الشركة خالل عام و اإلفصاحات الهامة األحداث الجوهرية بيان تفصيلي بط.  

  مرت الشركة ستثإمن كبار الموظفين وقد    5من خالل تشكيل لجنة من    2021بدأ المشروع في عام    (: IFRS 17)   17رقم  العداد التقارير المالية  الدولي    تطبيق معيار  -

ساعة في هذا المشروع. وأشرفت هذه اللجنة على اختيار األدوات واختيار شركاء المشروع وتنفيذهم. من المتوقع االنتهاء بحلول الربع    300  أكثر منرب  ابالفعل ما يق

 . 2023األول من عام 

mailto:mkhalwa@ngiuae.com
https://ngi.ae/about-us/investor-relations/
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، كان من الضروري    17مع زيادة الطلب على واجهة األعمال والتتييرات التي يتطلبها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    الشركة للتأمين على الحياة:غيير نظام  ت-

 . 31/12/2022 بتاريخاالنتهاء  المتوقع جاري و . التخطيط التفصيلي للمشروع وتنفيذه KGISL (ISF)إلى  Centegyمن حل   اآللي للتأمين على الحياةتتيير نظام 

تتيير    لذلك إرتأت الشركة لم يتمكن مقدمو الخدمة من إصالحها.    يوفي بالترض المطلوب والشركة  نظام إدارة الموارد البشرية في    لم يكن  :نظام إدارة الموارد البشرية  -

 . 31/12/2022الجديد بتاريخ  تشتيل النظام من االنتهاء شركة جولف أتش آر و تم  من  برنامج جديد وتم شراء   2022خالل نظام ال

  م ومؤشرات األداء الرئيسية للموظفين. ت الشركة  إلجراء مراجعة إلدارة    2022خالل عام  (  SHMAشركة أس أتش أم أيه )  تم تعيين   لموظفين:اتقييم  نظام  مراجعة    -

 . 2022ديسمبر  من النظام في االنتهاء 

الوضع مختلفا    لم يكن تامين السيارات، و  نخفاض األسعار التي تمارس على  إ بأكمله في ظل    تأثرالتأمين على السيارات بالدولة  سوق    :السياراتالتأمين على  عرض    -

ق الربحية  يحقنستمر في تو  2022النتائج بحلول نهاية عام    حسنتدابير تصحيحية سريعة على أساس التسعير االكتواري. نتوقع أن تتالشركة  اتخذت  عليه    . و للشركة

 صاعدا. و  2023عام  كذلك في

إعادة سوق    صعوبة ونشهد تحديات بسبب    2023عام  اإلتفاقيات ل  موثوقة ومصنفة. لقد بدأنا تجديد معيدي تأمين    مع إتفاقيات  الشركة ب تتمتع    إتفاقيات معيد  التأمين:   -

 التأمين. 

و قد  .  2022خالل عام  معتدل و مقبولكان عائد الالمتوافق مع توقعات أعمال التأمين يجب أن يقود سياسة االستثمار. و المحافظ  الشركةنهج إن   إستثمارات الشركة:  -

 . 2022بالخسائر غير المحققة في عام اإلستثمارات   ت كذلكتأثر

  . تم االنتهاء من مبادرات جيدة لمنع تحديات تسرب المياه التي تواجهها 2022٪ من اإلشتال بحلول نهاية عام  100ما يقرب من    الشركة  تستهدف  الشركة:   إدارة مرافق   -

 الشركة. 
 

    س مال الشركة:أكثر من رأ% أو 5و التي تساو    2202بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع األطراش ذات العالقة خالل عام  .

 / د( أعاله.  4رجوع إلى القسم )يرجى ال -
 

 : 2022و  2021 ، 2020 اموع األ بيان نسبة التوطين في الشركة بنهايةك. 

ولة اإلمارات و قد تمكنت  لقد حرصت الشركة على إتباع سياسة التوطين من خالل تقديم كافة التسهيالت و اإلمتيازات لمختلف الفئات العمرية و من الجنسين ألبناء د  -

 قدرها كالتالي:  الشركة من تحقيق نسبة التوطين  و 
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بالشركة. حيث  في أداء أدوار أكثر أهمية و تطويرها  حتفاظ بها  واإلعلى سجل التوطين   (نظام النقاط)تقييم شركات التأمين من خالل  بالبنك المركزي   يقوم حاليا   -

 (  64النقاط المحققة  ح 62)النقاط المستهدفة أن شركتنا كل عام تحصل على أكثر من النقاط المستهدفة بنجاح .
 

 : 2220عام الخالل أو جار  تطويرها الشركة  بتكارية التي قامت بهابيان المشاريع و المبادرات اإل . ل
 

أمن وحلول لمراقبة أصول تكنولوجيا المعلومات   موظفين الشركة  قطبت ست إ، 2021ام  التجربة السيبرانية في عستنادا إلى : إتحسينات أمن تكنولوجيا المعلومات •

 . 2022جتماعات لمراجعة األمان في عام إ. تم االنتهاء من ثالثة ي الشركةف

. تشمل  2022األعمال خالل عام أنواع الرقمية من خالل بوابات لمختلف  واجهةعروض جديدة على ال 10-8تم توفير ما يقرب من  التأمينية:  عروض الرقمنة  •

  2023من خالل هذه البوابات في عام    مينات الشخصية أالت  عمالأ . نتوقع نموا أعلى في  التأمينات العامة البحري و  ، التأمين  السيارات تأمين  المستفيدة  عمال  األ

 . اءالوسطمن خالل على كل من القنوات المباشرة و

مصرف المركزي على صعيد مكافحة غسل األموال. بناء  الالتي أكملت عملية تدقيق من قبل  ئل  كانت الشركة واحدة من الشركات القال  : رة االمتثالدائ تغييرات   •

 ، حيث يتم تعيين نقاط المخاطر لكل ملف تعريف عميل. نظام شركة سمارت انفوتك  المتثال من خاللو ا   المخاطر عملية مراقبة أداة الشركة   على النتائج، بدأت 

الكبير دون طباعتها. يتم بالفعل  ذات الحجم ونفذته بنجاح للسماح بدمج ونشر المستندات   ADHOC  ولحل  الشركة أطلقت  : تدفق العمليات والبيئة الالورقية آلية  •

 . ي الشركةبشكل جيد فاستخدام هذا المرفق  

سياسة وإجراءات إدارة المخاطر وأدوات إدارة رأس المال لتوسيع نطاق قدرات المراقبة. بدء مناقشات مع البائعين نحو حل  طورت الشركة    سياسة المخاطر:  •

GRC   2023يتألف من سير عمل واضح حول الحوكمة والمخاطر واالمتثال. التنفيذ المستهدف لعام . 

متد الحقا ليشمل  إأوال كمرفق للتعامل مع المطالبات الطبية ثم    ، الشركة  لعمالء  chatbotلتمكين مرفق    2022بدأ المشروع خالل عام    : Chatbotتحديث   •

 جميع قاعدة العمالء. 

 . 31/12/2022في االنتهاء من المشروع تم ا زيادة في عدد وكالء مركز االتصال وخدمتهم. تهحتاج هذا الحل إلى ترقية تلإ جينسيس:حل مركز االتصال من  •

جتماعات دورية على مستوى اإلدارة والمستوى التشتيلي  إإلدارة عملياتها السحابية. وعقدت فونكس ديجيتال تك شركة مع الشركة  وقعت  الشركة: إدارة سحابة •

 . 2022 خالل  لتحسين األداء والتكلفة

 نسبة التوطين  السنة

2020 7.94  % 

2021 7.56 % 

2022  8.24 % 
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للتأميناتنيةالوطللشركةالسنويوالحوكمةواالجتماعيةالبيئيةالمعاييرتقريريحدد

.2022ديسمبر31إلى2022يناير1منالفترةويغطيالشركةغرضالعامة

.لدينااالستدامةأهدافتحقيقنحوالجاريةالمبادراتعنعامةلمحةويوفر

لتأميناتلالوطنيةللشركةوالحوكمةوالمجتمعالبيئةتقريريوفر:المسؤوليةإخالء

ابذلهيجبالتيوالجهودالطويلالمدىعلىالشركةأهدافعلىعامةنظرةالعامة

قدوعليه،،طلعيةالتوبياناتناوتطلعاتناوااللتزاماتاألهدافالتقريريتضمن.لتحقيقها

علىالتقريرهذارتفسيينبغيال.الطويلأوالقصيرالمدىفيالفعليةالنتائجتختلف

تحملتال.العامةللتأميناتالوطنيةالشركةأسهمفيللتعاملتوصيةأودعوةأنه

نوعأيمنضررأوخسارةأيعنمسؤوليةأيالعامةللتأميناتالوطنيةالشركة

.التقريرهذااستخدامبسببينشأ

علىمقبولتوجيهيمبدأهي(GRI)للتقاريرالعالميةالمبادرة:التقريرإعدادمبادئ

لخيارا"معيتماشىبماالتقريرهذاأعد  .االستدامةعنالتقاريرالعدادواسعنطاق

للتقاريرالميةالعالمبادرةمعيارإلىيشار.للتقاريرالعالميةالمبادرةلمعايير"األساسي

.االقتضاءعند

المستدامةالتنميةأهداف

الالزمةالرئيسةاألهدافلتحقيقغاية169ولالستدامةهدفا17المتحدةاألممحددت

جهدًاالعامةتللتأميناالوطنيةالشركةتبذل.العالمفيوالصحةالعامةالسالمةلتحسين

.المتحدةلألممالمستدامةالتنميةأهدافمعلديهااالستدامةأهدافمةئلموا

نبذة عن التقرير الماثل01

3

الرقمعلىاالتصال

(عالقات المستثمرين)السيدة خولة خليفة جمعة 

Investorrelation@ngiuae.comالبريد اإللكتروني

الرقمعلىاالتصال

(حوكمةوالالقانونية الشؤون )السيد كمال 

+971 4 2115890

kamal@ngiuae.comاإللكترونيالبريد

+971 4 2115865 

GRI  102-50 ،102-51 ،102-52،102-53 ،102-54

قديرهاتمنطلقومنكياناً،بوصفهاالعامة،للتأميناتالوطنيةالشركةتلتزم

ينيةالباستراتيجياتأفضلبتبنيالحوكمةوأخالقياتممارساتألفضل

.والحوكميةواالجتماعية

ً .المؤسسةضمنداخلياللمراجعةالتقريرهذامحتوياتتخضع عمتماشيا

لتأميناتلالوطنيةالشركةإدارةمجلسوافقوالسلعالماليةاألوراقهيئةمتطلبات

التقريرعلىالعامة

:عنوان اآلتيللتعليقات أو االستفسارات حول هذا التقرير، يرجى االتصال بنا على ال

03

الحوكمة

04

المصلحةاصحاب

05
البيئة

01

نبذة عن التقرير 

الماثل

02

عامةلمحة
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رسالة المدير التنفيذي

والمجتمعيئةالباعتباراتدمجوتعزيزكياننامستوىعلىوالحوكمةوالمجتمعالبيئةاستراتيجيةلتحسين
فيواتالخطعلىلإلشرافوالحوكمةوالمجتمعالبيئةلجنةأنشأنالدينا،القرارصنععمليةفيوالحوكمة
.الصحيحاالتجاه

منقتصادياالالنظامفيالحاسمدورهامسؤولةتأمينشركةباعتبارهاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتدرك
الكافيريوالبشالماليالمالرأساستخدمنالقد.منهاللتخفيفلعمالئناحلولوتقديمالمخاطرتحديدخالل

.الشدائدلتحمللديناالمصلحةأصحاباستعدادلضمان

المنتجات،منزنمتوامزيجفيالمتمثلةاستراتيجيتناعلىتركيزهاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتواصل
إلىهذهاستقودنحيثمعززة،رقميةوقدراتالعمالء،علىتركزمنتجاتومقترحاتمتنوعة،توزيعوقنوات
.ومربحمستدامنموتحقيق

وتعزيزمعناومجتلمستثمريناالشفافيةمنالمزيدإظهارمنسيةالمؤسالحوكمةعلىالتركيززيادةمكنتوقد
ميزانيتهاقوةتعزيزبمواصلةالتزامهاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتواصل.التنظيميةالجهاتمععالقاتها
AMأعادت،2022عامخالل.الماليةالمالءةووضعالعمومية Bestللشركةالماليةالقوةتصنيفتأكيد
.(ممتاز)–أبدرجةالماليةللتأميناتالوطنية

الشركةلستبذ.وعمالئناوشعبنالمجتمعنامستدامغدخلقفيفعالدورلعبمواصلةإلى2023عامفينتطلع

وأهدافمداألطويلةاإلماراترؤيةتحقيقفيللمساهمةالمتضافرةالجهودمنالمزيدالعامةللتأميناتالوطنية

التيدامةاالستبأهدافالتزامهاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةستواصل.المتحدةلألممالمستدامةالتنمية

المصلحةحابأصلجميعاألمدطويلةقيمةوخلقنخدمهاالتيللمجتمعاتمستداممستقبلتشكيلفيستساعد

.لدينا

رتقريتقدمأنالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةيسر
اهتجمساهمتناعلىالضوءيسلطالذي2022لعاماالستدامة
لبارزة،االماليةوالنقاطلدينا،الرئيسيينالمصلحةأصحاب
.يدالبعالمدىعلىالقيمةخلقاتجاهفيالمبذولةوالجهود

الوطنيةالشركةأظهرت.نفعلهماكلطليعةاالستدامة
نالتأميفينشاطهاتمارسشركةكونهاالعامةللتأمينات
غيرالممارساتمعالتسامحعدمعاما،40منألكثر

ً تقليدًااالستدامةكانت.األخالقية الوطنيةةالشركلدىقديما
إعدادآليةإنشاءمنطويلوقتقبلالعامة،للتأمينات
.الرسميةالتقارير

5
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نبذة عن الشركة الوطنية للتأمينات العامة

6
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وفير تحقيق التفوق في السوق من خالل ت

حلول تأمينية شاملة وخدمات متميزة 

مخصصة

:اتُعد قيمنا األساسية المفتاح إلنجاز مهمتن

الشفافية والمساءلة

IاإلنصافIاألمنIالخدمة

السعي وراء السمعة 

والثقةالمتعلقة بالتميز

رؤيتنا رسالتنا قيمنا األساسية

يدرهممليون  650  
 
ف

ي األقساطإجمال 
ي موظف  350منأكث 

بواسطةأ-تقييم
AM Best

ي منعاًما  40منأكث 
العمليات

أرباحدرهممليون 53
صافية

7معواسعتواصل
بيعنقطة2وفروع

ي حياة  200,000منأكث 

كة رتوف،عامةتأمي  يشر
لقةالمتعالتأمي  يمنتجات
ي /بالحياة المتعلقوغث 

بها

مليون  359تسوية
يدرهم  
 
مطالباتف
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2022عـام –الماليةأبرز المالمح

جميع األرقام مقدرة بمليون درهم . إلى أرقام غير مدققة حيث كانت عمليات التدقيق جارية في تاريخ إعداد هذا التقرير2022تستند البيانات المالية لعام : مالحظة 7
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حقوق المساهمين

حوصافي الربإجمالي األقساط  

2020 2021 2022

النقد واألصول األخرى، كوالبنرصيد 

2020 2021 2022

2020 2021 2022

درهممليون
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ناـديـة لــدامــستج اإلـهـن

8 8

واإلشرافاالستراتيجياتلوضعلجنةالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةشكلت.لألعمالالعامةباستراتيجيتنالديناوالحوكمةوالمجتمعالبيئةاستراتيجيةترتبط▪
.والتشغيليةالتنفيذيةالوظائفمنقادةمنوالحوكمةوالمجتمعالبيئةلجنةتتكون.الصلةذاتوالحوكمةوالمجتمعالبيئةمبادراتعلى

اللجنةستكونذلك،إلىباإلضافة.للشركةالتجاريةالعملياتفيالفعالاستيعابهاولضمانوالحوكمةواالجتماعيةالبيئيةاإلدارةشؤونلتنظيماللجنةتأأنش▪
.المحرزوالتقدموالحوكمةواالجتماعيةالبيئيةاستراتيجيتنامراجعةعنمسؤولة

.والحوكمةواالجتماعيةالبيئيةأهدافهالتحقيقالصحيحالمسارعلىالشركةبقاءلضمانالمشاريعمختلففيالمحرزالتقدماللجنةترصد▪

.والحوكمةالمجتمعيةالعواملعلىكبيربشكلوالحوكمةوالمجتمعالبيئةجهودتركزت▪

ً التحرك▪ .للموازنةوفقا

والعملياتالمصلحة،ابألصحالعامةالصحةعلىالتركيز:اآلتيةالركائزإلىالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةلدىوالحوكمةوالمجتمعالبيئةاستراتيجيةتستند▪
.المستدامةوالحوكمة،ألشخاصواللبيئة،الصديقةواالستثماراتالخضراء،

:يأتيما2023لعامالمحددتركيزنايشمل▪

البيئية؛المبادرات−

.األعمالحلمنجزءاً بوصفهاالخضراءالمبادراتدعم−

GRI 102-20, GRI 102-40, GRI 102-42, 
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إطار االستدامة للشركة الوطنية للتأمينات العامة

9 9

الحوكمة
المسؤولية
اإلجتماعية

المساهمون

والتنوع

الشمول

والتدريب

التطوير
المخاطر 
المناخية

رحلة
العميل

خصوصية 
البيانات

الرقمنة

والحوكمةوالمجتمعالبيئةاعتبارات

: تقود عوامل االستدامة اآلتية الشركة الوطنية للتأمينات العامة نحو إطار االستدامة الخاص بها

01

نبذة عن التقرير 

الماثل

02

لمحة عامة

03

الحوكمة

04

المصلحةاصحاب

05
البيئة



InternalPublic

مسار المشاركة المصلحةاصحاب

سنويعاماجتماع▪

نياإللكترووالموقعالماليدبيسوقعلىالشركاتوحوكمةالماليةتقريرنشر▪

التقييمتمرينالصحفية،البيانات▪

وضمنمستنيرةقراراتاتخاذفيالمستثمرينمساعدة

توقعاتهم

المستثمرون

المتعاملينسعادةمركز▪

بوتتشات▪

(بوكفيستويتر،إن،لينكد)االجتماعيالتواصلوسائلتفاعالت▪

امنتجاتن/خدماتناتحسينعلىالعمالءمالحظاتتساعد العمالء

19-بكوفيدالتوعيةمبادرات▪

السياراتعلىالمخفضةالتأمينوثائق▪

والمتوسطةالصغيرةللشركاتمناسبةمنتجاتتقديم▪

الموظفينتطوع▪

ستدامةاالأهدافتحقيقفيمحوريأمرالمجتمعبينالتنسيق المجتمع

للوائحاالمتثال▪

التنظيميةالجهاتمعالمنتظمالتفاعل▪

االنتشارمخاطروإدارةاإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحة▪

يةالتنظيمالجهاتثقةزيادةإلىللوائحاالمتثالسيؤدي

الكيانفياآلخرينالمصلحةوأصحاب

الجهات التنظيمية

والمزاياالتعويضات▪

والشمولالتنوع▪

عادلةمعاملةومعاملتهالموظفرفاهية▪

يروالتطوالعادلةوالمكافأةوموهوبة،قويةعاملةقوةلضمان الموظفون

العادلةالمعاملة▪

الُمحددالوقتفيالدفعاتسداد▪

االلكترونيةالبوابات▪

لخدمةومزودينابائعينامعالتعاونمستوىزيادةضمان

أفضلبشكلعمالئنا

البائعون ومزودو 

الخدمات 

أصحاب المصلحةاشراك

10

.وتحدياتهااالستدامةلفرصاالستجابةعلىلقدرتناحيويأمروتعاونهمالمصلحةأصحابمشاركةاستمرار

10
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تقييم األهمية النسبية
ً نحرص األهميةتقييمأجري،2022عامخالل.النسبيةاألهميةتقييممنالمعنيةالمراحلفيلديناالمصلحةأصحابمراعاةعلىالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةفيتماما
أهميةمدىلتقييمسيينالرئيالمصلحةأصحابمعتفاعلنامواصلةنعتزم.الرئيسةوالحوكمةواالجتماعيةالبيئيةالمخاطروتحديدالمصلحةأصحابتوقعاتلفهمالنسبية
.الماديةالعناصرهذه

ً أجريناوأولوياتنا،الماديةالعناصرتقييمإلعادة وتفاعلموظفينالومدخالتالعمالء،ومالحظاتالمصلحة،ألصحابوالخارجيةالداخليةالتبادالت/للمعلوماتتقييما
.المستثمرين

ية
هم

أل
ا

ب
حا

ص
أل

حة
صل

لم
ا

عامةاألهمية للشركة الوطنية للتأمينات ال
عالية

ية
عال

ضة
خف
من

منخفضة

4

8

10

11
12

اة عليويولأ

تغيُّر المناخ والكوارث 1
خصوصية البيانات وأمن المعلومات 2

الحوكمة المؤسساتية  3

أولوية معتدلة

التنوع والشمول
6

الجائحة والسالمة والصحة
7

األخالقيات واالحتيال والسلوك المهني
8

واالبتكارالرقمنة
4

ةنخفضأولوية م

9
االحتفاظ بالمواهب وتطوير الموظفين

10
العمليات الخضراء

1

11

12

التدريب و التطوير

المشتريات المستدامة

تجارب العمالء 5

استثمار البيئة والمجتمع والحوكمة13

5

13

1

36

7

2

11

GRI  102-47
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البيئةلتكاملاقيًااستبنهًجاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتتبنىاالستدامة،أداءتحسينلضمان

االكتتاب)األساسيةعملياتناالتكاملهذاوسيشمل.أعمالهاجوانبمختلففيوالحوكمةوالمجتمع

هذانوم.التقاريروإعدادواالستراتيجياتالمخاطروإدارةالمؤسساتيةوالحوكمة(والمطالبات

التيةالمستدامالتنميةأهدافمراجعةعلىالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتحرصالمنطلق،

توفيرخاللمنالمطلوبالتأثيرتحقيقمننتمكنحتىعليهاوالتركيزالمتحدةاألممحددتها

المعموللةالصذاتالمستدامةالتنميةأهدافإلىيشار.واستثماراتناالتجاريةوعملياتناخدماتنا

.التقريرهذامنمختلفةأجزاءفيبها

12

الرئيسةاألهدافلتحقيقغاية169ولالستدامةهدفا17المتحدةاألمموضعت

.العالمفيوالصحةالعامةالسالمةلتحسينالالزمة

الحوكمة

المجتمع، أصحاب المصلحة

البيئة

14الصفحة رقم 

21الصفحة رقم 

33الصفحة رقم 

12
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13 13

مةلجنة البيئة والمجتمع والحوك

المبادرات، التأثير 

على العمليات

0104

0203 المصلحةاصحاب

تشكيل لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة▪
الممثلون في جميع الشركة▪
تمع تحديث ربع سنوي حول تقدم البيئة والمج▪

والحوكمة

حمالت التوعية الصحية للموظفين▪
دعم العمالء عن طريق تسوية المطالبات على ▪

ة سبيل الهبة وجهود التوعية الصحية والتوعي

بكوفيد
عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة المضمنة في▪

سياسات االكتتاب

كمة أخذ المخاطر البيئية واالجتماعية والحو▪

في االعتبار في سجل المخاطر 
التدقيق الداخلي المخطط له في مبادرات▪

البيئة والمجتمع والحوكمة
وظائف الحوكمة▪

يدهاتحديجبالتياالستدامةسياسة▪
مجلسإلىالمقدمالسنويالتقرير▪

التنظيميةوالجهةاإلدارة

المجتمعلقضيةالموازنةمخصص▪

المسؤوليةسياسةتوثيقخاللمنرسميًانهًجاالشركةتبنت،2021عامفيأنهإالوجهودها،العامةللتأميناتالوطنيةالشركةاعتقادجوهردائًماكانتاالستدامةممارساتأنمع

الرئيسيينحةالمصلأصحابإشراكخاللمنإيجابيتأثيرإحداثنعتزم.العامالمجالفياالستدامةعنتقريريننشرنااآلن،حتى.اإلدارةمجلسمنالمعتمدةللشركاتاالجتماعية

.لدينا

خارطة طريق البيئة والمجتمع والحوكمة

الحوكمة والبيئة والمجتمع

توثيق الحوكمة 

إدارة المخاطر
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الحوكمة03
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نبرة في القمة–الحوكمة 

السنوي"شركاتالحوكمةتقرير"يعكس.الشركةأنحاءجميعفيالشركاتحوكمةممارساتتنفيذعلىالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةإدارةمجلسيشرف

للتأميناتالوطنيةالشركةحوكمةلجوانبمفصلةعناصر،(www.dfm.ae)الماليدبيسوقوموقع(www.ngi.ae)اإللكترونيموقعناعلىينشرالذي

.والشفافيةالنزاهةمبدأبدعمالتزامناويظهرالعامة

هدف التنمية 

10المستدامة 

تقليل أوجه عدم المساواة

هدف التّنمية 

16المستدامة 

السالم والعدالة والمؤسسات

القوية

15

قيمنايفبعمقمتأصلتانوالشفافيةالمساءلةأنبما

تديرامةالعللتأميناتالوطنيةالشركةفإناألساسية،

الشركاتحوكمةممارساتمعيتماشىبماأعمالها

لتعاملافيالشفافيةمنقدرأقصىوتضمنالرائدة

أمرةالفعالالحوكمة.المعنيينالمصلحةأصحابمع

اهةنزعلىوالحفاظالمستدامةالقيمةلخلقحيوي

.األعمال

GRI 102-20, GRI 102-40, GRI 102-42, 
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لجان مجلس اإلدارة وتشكيلها

ثالثةكلاللجانههذتجتمع.والمكافآتالترشيحاتولجنةاالستثمارولجنةالحساباتلمراجعةواالمتثالالمخاطروالتدقيقلجنةمثللجانًااإلدارةمجلسأنشأ

.اللجانهذهعمللسالسةمحددة"مرجعيةشروط"هناك.األقلعلىأشهر

16

الترشيح والمكافئات

لجنة االستثمار 

المخاطر التدقيق و لجنة 

واالمتثال

لجنة مجلس اإلدارة

تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة

مستقل

غير تنفيذي 

امةلجان مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات الع

اإلدارةمجلسلجنة واالمتثالوالمخاطرتدقيقلجنة ال االستثمارلجنة والمكافآتالترشيح

6 4 7 5

2022عامفياإلدارةمجلساجتماعاتعدد
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مجلس اإلدارة

ً تأهيالً مؤهلوناإلدارةمجلسأعضاء.تنفيذيينغيرأعضاء5ومستقلونأعضاءمنهم4أعضاء،9منالحالياإلدارةمجلسيتألف قطاعاتإلىوينتمونعاليا

ويضماإلدارة،مجلسجنةلفيالجنسينبينالمساواةبتشجيعالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتؤمن.العقاريينوالمطورينالخاصةاألسهموشركاتالبنوكمثلمتنوعة

.واحدةنسائيعضوحاليًاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةمجلس

17

السيد عادل محمد صالح الزرعوني

السيد محمد سيف درويش 

الكتبي

السيد الفردان علي 

الفردان السيد حميد أحمد الطاير السيد جمال أحمد المطري
السيد فيصل عبد العزيز 

الخزرجي
السيدة هند عبد الرحمن 

العلي

بوعميمسعادة حمد مبارك 

السيد خالد جاسم بن كلبان

نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة 
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أركان الرقابة–الحوكمة 

التجاريةالمخاطرقييمتفيالمخاطرإدارةوظيفةتتجلى.المخاطرإلدارةومستقبليًاومسؤواًل حكيًمانهًجاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتبنت

ً اإلدارةتجري.والحوكمةوالمجتمعالبيئةمخاطرذلكفيبماالرئيسةوالتنظيمية ً تقيما تعتزم.واإلبالغيفللتخفالمتخذةاإلجراءاتلحالةدوريا

.واالكتتابالمخاطرإدارةممارساتفيوالحوكمةوالمجتمعالبيئةموضوعاتودمجتحديدالعامةللتأميناتالوطنيةالشركة

إدارة المخاطر

والحوكمةوالمجتمعةالبيئسياسةإلىاستنادا.الكاملااللتزاملتحقيقاالمتثالحالةميوتقيالتنظيمياالمتثالمراجعةاالمتثالوظيفةتتولى

غسللمكافحةالمخاطرعلىالقائماالمتثالبدأ.السياسةلهذهوفقًااالمتثالمتطلباتمراجعةاالمتثالوظيفةستضمنالتقارير،إعدادومقتضيات

.األموالغسلمكافحةانتهاكاتلرصدالتقنياتأحدثونشراألموال

االمتثال

االمتثاليئةوبالمخاطروإدارةالتجاريةللعملياتنقديةمراجعاتإلجراءالمهرةبالموظفينوتزويدهامستقلةتدقيقوظيفةإنشاءيجري

االمتثالعلىالداخليالتدقيقمراجعاتستركز،2022لعامالعملخطةفيرئيسيًاعنصًراوالحوكمةوالمجتمعالبيئةلكوننظًرا.الشاملة

.والحوكمةوالمجتمعالبيئةبمبادراتالخاص

التدقيق الداخلي

اإلبالغتوفرآلية.ثالاالمتانتهاكاتأوالمحتملباالحتيالتتعلقالمصدرمجهولةشكاوىأونصائحبتلقيالمخالفاتعناإلبالغآليةتختص

.العامةللتأميناتالوطنيةالشركةإدارةمجلسإلىالوصولإمكانيةالمخالفاتعنللمبلغينالمخالفاتعن

آلية اإلبالغ عن المخالفات

18 18

01

نبذة عن التقرير 

الماثل

04

المصلحةاصحاب

05
البيئة

02

لمحة عامة

03

الحوكمة



InternalPublic

اإلدارة الفعالة للمخاطر

19

إلدارةعالةفاستراتيجيةضمانبأهميةالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتقر

فيلمتمثلةاالتأمينلشركةاألساسيةاألعمالفيأساسيةتُعدوالتيالمخاطر

نمللتأكدمصممةالداخليةوالضوابطالمخاطرإدارةإن.االكتتابمخاطر

.ةيرئيسالأهدافهاتحقيقفيالشركةومساعدةوفعاليةبكفاءةالمخاطرإدارة

وتصاميممخاطرإطارلديناأنالمخاطرإلدارةالمتوازننهجنايضمن

إدارةعلىاإلشرافاإلدارةمجلسيتولى.الصلةذاتالمخاطرلمعالجة

يدرس.المعنيةاإلداريةالمخاطرولجاناإلدارةمجلسخاللمنالمخاطر

لمخاطراإدارةممارساتوينفذالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةإدارةفريق

.المخاطرإدارةقسممعبالتعاونالشركةأنحاءجميعفي

أتيوتوالحوكمةوالمجتمعالبيئةعوامللدينااالكتتابممارساتراعت

.عملياتناصميمفيالمستدامةالتأمينممارسات

ىعلالقائمةالمالرأسنمذجةالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتمارس

لىعبناءً مختلفةلمخاطرالمالرأسخاللهامنيخصصوالتيالمخاطر،

.الفرديةللمخاطرتعرضها

:ينالدالمخاطرإدارةسياسات/مخففاتمنقليلعددعنموجزيأتيفيما

.المؤسسيةالمخاطرإدارةسياسةعلىاإلدارةمجلسوافق▪

المعتمد؛الداخليةالرقابةإطار▪

علىوتدريبهماإلداراتمختلفمنالمخاطرأبطالتحديد▪

التشغيلية؛المخاطر

األعمال؛خطوطلجميعاالكتتابوإجراءاتسياسات▪

المعتمد؛الداخليوالتدقيقاألموالغسلمكافحةدليل▪

اتالمخالفعنوالمبلغيناالحتياللمكافحةمعتمددليل▪

السلوكقواعد▪

.ةللشركاالجتماعيةالمسؤوليةسياسةإعتماد▪
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نموذج إدارة المخاطر

نموذجالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتتبع

معهدصاغهالذي"الثالثةالدفاعخطوط"حوكمة

.بهوتؤمنالداخليينالمدققين

وظائفالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةأنشأت

متعلقةالةيالرئيسالمخاطررصدوللرقابةةيرئيس

نهابشأوالتشاورالتشغيليةوالمخاطربالحوكمة

حةواضإبالغوخطوطمواثيقتُحدد.عنهاواإلبالغ

.واالستقالليةالشفافيةلضمان

بيئتنا الرقابية

إطار الرقابة الداخلية 
توإجراءاسياساتالشركةتمتلك.التأمينهيئةبهاكلفتهاالتيالمراجعاتوأكملتCOSOعلىالقائمالداخليةالرقابةإطارالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةاعتمدت

.الرقابةفعاليةوضمانالتجاريةالعملياتلتوجيهجيدًاموثقة

مدونة قوية لألخالقيات واألعمال

: حددت الشركة الوطنية للتأمينات العامة سياسات تتعلق بالسلوك األخالقي والشفافية ونفذتها

قواعد السلوك لسياسة مكافحة االحتيا ةسياسة إدارة المخاطر المؤسسي 20آلية اإلبالغ عن المخالفات

النزاهة والقيادة والشفافية:  يضمن

اإلدارة التنفيذية
ي 

ج
خار

ق ال
المدق

(قيقلجنة التد/مجلس اإلدارة)مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة 

تدابير الرقابة 

الداخلية

ضوابط اإلدارة

هة 
ج

ال
(

ت
ها

ج
ال

 )
ظيمية

التن

القسم المالي

إدارة المخاطر

االمتثال

أمن تقنية المعلومات

خط الدفاع الثالث

قسم التدقيق الداخلي

خط  الدفاع األول خط الدفاع الثاني
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خصوصية البيانات وأمنها

21 21

خصوصية البيانات وأمنها

معيتماشىبماالمعلوماتتقنيةضوابطتنفيذ

NESAمعايير

أحدالمعلوماتوأمنالبياناتخصوصيةتعد

أميناتللتالوطنيةللشركةةيالرئيساألهميةموضوعات

يةالوطنالشركةلدىالمخاطرإدارةلجنةتتولى.العامة

ةتقنيأمنعلىاإلشرافمسؤوليةالعامةللتأمينات

.والمبادرةالبياناتخصوصيةومخاطرالمعلومات

تعافيللالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةخططتُصمم

لسلساالدعملضمانوتُختبرواالستمراريةالكوارثمن

.لديناالرئيسيينالمصلحةألصحاب

مدققيقبلمنالمعلوماتقنيةتلشاملةمراجعة

فيالداخليالتدقيق/الخارجيينالمعلوماتتقنية

.المؤسسة

،المعلوماتتكنولوجياأمنفيمتخصصمسؤول

البياناتفقدانمنعحلولتنفيذ

طوالضوابالشاملةالبياناتخصوصيةسياسة

الدوريةوالتدريبات

ي  
ان  يللمعلوماتيالصحيةيواألمنيالسيثر أبوظبر 

GRI 418-1 
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المجتمع،يأصحابيالمصلحة04
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تحسين رحلة عمالئنا

.العمالءتجربةسينلتحواألدواتالمواردفيباستمرارالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتستثمر.اهتمامنامركزالرئيسةالمصلحةأصحابمجموعةبوصفهمعمالئنايُعد

تمثلوالتيلتنفيذييناالعمالءوخدمةاإللكترونيبالبريدودعماتصالمركزلدينا.العمالءرضافيالمتمثلةأهدافناإلىخطوةيقربناالرقمنةبخصوصالمعززتركيزناإن

.خدماتناعروضفيالتحسينبخصوصبنااالتصالفيالراغبينلعمالئناالرئيسياالتصال

23

مركزياالتصال
مركزيسعادةي
المتعاملي  ي

تطبيقات،ي
تشاتيبوت

الفروع،ينقاطي
البيع

التواصلي
ي االجتماع 

GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1
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إحداث تأثير إيجابي 

24

.أفضلبشكلالعمالءلخدمةاللغاتمتعددةمواردوجود▪

العلياالتأمينوثائقوخدمةالمطالباتعلىالسريعةوالموافقةالصحية،المطالباتعلىللموافقةاألسبوعأيامطوالالساعةمدارعلىدعم▪

Healthnet"الصحيةللمطالباتالخاصةشبكتهاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتمتلكإيجابياً،عليهاوالتأثيرشخصألف200منأكثرحياةتغطية▪

Premier"،أنحاءجميعيفالرائدةوالعياداتالمستشفياتذلكفيبماللشبكةأوسعتغطيةوتوفرالرائدةالصحيةالمطالباتإدارةشركاتمعوتتنافس

المتحدةالعربيةاإلمارات

الشاملةالمنتجاتإلىاألساسيةالخطةمنتتراوحالمجتمعمنمختلفةلشرائحمناسبةمنتجاتتقديم▪

الدوريةوالمتابعةالمخاطرملفلتعزيزواقتراحاتالعميل،مخاطرملفلتحسينالمخاطراستطالعات▪

للحريقمقاومةبموادالمبنيةأوالحرائقمنالسالمةبتدابيرالمجهزةللعقاراتمخفضةأسعار▪

"حوادثوجودعدمحالفيتخفيضات"شكلفياآلمنةالقيادةلسائقيمكافأة▪

التأمينيةالتغطيةاستمرارلضمانالتغطية،انتهاءقبلالكراممؤمنينالتذكيرمخصصةتجديدفرق▪
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سياسةخاللمنباستمرارالمساهمينمكافأة▪

دفعتدرهممليون44.5الجذابة،األرباحتوزيع

.2022عامخالل

قويةميزانية▪

.2022لعامالملكيةحقوقعلى٪10عائد▪

السنينمرعلىاالستثماراتعلىصحيعائد▪

احواإلفصالمساهمينمعالتعاملفيالشفافية▪

الكافي

معيتماشىبمااإلدارةمجلسانتخابعملية▪

والسلعالماليةاألوراقهيئةتفويض

خلق القيمة للمساهمين

الثروة وخلق القيمة-المساهمون 

سنوات الماضية5توزيعات األرباح على مدى 
األرقام بالمليون درهم

2017 2018 2019 2020 2021 2022

18  

مليون

22.5 

مليون

22.5 

مليون

15  

مليون

22.5 

مليون

44.5 

مليون

الشركةتؤمن.أفراديملكهوالباقيالشركة،مالرأسإجماليمن٪78منيقربماتمتلكمؤسسيةكياناتالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةمساهمويضم

.المساهمينذلكفيبماالمصلحةألصحابمستدامةقيمةبخلقراسًخاإيمانًاالعامةللتأميناتالوطنية

.إلى أرقام غير مدققة حيث كانت عمليات التدقيق جارية في تاريخ إعداد هذا التقرير2022تستند البيانات المالية لعام : مالحظة
25
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01

نبذة عن التقرير 

الماثل

05
البيئة

02

لمحة عامة

03

الحوكمة

04

المصلحةاصحاب



InternalPublic

رعاية مساحة عمل رائعة

بيئةتدعم.الدؤوبةموجهودهالقيّمنايموظفبأداءالمنطقة،فيالرائدةالتأمينشركاتمنواحدةبوصفهاالعامة،للتأميناتالوطنيةالشركةنجاحيرتبط

تطويرهموالمصلحةأصحابلخدمةالالزمةاألساسيةالمهاراتاتقانهممنالتأكدخاللمنالموظفينالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةفيوالممارساتالعمل

واالحتفاظواهبالمأفضلاستقطابفيالعامةالتأميناتالوطنيةالشركةتتبناهاالتيالبشريةالمواردالستراتيجيةالرئيسةاألهدافتتمثل.المهاراتلهذه

العملبينتوازنوالالمستدامالعملثقافةونعززنشجعفإننا،يالرئيستركيزنامحورهيتظلالموظفينرفاهيةأنحينفي.والمساواةالتنوعوتعزيزبها،

.للموظفينالعامةوالصحةوالحياة

3هدف التنمية المستدامة 

الصحة الجيدة والسالمة

5هدف التنمية المستدامة 

المساواة بين الجنسين

هدف التنمية 

4المستدامة 

التعليم الجي ِّد

هدف التنمية 

8المستدامة 

العمل الالئق و 

ْقتِّص   ي  النمو االِّ ادِّ

10هدف التنمية المستدامة 

تقليل أوجه عدم المساواة

26

GRI  102-08, GRI 102-16, GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 404-1, GRI 404-3

GRI 405-1, GRI 405-2, GRI 418-1

01

نبذة عن التقرير 

الماثل

05
البيئة

02

لمحة عامة

03

الحوكمة

04

المصلحةاصحاب



InternalPublic

قوتنا العاملة والتنوع والتشكيل

العدد اإلجمالي للموظفين 

# 385

فيالتوظيفوممارساتالعملمكانبيئةتعززجنسية،28حواليمنتتكونعاملةقوةمع.للجميعالفرصبتكافؤوتؤمنبالتنوعالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتلتزم

للتأميناتيةالوطنالشركةأنحينفي.والتنوعالتسامحفيالمتمثلةالمتحدةالعربيةاإلماراترؤيةمنإلهامهاوتستمدالفرصتكافؤالعامةللتأميناتالوطنيةالشركة

.أعلىلمستوىنرتقيعامكلمعالتوطين،لمتطلباتتمتثلالعامة

فرصة شاملة ومتساوية وقوة عمل متنوعة 

18 - 30

30-45

45-60

60منأكبر

الفئات العمرية للموظفين

62

238

81

4

37% النسبة بين 63%

الجنسين

27

144 241
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التدريب والتطوير والمكافآت

28

التعلم المستمر

التوجيه / المالحظات البناءة

تحسين األداء الوظيفي

المكافآت والتعويضات

علىةالعامللتأميناتالوطنيةالشركةتؤكد

لموارداقسمينشر.والتميزالمستمرالتعلم

لتدريباتامعالسنويالتدريبتقويمالبشرية

نللموظفيالعرضفيالمتاحةالمتنوعة

لشركةاتؤمنالرسمية،التدريباتإلىباإلضافة

وتشجعيالذاتبالتدريبالعامةللتأميناتالوطنية

ارواختيتحديدعلىلديهاالبشريالمالرأس

طموحاتهمتناسبالتيالمهنيةالشهادات

الشهاداتهذهتكلفةتُعوض.المستقبلية

عامةالللتأميناتالوطنيةالشركةتلتزم

مةوثلموظفيها،التعلممتطلباتبدعم

حسينتخطةوتنفيذلتحديدمنهجيةعملية

.لجدداللملتحقينالداخليوالتدريباألداء

ضاتوتعويمكافآتسياسةالشركةلدى

.كافبشكلالمؤهلينالموظفينلمكافأة

علىلجنةهناكذلك،علىعالوة

عمليةعلىتشرفالمجلسمستوى

.التعويض

إجراء تدريبات داخلية على المنتجات

الشركةوالتدريبات الفنية للموظفين داخل

تدريبات المنتجات والتدريبات

الفنية

لى المساعدة المالية للموظفين للحصول ع

أمين الشهادات، على سبيل المثال، معهد الت

ات القانوني، المملكة المتحدة أو الشهادات ذ

الصلة بمجال عملهم 

الشهادات المهنية

ة تدريبات مكافحة غسل األموال ومكافح

االحتيال للموظفين؛ ورش عمل إدارة 

المخاطر

مكافحة غسل األموال والشهادة 

الدولية في االمتثال، بوابات 

التدريب في المملكة المتحدة

تحاق ببوابة معهد اإلمارات للخدمات لاال

المصرفية والمالية لتدريب الموظفين

دورات معهد اإلمارات 

للدارسات المصرفية

(ساعة2,591)إجمالي ساعات تدريب الموظفين 

اإلدارة الوسطى إلى اإلدارة العليا

الموظفون على المستوى التشغيلي

إجمالي ساعات التدريب

أنثىذكر
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إشراك الموظفين

29

وفعاليات الموظفين خاللجوائز 

2022عام 

لشركةليالرئيسالمقرفيالعلمبيوماالحتفال

.العامةللتأميناتالوطنية

العامةةبالسالمالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتؤمن

معالمستمرةالمشاركةأهميةوترىالعاملة،لقوتها

.موظفينا

تفعالياالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةتنظم

ظفينالمومشاركةلتحسينالجوائزوبرامجالموظفين

.ينالموظفسالمةوتحسينواإلنتاجيةاألداءوتعزيز

توزيع االحتفال باليوم الوطني، تليها مسابقات و

.الهدايا

ومنحالمبيعاتفيالمواهبأفضلمكافأة

الشهادات
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الموظفون/المتعاملون–2022جهود التوعية الصحية في عام 

1

2

لونزا ترتيب لقاحات اإلنف

لحملة وثائق التأمين

المختارين في أماكن 

عملهم

/إجراء حمالت في الموقع

خارج الموقع للتوعية 

ة بسرطان الثدي والتوعي

الصحية العامة 

نسيق حملة للتبرع بالدم بالت

مع هيئة الصحة بدبي، 

شملت الموظفين وأفراد 

المجتمع

4

توجهات االستشارات عن 

بعد، توجهات وثائق 

التأمين، لشرح التغطية

والفوائد للمستفيدين

اللقاحات التوعية التبرع بالدم

التوجيه

"  الوردي"نظمت  حملة 

، لقاحات(سرطان الثدي)

في األنفلونزا للموظفين

مقر الشركة الوطنية 

للتأمينات العامة

الموظفون

31

5

30

الصحيةالمبادرات

كةتقري كةكونهايالعامة،للتأميناتالوطنيةالشر يي  يتأمشر صح 
يالمجتمعتجاهبمسؤولياتهايرائدة، الخاصةالتأمي  يوثائقوحامل 
يلزيادةالجهوديمنالعديديبذلنايلقدي.بها قيفوتثالعامالوع 

ي عحمالتمنبدًءايلدينايالتأمي  يوثائقحامل  إلدمبالالتثر
.التأمي  يوثائقتغطيةإلوالتوجيهالتطعيم

كةتشجع المشاركةعلموظفيهايالعامةللتأميناتالوطنيةالشر
يالطوعية  

 
يلخلقاالجتماعيةالحمالتف مرافقحولالوع 

.واألمراضالصحيةالرعاية
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التواصل مع مجتمعاتنا

31

.بالدمللتبرعبدبيالصحةهيئةمبادراتفيوساهمت2022عامفيبالدمالتبرعحملةأجريت▪

.والشبابالسنكبارمنمجتمعناأعضاءتضمالتيالفعالياتتنظيمخاللمنالمجتمعيالتواصلتعميق▪

.جهودنالرصددوريةاجتماعاتوعقدوالحوكمة،والمجتمعالبيئةلجهودناميزانيةوتخصيصوالحوكمة،والمجتمعالبيئةلجنةإنشاء▪

فيالهامةللتطوراتةالصحفيوالبياناتالدورية،الماليةالبياناتونشرالحوكمة،معاييرأعلىعلىوالحفاظالشاملة،عملياتنافيوالشفافيةالمساءلة▪

.الشركة

.لدينااالجتماعيةتواصلالوسائلنابرمعلىالدوريةالتحديثاتخاللمنلديناالمصلحةأصحابمعالمستمرالتواصل▪

.للمواردالفعالواالستخدامالكربونيةبصمتنامراقبةخاللمنالبيئةلحمايةجهودناتعزيز▪

.المستقبليةوالتعييناتلموظفيناالفرصومتساويةوشاملةآمنةعملبيئةبضمانالتزامنا▪

31
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ريااستجابتنا للكارثة في تركيا وسو

32 32

منيينللمالهائلينومعاناةألًماوسورياتركيافيالمؤسفالحدثجلبلقد▪

.مجتمعناأفراد

تأوقافيالحدثمستوىإلىالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةارتقت▪

يفاألحمرالهاللخاللمنبالبطانياتوساهمتوسوريا،لتركيااألزمات

.2023فبراير

.القضيةفيالمساهمةعلىوعمالئناموظفينانشجع▪
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:امةالعللتأميناتالوطنيةللشركةالتجاريةالعملياتفييأتيماالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةدمجتسنوات،عدةمنذلجهودنااستمراًرا

.الورقاستخداممنكبيربشكلللحدالمؤسسةمحتوىإدارةحلتنفيذ▪

.المسؤولباالكتتابوااللتزامالقرارات،اتخاذفيالتأمينبأعمالالصلةذاتوالحوكمةوالمجتمعالبيئةقضاياتضمين▪

.المطالباتومعالجةالورقيةالسياساتوإصداروالمواردالورقمنللحدالحركيةللمطالباتافتراضيةرأياستطالعاتتقديم▪

.والحوكميةيةوالمجتمعالبيئيةاالستدامةمبادراتلتعزيزوالمجتمعالمجالفيالرئيسيينالمصلحةوأصحابالتنظيميةوالجهاتالحكوماتمعالعمل▪

.المبادئتنفيذيخصفيماالمحرزالتقدمعنالمنتظمالدورياإلفصاحفيوالشفافيةالمساءلة▪

.الحلولوتطويرالمخاطروإدارةوالحوكمةوالمجتمعالبيئةبقضاياالوعيلزيادةاألعمالوشركاءالعمالءمعالعمل▪

.والشركاتالتأمينسياساتفيوالحوكمةوالمجتمعالبيئةعلىالقائمةلالستثناءاتاألولوية▪

تكامل عمليات األعمال البيئة والمجتمع والحوكمة

33 33

01

نبذة عن التقرير 

الماثل

05
البيئة

02

لمحة عامة

03

الحوكمة

04

المصلحةاصحاب



InternalPublic

البيئة05
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ةأولوياتنا البيئي

لتستخلصالمستدامةالتنميةأهدافإلىاستندتلذا.والبيئةالمجتمععلىتأثيرهبعنايةيدرسمسؤوالً كيانًاالعامةللتأميناتالوطنيةالشركةكانتلطالما

منمهًماجزًءاتمثلوالتيالتأمينلشركاتيمكن.تركيزهامحورتظلأنيجبوتأثيرهالمناختغيرمثلالرئيسةالقضاياأنوأدركت.البيئيةأولوياتها

.البيئةعلىإيجابيتأثيرإحداثفيللغايةمهًمادوًراتلعبأنالقيمة،سلسلة

.الكربونمنخفضكبيراقتصادينموتحقيقإلىتهدفالتيالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةرؤيةمعالبيئيةوأولوياتناأهدافناتتوافق

3هدف التنمية المستدامة 

ة ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهي

للجميع في جميع األعمار

8هدف التنمية المستدامة 

عمالة تعزيز النمو المستدام والشامل وال

والعمل الجيد 

6هدف التنمية المستدامة 

المياه النظيفة والتعقيم

13هدف التنمية المستدامة 

اإلجراءات المتعلقة بالمناخ

9هدف التنمية المستدامة 

تيةالصناعة واالبتكار والبنية التح

12هدف التنمية المستدامة 

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

35 35

GRI 302-1 ،GRI 302-3 ،GRI 305-1 ،GRI 305-2 ،GRI 305-4
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جهودنا 

الورقاستخداممنكبيربشكلللحدالمؤسسةمحتوىإدارةحلتنفيذ▪

زللحياألمثلاالستخداملضمانالفرعيةالمكاتبأماكنفيالنظرإعادة▪

وكةمملمساحاتإلىأبوظبيفرعانتقل.الفرعيةالمكاتبونقلالمتاح،

السابقةالمكتبيةالمساحاتنصفمنمستفيداً 

ناعملياتعنالناتجةالنفاياتكميةوإدارةالكربونيةبصمتناتقليل▪

طاقةالواستخدامالكربونأكسيدثانيغازالنبعاثاتالمستمرةالمراقبة▪

.المياهواستهالك

2022عامخاللالنفاياتأوراقمنكيلوغرام119تدويرإعادة▪

36

ائقووثاألسعار،عروضإصدارخاللمنالورقاستخدامفيكبيرتوفير▪

المؤمنرأصإذاإال  الورقيةالوثائقاستخداموعدمرقميا،والفواتيرالتأمين،

.ذلكعلىله

.االجتماعاتغرففياألوراقمحلالشاشةخاللالمنعقدةاالجتماعاتحلت▪

قاألورااستخداممنتقللاإلنترنتعبرجرتالتياالجتماعاتغالبية

36

فيما يأتي قائمة بأهم جهودنا في . قةتواصل الشركة الوطنية للتأمينات العامة مراقبة بصمتها البيئية وتنفيذ تدابير كفاءة الطا. ندرك أهمية تقليل تأثير عملياتنا على البيئة

:هذا الشأن
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يةبصمتنا البيئ

الموقفذلكمنواألهمالنفاياتوإدارةالكربونوانبعاثاتوالمياهالطاقةاستهالكذلكفيبماعملياتناجوانبمنالعديدلالستدامةاستراتيجيتناتراعي

.لشعبنااإليجابي

:2022عامخاللجهودنالثمرةملخصيأتيفيما

مصاريف فواتير الكهرباء

%7تخفيض بنسبة 
2022إلى 2021

≥11%

تقليل البصمة 

الكربونية 

37

≥8%

انخفاض استهالك 

الطاقة بنسبة

يشمل التحليل بيانات المكتب الرئيس والفروع باستثناء المكاتب الفرعية في الشارقة وأبوظبي: مالحظة
37

2020

2021

2022

2020

2021

2022
استهالك المياه

%3زيادة بنسبة 
2022إلى 2021

اتجاه استهالك الطاقة

ربوناتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الك
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!مـــكــًرا لــكــش
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