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ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي  ة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت جميع الحقوق محفوظ 2021 © 

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

المحد والمراجعة  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  فرع  التراخيص  والمراجعة هذه  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  وفرع  العالمي  ظبي  أبو  لدى سوق  المسجل  ودة 

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

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

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

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

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

 التأمين  ش.م.ع. إلى مجلس إدارة دار 
 

 الرأي 

 

ديسمبر    31"الشركة" والتي تشتمل على بيان المركز المالي في    لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة دارالتأمين ش.م.ع. 

بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ   وكذلك على  2021

 واإليضاحات المتعلقة بالبيانات المالية، باإلضافة إلى ملخص حول السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية اآلخرى. 
 

وأدائها المالي   2021  ديسمبر  31في  كما    لمشارإليها تعبربصورة عادلة، عن المركز المالي للشركةبرأينا، أن هذه البيانات المالية ا

 .   IFRSوتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية بهذا التاريخ وفقا لمعاييرالتقاريرالمالية الدولية
 

 الرأي  أساس 

 

مسؤولية مدققي  في فقرة  بشكل مفصل  لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها  

وقد    ،من هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين  تدقيق البيانات المالية    الحسابات عن

المهني   السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  عن  الصادرة  المهني  السلوك  ومتطلبات  المتطلبات  لهذه  وفقاً  المهنية  بمسؤولياتنا  التزمنا 

 ة. للمحاسبين. وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية للشرك 
 

 رئيسية  تدقيق  ر أمو

 

ً ،هي تلك األمور التي تعتبر  ن أمور التدقيق الهامة  إ هامة جدا بالنسبة التمام أعمال التدقيق للبيانات المالية للسنة    ،  المهني   لتقديرنا  وفقا

رأينا    تشكيلبشكٍل عام وعند  ككل  . وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية  2021  ديسمبر  31المنتهية في  

 ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.  علماً بإننا حولها، 
 

   الفنية  المخصصات تقييم  .أ

 

على درجة كبيرة من األهمية مثل احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة والمطالبات    التأمينينطوي تقدير االلتزامات الناجمة عن عقود  

واحتياطي تسوية الخسائر غير المخصصة    اوالغير مبلغ عنه  ةالمتكبد  المطالبات   التي تندرج تحت بند احتياطي التسوية واالحتياطي

لبيانات المالية.وتستند هذه االلتزامات إلى نمط توزيع الخطورة على الفترة المغّطاه ، مع أفضل  من ا  13كما هو مبين في اإليضاح رقم  

إلى جانب تكاليف المطالبات ذات  تكلفة لجميع المطالبات المتكبدة والتي لم تسدد في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال،  للتقدير  

الصلة واالستمرارية )بما في ذلك االخذ بعين االعتبار سلوك حامل بوليصة التأمين(. .ولقد تم استخدام الحسابات االكتوارية من أجل  

متوقّع وأسلوب  تحديد هذه المخصصات. تخضع هذه الحسابات إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية ال

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

هذه االلتزامات يشكل أهمية كبرى لتدقيقنا.
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 تقريـر مدقق الحسابات المستقل  

 )تابع( إلى مجلس إدارة شركة دار التأمين  ش.م.ع.  

 )تابع(   التقنية الفنية  المخصصات تقييم  .أ
 

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

 لقد حصلنا على التقرير الذي أعده الخبير االكتواري المستقل الذي عينته الشركة.  •

االكتواري بمساعدتنا في تنفيذ إجراءات التدقيق في هذا المجال ، والتي تضمنت من بين أمور أخرى ، مراجعة  قيام أعضاء فريقنا   •

 المنهجية والبيانات المستخدمة كمدخالت والتقديرات واألحكام المستخدمة في التقييم االكتواري. 

قد   • أمور  أية  هناك  كانت  إذا  لتحديد  مشاركته  وقراءة شروط  ومؤهالته  وخبرته  االكتواري  الخبير  استقاللية  على    أثرتتقييم 

 تكون فرضت قيوًدا على نطاق عمله.  قد موضوعيته أو

 

 :  االعتراف باإليراداتب(  

 

يتكون إجمالي األقساط المكتتبة من إجمالي األقساط المستحقة لكامل فترة التغطية بموجب العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية، ويتم  

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

في تاريخ التقارير المالية. يجب احتساب االحتياطي وفقاً    تنتهي صالحيتهاسبة من أجل تغطية أجزاء من المخاطر التي لم  غير المكت 

 بشركات التأمين. الخاص لمتطلبات قانون التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

درهم وصافي احتياطي األقساط غير المكتسبة   207,314,824 قمنا بتقييم عملية احتساب اإلدارة إلجمالي األقساط المكتتبة بقيمة  لقد  

 : من بين أمور أخرى  تضمنت( من خالل تنفيذ إجراءات التدقيق، والتي 13درهم )إيضاح  41,796,550 بقيمة 

 

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

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

 الوثائق. خالل اختبار عينة من بنود اإليرادات مقارنة بعقود 

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

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

 . للشركة 

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

2021. 

 
 أخرى  معلومات 

 
 تقرير المذكورة في  المعلومات األخرى المعلومات تتضمن األخرى الواردة في البيانات المالية و المعلومات عن مسؤولة  اإلدارة إن

 .فيما يخص البيانات المالية   بنا الخاص  التدقيق  وتقرير المالية البيانات ولكنها ال تشمل   اإلدارة  مجلس 
 

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

 كانت  إذا فيما أعاله المحددة األخرى المعلومات قراءة عند االعتبار عينب األخذ  ب فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية    مسؤوليتنا تكمن
ّ  متفقة غير المعلومات األخرىتلك  فإذا استنتجنا،  .التدقيق أثناء عملية حصلنا عليها التي المعلومات مع أو المالية البيانات مع جوهريا

العمل الذي قمنا به، أن هناك أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا مطالبون باإلبالغ. وليس علينا تقديم تقرير  استنادا إلى 
 بهذا الصدد. 
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 تقريـر مدقق الحسابات المستقل  

 دار التأمين  ش.م.ع. )تابع( شركة  إلى مجلس إدارة 

 

 
 المالية  البيانات  بالحوكمة عن  المكلفون وأولئك اإلدارة مسؤولية 

 

م المعنية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقاً لألحكا
  والقانون االتحادي   ،بتعديالته،  2015( لسنة  2من النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره اإلدارة ضرورياً إلعداد بيانات مالية خالية من  2007( لسنة 6لدولة اإلمارات العربية رقم )
   نتيجةً الحتيال أو خطأ.تلك األخطاء  كانتاألخطاء المادية، سواًء 

 
  حسب عند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح،  

تصفية  لنية  ال  اإلدارة  لدى  كانمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس محاسبي، إال إذا  ب ، عن األمور ذات العالقة  االقتضاء
اإلشراف على عملية إعداد  المكلفون بالحوكمة  يتحمل    ة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.الشرك

 التقارير المالية للشركة.  
 

 المالية   البيانات  تدقيق حول الحسابات  مدقق  مسؤولية 
 

الناتجة عن  سواء تلك  تتضمن أهدافنا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية  
االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً  

( سوف ينتج عنه دائماً اكتشاف األخطاء الجوهرية فردية كانت أوجماعية  ISAالمنجز وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق )   على أن التدقيق 
وجودها. قد تنجم األخطاء عن االحتيال أوالخطأ وتعتبر جوهرية إن كان من المتوقع أن يكون لديها تأثيرعلى القرارت اإلقتصادية  عند  

 هذه البيانات المالية. للمستخدمين المعتمدين على 
 

من التدقيق بما يتطابق مع المعاييرالدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على شكوكنا المهنية خالل التدقيق. كما    كجزء 
 إننا نقوم بـ:

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو عن الخطأ وتصميم وتنفيذ   •
تدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن مخاطر  إجراءات ال

عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن احتيال هي أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد يتضمن  
 وز الرقابة الداخلية. تواطؤ وتزوير، أو حذف متعمد،  ومحاوالت للتحريف، أو تجا

تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف،  بهدف    بتدقيق البيانات المالية  ذو الصلة  فهم نظام الرقابة الداخلية    العمل على •
 إبداء رأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية.  لغرضوليس 

التقديرات   • المتبعة ومعقولية  المحاسبية  السياسات  مدى مالءمة  قبل  تقييم  من  المعدة  الصلة  ذات  المحاسبية واإليضاحات 
 اإلدارة. 

التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم   •
شكوك جوهرية حول قدرة  تثير    الحصول عليها، ما إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد  

  نشير إلى ذلكأن هناك حالة جوهرية من عدم التأكد، فإنه يتعين علينا أن ب الشركة على االستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج 
كانت هذه اإلفصاحات  ما  اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا    وفي  في تقرير مدققي الحسابات  

تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إال  غير كافية.  
 أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. 

بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية  تقييم العرض الكلي، من حيث الهيكل ومحتوى البيانات المالية،   •
 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 
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 تقريـر مدقق الحسابات المستقل  
 

 إلى مجلس إدارة شركة دار التأمين  ش.م.ع. )تابع( 

 
   )تابع( المالية  البيانات  تدقيق حول الحسابات  مدقق  مسؤولية 

 

مع أولئك المكلفين بالحوكمة بالعديد من األمور منها نطاق التخطيط والتوقيت الزمني للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما     التواصلقمنا ب 
 . عملية التدقيق في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية تلك التي قمنا بتحديدها خالل 

التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، ويتم إبالغهم بكافة العالقات واألمور  بما يفيد  المكلفين بالحوكمة  كما نقوم بتزويد  
 األخرى التي تظهر أنها قد تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا، والضوابط التي من شأنها أن تحافظ على االستقاللية إن وجدت. 

كمة، نقوم بتحديد األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية  ومن تلك األمور التي يتم التواصل بها مع مسؤولي الحو

يمات للفترة الحالية، والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقرير مدققي الحسابات، إال إذا كانت القوانين أو التعل

عن هذا األمر في تقريرنا ألن العواقب السلبية  نادرة جداً، نرى أنه يجب عدم اإلفصاح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت 

 المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه. 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 
بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين والقانون   2007لسنة    6القانون االتحادي رقم  ذلك، كما هو مطلوب بموجب    إلى  باإلضافة 

 نفيدكم بما يلي: ، بتعديالته ،2015لعام  2رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة االتحادي 
 

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

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

 بتعديالته ،2015لسنة    2بشركات ووكالء التأمين والقانون اإلتحادي رقم    ة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين الخاص

 اإلمارات العربية المتحدة.  لدولة  ،

 تحتفظ الشركة بدفاتروسجالت مالية منتظمة.  (ت 

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

عدد من األسهم خالل السنة المالية  و بيع  من اإليضاحات حول البيانات المالية، قامت الشركة بشراء    5كما هو مبين في اإليضاح رقم   ( ج

 . 2021ديسمبر  31المنتهية في 

من اإليضاحات حول البيانات المالية أرصدة ومعامالت هامة مع أطراف ذات عالقة، كما يوضح الشروط التي    18يبين اإليضاح رقم   ( ح

 تمت بموجبها هذه المعامالت. 

  2021ديسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في    باهنا وجود أية مخالفات بناًء على المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع إنت  ( خ

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

لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو لبنود النظام    ،ديالتهبتع،  2015لسنة    2بشركات ووكالء التأمين والقانون اإلتحادي رقم    ة الخاص

 .2021ديسمبر  31ومركزها المالي كما في  األساسي للشركة، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمال الشركة 
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 تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية.  24إلى  1إن اإليضاحات من 

    

 2020 2021 إيضاح  

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   

    

 217,371,704 207,314,824 19 إجمالي أقساط مكتتبة 

 (77,800,645) (78,751,861)  أقساط معيدي التأمين 

 (6,938,884) (5,806,642)  المتنازل عنهاحصة معيدي التأمين من األقساط  

 132,632,175 122,756,321  صافي األقساط 

 17,540,933 11,674,447  مكتسبة القساط غير األ حتياطي من إصافي المحول 

 150,173,108 134,430,768  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 10,925,538 16,546,396  العموالت المكتسبة 

 (25,015,434) (26,250,798)  العموالت المدفوعة 

 136,083,212 124,726,366  إجمالي إيرادات اإلكتتاب 

    

 (152,570,446) (147,136,773)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 72,608,170 84,914,782  حصة معيدي التأمين من المطالبات وخسائر التسوية 

 (79,962,276) (62,221,991)  صافي المطالبات المدفوعة 

 (1,721,586) (9,405,647)  في مخصص المطالبات القائمة  الزيادة 

 (532,546) 8,769,840  التأمين من المطالبات القائمة في حصة معيدي  ) زيادةال( /النقص  

 (2,028,500) (2,818,369)  بالصافي   -احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  في زيادة ال

 - (252,338)  الزيادة في احتياطي المخاطر غير المنتهي
  – احتياطي مصروفات تعديل الخسائر الغير مخصصة  في ) الزيادة(/ النقص

 32,988 (707,900)  بالصافي 

 (84,211,920) (66,636,405)  صافي المطالبات المتكبدة 

    

 4,626,366 1,997,184  إيرادات اكتتاب أخرى 
 (9,492,896) (13,605,630)  مصاريف االكتتاب والتعامل مع المطالبات األخرى 

 47,004,762 46,481,515  إيرادات اإلكتتاب صافي  
 6,814,389 5,053,325 14 بالصافي   -إيرادات االستثمار 
 - -  بالصافي  –  العقاريإيرادات االستثمار

 18,315 -  إيرادات أخرى 

 53,837,466 51,534,840  مجمل الدخل 

 (42,951,587) (42,014,884) 15 عمومية وإدارية  صروفاتم

 10,885,879 9,519,956  صافي ربح السنة 

    

    العائد على السهم  

 0.09 0.08 17 ربح السهم األساسي والمخفض 

    

    



 شركة دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 

 بيان الدخل الشامل 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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.المالية    البياناتتشكل جزءاً ال يتجزأ من  24 إلى 1إن اإليضاحات من 

    

 2020 2021 إيضاح  

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   

    

 10,885,879 9,519,956  سنة صافي ربح ال 
    

 : خرالشامل ال  لربحا
 

    إعادة تصنيفها الحقاً باألرباح أو الخسائر بنود لن يتم 

المحققة من استبعاد استثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة  (الخسارةالربح / )
 ( 352,021) -  العادلة من خالل الدخل الشامل  

خسارة انخفاض قيمة استثمارات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 معاد تصنيفها من خالل الربح أو الخسارة  -اآلخر 

 120,401 -  من خالل الدخل الشامل اآلخر  

العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من التغيرات في القيمة 
 727,492 9,352,764 5 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 الخسائر بنود سوف يتم إعادة تصنيفها الحقاً باألرباح أو 
   

 بالقيمة العادلة من خالل  لتغيرات في القيمة العادلة الستثمارات الديون المدرجةا
   – الدخل الشامل اآلخر   

5 885,174 (486,805 ) 

 ( 979,729) (883,409)    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 9,915,217 18,874,485  سنة الدخل الشامل لل  إجمالي 



 شركة دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 

 بيان التغييرات في حقوق الملكية  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 األول المستوى رأس المال   

 المال  لرأس

الخسائر  

 تراكمة الم

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة 

إحتباطي إعادة 

 التأمين

إحتياطي إعادة تقييم  

 اإلستثمارات 

االحتياطي  

 القانوني 

 إجمالي حقوق الملكية

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

         

 2021يناير   1الرصيد كما في 
118,780,50

0 15,000,000 (5,446,912) 979,729 423,698 20,861 6,291,675 136,049,551 

 (4,751,220) - - - - (4,751,220) - - (10 يضاح إلا  األرباح المعلنة )

 9,519,956 - - - - 9,519,956 - - سنة خالل ال الربح

 - 951,996 - - - (951,996) - - القانونيحتياطي التحويالت لال

 - - - (905) - 905 - - احتياطي إعادة التأمين منالتحويل

 10,237,938 - 10,237,938 - - - - - سنة خر للالدخل الشامل اآل

 - - - - 856,796 (856,796) - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

  (937,360) - - -  (937,360) - - - اإلدارة دفع مكافأة أعضاء مجلس  

         

 - - - - (42,369) 42,369 - - تعديالت على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
االستثمارات المصنفة    استبعادالمحققة من  الخسائر

 - - 3,867,499 - - ( 3,867,499) - - األخر الشامل الدخل  خالل منبالقيمة العادلة 
 استبعاد المحققة من غير ال الخسائر تحويل

  الدخل خالل  مناالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة 
 144,795 - 144,795 - - - - - األخر  الشامل

 (1,237,500) - - - - (1,237,500) - - مستحق قسيمة المستوى األول لرأس المال

   2021 ديسمبر  31في  الرصيد
118,780,50

0 15,000,000 (7,548,693 ) 856,796 422,793 14,271,093 7,243,671 149,026,160 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية 24 – 1إن اإليضاحات من 



 شركة دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 

 بيان التغييرات في حقوق الملكية  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 األول المستوى رأس المال   

 المال  لرأس

مكافآت أعضاء  تراكمةالخسائر الم ينة خزلاأسهم 

 مجلس اإلدارة 

إحتياطي إعادة تقييم  

 اإلستثمارات 

االحتياطي  

 القانوني 

 إجمالي حقوق الملكية

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي إماراتيدرهم  درهم إماراتي 

         

 132,383,334 5,203,087 865,535 - 1,454,955 (8,920,743) 15,000,000 118,780,500 2020يناير  1الرصيد كما في 

 (4,751,220) - -  - (4,751,220) - - ( 10 يضاح إل ا ) أرباح معلنةتوزيعات  

  10,885,879 - - - - 10,885,879 - - سنة خالل ال الربح

 - 1,088,588 - - - (1,088,588) - - حتياطي القانونيالتحويالت لال

 - - - 423,698 - (423,698) - - التحويل إلى احتياطي إعادة التأمين 

 361,088 - 361,088 - - - - - سنة خر للالدخل الشامل اآل

 (1,454,955) 4,955 - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة دفع 
 

- - - (1,450,000) 

 - - - - 979,729 (979,729) - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة
االستثمارات   استبعادالمحققة من  الخسائر تحويل

 الشامل الدخل خالل منالمصنفة بالقيمة العادلة 
 - (352,021) - - األخر

 
- - - (352,021) 

االستثمارات   استبعادمحققة من غير ال  األرباح  تحويل
 الشامل الدخل خالل منالمصنفة بالقيمة العادلة 

 - 1,415,753 - - األخر
 
- (1,415,753) - - 

 استبعاد المحققة من غير ال الخسائر تحويل
  الدخل خالل  مناالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة 

 - - - - األخر  الشامل
 
- 209,991 - 209,991 

 (1,237,500) - - - - (1,237,500) - - مستحق قسيمة المستوى األول لرأس المال

 136,049,551 6,291,675 20,861 423,698 979,729 (5,446,912) 15,000,000 118,780,500   2020 ديسمبر 31في  الرصيد

 
  
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية.  24 – 1إن اإليضاحات من   

 
 
 
 
 



 .م.ع. ش  التأمين  دار   شركة

  المالية البيانات
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 . تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية 24 إلى 1إن اإليضاحات من 

 2020 2021 إيضاح  

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   

    طة التشغيل  أنش 

 10,885,879 9,519,956  سنة ربح ال
    :تعديالت على البنود غير النقدية

 1,843,455 1,652,709 4 اهالك الممتلكات والمعدات 
 التغير في القيمة العادلة الستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح والخسارة   

14 

(675,387) (381,687) 
من خالل الربح أو  مصنفة بالقيمة العادلة الدين  من بيع استثمارات المحققة  رباحاأل

 الخسارة 

 
14 (428,993) (1,164,015) 

من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المحققة الخسارة  

 اآلخر

14 

164,493 159,350 
 (5,428,037) (3,948,945) 11 ايرادات الفوائد والتوزيعات  

 603,272 420,674 15 الخدمة مخصص مكافأت نهاية 
 1,022,416 1,124,458  خسائر االئتمان المتوقعة 

 7,540,633 7,828,965  رأس المال العامل  قبل التغيرات فيأرباح التشغيل 
    التغير في رأس المال العامل 

 (3,789,087) (28,165,225)  ذمم وأقساط تأمين مدينة  
 3,885,623 (35,055,205)  أصول معيدي التأمين عقود 

 (17,176,912) 27,795,174  المخصصات الفنية 
 (576,083) (85,214)  ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً  

 14,534,974 9,403,545  ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة آخرى  

 4,419,148 (18,277,960) 11 األنشطة التشغيلية   ( / الناتجة من المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
 (127,992) (790,600)  نهاية الخدمة المدفوعة للعاملين  مكافأة

 (1,450,000) (937,360)  مكافأة أعضاء مجلس االدارة 

 2,841,156 (20,005,920)  األنشطة التشغيلية   ( / الناتجة من المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

    األنشطة اإلستثمارية  

 (3,987,615) (1,564,810) 4 مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات  

 - - 5 شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

 10,771,227 4,437,578 5 األخر     دخل الشاملبيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال من متحصل

 (5,997,765) (3,152,212) 5 شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  

 10,596,279 2,562,016 5 متحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة  

 - 2,000,000  متحصل من استرداد استثمارات قصيرة األجل 
 (16,000,000) -  مدفوعات الودائع الثابتة  
 5,428,037 3,942,802  الفوائد واألرباح المستلمة 

 810,163 8,225,374  صافي التدفقات الناتجة عن األنشطة اإلستثمارية   

    
    األنشطة التمويلية 

 (1,237,500) (1,237,500)  المستوى األول لرأس المال 
 (4,751,220) (4,751,220)  األرباح المدفوعة توزيعات 

 (5,988,720) (5,988,720)  األنشطة التمويلية  المستخدمة في  صافي التدفقات النقدية 

 (2,337,401) (17,769,266)  النقدية وما في حكمها  صافي  التغير في
 74,964,225 72,626,824  النقدية وما في حكمها في بداية السنة 

 72,626,824 54,857,558 9 النقدية وما في حكمها في نهاية السنة 



 .م.ع. ش  التأمين  دار   شركة

  المالية البيانات

 

 )تابع(  المالية البيانات حول إيضاحات
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 النشاط والشكل القانوني  .1

اإلمارات العربية   –أبوظبي    إمارة  في  شركة"( هي شركة مساهمة عامة مسجلة ومدرجة ال" )ش.م.ع.    دار التأمينشركة  

اإلتحادي لدولة اإلمارات    للقانونالحياة طبقاً    التأمين على  المتحدة وتمارس نشاطها في تقديم جميع فئات حلول التأمين غير

  2011أبريل  10نشاطها بتاريخ  بدات بممارسة و 2010ديسمبر   8، تأسست بتاريخ 2007لسنة  6العربية المتحدة رقم 

  -دبي، وشارع الشيخ زايد  -دبي،  وتمارس الشركة نشاطها من خالل المكتب الرئيسي في أبوظبي وفروعها في السمحة 

 .وعالم السيارات وياومح المصفحو والشارقة الخليج التجاري

 أسهم الشركة العادية مسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.  129921رقم المكتب المسجل للشركة صندوق بريد 

وتعديالته   2015لسنة    2االتحادي رقم  بتعديل بعض أحكام القانون    2020لسنة    26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

بعًضا   تشير، إال أن    2021يناير    2التنفيذ في    قيدالتعديالت    اصبحتو  2020سبتمبر    27بشأن الشركات التجارية في  

الجديدة وستطبق   األحكام  مراجعة  بصدد  الشركة  إصدارها.  سيتم  التي  األخرى  التنفيذية  اللوائح  إلى  المعدلة  المواد  من 

 .متطلباتها في موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ

تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  بتعديل بعض أحكام القانون اال  2020لسنة  24صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

  2التنفيذ في   قيدالتعديالت  أصبحتو 2020سبتمبر  27بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملياتها في   2007لسنة   6رقم 

 .، أصبح قطاع التأمين تحت إشراف وسلطة المصرف المركزي 2021يناير   2. ساري المفعول 2021يناير 

سبتمبر   20بشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"( في    2021لعام    32صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

على   ة المعدلته غبصيتماًما،  2015لعام   2، وسيحل محل القانون االتحادي رقم   2022يناير  2مع تاريخ نفاذ في  2021

 بالقانون وتم العديل بناًء عليه. لقد إلتزمت الشركة الشركات التجارية وتعديالته. 

الحوادث والمسؤولية المدنية وتأمين النقل  تأمين في  تنحصر الو تشمل والخدمات التي  تقدم الشركة مجموعة من المنتجات

وخدمات حقول مين آبار البترول البرية والبحرية  أالبري والبحري والجوي والتأمين ضد المخاطر والتأمين الصحي و ت

 .ومنشآت الغاز

 معلومات عامة  .2

 متثالبيان اال       2.1
 

(  IASBالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )  تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

اإلمارات العربية المتحدة    لدولةالقانون االتحادي    التقارير المالية الدولية ووفقًا لمتطلبات وتفسيراتها الصادرة عن لجنة تفسير  

لعام    6والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  بشأن الشركات التجارية    ،بتعديالته   ، 2015( لسنة  2رقم )

بشأن    2014( لسنة  25وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )،بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين    2007

 التعليمات المالية لشركات التأمين.

 أسس اإلعداد 2.2

والذي يمثل العملة التشغيلية  وتم عرضها بالدرهم اإلماراتي  2021 برديسم 31المنتهية في  للسنة المالية  البياناتتم إعداد 

.  وعملة للشركة  المالية  البيانات  إعداد  عرض  باستثناء  المالية   البياناتتم  التاريخية،  التكلفة  مبدأ  االستثمارات   بناًء على 

واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 . والتي تظهر بالقيمة العادلة. تم إعدادها على  مبدأ االستمرارية

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة  2008أكتوبر    12بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في  

 المالية.  البياناتلية في باإلستثمارات الما
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 المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية   3.2

 2021المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية والفعالة في         
 

التعديالت التالية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير    االسنة الحاليةلقد طبقت الشركة في  
يناير    1محاسبية التي تبدأ في أو بعد  ال"( ، والتي أصبحت سارية المفعول بشكل إلزامي للفترة  IASBالمحاسبة الدولية )" 

على المبالغ المدرجة    جوهريداد التقارير المالية أي تأثير  . لم يكن لتطبيق هذه التعديالت على المعايير الدولية إلع 2021
 فيما يخص الفترات الحالية أوالسابقة ولكنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية للشركة. 

 

)تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير   2021يونيو    30لما بعد    19كوفيد  امتيازات اإليجار المتعلقة بـ   •
 ( 16المالية رقم 

)تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   معدل الفائدة المعياري (إيبور) إصالح)المرحلة الثانية من  •
، والمعايير الدولية للتقارير   7ارير المالية ، والمعايير الدولية إلعداد التق 39، ومعايير المحاسبة الدولية   9

 ( 16ار الدولية إلعداد التقارير المالية  ي، ومع  4المالية 
 

 ليس لهذه التعديالت تأثير كبير على هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها

 

الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها  لتقارير المالية  ا  إلعداد المعايير الدولية

 قبل الشركة   منبشكل مبكر

 

 تشمل المعايير الجديدة والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة ما يلي:

 

 بشأن عقود التأمين 17رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيار  •
والمعيار    17عقود التأمين )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    17المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت على   •

 ( 4الدولي للتقارير المالية 
 مراجع لإلطار المفاهيميفيما يتعلق ب  ، 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 ، "الممتلكات، واآلالت، والمعدات" وذلك فيما يتعلق بالعائدات من بيع السلع 16دولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي ال •
، والتي تعدل ما يتعلق بالتكاليف التي ينبغي على الشركة إدراجها على أنها  37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •

 اً ملزماً. تكاليف وفاء بالعقود، وذلك عند تقييم العقد للنظر فيما إذا عقد
)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير   .2020  –  2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   •

، المعيار المحاسبي الدولي    16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،  9، والمعيار الدولي للتقارير المالية    1المالية  
41) 

 . ( 1على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  لتزاماتتصنيف اإل •
 الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم من معاملة واحدة  •

 

ي. يتم تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد هذه التعديالت في المعلومات المالية في بداية الفترة التي تصبح فيها فعالة بشكل إلزام
 حاليًا تقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت من قبل اإلدارة.

 

النفاذ  تاريخ المعيار  اسم  المعيار  الرقم   

التأمين  عقود   2023 يناير 1   17 رقم 
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 تابع( ( المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية   3.2

لتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها إلعداد ا المعايير الدولية

 )تابع(من قبل الشركة بشكل مبكر

 

المعيار رقم    2017في مايو   المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الدولية  المحاسبة  لعقود   17، أصدر مجلس معايير 

( ، وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين  الذي يشمل االعتراف والقياس 17التأمين )المعيار الدولي للتقارير المالية  

المعيار الدولي الدولي    محليحل    سوف،     17  ة المالي  للتقاريران المعيار الدولي  والعرض واإلفصاح. وبمجرد بدء سري

. ينطبق المعيار  2005( الذي تم إصداره في عام  4عقود التأمين )المعيار الدولي للتقارير المالية    4للتقارير المالية رقم  

مين على الحياة وغير التأمين على الحياة والتأمين على جميع أنواع عقود التأمين )أي التأ  17الدولي للتقارير المالية رقم  

الضمانات واألدوات المالية   بعض  علىالتي تصدرها ، وكذلك    الشركاتالمباشر وإعادة التأمين( ، بغض النظر عن نوع  

لي للتقارير ستثناءات قليلة النطاق. يتمثل الهدف العام للمعيار الدواالسيتم تطبيق بعض ولمشاركة. ل التقديرية السماتذات 

في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة واتساقًا لشركات التأمين. على النقيض من متطلبات   17المالية رقم  

المحاسبة المحلية السابقة ، يوفر المعيار الدولي  ، والتي تعتمد إلى حد كبير على  سياسات    4المعيار الدولي للتقارير المالية  

 . نموذًجا شامالً لعقود التأمين ، يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة 17مالية للتقارير ال

 

 في النموذج العام الذي يستكمل بما يلي: 17جوهر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ويتمثل 

 الرسوم المتغيرة(  منهجتكييف محدد للعقود مع سمات المشاركة المباشرة ) •

 .   إن النهج المبسط )نهج تخصيص األقساط( يتلخص في األساس في العقود القصيرة األجل •
 

، مع أرقام المقارنة    2023يناير    1للفترات التي تبدأ في أو بعد    سارى المفعول   17  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

والمعيار   9المطلوبة. يُسمح بالتطبيق المبكر ، بشرط أن تقوم الشركة أيًضا بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

عتماد المعيار إالشركة    تعتزم.  17ية  في التاريخ أو قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المال  15الدولي للتقارير المالية  

 المطلوب وتقوم حاليًا بتقييم التأثير المتوقع. الفعلي  في تاريخ السريان

 

 الهامة   ملخص السياسات المحاسبية .3

 العرف المحاسبي      13.

 أسس القياس المحددة من قبل المعايير الدولية للتقارير المالية لكل نوع من األصول،   باستخدامتم إعداد هذه البيانات المالية  

 أسس القياس موضحة بمزيد من التفاصيل في السياسات المحاسبية. .المصروفاتواإللتزامات، واإليرادات و

 معدات الممتلكات وال        23.

ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض فى القيمة. يتم احتساب اإلهالك على    بالتكلفةيتم تسجيل الممتلكات والمعدات  

 أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات.

 معدالت اإلهالك المستخدمة القائمة على العمر اإلنتاجي المقدر لألصول كالتالي: 

 لسنواتا 

 4–3 معدات مكتبية وديكور 

 4 رامجأجهزة الكمبيوتر والب

 4 السيارات

 30 لمبانيا
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 الهامة )تابع( ملخص السياسات المحاسبية .4

 )تابع(  معداتالممتلكات وال        23.

 .كل سنة نهاية في االقتضاء، عند وتعديلها  اإلنتاجي، وتقديرات العمر المتبقية األصول قيم مراجعة وتحديث تقديرات تتم

 على األقل  

 عن الناتجة المتحصالت مقارنة خالل من والمعدات  الممتلكات استبعاد عن  الناتجة والخسائر األرباح تحديد يتم ويتم

 . الدخل  بيانضمن  تسجيله ويتم لألصول الدفترية القيمة صافيمع  االستبعاد

 إجمالي األقساط    3.3

المبالغ المعترف بها خالل العام لحملة الوثائق أو شركات التأمين األخرى لعقود التأمين    المكتتبة  األقساط  إجماليتعكس  
 عند اكتمال عملية االكتتاب.  عليهايتم التعرف  ووتستبعد أي رسوم ومبالغ أخرى محسوبة على أساس األقساط. 

الجزء المكتسب ب  ويعترفحاسبية السابقة. المكتوب في الفترات الم التجاري تشمل األقساط أي تعديالت فيما يتعلق بالعمل
غير المكتسبة باستخدام الاألقساط من تاريخ إرفاق المخاطر على مدار فترة التعويض ويتم احتساب األقساط    وتُحصلكإيراد.  

 األساس التالي: 
 

 غير المكتسب األقساط احتياطي 3.4

إجمالي إعادة التأمين، والذي يتصل بفترة   من  األقساط المكتسبة( ذلك الجزء من  UPR)  ةبتاألقساط المكت  إجمالييمثل  
باستخدام طريقة   رئيسي  ويتم حسابه بشكل  المالي  المركز  بيان  تاريخ  تلي  التي  الفترة   الثابت  القسطالتأمين  على  تعتمد 

المستحقة من تاريخ البيان المركز المالي حتى تاريخ استحقاق البوليصة بناًء على التقديرات االكتوارية التي تم الحصول  
اإلمارات العربية    بدولةعليها من الخبير االكتواري المستقل وفقًا للوائح المالية لشركات التأمين الصادرة عن هيئة التأمين  

 المتحدة.

   المطالبات 3.5   

والحركة في    لعامخرى ذات الصلة المدفوعة والمتكبدة خالل ا تتضمن المطالبات المتكبدة المطالبات الفعلية والتكاليف األ
 المطالبات القائمة. يتم اإلعتراف بتكاليف معالجة المطالبة عند تسجيل المطالبات.

المتضمنة  ونظراًل تنطويلشكوك  المطالبات    التي  استرداد  بعمليات  بحقوق    فإنه  ،مركباتغيرالالمتعلقة  االعتراف  يتم  ال 
وبالنس الفعلي.  االسترداد  في وقت  إال  االستبدال  بالمطالبات  اإلنقاذ وحقوق  المتعلقة  لالستردادات  ، ركباتبالم  الخاصةبة 

 يحتسب المبلغ المسترد في وقت تسجيل المطالبات.
  

وتمثل المطالبات المدرجة تحت بند احتياطي التسوية القيم التقديرية لتسوية جميع المطالبات التي تم اإلخطار بها ، ولكن لم  
. ويصنف الجزء الخاص  كل حالة على حده  المالي على أساس تقديرات الحاالت الفرديةيتم تسويتها في تاريخ بيان المركز  

أصول عقود إعادة التأمين ويتم إظهارها كأصول متداولة في   ابأصحاب إعادة التأمين من المطالبات المعلقة أعاله على أنه
 بيان المركز المالي. 

 مبلغ عنها المستحقة وغير المطالبات مخصص ال  3.6

 
عن أي مطالبات مستحقة وغير مبلغ عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي على أساس تقديرات خبير   يتم تكوين مخصص

 .اإلمارات العربية المتحدةبدولة  من قبل هيئة التأمين  الصادرةالمالية لشركات التامين  للوائحأكتواري مستقل طبقاً 

 التكاليف غير المخصصةاحتياطي مصروفات تعديل   3.7

في تاريخ بيان  اإللتزامات    ضمن يتم تكوين مخصص لمصروفات تعديل التكاليف غير المخصصة التي ال يمكن إدراجها  

التامين والمصدرة من قبل هيئة   المالية لشركات  للوائح  أكتواري مستقل طبقاً  تقديرات خبير  المالي على أساس  المركز 

 .العربية المتحدةالتأمين باإلمارات 
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 مخصص احتياطي المخاطر غير المنتهية      3.8

 
الجزء من القسط بعد تاريخ اإلبالغ وحيث يتوقع أن يكون القسط غير كاف لتغطية يمثل احتياطي المخاطر غير المنتهية  

 المتوقعة والنفقات وهامش الربح المعقول.المطالبات 

 اختبار كفاية اإللتزامات     3.9

تخضع جميع مطلوبات التأمين المعترف بها بما في ذلك مخصص المطالبات تحت التسوية الختبار كفاية االلتزام في تاريخ  
التعاقدية المرفقة بهذه المطالبات بقيمها الدفترية.  ويتضمن ذلك مقارنة التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية   كل تقرير.

تتضمن تقديرات التدفقات النقدية التعاقدية تكاليف معالجة المطالبات المتوقعة والمبالغ المستردة من أطراف ثالثة. يتم تحميل 
 . اية االلتزامأي عجز في القيمة الدفترية على بيان الدخل من خالل إنشاء مخصص للخسائر الناتجة عن اختبار كف

 أقساط إعادة التأمين 3.10     

الفترة المحاسبية التي تم فيها تسجيل أقساط التأمين المباشرة ويتم احتساب الجزء   نفس  ل أقساط إعادة التأمين فييتسج يتم  
 تفاقيات إعادة التأمين السارية. ال  بقاً ط القسط الثابتغير المكتسب باستخدام 

 أصول إعادة التأمين 3.11   

في القيمة في تاريخ كل بيان مركز مالي. يتم   لتدنييتم تقييم المبالغ القابلة لالسترداد بموجب عقود إعادة التأمين لتحديد ا
تتمكن  األصول إذا كان هناك دليل موضوعي نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بأن الشركة قد ال  تدني في  اعتبار  

كة جميع المبالغ المستحقة وأن يكون للحدث تأثير قابل للقياس بشكل موثوق على المبالغ التي ستستردها الشر  ادستردمن ا
 من معيدي التأمين.

 
 األدوات المالية 3.12   

 االعتراف , القياس األولي و إلغاء االعتراف  (أ
 

المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية ويتم قياسها مبدئياً    اإللتزاماتو  األصوليتم االعتراف ب
المباشرة    تكاليف المعامالت  مضافاً إليها  ألدوات غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلبالقيمة العادلة  

إصدارها أو  المالية  األداة  بالحصول على  يتوالمرتبطة  في  .  العادية  المالية  لألدوات  والمبيعات  بالمشتريات  االعتراف  م 
 . التداولالتاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل أي تاريخ  

 
 المالية صولالتصنيف والقياس الالحق لل  (ب
 

 :ها المالية إلى الفئات التالية ألغراض القياس الالحقأصولتقوم الشركة بتصنيف 

 المالية بالتكلفة المطفأة األصول  (1

 :األصول المالية بالتكلفة المطفأة هي األصول المالية التي
 

   ;نموذج عمل الشركة هو االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةيتمثل  ▪
والفائدة  تسفر الشروط التعاقدية عن تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تتكون فقط من دفعات أصل الدين   ▪

 .على المبلغ الرئيسي القائم
 

في القيمة. يتم   تدنيناقصاً مخصص الفعالة  تقاس هذه األصول بعد التحقق المبدئي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة ال
 .حذف الخصم حيث يكون تأثيره غير جوهري

بعد نهاية فترة التقرير    12المتداولة باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن  تدرج هذه األصول ضمن األصول   شهراً 
التقدية وما في    .والتي يتم تصنيفها كأصول غير متداولة القانونية،  الوديعة  المطفأة على  المالية بالتكلفة  تشتمل األصول 

حكمها. 
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 )تابع(   الهامة ملخص السياسات المحاسبية   .3

 ( FVTOCIمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر ) أصول (2
 

تصنف االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عند االعتراف المبدئي، يمكن للشركة  
حقوق الملكية بالقيمة    ماراتالقيام باختيار ال رجعة فيه ) على أساس كل أداة على حدة ( لتصنيف االستثمارات في استث

. ال يسمح بتصنيف األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 .األسهم بغرض المتاجرة في حقوق الملكية في االستثمار

 قياس القيمة العادلة

تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في سوق    ،المالية المنظمةبالنسبة لالستثمارات المتداولة في األسواق  
بالقيمة العادلة  ستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة  االاألسهم عند إقفال األعمال بتاريخ بيان المركز المالي. يتم قياس  

  .للشركات المستثمر فيها للرصد ير القابلة في االعتبار مدخالت السوق القابلة للمالحظة والبيانات المالية غمع األخذ 
    

 أرباح أو خسائر القياس الالحق 
يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
اآلخر ويتم إدراجها ضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق 

تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراکمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر من  ت ال الملكية. عند استبعاد األصل، 
 .المتراكمةتم إعادة تصنيفها إلی األرباح تإلی بيان الدخل، ولکن  إعادة تقييم االستثماراحتياطي 

 

 (FVTPL) مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصول (3

  رلخسائأو ا  حبارألاعلى أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل    FVTPLيتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  
الدخل الشامل   العادلة من خالل  للمتاجرة بالقيمة  به  الشركة استثماًرا غير محتفظ  لم تحدد  ( عند FVTOCIاآلخر )ما 

 المبدئي االعتراف
 

  لی إ  باإلضافة.    رلخسائأو ا  حبارألامعايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل    تطابقيتم قياس أدوات الدين التي ال  
  رلخسائا  أو  حبارألا  لخال  نم  لةدلعاا  بالقيمة  مصنفة  لکنهاو  ةفأطلما  لتکلفةا  ربمعايي  تفي  لتي ا  نيدلا  أدوات  سقيا  ميت،  كلذ

الدين كما في  تحديد. يجوز  رةلخساا  أو  بحرلا  لخال  نم  لةدلعاا  بالقيمة العادلة عند FVTPL أدوات  االعتراف    بالقيمة 
أو    األصولقياس أو االعتراف الذي قد ينشأ من قياس  ال  بشكل كبير من اتساق   األولي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل

 أسس مختلفة. وفقوالخسائر  باألرباحأو االعتراف  االلتزامات

ا  حبارألا  لخال  نم  لةدلعاا  للقيمة  ةفأطلما  لتکلفةا  نم  ن يدلأدوات ا  فتصني  دةعاإ  متت     وذجنم  رتغيي  ميت  مادعن  ر لخسائأو 
عند    لةدلعاا  بالقيمة  لمصنفةا  نيدلأدوات ا  فتصني  دةبإعا  يسمح  ال.  مستوفاه  ةفأطلما  لتکلفةا  رمعايي  دتع  مل  ثبحي  لألعماا

 . االعتراف المبدئي

إدراج    مع،    مالية  رةفت  لک  نهاية  في  لةدلعاا  بالقيمة  رلخسائأو ا  حبارألا  لخال  نم  لةدلعاا  بالقيمة  لماليةا  صولألا  سقيا  ميت
 .5يضاح اإلفي  المبينة. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة ل خدلا  نبيا في سلقياا دةعاإ  نع  ناتجة رخسائأو  حباأي أر

 

 المالية لتزاماتالتصنيف والقياس الالحق لل  (ج

 .المالية من المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ومعظم الذمم الدائنة األخرى اإللتزاماتتتكون 

 . ةالالمالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفع اإللتزاماتتقاس 
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 )تابع(  الهامة ملخص السياسات المحاسبية    .3

 )تابع( الماليةاألدوات  3.12        

 انخفاض قيمة األصول المالية           ( ح

على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة   (ECL) خسائر االئتمان المتوقعة  بمخصصاتتعترف الشركة  
 :من خالل الربح أو الخسارة

 

 األصول المالية التي  تشمل أدوات دين  •

  ;صادرةالمالي الضمان العقود  •

 و  ;صادرةال قروض الالتزامات  •

 حقوق الملكية خسارة انخفاض القيمة في ب االعترافال يتم  •
 

  تلك  ء باستثنا،  لعمرا على مدى ECL خسائر االئتمان المتوقعة قیمة دليعا  بمبلغ لخسائرا  مخصصات سبقیا  لشركةا متقو
 االئتمان خسائر قیمة سقیا يتم حین في  ،  ليوألا جها إدرا منذ كبیر بشكل فيها نالئتماا مخاطر تزيد لم  لتيا  لمالیةا دواتألا

 .شهر 12 ةلمد ECL ةالمتوقع
 

نتج عن األحداث االفتراضية على  تي  تالخسائر االئتمان المتوقعة   شهراً جزءاً من  12لمدة   خسائر االئتمان المتوقعة   تعتبر
 .التقريرشهًرا بعد تاريخ  12أداة مالية ممكنة خالل 

 
 (ECL) خسائر االئتمان المتوقعة قياس  
 
 :هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. تقاس على النحو التاليخسائر االئتمان المتوقعة   
 

النقدي    العجزالمالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لكافة أوجه    األصول •
 . وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها( للشركة  للجهة)الفرق بين التدفقات النقدية 

التقاريرالمالية:  األصول   • تاريخ  في  االئتمان  قيمة  فيها  تنخفض  التي  الدفترية  كالمالية  القيمة  إجمالي  بين  الفرق 
 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

ة  التزامات القروض غير المسحوبة: كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة في حال  •
 و ;سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها

 ها.داد سترا كةلشرا تتوقع مبالغ ناقصاً أي حاملها لتعويض لمتوقعةا تلمدفوعاا: لمالي ا ن لضماا دعقو •
 

 مقاصة األدوات المالية       (ه

المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني    اإللتزاماتتم مقاصة األصول وت
 يلزم بمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.  

 

 االعتراف الغاء( و

 . 39  رقم المالية من معيار المحاسبة الدولي باألصول وااللتزاماتعتراف إلايتم ترحيل متطلبات إلغاء 
 

يتم إلغاء تحقق األصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أوعندما يتم تحويل األصل  
االلتزام المالي عند إطفاءه.اإلعتراف ب. يتم إلغاء المتعلقة به المالي وجميع المخاطر والمكافآت الجوهرية
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 الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التأمين       3.13
 

التأمين  التأمين وإعادة  المدينة والدائنة عند استحقاقها. وتشمل هذه مبالغ مستحقة من وإلى وسطاء  يتم االعتراف بالذمم 
 وحاملي عقود التأمين.  

 
إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة، تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لذمم التأمين 

 ا لذلك وتعترف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل.المدينة وفق
 

 مزايا الموظفين  3.14
 

 مزايا الموظفين قصيرة األجل
 

في غضون   الدفع  المستحقة  )تلك  األجل  قصيرة  الموظفين  مزايا  بتكلفة  االعتراف  مثل    12يتم  الخدمة  تقديم  بعد  شهرا 
 فيها تقديم الخدمة. اإلجازات المدفوعة األجر والمكافآت( في الفترة التي يتم 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 
يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين لكامل المبلغ المستحق عن فترات خدماتهم و حتى تاريخ التقرير وفقا 

 متداولة. الكبند منفصل تحت االلتزامات غير  ويتم ادراجهلقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

اتمام الحد األدنى من فترة الخدمة   مراعاة الموظفين وطول مدة الخدمة، معرواتب  إلى نهاية الخدمة  مكافأةيستند استحقاق 
على النحو المحدد في قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على  

 مدى فترة الخدمة. 
 

 معامالت العملة األجنبية        3.15
 

ة األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. يتم تحويل  يتم تحويل المعامالت بالعمل
النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز المالي إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف   األصول واإللتزامات 

 تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل. الفروقات الناتجة عن  ادراجالسائدة في ذلك التاريخ. يتم 
 

تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف    إعادة  ال يتم
ستخدام أسعار الصرف  السائدة في تاريخ المعاملة( باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها با

 السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. 
 

 المحتملةالمخصصات وااللتزامات واألصول  3.16
 

للموارد    خارجي   يتم االعتراف بالمخصصات عندما تؤدي االلتزامات الحالية والتي هي ناتجة عن حدث سابق إلى تدفق 
غير مؤكد. ينشأ    الخارجي  ، وقد يظل توقيت أو مقدار التدفقموثوقاالقتصادية من الشركة مع امكانية تقدير المبالغ بشكل  

 حالي عن وجود التزام قانوني أو استنتاجي ناتج عن أحداث سابقة.ال االلتزام
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 )تابع( المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة        3.16

األدلة إلى  استنادا  الحالي  االلتزام  لتسوية  المطلوبة  المقدرة  النفقات  أساس  المخصصات على  قياس  األكثر موثوقية    يتم 
المتاحة بتاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بهذا االلتزام. وعندما يكون هناك عدد من االلتزامات 

احتمالية أن يكون هناك تدفق نقدي خارجي مطلوب للتسوية من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل. تحديد    المماثلة، يتم
 . جوهريةد يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية عندما تكون القيمة الزمنية للنقو

 
الشركة متأكدة تقريباً من تحصيلها من طرف ثالث فيما يتعلق ب االلتزام كأصل  يتم االعتراف بأي تعويضات قد تكون 

 مبلغ المخصص ذي الصلة. الاليجوز أن يتجاوز هذا األصل مع ذلك منفصل و
 

 تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية. 
 

المحتمل للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتمل   النقدي الخارجي  وفي الحاالت التي يعتبر فيها التدفق
 في سياق دمج األعمال. أو بعيد، ال يتم االعتراف بأي التزام، ما لم يكن االلتزام مفترض 

 
 .محتملةالتدفقات المحتملة لمنافع اقتصادية للشركة والتي لم تستوف بعد معايير االعتراف باألصل تعتبر أصول  تعتبر

 
 واالحتياطات ودفعات األرباح حقوق الملكية 3.17

 
 يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها.  

 
 لبيانات المالية.  في هذه ا 10 رقم يضاحاإلخاصة باالحتياطات في التفاصيل يوجد هناك المزيد من ال

 
 تتضمن الخسائر المتراكمة جميع األرباح أو الخسائر المحتفظ بها للفترة الحالية والسابقة.  

 
يتم إدراج توزيع األرباح المستحقة للمساهمين في االلتزامات األخرى فقط عندما يتم اعتماد توزيع األرباح في اجتماع  

 الجمعية العمومية قبل تاريخ التقرير.
 

 عقود اإليجار   3.18
 

 كمستأجرالشركة 
 

عقد إيجار أو  العقد    ما إذا كان  باإلعتبار  الشركة  تأخذ،    2019يناير    1  أو بعد  بالنسبة ألي عقود جديدة تم إبرامها في
ف عقد اإليجار بأنه "عقد، أو جزء من عقد، ينقل الحق في استخدام  صل لفترة من الزمن  األيحتوي على عقد إيجار. يُعرَّ

 ".قيمة محددةفي مقابل 
 

 رئيسية وهي: معاييرلتطبيق هذا التعريف، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة 
 

األصل   توفيرتم فيه  تفي الوقت الذي  في العقد أو تم تحديده ضمنيًا    بوضوحيحتوي العقد على أصل محدد، والذي تم تحديده   •
 ؛ للشركة

االقتصادية من استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدام،    المنافععلى جميع    بشكل جوهري  يحق للشركة الحصول •
 للعقد؛ ومع مراعاة حقوقها ضمن النطاق المحدد 

الحق في توجيه    لهاتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان  وفترة االستخدام.    طوال  يحق للشركة توجيه استخدام األصل المحدد •
. ترة االستخدامف"كيفية وألي غرض" يتم استخدام األصل خالل 
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 )تابع(  الهامة ملخص السياسات المحاسبية    .3

 )تابع(  عقود اإليجار       3.18   

 قياس واالعتراف باإليجارات كمستأجر     
 

  أصل  . يتم قياسبيان المركز الماليوالتزامات اإليجار في    المؤجر  صلاأل، تعترف الشركة باإليجار  عقدتاريخ بداية    في
 تكاليفوالالشركة،    تحملتها  أي تكاليف مباشرةواإليجار    اللتزاماتحق استخدام بالتكلفة، والتي تتكون من القياس المبدئي  

  من   صافي قبل تاريخ بدء عقد اإليجار )  تلتفكيك وإزالة األصل في نهاية عقد اإليجار وأي مدفوعات إيجار تم  تقديريةال
 مستلمة(. مبالغأي 

 
اإلنتاجي ر إلى نهاية العمر  اجإليعلى أساس القسط الثابت من تاريخ بدء استخدام  اال  وقحقأصول    تقوم الشركة بإهالك  

لتحديد انخفاض القيمة عند   حق استخدامأصل      . تقوم الشركة أيًضا بتقييمأيهما أقرب  ألصل أو نهاية مدة عقد اإليجارل
 . لذلك مؤشراتأى وجود 

 
البدء،   تاريخ  التاريخ،  بقياس  الشركة  تقوم  في  ذلك  في  المدفوعة  غير  اإليجار  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  اإليجار  التزام 

  المتزايد   قتراضاالمخصومة باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان هذا السعر متاًحا بسهولة أو معدل  
 لشركة. ل

 
، )بما فيها المدفوعات الثابتة من حيث الجوهر(ة في قياس التزام اإليجار من مدفوعات ثابتة  تتكون مدفوعات اإليجار المدرج

  مدفوعات متغيرة بناًء على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية والمدفوعات الناشئة عن
 . تستخدمبشكل معقول أن  متوقعخيارات  أي
 

عكس أي إعادة تقييم أو يتم إعادة قياسه لتالفائدة.  بقيمة    تهمدفوعات وزيادبقيمة اليتم تخفيض االلتزام  سبعد القياس المبدئي،  
 .الجوهرية تعديل، أو إذا كانت هناك تغييرات في المدفوعات الثابتة

 
إذا تم    األرباح والخسائر، أو    حق استخدامأصل    قيمة  ينعكس في  لناتجم إعادة قياس التزام اإليجار، فإن التعديل اتتعندما  

 إلى صفر.   حق استخدام أصل قيمة تخفيض 
 

واإليجارات قصيرة األجل باستخدام الوسائل العملية. بدالً   لألصول منخفضة القيمة  عقود اإليجار  تسجيلاختارت الشركة  
بيان  كمصروف في  عقد اإليجارالمتعلقة ب، تم االعتراف بالمدفوعات اإليجار اتالتزاموحق استخدام أصل بمن االعتراف 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  الدخل
 
 

 ما في حكمهاو يةلنقدا 3.19       
 
من األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب والحسابات الجارية والودائع الثابتة التي تستحق   ما في حكمهاو  يةتكون النقدت

 أشهر وغير مرهونة.  3خالل فترة أقل من 
 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية  3.20      

 
عندما يكون هناك أي مؤشر على  تم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة في تاريخ كل بيان مركز مالي أو  ت

انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض 
خفاض يتم االعتراف بخسائر االن  . لنقد القيمة القابلة لالستردادا   توليد  ةفي القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحد

  . يتم عكس مخصص االنخفاض في القيمة إذا تجاوزت القيمة القابلة لالسترداد لوحدة الربح أو الخسارةفي القيمة في بيان  
 لنقد القيمة الدفترية. ا توليد
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  . 3

 
 القطاعية  التقارير  3.21

 
"القطاعات التشغيلية"، تستند أرباح القطاعات المذكورة إلى معلومات تقارير اإلدارة الداخلية    8للتقارير المالية رقم  وفقا للمعيار الدولي  

التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الرئيس التشغيلي صاحب القرار. إن سياسات القياس التي تستخدمها الشركة إلعداد التقارير  
 هي نفسها المستخدمة في إعداد البيانات المالية.  8لي للتقارير المالية رقم القطاعية وفقا للمعيار الدو

 
 . ة

 
 التأمين  عقود     3.22

 
بدفع    والذي يقوم  يدفعه الطرف اآلخر يسمى المؤمن له  تعويضعقد التأمين هو اتفاق يتعهد بموجبه طرف ما يسمى المؤمن ، مقابل  

  المال، أو ما يعادله أو القيام ببعض األعمال ذات القيمة بالنسبة إلى األخير ، عند حدوث الخسارة أو االلتزام أو اإلعاقة الناشئة عن
 حدث غير معروف أو طارئ. 

 
وع حدث مؤمن عليه.  عقود التأمين هي تلك العقود التي تنقل مخاطر التأمين الكبيرة. يتضمن هذا الخطر إمكانية دفع فوائد عند وق

التأمين الخاصة بها للتحوط من إمكانية حدوث   التأمين من خالل اتفاقيات إعادة  التأمين في عقود  يجوز للشركة أيًضا نقل مخاطر 
 مطالبات أكبر من المتوقع. 

 
عقد تأمين للفترة المتبقية من عمره ، حتى لو تقلصت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل    بقىبمجرد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين ، ي 

 هذه الفترة ، ما لم يتم إبطال جميع الحقوق وااللتزامات أو انتهت صالحيتها.
 
 

 وإدارية   عمومية مصاريف       3.23
 
بانخفاض  ب   اإلعترفيتم   المتعلقة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  في  انخفاض  ينشأ  عندما  والمصروفات  زيادة    األصول التكاليف  أو 

 االلتزام والتي يمكن قياسها بشكل موثوق. 
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية    3.24  
 

واالفتراضات التي لها أثر كبيرعلى إثبات وقياس األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات هي  إن المعلومات حول التقديرات  
 مبينة أدناه. قد تكون النتائج الفعلية مختلفة جوهريا. 

 
المستحقة،   المكتسب،  األقساط   احتياطي المطالبات  احتيا  غير  المنتهية،  غير  المخاطر  المعدلة،    مصروفات   طي احتياطي  التكاليف 

 عنها  مبلغ  غير   و  قة المستح الباتطالم
 

النهائي   االلتزام  تقدير  احتياطي    األقساط احتياطي  المستحقة،    لبات المطا)  يعتبر  المنتهية،  غير  المخاطر  احتياطي  المكتسب،  غير 
عقود    بوجبالناتج عن مطالبات واحتياطي األقساط غير المحققة    )البات المستحقة و غير مبلغ عنهاطمصروفات التكاليف المعدلة، الم 

تم تسوية التسويات الناتجة  ت وتسويتها بشكل مستمر، وهذه التقديرات يتم تقييمها وتحديثها    من أهم التقديرات المحاسبية للشركة.التأمين  
تعتمد العملية على االفتراض األساسي بأن الخبرة السابقة ، بعد تعديلها وفقًا لتأثير التطورات    و. الربح أو الخسارةعن التقييم ببيان  

 بؤ باألحداث المستقبلية الحالية واالتجاهات المحتملة )بما في ذلك الحسابات االكتوارية( ، هي أساس مناسب للتن 
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 )تابع(  الهامة ملخص السياسات المحاسبية    .3

 )تابع(  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية        3.26

 القيمة العادلة للدوات المالية 
 

إللتزامات المالية المدرجة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة،  األصول ولفي حال لم يتم الوصول إلى القيمة العادلة  
النقدية المخصومة. يتم الحصول   التدفقات  العادلة باستخدام طرق تقييم أخرى بما في ذلك نموذج  القيمة    على يتم تحديد 

. في حال لم يكن ذلك ممكناً، يتم وضع أحكام تي يمكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك ،مدخالت هذه النماذج من األسواق ال
للوصول إلى القيم العادلة. تتضمن هذه األحكام اعتبارات للمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. قد  

 . لألدوات الماليةتؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة 
 

 قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 

بشكل كبير منذ االعتراف األولي ودمج المعلومات   تيتطلب تقييم إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زاد
"( استخدام نماذج معقدة وافتراضات مهمة حول الظروف االقتصادية  ECLالمستقبلية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة )" 

جح أن  المستقبلية وسلوك االئتمان. تعتبر الشركة أن أحد األصول المالية قد تخلف عن السداد عندما يكون من غير المر
 يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل ، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل تحقيق الضمان )إن وجد(. 

 
تؤخذ في التي  العوامل  ،   عين  هناك عدد من  المتوقعة  لقياس خسائراالئتمان  المحاسبية  المتطلبات  تطبيق  عند  االعتبار 

 : كاآلتي
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.• تحديد معايير 
 • تحديد معايير وتعريف التخلف عن السداد. 

 • اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. و
 • إنشاء مجموعات من األصول المالية المتشابهة لغرض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

وعند تقدير الخسائر االئتمانية  المبدئيطر االئتمان ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف  عند تحديد إذا كانت مخا
.  جهد ال مبرر لهالمتوقعة ، تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو  

، بناًء على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم االئتمان المستنير   يتضمن ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية
 بما في ذلك المعلومات التطلعية.
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 ممتلكات ومعدات   4

 رض األ المبنى  
معدات مكتبية  

 وديكورات 
أجهزة الكمبيوتر  

 اإلجمالي  األعمال قيد االنشاء  السيارات  والبرامج 

 

 درهم 
 إماراتي 

 درهم 
 إماراتي 

 درهم  
 إماراتي 

 درهم  
 إماراتي 

 درهم 
  إماراتي 

 درهم  
 إماراتي 

        التكلفة
 48,461,933 - 302,143 3,190,793 6,007,958 28,571,039 10,390,000  2020يناير  1في 

 3,987,615 3,682,127 - 221,517 83,971 - - اإلضافات  خالل االسنة 
 1,197,513 1,197,513 - - - - - إعادة التصنيف خالل السنة 

 - 106,490 - (106,490) - - - التحويالت خالل السنة 

 53,647,061 4,986,130 302,143 3,305,820 6,091,929 28,571,039 10,390,000 2020ديسمبر  31في 

 1,564,810 1,480,523 - 64,841 19,446 - - اإلضافات  خالل السنة 

 55,211,871 6,466,653 302,143 3,370,661 6,111,375 28,571,039 10,390,000   2021ديسمبر    31في 

        

        اإلهالك المتراكم 

 8,453,890 - 213,013 2,695,707 4,746,747 798,423 - 2020يناير  1في 

 1,843,455 - 75,441 247,097 573,332 947,585 - المحمل خالل السنة 

 10,297,345 - 288,454 2,942,804 5,320,079 1,746,008 - 2020ديسمبر  31في 

 1,652,710 - 13,296 192,276 494,769 952,368 - المحمل خالل السنة 

 11,950,055 - 301,750 3,135,080 5,814,848 2,698,376 -   2021ديسمبر    31في 

        
 القيمة الدفترية 

 43,261,817 6,466,653 393 235,581 296,527 25,872,663 10,390,000 2021 ديسمبر  31في   

 43,349,716 4,986,130 13,689 363,016 771,850 26,825,031 10,390,000   2020ديسمبر  31في 



 .م.ع. ش  التأمين  دار   شركة

  المالية البيانات

 

 )تابع(  المالية البيانات حول إيضاحات

 2021 ديسمبر 31ة المنتهية في سنال عن

26 

 
 مالية  صولاستثمارات في أ .5

 

 

   

  2021 2020 

 درهم إماراتي إماراتي درهم   

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  مصنفة  استثمارات 

 34,891,017 41,335,714 أسهم ملكية مدرجة 
 7,323,319 3,011,000 أسهم  دائمة مدرجة من المستوى االول 

 6,950,000 6,950,000 أسهم دائمة غير مدرجة من المستوى االول 

 51,296,714 49,164,336 

   
     والخسائر  األرباح استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

 5,554,455 7,249,031 أسهم ملكية مدرجة 
 5,000,000 5,000,000 أدوات دين غير مدرجة 

 12,249,031 10,554,455 

   
   إن الحركة في االستثمارات في االصول المالية هي كما يلي: 

   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر مصنفة استثمارات 
 59,996,256 49,164,336 يناير   1القيمة العادلة في 

 (11,072,607) (8,105,560) استبعادات
 240,687 10,237,938 في القيمة العادلة   التغير

 49,164,336 51,296,714 القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير  

   

   والخسائر  األرباح بالقيمة العادلة من خالل  مصنفة استثمارات 
 13,607,267 10,554,455 يناير   1القيمة العادلة في 

 5,997,765 3,152,212 مشتريات  
 (9,432,264) (2,133,023) استبعادات

 381,687 675,387 في القيمة العادلة ضمن األرباح والخسائر  التغير

 10,554,455 12,249,031 القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير  

 : إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات هو كما يلي
  

   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 39,388,459 46,841,483 داخل دولة االمارات العربية المتحدة  في أوراق مالية مدرجة أسهم

 7,323,319 3,011,000 دولة االمارات العربية المتحدة  خارج  مدرجة في أوراق مالية أسهم
 5,000,000 5,000,000 مدرجة خارج دولة االمارات العربية المتحدة غير في أوراق مالية أسهم
دولة االمارات   -  من المستوى االولمدرجة  غير في أوراق مالية أسهم

 العربية المتحدة 
6,950,000 6,950,000 

 1,057,013 1,743,262 مدرجة خارج دولة االمارات العربية المتحدة  في أوراق مالية   أسهم 

 63,545,745 59,718,791 
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 )تابع( مالية صولاستثمارات في أ 5
 

مبين في  القيمة المسجلة كما  المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة تقارب    وااللتزامات  اإلدارة أن القيم العادلة لألصولترى  

 . 13 ةالمالي للتقاريروفقاً للتسلسل الهرمي للمعايير الدولية  3البيانات المالية وتصنف على أنها من المستوى 
 

 مصنفة في مستوياتوبالقيمة العادلة  المبدئي بعد االعتراف مالية التي تم قياسها الحقاً يبين الجدول التالي تحليالً لألدوات ال

 القيمة العادلة.  قياسبناًء على درجة إمكانية  3إلى  1 من
 

التزامات   أو  قياس القيمة العادلة المستمدة من أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة ألصول   -  1المستوى   •

 ;متطابقة
 

والتي يمكن   1قياس القيمة العادلة المستمدة من غير األسعار المدرجة المتضمنة ضمن المستوى    -  2المستوى   •

 و  ;من األسعار( ةر مباشرة )أي مستمداألسعار( أو غي مثلمالحظتها لألصل او االلتزام، إما مباشرة )
 

قياس القيمة العادلة المستمدة من تقنيات التقييم والتي تتضمن مدخالت ألصل او التزام غير المبنية   -  3المستوى   •

 (.  قابلة للرصدعلى معلومات السوق الممكن مالحظتها )مدخالت غير 

 المجموع 3المستوى   2المستوى   1المستوى   إيضاح  

 إماراتي درهم  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي   

       2021 مبرديس  31

استثمارات بالقيمة العادلة  من خالل الدخل  
      الشامل الخر 

 41,335,714 - - 41,335,714 )أ( إستثمارات أسهم  مدرجة 

 3,011,000 - - 3,011,000  أسهم دائمة مدرجة من المستوى األول 

  أسهم دائمة غير مدرجة من المستوى األول 
- - 6,950,000 6,950,000 

  44,346,714 - 6,950,000 51,296,714 

استثمارات بالقيمة العادلة  من خالل  
      الخسائر أو  األرباح

 7,249,031 - - 7,249,031 )أ( مدرجة ملكية إستثمارات أسهم 

 5,000,000 5,000,000 - -  أسهم دائمة غير مدرجة من المستوى األول  

  7,249,031 - 5,000,000 12,249,031 

      2020ديسمبر  31

استثمارات بالقيمة العادلة  من خالل الدخل  
      الشامل الخر 

 34,891,017 - - 34,891,017 )أ( مدرجة  أسهم إستثمارات

 7,323,319 - - 7,323,319  أسهم دائمة مدرجة من المستوى االول 

 6,950,000 6,950,000 - -  المستوى االول أسهم دائمة غير مدرجة من 

  42,214,336 - 6,950,000 49,164,336 

      

استثمارات بالقيمة العادلة  من خالل  
      الخسائر أو األرباح 

 5,554,455 - - 5,554,455 )أ( إستثمارات أسهم ملكية مدرجة 

 5,000,000 5,000,000 - -  أسهم دائمة غير مدرجة من المستوى االول 

  5,554,455 - 5,000,000 10,554,455 

 . ريرالتق تاريختم تحديد القيم العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في  ( أ)

تحويالت داخل أو خارج  لقياسات القيمة العادلة، ولم تكن هناك    2والمستوى    1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  سنةخالل ال

لقياسات القيمة العادلة.  3المستوى 
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 قانونية   وديعة .6

  6,000,000: 2020ديسيمبر  31) 2021 مبرديس 31كما في   إماراتي  درهم  6,000,000الوديعة القانونية تمثل مبلغ 

ال التأمين و  ووكالء  الخاص بشركات  2007عام  ( ل6أودعت لدى البنك بموجب القانون اإلتحادي رقم )  .(إماراتي  درهم

  يمكن إستخدام هذه الوديعة بدون أذن مسبق من هيئة التأمين لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 تأمين مدينة ذمم وأقساط .7

 2021 2020 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  

   

 42,202,901 41,841,082 حاملي بوالص التأمين مستحق من 

 14,310,160 12,686,644 ءال مستحق من وسطاء التأمين والوك

 20,979,076 52,914,469 مستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين 

 891,043 2,492,527 ( 18من أطراف ذات عالقة )إيضاح  مستحق

 109,934,722 78,383,180 

 (8,025,259) (9,110,170) االئتمان المتوقعة  ئرخسا

 100,824,552 70,357,921 

 81,350 347,524 الودائع القابلة لالسترداد والسلف األخرى 

 70,439,271 101,172,076 صافي  - أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة 
 

 :  العربية المتحدة اإلمارات دولة داخل

بشأن اللوائح المالية لشركات التأمين ، قامت الشركة بتصنيف ذمم   2014  لسنة  25وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم  

 : لتأمين المدينة على النحو التاليا

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 42,202,901 41,841,082 الص البو حاملي  من مستحقات

 14,310,160 12,686,644 والوكالء  الوسطاء   من مستحقات

 1,376,272 2,965,005 التأمين  معيدي و التأمين شركات من  مستحقات  

 57,889,333 57,492,731 المجموع 

 المدينة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة:  الذمم ألعمارفيما يلي ملخص 

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   
 2,863,520 19,378,861 يوم 0-30

  10,783,318  19,804,174 يوم 31-90

  15,840,747  4,125,682 يوم  180 -91

  15,568,809  3,760,822 يوم 270 – 181

  6,647,949  1,844,593 يوم 360 – 271

  6,184,990  8,578,599 يوم 360أكثر من 

 57,889,333 57,492,731 المجموع 
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 ذمم وأقساط تأمين مدينة )تابع(  .7

 

 ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة خ

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   
 19,602,804 49,949,464 التأمين معيدي و التأمين شركات   من مستحقات

 

 المدينة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة: الذمم ألعمارفيما يلي ملخص 

 

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 19,602,804 49,949,464 يوم 31-90

 

 خسائر االئتمان المتوقعة

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   
 (7,123,244) (8,025,259) رصيد إفتتاحي 

 (902,015) (1,084,911) خالل السنة   المحمل

 (8,025,259) (9,110,170) ختاميرصيد   

 

 مقدما  ةمدفوع مبالغ و ذمم مدينة أخرى .8

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   
 15,382,115 15,990,149 مؤجلة  تعموال

 5,597,847 5,222,571 مدفوعة مقدما  مصروفات

 2,353,778 2,353,778 مستحق  ايجار

 1,230,826 957,400 فوائد مستحقة   إيرادات

 636,100 724,371 ودائع الضمان

 294,240 294,241 سلف اخرى 

 25,542,510 25,494,906 
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 ما في حكمها و يةالنقد . 9

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 5,000 5,000 الصندوق النقد في 
 3,763,352 19,018,735 حسابات جارية  – نقد لدى البنوك 
 44,858,472 25,588,862 تحت الطلب  حساب  – نقد لدى البنوك 

 40,000,000 24,244,960  لثابتةالودائع ا

 88,626,824 68,857,557 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 ً  (14,000,000) مدتها عن ثالثة أشهر : الودائع الثابتة التي تزيد ناقصا
 

16,000,000 

 72,626,824 54,857,557 النقدية وما في حكمها  

 
كما في    اماراتيدرهم  17,844,461 تحت الطلب  لدى البنوك على حساب  بمبلغ    حساب الحسابات الجارية  و  تتضمن (أ

الطلب   النقد   مقابل   فوائد  تحتسب عالقة )  ذوا   طرفان   تعدانفي منشأتين ماليتين    2021  مبرديس  31 ديسمبر    31( )تحت 
 ( إماراتي درهم7,974,917: 2020

 
البنكية  بلغت (ب  :    2020  ديسمبر  31)إماراتي    درهم24,244,960   مبلغ  2021  مبرديس  31في    الثابتة  الودائع 

 . ٪ (3.25 -٪ 2020:1.8ديسمبر   31)٪(  2.25-٪ 2.15)  بنسبة ة تحمل أسعار فائدو (إماراتي درهم40,000,000
 
 واالحتياطيات رأس المال  . 10

 رأس المال  
 

  درهم سهم بقيمة اسمية    120,000,000مقسم إلى    إماراتي   درهم  120,000,000يبلغ رأس مال الشركة بموجب النظام األساسي  
وتصدر    اسهم  118,780,500  القائمة  الشركة   أسهم   عدد   بلغ،    2020ديسمبر    31و    2021  مبرديس  31واحد للسهم. كما في    إماراتي

 واحد للسهم. إماراتي درهم بقيمة اسمية 
 

 المال  لرأس األول  المستوى
 

الفئة    2019يناير    14في   من  دائمة  سندات  إصدار  على  الشركة  إدارة  مجلس  وافق  بقيمة    1،  أسهم  إلى  للتحويل  قابلة  غير 
نمو    إماراتي  درهم  15,000,000 استراتيجية  لتحقيق  المالي  ودعم وضعها  وموجوداتها  الشركة  مال  رأس  كفاية  تعزيز  بغرض 

 الشركة. وأن تكون متوافقة مع تعليمات هيئة التأمين. 
 

 االحتياطي القانوني 
 

لبنود القانون االتحادي رقم   من صافي    ٪10شأن الشركات التجارية والنظام األساسـي للشركة، يتم تحويل  ب   2015لسنة  (  2)وفقاً 
  من   ٪50وتستمر هذه التحويالت حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً  .  أرباح السنة إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيع

 .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. رأس مال الشركة المدفوع 
 

 ادة التأميناحتياطي إع
 

درهم من األرباح المحتجزة إلى احتياطي إعادة    422،793، تم تحويل مبلغ    34، المادة    23وفقًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم  
 دون موافقة مسبقة من هيئة التأمين. من فيه التأمين. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ولن يتم التصرف  

 
 المعلنة  األرباح  توزيعات

٪ من رأس المال. 4المساهمين بنسبة ، أعلن مجلس اإلدارة توزيعات أرباح على  2021أبريل  12في 
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة.    11

 

   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 2,777,662 3,252,942 يناير 1الرصيد في 

 603,272 420,674 المحمل خالل السنة 

 (127,992) (790,600) خالل السنة المدفوع 

 3,252,942 2,883,016 الرصيد في نهاية السنة  

 

 ذمم دائنة أخرىذمم تأمين دائنة و .12

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 53,111,326 59,787,553 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ذمم دائنة
 6,875,370 9,602,688 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ذمم دائنة

 69,390,241 59,986,696 
 

 
  الدائنة بشأن اللوائح المالية لشركات التأمين ، قامت الشركة بتصنيف حسابات التأمين 2014لسنة  25وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 

 على النحو التالي: 
 

 :  العربية المتحدة اإلمارات دولة داخل

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 24,614,443 24,803,420 مستحق إلى شركات التأمين وإعادة التأمين 
 4,528,352 7,292,919 مستحقات  للوسطاء والوكالء 

 4,058,779 6,273,082 مستحقات لحاملي البوالص 
 37,048 18,208 )صافي( ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

 2,734,566 3,021,801 عنه  التنازل تم قسط  عن مكتسبة  غير عمولة
 5,773,409 8,900,000 ( 18ألطراف ذات عالقة )ايضاح مستحق  

 5,313,021 5,806,174 مطالبات مستحقة 
 514,942 541,774 اإلمارات العربية المتحدة دولة داخل  -  معيدي التأمين مستحق إلى شركات 

 5,536,766 3,130,175 مصروفات مستحقة أخرى 

 59,787,553 53,111,326 
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 تابع( ) ذمم دائنة أخرىذمم تأمين دائنة و .12

 :  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 2021 2020 

 إماراتيدرهم  درهم إماراتي  

   

 5,493,611 5,910,609 األموال المحتفظ بها إلعادة التأمين

 1,381,759 3,692,079 التأمين  معيدي  و التأمين شركات ل  مستحقات

 9,602,688 6,875,370 

 الفنية مخصصات ال .13

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

   إجمالي  - التزامات التأمين 
 79,368,272 81,376,612 أقساط التأمين غير المكتسبة احتياطي 
 35,513,092 51,604,277 المطالبات تحت التسوية   احتياطي

 20,133,725 28,869,141 المطالبات المتكبدة لم يبلغ عنها 
 - 252,338 احتياطي المخاطر غير المنتهية

 1,549,066 2,256,961 مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة احتياطي 

 164,359,329 136,564,155 

   حصة إعادة التأمين من المطالبات المستحقة 
 25,897,275 39,580,062 أقساط التأمين غير المكتسبة احتياطي 

 15,199,690 30,655,061 احتياطي المطالبات تحت التسوية  
 1,126,871 7,043,918 المطالبات المتكبدة لم يبلغ عنها احتياطي 

 77,279,041 42,223,836 

   
   الصافي  - التزامات التأمين 

 53,470,997 41,796,550 أقساط التأمين غير المكتسبة احتياطي 
 20,313,402 20,949,216 احتياطي المطالبات تحت التسوية  

 19,006,854 21,825,223 المطالبات المتكبدة لم يبلغ عنها 
 - 252,338 المخاطر غير المنتهيةاحتياطي 

 1,549,066 2,256,961 مصاريف تسوية الخسائر غير المخصصة احتياطي  

 87,080,288 94,340,319 

 إيرادات اإلستثمار .14

 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 2,535,036 1,580,592 إيراد توزيعات األرباح من االستثمار في األصول المالية 

 1,454,221 1,430,018 )بالصافي( تحت الطلب  حساب الإيرادات الفوائد على الودائع الثابتة و
 1,438,780 938,335 الفائدة من األوراق المالية ذات الدخل الثابت 

صافي الربح المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 1,004,665 428,993   الخسائرأو  األرباح
   381,687 675,387 ( 5يضاح )إ  األرباح والخسائرالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا في التغير

 5,053,325 6,814,389 
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 دارية إمصروفات عمومية و .15

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 25,758,895 22,707,021 ومزايا الموظفين  رواتب
 5,772,447 7,400,000 واالستشارات  االدارية  الرسوم 

 1,843,455 1,652,709 (4يضاح إ)  إهالك اآلالت والمعدات 
 1,722,228 1,816,549 رسوم حكومية 

 1,022,416 1,124,458 خسائر االئتمان المتوقعة  
 779,765 741,804 الهاتف والبريد 

 99,783 81,507 مصروفات بنكية 
 5,952,598 6,490,836 مصروفات عمومية أخرى 

 42,014,884 42,951,587 

 

مقابل أرصدة التأمين وأقساط التأمين المدينة والديون المدرجة  الخسارة االئتمانية المتوقعة  ( من  ECLالمتوقعة )  االئتمان  خسائرتتكون  

 درهم إماراتي على التوالي.   39,547و  إماراتي درهم  1,084,911بمبلغ من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة

 ساسي والمخفض األ -على السهم  العائد .16

ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة  على أساس  العادي  السهميتم احتساب ربحية 
 على النحو التالي: 

 

   

 2021 2020 

   : الربح )بالدرهم اإلماراتي(

  10,885,879 9,519,956 صافي الربح للسنة 

   عدد األسهم: 
حساب العائد على السهم  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة لغرض  

 118,780,500 118,780,500 العادي

   

   ربحية السهم )درهم إماراتي(: 

 0.09 0.08 أساسي و مخفض 

 
 ن الربح األساسي للسهم يساوي الربح المخفض. إف ،كأسهم مخفضة و تبعا لذل  لم يكن لدى الشركة

 
 
 إدارة المخاطر  .17

المخاطر المالية المتعلقة بأعمالها وعملياتها. تتضمن هذه المخاطر مخاطر التأمين ومخاطر  تقوم الشركة بمراقبة وإدارة  
 رأس المال ومخاطر اإلئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السيولة. 

 
د الشركة تقارير دورية عن عمليات إدارة  تسعى الشركة إلى تقليل آثار هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر رأسمالها. تع
 المخاطر ورصد المخاطر والسياسات المطبقة للتخفيف من التعرض للمخاطر. 
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 )تابع(  إدارة المخاطر .17

 مخاطر التأمين
 

إن الخطر بموجب أي عقد تأمين هو احتمال وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ المطالبة الناتجة عن وقوعه.  
 طبيعة عقد التأمين، فإن هذا الخطر عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به. وبحكم

 
ير والمخصص، فإن الخطر الرئيسي الذي  بالنسبة لمحفظة من عقود التأمين التي تطبق فيها نظرية اإلحتماليات على التسع

تواجهه الشركة بموجب عقود التأمين هو أن المطالبات الفعلية والمدفوعات تتجاوز المبلغ المقدر لاللتزامات. ويمكن أن  
يختلف العدد  سيحدث ذلك ألن تكرار أو حجم المطالبات والمدفوعات أكبر مما تم تقديره. إن أحداث التأمين عشوائية و

 التقديرات المقررة باستخدام التقنيات اإلحصائية.  عني للمطالبات والفوائد ومقدارها من سنة إلى أخرى  الفعل
 
حفظة ، يقل التباين النسبي في النتائج المتوقعة. وباإلضافة  ممع زيادة عقود التأمين المماثلة في ال  أنهالخبرة  أظهرت    لقد

أكثر تنوعا بشكل عام بتغير في أي مجموعة فرعية من المحفظة. وقد قامت  إلى ذلك، من المرجح أن ال تتأثر محفظة  
تحقيق مجموعة كبيرة  بهدف    الشركة بتطوير إستراتيجية اإلكتتاب لتنويع مخاطر التأمين المقبولة داخل كل من هذه الفئات

 من المخاطر للحد من تقلب النتائج المتوقعة. 
 

، والتعامل مع المطالبات بشكل المناسبةة اإلكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين  تدير الشركة المخاطر من خالل إستراتيجي
قطاع المخاطر و  وحجماستباقي. وتسعى استراتيجية االكتتاب إلى ضمان تنوع المخاطر المكتتبة بشكل جيد من حيث نوع  

 والجغرافيا. يتم وضع حدود لإلكتتاب لتطبيق معايير اختيار المخاطر المناسبة. العمل 
 

 مخاطر رأس المال 
 

 :أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي
 

بشأن    2007لسنة    6قانون االتحادي رقم  الخاص بشركات التأمين والمنصوص عليه بالاالمتثال لمتطلبات رأس المال   •
 .إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملياتها

الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين والفوائد  •
 صحاب المصلحة اآلخرين؛ و أل

 توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر.  •
 

التأمين المحلي الحد األدنى لرأس المال ونوعه الذي يجب أن تحتفظ به   نظممفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحدد  
. يجب الحفاظ على الحد األدنى لرأس المال المطلوب )المبين في الجدول أدناه( في  يةالتأمين  هاالشركة فيما يتعلق بالتزامات 

 . التأمين التي امتثلت لها خالل السنة. المحلية المتعلقة بمالءة للوائحوتخضع الشركة جميع األوقات على مدار السنة.  
 

 يلخص الجدول أدناه الحد األدنى لرأس مال الشركة و إجمالي رأس المال المحتفظ به خالل السنة:
 

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

  136,049,551 149,026,160 مجموع رأس المال واالحتياطيات 

   

 100,000,000 100,000,000 المال الحد األدنى لرأس 
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 )تابع(  إدارة المخاطر .17

  اإلئتمانمخاطر 
 

ينتج عنه خسارة مالية  مماعلى تسديد التزاماتها التعاقدية  األطراف المقابلةتشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر عدم قدرة 
 للشركة. 

 
 الشركة لمخاطر االئتمان هي: المجاالت الرئيسة التي تتعرض لها 

 

 حصة معيدي التأمين من إلتزامات التأمين؛ •

 ؛ بالفعل  المبالغ المستحقة من معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة •

 المبالغ المستحقة من حاملي البوالص؛ •

 المبالغ المستحقة من وسطاء التأمين؛ •

 ابتة.دائع الثالرصدة وبالنسبة لألالمبالغ المستحقة من البنوك  •
 

 
إئتماني جيد كوسيلة لتخفيف مخاطر الخسارة المالية من التخلف عن    جدارةتبنت الشركة سياسة التعامل مع أطراف ذات  

القيمة اإلجمالية   وتوزعتعرض الشركة والتصنيف االئتماني لألطراف المقابلة بشكل مستمر    متابعة ومراقبةالسداد. ويتم  
نظام حدود الشركات  من خالل  مخاطر االئتمان  التعرض ل  المبرمة بين األطراف المقابلة المعتمدة. يتم التحكم  للمعامالت

 من قبل اإلدارة. سنويا ًمراجعتها والموافقة عليها  التي تتمالمقابلة 
 
التأمين    معيدفي حال فشل    الرئيسي.ستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. هذا ال يعفي الشركة من أداء دور المؤمن  ت

معيدي الجدارة االئتمانية ل  يتم تقييملحامل وثيقة التأمين.    مطالبة بالدفعسبب من األسباب، تبقى الشركة    ألي  ةالمطالبدفع  من  
 سنوي من خالل مراجعة أوضاعهم المالية قبل توقيع أي عقد. التأمين على أساس 

 
يتم   نتحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على البيانات التاريخية للدفعات المحصلة من حاملي بوالص التأمين األساسية والذي

تم إدارة المخاطر اإلئتمانية لألطراف التعاقدية بشكل فردي من  تالتعامل معهم في إطار النشاط اإلعتيادي للشركة. كما  
وجدت، تقوم إدارة المعلومات ن  اخالل طرق أخرى مثل اإلحتفاظ بحق تسوية الحسابات المدينة بالدائنة لذلك الطرف.  

يل مخصصات اإلنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة واألرصدة المطفأة الحقاً.  بتزويد الشركة بتقارير تحتوي على تفاص
تقوم  المستمرة.  المراقبة  لنظم  كأفراد وكمجموعات وإخضاعها  البوالص  بحاملي  المتعلقة  اإلئتمانية  المخاطر  تجميع  يتم 

كون التحليل  وياألفراد أو المجموعات.    الشركة بإعداد تحليل مالي عند وجود مخاطر إئتمانية كبيرة متعلقة بحاملي البوالص 
 المالي متكافئاً مع الذي تقوم به الشركة لمعيدي التأمين.

 
تمثل تعرض الشركة    ،االئتمان المتوقعةبعد خصم خسائر    ،صول المالية المدرجة في البيانات الماليةلأل الدفترية  قيمةالإن  

 السائلة.  األقصى لمخاطر اإلئتمان لهذه الذمم المدينة واألموال
 

 مخاطر سعر الفائدة
 
ر سعر الفائدة في السوق. تتعرض ة األدوات المالية الناتجة عن تغيطر سعر الفائدة هو الخطر الناتج عن تذبذب قيماخم

تخضع  البنوك واألصول المالية مثل السندات.    لدىحساب تحت الطلب والودائع الثابتة  ال  على الشركة لخطر سعر الفائدة  
 رالفوائد للمراجعة بشكل دوري. اأسع

 
 مخاطر سعر السوق

 
ت  مخاطر الناتج عن  الخطر  السوق هو  هذه   غيرسعر  كانت  السوق سواء  أسعار  تغير  والناتج عن  المالية  األدوات  قيمة 

 في السوق.  المتداولةاألدوات  جميع التغيرات نتيجة لعوامل محددة في أدوات فردية أو إصداراتها أو عوامل مؤثرة على
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 )تابع(  إدارة المخاطر .17

 مخاطر العمالت األجنبية
 

تقوم الشركة بتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه  
قد  الدوالر األمريكي لذلك فإن خطر العمالت األجنبية  ب  مربوطالعمالت خالل السنة. إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي  

 ت وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية.ينتج عن العمالت األخرى فقط. تملك الشركة سياسا
 

 مخاطر السيولة  
 

 .هذا األمرتهم عن يمسؤولإلدارة مخاطر السيولة وذلك نظراً لمناسب م إعتمد مجلس إدارة الشركة إطارعا
 

 : 2021 مبرديس 31يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق األصول المالية واإللتزامات المالية للشركة كما في 

 

  أقل من سنة   أكثر من سنة   المجموع 

  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي 

 األصول المالية    

 بفائدةأصول مالية محملة  68,855,827 20,961,000 89,816,827

 أصول مالية غير محملة بفائدة   231,367,382 - 231,367,382

321,184,209 20,961,000 300,223,209  

 اإللتزامات المالية    

 إلتزامات مالية غير محملة بفائدة 117,954,508 - 117,954,508

 

 : 2020 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق األصول المالية واإللتزامات المالية للشركة كما في 

  أقل من سنة   أكثر من سنة   المجموع 

  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي

 األصول المالية    

 فائدةمحملة ب أصول مالية  88,621,824 25,273,319 113,895,143

 فائدة  ب  محملةأصول مالية غير  151,443,642 6,184,881 157,628,523

271,523,666 31,458,200 240,065,466  

    
 اإللتزامات المالية    

 فائدة  ب  محملة إلتزامات مالية غير  92,728,174 - 92,728,174
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 األطراف ذات العالقة  .18

 منشآت والمساهمين الرئيسيين في الشركة وال  وأعضاء اإلدارة العليا  عالقة أعضاء مجلس اإلدارةالتتضمن األطراف ذات  

لديهم القدرة على التحكم أو التأثير على القرارات المالية والتشغيلية للشركة. إن المعامالت مع هذه األطراف    ذين األخرى وال

 ى النحو التالي: ذات العالقة تمويلية بطبيعتها وعل

2020 2021  

  درهم إماراتي  درهم إماراتي

 تأمين مدينةوأقساط ذمم    

 المساهم   

 دار التمويل ش.م.ع  2,077,408 816,813

 اخرين   

 ذ.م.م  دار التمويل  253,390 72,390

 عبد الحميد عمر تيلور  - 1,840

 .م.م ذ المالية األوراق 161,728 -

891,043 2,492,526  

 ذمم تأمين دائنة    

 المساهم   

 دار التمويل ش.م.ع  7,500,000 5,200,000

 اخرين   

 كابيتال دار التمويل 1,400,000 572,447

 دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م  - 962

               
5,773,409 8,900,000  

 االستثمارات   

 المساهمين   

 صكوك  – ش.م.ع  دار التمويل 6,950,000 6,950,000

 االستثمارات المدرجة في حقوق الملكية  -  ش.م.ع   دار التمويل - 4,157,360

 اخرين   

 األوراق التجارية  -  ذ.م.م  دار التمويل لألوراق المالية  5,000,000 5,000,000

16,107,360 11,950,000  

 النقدية ومافي حكمها   

 المساهمين   

 حساب تحت الطلب-النقد في البنوك 17,723,273 7,211,257

 الحسابات الجارية -النقد في البنوك  1,730 99,687

 اخرين   

   الحسابات الجارية-النقد في البنوك 119,458 668,973

7,977,917 17,844,461  

 المستوى األول لرأس المال   

 اخرى  

 الحميد عمير تايلورعبد  2,000,000 2,000,000

 عبد المجيد الفهيم 500,000 500,000

2,500,000 2,500,000  
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 األطراف ذات العالقة )تابع(  . 18

 

يين في الـشركة اعتباًرا من  دار التمويل  و  دار التمويل كابيتال . 2021ديـسمبر   31دار التمويل ش.م.ع. هي أحد المـساهمين الرئيـس

 .دار التمويل ش.م.عهي شركات تابعة ل دار التمويل  ذ.م.مو  لألوراق المالية ذ.م.م

، في سياق   الشركة  تقع ضمن    اإلعتيادية  أعمالهاتقوم  التي  األخرى  الشركات  التأمين وتسوية مطالبات  أقساط  بتحصيل    نطاق ، 

 نصت عليه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. األطراف ذات الصلة كما 
 

 عالقة هي كما يلي: الذات  األطرافإن المعامالت  المهمة مع 

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   ش.م.ع   التمويلدار 

 5,200,000 6,000,000 الرسوم االدارية 

 4,007,808 4,213,045 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 - 651,044 ثابتةودائع  فوائد

 89,000,000 73,000,000 ودائع ثابتة

 69,000,000 79,000,000 ودائع ثابتة مستردة 

   

   ذ.م.م  دار التمويل للوراق المالية 

 14,086,596 6,420,016 التخلص من األسهم 

 2,997,765 3,152,212 شراء األسهم 

 137,271 204,308 األوراق التجاريةاالستثمار في الفائدة على 

 300,433 337,049 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 30,000,000 10,000,000 ودائع ثابتة

 20,000,000 20,000,000 ودائع ثابتة مستردة 

   

   دار التمويل ذ.م.م 
 521,250 388,475 الفائدة على االستثمار في الصكوك 

 423,028 189,514 الفائدة على وديعة الوكالة الثابتة 
 171,170 378,209 المكتتبةإجمالي األقساط 

   
   كابيتال  دار التمويل

 572,447 500,000 رسوم إستشارية 

   
   اإلدارة أعضاء مجلس  

 1,450,000 856,796 المكافأت 

   

   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 134,354 - محمد عبدهللا جمعه القبيسي 

 171,170 378,209 دار التمويل ذ.م.م 
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 معلومات قطاعية   .19

األعمال   وحدات  تدار  للشركة.  االستراتيجية  األعمال  وحدات  تمثل  والتي  أدناه،  مبين  هو  كما  أساسيين،  قطاعين  الشركة  لدى 
تتطلب   أنها  يقوم    منهجيات تكنولوجيةاإلستراتيجية بشكل منفصل حيث  التشغيلي   صاحبوإستراتيجيات تسويق مختلفة.  القرار 

 .ستراتيجية وذلك بصورة ربع سنويةخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االالرئيسي بمراجعة تقارير اإلدارة الدا
 

 قطاعي األعمال األساسيين: التاليملخص  ال يوضح
 

مثل التأمين ضد الحريق والتأمين البحري والسيارات والتأمين الطبي أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين  -
 . وأنواع متنوعة أخرىوالحوادث العامة 

االـستثمارات في األوراق المالية القابلة للتداول وصـناديق االـستثمار وـسندات التنمية والودائع ألجل لدى  تثمارات: تـشمل سـ إ -
 البنوك واألوراق المالية األخرى.

 
 قطاع األعمال  -أساسية  قطاعيةمعلومات 

 

 

 : الشركةأصول و إلتزامات و حقوق ملكية كل قطاع من لكل من فيما يلي تحليل  (أ

 2020 مبرديس 31 2021 مبرديس 31 

 درهم إماراتي     درهم إماراتي  

 المجموع  االستثمار  االكتتاب  المجموع االستثمار  االكتتاب  

 224,186,093   6,814,389 217,371,704 212,368,149 5,053,325 207,314,824 إيرادات القطاع 

  53,819,151 6,814,389  47,004,762 51,534,840 5,053,325 46,481,515 القطاع نتائج 

إيرادات المصاريف  

 (42,933,272)   (42,014,884)   )صافي( غيرالمخصصة 

  10,885,879   9,519,656   صافي ربح السنة

 2020ديسمبر  31 2021 مبرديس 31 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  

 المجموع  االستثمار  االكتتاب  المجموع االستثمار  االكتتاب  

 287,226,520 110,233,735 176,992,785 333,943,703 98,120,495 235,823,208   أصول القطاع 

 48,626,824   44,612,597   أصول غير مخصصة 

 335,853,344   378,556,300   مجموع األصول

 
 

     
التزامات وحقوق ملكية  

 332,600,402 20,861 332,579,541 375,673,284 14,271,093 361,402,191 القطاع 

التزامات وحقوق  

 الملكية 

 3,252,942   2,883,016   غير المخصصة

مجموع االلتزامات  

 335,853,344   378,556,300   وحقوق الملكية
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 )تابع( معلومات قطاعية  19.

 )تابع( قطاع األعمال -أساسية  قطاعيةمعلومات 
 

 الكتتاباإليرادات من أقسام ا -معلومات القطاعات الثانوية  (ب 
 

 : اإلكتتاب الهامةأقسام  حسبمصنفة )إجمالي أقساط مكتتبة وإيراد العمولة( إليرادات لفيما يلي تحليل 
   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  

   

 85,767,211 69,446,754 سيارات

 97,478,737 101,236,908 طبي

 34,125,756 36,631,162 تجاري

 207,314,824 217,371,704 

 . خالل الفترة داخل الشركة بين قطاعات األعمال معامالتكن هناك أي تلم 
 

 التزامات طارئة  .20
 

 خطابات ضمان لصالح أطراف أخرى بلغت قيمتها   الطبيعي ألعمالها أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة في سياق
 (. مليون درهم إماراتي 6.6: 2020ديسمبر  31)مليون درهم إماراتي   6.6

 

 التقرير  لتاريخ الالحقة حداثاأل   21
 

، أعلـنت وزارة الـمالـية في دوـلة اإلـمارات العربـية المتـحدة عن إدـخال مـعدل ضـــــريـبة اتـحادـية على    2022يـناير   31في  
على الفترة   أي تأثيروجد ي. وال  2023يونيو    1٪ سـاري المفعول للسـنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  9الشـركات بنسـبة  

عملية تقييم النتائج المترتبة على المعلومات / البيانات ب تقوم هي. اإلدارة 2021ديســمبر    31المالية والتقارير المنتهية في 
 في وقت مناسب في المستقبل. التقييمنتيجة يتم التواصل بالمالية وسوف 

 
ــكل كبير على المبالغ المدرجة في  تاريخ بيان المركز المالي من في    أخرى لم تكن هناك أحداث الحقة ــأنها أن تؤثر بشـ شـ

 .2021ديسمبر  31 البيانات المالية كما في وللفترة المنتهية
 

 عام .22
 

 .مارات العربية المتحدةلدولة اإل  في البيانات المالية إلى أقرب درهم تم تقريب االرصدة
 

 الموافقة على البيانات المالية   .23
  

 . 2022فبراير  10من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ وسمح بإصدارها  البيانات الماليةتمت الموافقة على هذه  
 

 الشركة عمليات علىCOVID-19تفشي فيروس  أثر .24
 

ً   الحالة االقتصادية   لقد تأثرت األعمال التجارية    جميع  علىأثرت بشكل سلبي    كما  COVID-19  فيروس  تفشي  بنتيجة  عالميا
تأثرت الشركة بسبب انخفاض اإليرادات والتأخير في تحصيل األقساط. تم تقدير    ولقدفي جميع أنحاء العالم خالل العام.  

 نهاية العام. في   دخل االستثمار الذي تأثر سلباً خالل العام 
 

 
 



 .م.ع. ش  التأمين  دار   شركة

  المالية البيانات

 

 )تابع(  المالية البيانات حول إيضاحات

 2021 ديسمبر 31ة المنتهية في سنال عن

41 

 

 
 )تابع( الشركةعلى عمليات COVID-19أثر تفشي فيروس  .24
 

 مخاطر التأمين 
. 

 الشركة لديها سياسة استبعاد  ذلك أن األعمال.  أو توقف  بانقطاع    باتباع سياسات التأمين الطبي في ما يتعلقتقوم الشركة  
وقد قيّمت الشركة جميع سياسات توقف األعمال السارية التي قد تضطر  ألمراض الوبائية والمعدية.  للتأمين الطبي بالنسبة ل
لسياسات ، قررت الشركة أن هذه السياسات لن يكون  لتلك ا  بشأنها. ونتيجة للفحص األولي    مطالباتالشركة إلى دفع مبالغ  

كة. عالوة على ذلك ، تمكنت بسبب انخفاض مستويات االحتفاظ بالشر  لها أثر مادي فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة
 الشركة من االحتفاظ بالعمالء الرئيسيين خالل العام وشهدت بشكل عام أعمال جديدة عبر بعض مجاالت األعمال الرئيسية.

 
 مخاطر االئتمان

 
ض بعتحاول الشركة السيطرة على مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان ، والحد من المعامالت مع  

   األطراف المقابلة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة.من 
 

 مخاطر السيولة 
 

لها.   المقدمة واالستجابة  السيولة  الشركة مراقبة جميع متطلبات  الشركة معايرةكما  تواصل  سيناريوهات  اختبار تواصل 
ال يزال وضع السيولة في  كما في تاريخ التقرير ، على الشركة  أثر ذلكمن أجل تقييم  الراهنةظروف السوق مع   الضغط

 . الحاصل الستيعاب وإدارة آثار هذا االضطراب ةجيدوفي حالة الشركة قويا 
 

 خطة استمرارية العمل
 

وخطط عمل عن بعد من خالل   عملالستمرارية ال فعالة  خطة الفترة ووضعت  خاللبكامل طاقتها بالعمل الشركة استمرت 
بشكل العمليات.دون انقطاع  وضمان سير    خدمات للعمالءال  تقديم  التقنيات واألنظمة المناسبة لضماناستخدام ما يلزم من  

ستواصل    ووتسوية المطالبات.  الوثائقإصدار  ب  ما يتعلق  في  تأخير يذكرفي حدوث أي    الفيروس لم يتسبب تفشي    مستمر
، إن وجدت ، على عمالئها وعملياتها وستتخذ المزيد من اإلجراءات   COVID-19  تفشي فيروس  الشركة مراقبة انعكاسات

واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة في    COVID-19  أثرتتضمن الخطوات التي اتخذتها الشركة لتقدير  وحسب الحاجة.  
معايير كمية ونوعية مثل تحديد المخاطر والتحليل االكتواري.   2020سمبر  دي  31كما في    وااللتزاماتقيمة األصول    تقدير

 تلك الحاالتعلى الرغم من أن    وبصورة دقيقةتعرضها في الوقت المناسب    مدى  لقد مّكن هذا التحليل الشركة من تحديد
 .COVID-19 سرعة تغير ديناميكية ألحكام هامة بسبب تخضع 
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بتاریخ  172وتلى ذلك صدور القرار الوزاري  03/04/2011التأسیسیة في  تم اإلعالن عن تأسیس الشركة بعد اجتماع الجمعیة
لتمارس كافة أنواع التأمین عدا تأمینات الحیاة  02/05/2011بتاریخ  89وقیدھا لدى س������جل ھیئة التأمین برقم  10/04/2011

فقد  العمومیةمن الجمعیة  املیون درھم. وحرص����ً  120لتكون ش����ركة وطنیة مؤس����س����ة بإمارة أبوظبي وبرأس مال مدفوع یبلغ 
بش��أن معاییر االنض��باط المؤس��س��ي وحوكمة الش��ركات  اتقرارالبااللتزام  75للش��ركة بالمادة  المعدل أوردت في النظام األس��اس��ي

ا المس��اھمة العامة  منھم بتطبیقھ لما فیھ من مص��لحة كافة األطراف من المس��اھمین والعمالء وكذلك كافة المتعاملین  وذلك حرص��ً
ا على كافة النواحي االجتماعیة إلض��فاء مبدأ الش��فافیة والعدالة ما بین المس��اھمین وكافة المتعاملین مع الش��ركة بما ینعكس إیجابً 

 أو االقتصادیة.
 

الموافق����ة عل����ى اطف����اء اس����ھم الش����ركة المش����تراة وب����ذلك خف����ض رأس  14/01/2019العمومی����ة بت����اریخ الجمعی����ة  ق����ررت
 درھم  500,780,118/-  المال لیصبح

 
 

 
 

حوكمة اعتماد دلیل بشأن  2020ر.م) لسنة /03قرار رئیس مجلس ادارة الھیئة رقم ( شركة بالنظام األساسي وكذلكمن ال االتزامً 
ن فقد اتخذت الشركة خطوات عدة لتكوّ  ،المركزي اإلمارات العربیة المتحدة مصرفولوائح الشركات المساھمة العامة وتعدیالتھ 

 :التالیة ةقیالوث تأقرَ و تُحدّث األسس التي سوف تتبّع و
 

 دلیل إجراءات الرقابة الداخلیة •

 
 
 

من قرار مجلس  14وحسب أحكام المادة ھیئة األوراق المالیة والسلع یلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام قانون التداول الصادر عن 
 بحیث أنھ: 2/2001إدارة الھیئة رقم 

الموظفین المّطلعین على البیانات األساسیة للشركة ي شخص من أأو  ورئیسھا التنفیذيال یجوز لرئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 
األم أو التابعة أو الحلیفة أو الشقیقة للشركة  أو الشركة ذاتھا التصرف بنفسھ أو بواسطة غیره بالتعامل في األوراق المالیة للشركة

 وذلك خالل الفترات التالیة:
 
 ) إال إذا كانت  اأو ھبوطً  انھا أن تؤثر على سعر السھم صعودً ) عشرة أیام من اإلعالن عن أي معلومات جوھریة من شأ10قبل

 المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
 ) من نھایة الفترة المالیة الربعیة أو النصف السنویة أو السنویة ولحین اإلفصاح عن البیانات المالیة  ا) خمسة عشر یومً 15قبل

وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغیرات في حقوق المساھمین واإلیضاحات حول  المكونة من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل
لمعاییر المحاسبة الدولیة، والتي تصدر بعد إعداد مدقق الحسابات الخارجي تقریره بشأنھا وتوقیعھا من قبل  االبیانات المالیة وفقً 

، أو التصدیق علیھا وعلى تقریر مدقق الحسابات  ت ربعیةمجلس إدارة الشركة أو الشخص المخول بالتوقیع نیابة عنھ إذا كان
 نت سنویة.اوتقریر مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعیة العمومیة إذا ك

 

 المقدمة

 تطبیق مبادىء الحوكمة -1

 للشركة: األوراق المالیة يف وأزواجھم وأبنائھم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة -2
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عند قیام أي من األشخاص المشار إلیھم أعاله بالتصرف بنفسھ أو بواسطة غیره  2001) لسنة 2وتراعى أحكام قانون التداول (
شقیقة لتلك الشركة، ویقع باطالً المالیة للشركة ذاتھا أو في األوراق المالیة للشركة األم أو التابعة أو الحلیفة أو البالتعامل في األوراق 

 ي تعامل یخالف ذلك.أ
 ي تعامل لھم باألوراق المالیة كما جاء أعاله.لتزامھم باإلفصاح عن أاھذا وقد أقر أعضاء مجلس اإلدارة 

 
تعامالت ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأبنائھم في األوراق المالیة للشركة  أي عن عدم وجود لتأمینوبناًء على ذلك تعلن دار ا

  .2021 خالل العام
 

 ةــــألسھم الشرك س اإلدارةـــاء مجلــأعضملكیة 
 

األسھم المملوكة كما  المنصب/ صلة القرابة اإلسم م
 31/12/2021في 

إجمالي 
 عملیة البیع

إجمالي 
 الشراءعملیة 

 0 0 1,577,400 رئیس مجلس اإلدارة السید/ محمد عبدهللا جمعة القبیسي 1
 0 0 0 نائب رئیس مجلس اإلدارة السیدة/ علیاء المزروعي 2
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة السید/ خالد عبدهللا جمعة القبیسي 3

السید/ عبدالمجید اسماعیل علي  4
 0 0 1,000,000 عضو مجلس اإلدارة عبدالرحیم الفھیم

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة السید/ مرتضى محمد الھاشمي 5

 عضو مجلس اإلدارة السید/ عبد الحمید تایلور 6
2021ابریل  12لغایة تاریخ   25,000 0 0 

د / رامان تیرونیلفیلي یالس 7
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة كومبوسوامي

جاسم مبارك مسعود السید /  8
 الظاھري

اإلدارةعضو مجلس   
2021ابریل  12 تاریخ منذ  0 0 0 

إبنة السید/ محمد عبدهللا  فاطمة محمد عبدهللا القبیسي 9
 0 0 25,000 جمعة القبیسي

إبنة السید/ محمد عبدهللا  جود محمد عبدهللا القبیسي 10
 0 0 25,000 جمعة القبیسي

إبن السید/ محمد عبدهللا  حمد محمد عبدهللا القبیسي 11
القبیسيجمعة   25,000 0 0 

السید/ محمد عبدهللا إبن  عیسى محمد عبدهللا القبیسي 12
 0 0 25,000 جمعة القبیسي

 
 

 
 

ة وخبرات عالیة لف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء كما جاء في عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة وھؤالء ذو كفاءیتأ
 على تنمیتھا اولھم القدرة على متابعة أعمال الشركة وتطبیق سیاساتھا وذلك حرصً  .اإلداریةستثماریة والمالیة واال في المجاالت

 .وتطویرھا المتواصل

 دارة: مجلس اإل -3
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 :والخبرات وصفات العضویة الحالي مجلس اإلدارة أعضاءبیان  أ.
 

أو العضویة والمناصب في الشركات المساھمة أو المواقع الرقابیة  مدة العضویة
 الخبرات والمؤھالت الحكومیة أو التجاریة الھامة األخرى

 والفئة المنصب
(تنفیذي وغیر تنفیذي 

 ومستقل)
 م االسم

 سنوات 10

عاًما في المجال  30ما یزید عن  - دار التمویل ش.م.ع - نائب رئیس مجلس اإلدارة 
 المصرفي وإدارة الشركات 

شھادة العلوم من جامعة أوستن/  -
  تكساس

 مجلس اإلدارةرئیس 
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 غیر مستقل

السید/ محمد 
عبدهللا جمعة 

 القبیسي

1 
 المستثمر الوطني ش.م.خ - عضو مجلس اإلدارة
 أف أتش كابیتال ش.م.خ − عضو مجلس اإلدارة

 سنوات 10

  عضو مجلس اإلدارة
رئیس مجلس مستشار 

 اإلدارة

 دار التمویل ش.م.ع -
 االقتصادیةدائرة التنمیة  -

سنوات في عدة  15ما یزید عن  -
 مؤسسات

بكالوریوس في إدارة أنظمة  -
 المعلومات

 شھادة الماجستیر في إدارة األعمال -

نائب رئیس مجلس 
 اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 12لغایة  مستقل
وغیر  2021ابریل 

 بعد ذلكمستقل 

السیدة / علیاء 
 المزروعي

2 

مارس  20منذ 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

شركة الوطنیة للتبرید المركزي  - مجلس اإلدارةرئیس 
 ش.م.ع (تبرید) 

عدة عاًما في  20ما یزید عن  -
قطاعات، بما في ذلك تطویر 

السیاسات االستثماریة، وصناعة 
الطیران والصناعات الدفاعیة، 

وتكنولوجیا المعلومات 
 . النظیفةواالتصاالت، والطاقة 

 شھادة الماجستیر في إدارة -
المشاریع من جامعة جورج 

  واشنطن
شھادة البكالوریوس في التمویل  -

وإدارة العملیات من جامعة 
بوسطن، الوالیات المتحدة 

  األمریكیة.

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 مستقل

السید / خالد 
عبدهللا جمعة 

 القبیسي

3 

 شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - عضو مجلس اإلدارة
 "مصدر" ش.م.ع

 دار التمویل ش.م.ع - رئیس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 
شركة اإلمارات لالتصاالت  -

 ) DUالمتكاملة ش.م.ع. (
الرئیس التنفیذي لقطاع 

استثمارات العقارات 
 والبنى التحتیة

 نائب رئیس مجلس اإلدارة 
 

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 لالستثمارشركة مبادلة  -
 
 

أبوظبي إلدارة ریاضة شركة  -
 ذ.م.م السیارات

 العالمي أبوظبيسوق  -
 مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة -

دیسمبر  21منذ 
2016 

سنة خبرة في  30یزید عن ما  - دار التمویل ش.م.ع - عضو مجلس اإلدارة
اإلدارة العلیا لدى مشاریع 

استثماریة وتنمویة واسعة النطاق 
 ومن الطراز العالمي 

شھادة ماجیستیر إدارة األعمال  -
في العلوم المالیة من جامعة 

 تولیدو / أوھایو أمریكا

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 مستقل

السید / عبدالمجید 
اسماعیل علي 

 عبدالرحیم الفھیم

4 
 أف أتش كابیتال ش.م.خ. - رئیس مجلس اإلدارة
 المرجان لالستثمار والتنمیة ذ.م.م - رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس 

 اإلدارة
   ش.م.خالمستثمر الصناعي  -

 رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس 

 اإلدارة

 لؤلؤة دبي (المنطقة الحرة) ذ.م.م  -
شركة االمارات الوطنیة للبترول  -

 ش.م.خ
سان بان بیزنس لالستثمار  - رئیس مجلس اإلدارة

 التجاریة ذ.م.م
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أو العضویة والمناصب في الشركات المساھمة أو المواقع الرقابیة  مدة العضویة
 الخبرات والمؤھالت الحكومیة أو التجاریة الھامة األخرى

 والفئة المنصب
(تنفیذي وغیر تنفیذي 

 ومستقل)
 م االسم

 سنوات 9
لغایة تاریخ  

ابریل  12
2021 

لغایة ینایر  عامالمدیر ال
رئیس ومستشار  2021

 بعد ذلك مجلس اإلدارة

بنك المشرق، بنك اإلمارات الدولي  - دار التمویل ش.م.ع -
المتحد، بنك أبوظبي الوطني، 

 مصرف أبوظبي اإلسالمي.
لغایة  ش.م.ع دار التمویلمدیر عام  -

رئیس ومستشار  2021ینایر 
 بعد ذلك مجلس اإلدارة

شھادة ماجیستیر في التجارة  -
 وزمالة المعھد المصرفي

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي 
 غیر مستقل

السید / عبد 
 الحمید تایلور

5 

یونیو  25منذ 
2019 

 المحاسبة في البكالوریوس درجة - دار التمویل ش.م.ع - عضو مجلس اإلدارة
 جامعة من المعلومات ونظم

 المتحدة العربیة اإلمارات
عمل سابقا كرئیس تنفیذي للمالیة  -

لمجموعة شركة بترول أبوظبي 
الوطنیة (أدنوك) وشركة 

البترولیة الدولیة  االستثمارات
المناصب  (ایبیك) وشغل العدید من

في مجالس ادارات شركات 
وشركات  البترول العالمیة والبنوك

االستثمار وقطاع التشیید والبناء 
باإلضافة الى قطاع تجارة التجزئة 

 وقطاع السیارات

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 مستقل

السید / مرتضى 
 محمد الھاشمي

6 

 سنوات 10

نائب رئیس مجلس 
 المنتدبالعضو و  اإلدارة

سنة في مجاالت  35ما یزید عن  - أف أتش كابیتال ش.م.خ. -
البنوك والمالیة والتدقیق. یعمل 
حالیًا كالرئیس المالي لمجموعة 

 دار التمویل
محاسب قانوني معتمد من معھد  -

 المحاسبین القانونیین في الھند
محاسب تكالیف من معھد التكلفة  -

 الھندفي  واألشغال المحاسبین 
في إدارة البطاقات مؤھل مھني  -

 المصرفیة في لندن

 عضو مجلس اإلدارة
 الفئة:

 غیر تنفیذي
 غیر مستقل

السید / رامان 
تیرونیلفیلي 

 كومبوسوامي

7 

 دار التمویل ش.م.ع - الرئیس التنفیذي
  

 

وبالتالي فقد  2021ابریل  12الموافق  االثنینوقد تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 
جاسم مبارك مسعود والذي حل محلھ السید / عبد الحمید تایلور تم إنتخاب ذات أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین أعاله ما عدا السید / 

 .الظاھري
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مدة 
 العضویة

العضویة والمناصب في الشركات المساھمة أو المواقع الرقابیة أو الحكومیة أو 
 الخبرات والمؤھالت التجاریة الھامة األخرى

الفئة (تنفیذي 
وغیر تنفیذي 

 ومستقل)
 االسم المنصب

 12منذ 
ابریل 
2021 

 إتحاد كابیتال ش.م.خ. رئیس مجلس اإلدارة -

مستشار االستثمارات في بلدیة أبوظبي 
 .2009منذ عام 

شغل منصب نائب الرئیس التنفیذي 
لشركة عمان واإلمارات لالستثمار 

إلى  2002خالل الفترة من  القابضة
في العدید من المناصب  وشغل، 2009

و  1992شركة أبوظبي لالستثمار بین 
منصب مساعد المدیر  بما فیھا 2002
 .قسم االستثمارالعام ل

 
ماجستیر العلوم في یحمل شھادة 

االقتصاد من جامعة والیة كالیفورنیا 
للفنون التطبیقیة (بومونا) ، الوالیات 

  المتحدة األمریكیة.

 غیر تنفیذي
 مستقل

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

السید / 
جاسم 
مبارك 
مسعود 
 الظاھري

 
 :2021ب. بیان بنسبة تمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام 

 

 تلتزم الشركة بتمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة.
 

 بیان بأسباب عدم ترشیح أي عنصر نسائي لعضویة مجلس اإلدارة:ت. 
 

 تلتزم الشركة بتمثیل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة. 
 

  :تحدید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةأسس  .ث
 

من نفس النظام األساسي التي یتم بموجبھا توزیع مكافأة أعضاء  65من النظام األساسي للشركة وكذلك المادة  41ت المادة  نصّ 
بنسبة تحددھا الجمعیة العمومیة  وتوزیع أرباح على المساھمین واالختیاریة مجلس اإلدارة حیث بعد اقتطاع االحتیاطات الالزمة

 صافي األرباح المتبقي من % من10 نسبة اعتماد نسبة مكافآتھم في اجتماع الجمعیة العمومیة بحیث ال تزید عنیتم  للشركة
 مخالفات بسبب المختصة السلطة أو التأمین ھیئة أو من الھیئة الشركة على ُوقعت قد تكون التي الغرامات المكافأة تلك من موتخص
 خصم عدم العمومیة وللجمعیة المنتھیة، المالیة السنة خالل األساسي للشركة للنظام أو التجاریة الشركات لقانون اإلدارة مجلس

بما جاء  اوذلك التزامً  .اإلدارة مجلس من خطأ أو تقصیر عن ناتجة لیست اترامالغ كتل أن الھ ینتب إذا ھابعض أو اتامالغر تلك
ر.م) لسنة /03قرار رئیس مجلس ادارة الھیئة رقم (من  29والمادة  2015لسنة  2 التجاریة من قانون الشركات 169في المادة 

2020 . 
 

 :2020مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1
 .درھم 937،360وبلغت  2020 العامتم دفع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن 

 

والتي سیتم عرضھا في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  2021مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  .2
 .درھم 856،796والتي تبلغ  للمصادقة علیھا

، وسیتم إخطار السوق القادمة والبت فیھا ة العمومیةاإلدارة في اجتماع الجمعی سوف یتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس 
 بالمستجدات في حینھ.
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بیان بتفاصیل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة  .3
 وفقاً للجدول التالي: 2021للعام 

 .اإلدارة مجلسحضور جلسات اللجان المنبثقة عن ل 2021عن السنة المالیة للعام  ألعضاء مجلس اإلدارة لم یتم دفع أي بدالت
 

 وأسبابھا اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجانتفاصیل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافیة التي تقاضھا عضو مجلس  .4
 ال یوجد

 
 مجلس اإلدارة:اجتماعات   .ج

  االجتماعات التالیة: 01/01/2021من  اعقد مجلس اإلدارة اعتبارً 

  حضر       عتذار عن الحضور  ا   
 

وبالتالي  2021ابریل  12الموافق  االثنینوقد تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 
 فقد تم إنتخاب ذات أعضاء مجلس اإلدارة ما عدا السید / عبد الحمید تایلور والذي حل محلھ السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري.

 
 

 مع بیان تواریخ انعقادھا 2021التي صدرت بالتمریر خالل السنة المالیة عدد قرارات مجلس اإلدارة ح. 
 

 : تعیین رئیس مجلس اإلدارة ونائب الرئیس2021أبریل  13بتاریخ  01/2021قرار مجلس اإلدارة رقم  .1
 

 :2021سبتمبر  7) بتاریخ 2و  1الملحق ( - 06/2021قرار مجلس اإلدارة رقم  .2
 .لشركةل رئیس تنفیذيستقالة السید محمد عثمان من منصب القبول ا •
 لجنة اإلدارة العلیا. رئیس في منصب محمد عثمانتعیین السید  •
 .لشركةل في منصب الرئیس التنفیذي ابوزیدالموافقة على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت بتعیین السید رامز  •
 الموافقة على تشكیل لجنة اإلدارة العلیا واختصاصاتھا وتعیین أعضائھا. •

 5االجتماع 
27/12/2021 

 4االجتماع 
03/11/2021 

 3االجتماع 
09/08/2021 

 2االجتماع 
04/05/2021 

 1االجتماع 
 رقم االجتماع والتاریخ 10/02/2021

 أعضاء المجلس     
     السید / محمد عبد هللا جمعة القبیسي 
     السیدة / علیاء عبدهللا  المزروعي 

     السید / خالد عبدهللا جمعة القبیسي 

     السید / عبدالمجید اسماعیل علي الفھیم 

 السید / عبد الحمید تایلور  لم یكن عضواً في مجلس اإلدارة

     السید / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي 
     السید / مرتضى محمد الھاشمي 
     لم یكن عضواً في

 مجلس اإلدارة
 السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري
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على  بناءً   2021خالل عام  اإلدارة التنفیذیة أحد أعضاء المجلس أو امت بھابیان مھام واختصاصات مجلس اإلدارة التي ق   .خ

 الجدول التالي:مع تحدید مدة وصالحیة التفویض حسب  تفویض من المجلس
 
قرر أعضاء مجلس إدارة دار التأمین منح سند وكالة للسید/ محمد عبدهللا جمعة القبیسي بصفتھ رئیس مجلس إدارة الشركة  .1

 وذلك لـــ: 30/04/2024صالحة لغایة 

  والمحلیة في كل ما تمثیل الشركة والتوقیع والتصرف نیابة عنھا أمام كافة الوزارات والھیئات والدوائر الحكومیة اإلتحادیة
 یتعلق بأعمالھا وشؤونھا.

 .فتح وإدارة أي حساب مصرفي باسم الشركة والقیام نیابة عن الشركة بتوقیع وقبول وتجییر وحسم الشیكات والكفاالت البنكیة 
 .التفاوض والتوقیع على كافة العقود واالتفاقیات والعروض وأوامر وطلبات الشراء نیابة عن الشركة 
 كة والتوقیع والتصرف نیابة عنھا في كافة الشركات التابعة لھا أو المملوكة منھا جزئیاً او بالكامل.تمثیل الشر 
 .أن یودع بالنیابة عن الشركة لدى أي مصرف أو مؤسسة أو شركة أیة مبالغ أو رؤوس أموال أو سندات أو وثائق 

 
 تم توكیل الرئیس التنفیذي من خالل الوكاالت التالیة: .2

  سند وكالة لتسییر االمور االداریة مع الدوائر الحكومیة والمؤسسات لتصریف وتسییر وادارة اعمال الشركة صالحة لغایة
 .2024أبریل  30

  أبریل  30وكالة خاصة لشراء وبیع وتحویل ملكیة السیارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغایة
2024. 

  لشركة وإدارة شؤونھا المرتبطة بالضرائب شاملة ضریبة القیمة المضافة أمام كافة الوزارات أعمال اوكالة خاصة لتسییر
 .2024أبریل  30والھیئات الحكومیة اإلتحادیة والمحلیة، صالحة لغایة 

 
 من خالل الوكاالت التالیة: تم توكیل العضو المشارك ورئیس لجنة اإلدارة العلیا .3

  االداریة مع الدوائر الحكومیة والمؤسسات لتصریف وتسییر وادارة اعمال الشركة صالحة لغایة سند وكالة لتسییر االمور
 . 2024أبریل  30

  أبریل  30وكالة خاصة لشراء وبیع وتحویل ملكیة السیارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغایة
2024. 

 رتبطة بالضرائب شاملة ضریبة القیمة المضافة أمام كافة الوزارات وكالة خاصة لتسییر أعمال الشركة وإدارة شؤونھا الم
 .2024أبریل  30والھیئات الحكومیة اإلتحادیة والمحلیة، صالحة لغایة 

 
 من خالل الوكاالت التالیة: بشریة والخدمات العامةرئیس دائرة الموارد التم توكیل  .4

  أبریل  30وكالة خاصة لشراء وبیع وتحویل ملكیة السیارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغایة
2024. 

 4/2021رقم  اجتماع 2/2021رقم  اجتماع الذي ثبت فیھ القرار رقم اجتماع مجلس اإلدارة

 07/09/2021 13/4/2021 اصدار القرارتاریخ 

 )06/2021قرار رقم ( )01/2021قرار رقم ( رقم القرار
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  :2021(أصحاب المصالح) خالل عام  . بیان بتفاصیل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقةد
 
توضیح طبیعة  بیان بالطرف ذو العالقة م

درھم قیمة التعامل نوع التعامل العالقة  

 6,000,000 الرسوم االداریة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 1
مكتتبةال التأمین اقساطاجمالي  شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 2  4،213،045 
ثابتة ائعودفوائد  شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 3  651،044 
 73،000،000  ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 4
مستردة ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 5  79،000،000 
 6،420،016 مبیعات اسھم شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 6
 3،152،212 مشتریات اسھم شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 7
حلیفةشركة  دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 8 وراق ة على االستثمار في االائدفال 

تجاریةال  204،308 

مكتتبةال التأمین اقساطاجمالي  شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 9  337،049 
للصكوكة على االستثمار في فائدال شركة حلیفة دار التمویل ذ.م.م 10  388،475 
11 ةثابتال الوكالة ودیعةة على فائدال شركة حلیفة دار التمویل ذ.م.م    189،514 
21 مكتتبةالقساط اجمالي اال شركة حلیفة دار التمویل ذ.م.م   378،209 
31 00،0005 رسوم استشاریة شركة حلیفة أف أتش كابیتال ش.م.خ   
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على أن یوضح بھ العضو المنتدب و/أو المدیر العام و/أو الرئیس التنفیذي ونائب  ،الخاص بالشركة الكامل . الھیكل التنظیميذ
 :المدیر العام والمدراء العاملین في الشركة كالمدیر المالي

 

دار التأمین – الھیكل التنظیمي - 2021

لجنة المكافات 
والترشیحات

مجلس االدارة

لجنة االستثمار

تنفیذي مساعد 

لجنة التدقیق

خلي التدقیق الدا

لتنفیذي الرئیس ا

لجنة المعامالت 
ابعة الداخلیة والمت

بة الداخلیة واالمتثال الرقا

واالمتثال مدیر الرقابة الداخلیة  مساعد اداري

لعمالء وات التوزیع وخدمة ا قن

االستراتیجیة وادارة المشاریع

الخدمات العامة وشؤون 
الموظفین

االتصال المؤسسي

االستثمار وأعمال الخزینة 

ادارة المخاطر

أمن المعلومات

خلي التدقیق الدا

مركز االتصال

تكنولوجیا المعلومات

لتأمین الصحي -رئیس  اب ا اكتت

 التأمین الصحي

لمركبات –مدیر  اب ا اكتت

اكتتاب المركبات

مطالبات المركبات –رئیس 

مطالبات المركبات
اعادة التأمین

اعادة التأمین ومراجعة المخاطر –رئیس 

الدائرة المالیة

الدائرة المالیة  –مساعد المدیر 

مكافحة غسیل األموال

مسؤول مكافحة غسیل األموال وادارة 
المخاطر

أكتواري

االكتواري  –مدر أول 

فیذي نائب الرئیس التن

لجنة اإلدارة العلیـا 

ات التجاریة –رئیس  مطالبات التأمین

مطالبات

اب اكتت

أبوظبي

دبي

التأمینات الھندسیة، المسؤولیات،  –مدیر أول 
اعمال اختیاري الوارد

بحري  –مدیر أول  تأمین الممتلكات، التأمین ال

التأمینات التجاریة –رئیس 

التأمینات التجاریة ــروع الفـ

خ زاید –فرع دبي  الشی

الخلیج التجاري –فرع دبي 

فرع الشـارقة

فرع السنحة

فرع مصفح

فرع محاوي

ارات فرع عالم السی

فرع مرور أبوظبي

الشؤون القانونیة  –مدیر 
والمستردات

مصــادر خارجیة

 

 ر. بیان تفصیلي لكبار الموظفین التنفیذیین في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الھیكل التنظیمي للشركة:
 

ن  المنصب م  تار�ــــخ التعيني
مجم�ع الرواتب والبدالت 

 2021المدفوعة لعام 
 (درهم)

مجم�ع المكافآت المدفوعة 
) Bonuses( 2021لعام 

 (درهم)

أي مكافآت أخرى 
 2021نقد�ة/عين�ة للعام 

 أو �ستحق مستقب�ً 
 - - 229,972.00 21-10-1 العضو المشارك ورئ�س لجنة اإلدارة العل�ا  1

 الرئ�س التنف�ذي 2
 - - 830,259.83 14-11-30 )30/09/2021(لغا�ة 

 - - 520,789.24 21-09-12 الرئ�س التنف�ذي 3

 نائب الرئ�س التنف�ذي 4
 - - 340,919.96 18-11-11 )30/06/2021(لغا�ة 

 - - 581,027.35 21-02-28 التنف�ذينائب الرئ�س  5

6 
الدائرة المال�ة وعالقات  -رئ�س 

 المستثم��ن
 )30/06/2021(لغا�ة 

1-06-11 199,122.89 - - 
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ن  المنصب م  تار�ــــخ التعيني
مجم�ع الرواتب والبدالت 

 2021المدفوعة لعام 
 (درهم)

مجم�ع المكافآت المدفوعة 
) Bonuses( 2021لعام 

 (درهم)

أي مكافآت أخرى 
 2021نقد�ة/عين�ة للعام 

 أو �ستحق مستقب�ً 

 الدائرة المال�ة -رئ�س  7
 - - 155,210.00 20-10-25 )25/005/2021(لغا�ة 

 - - 427,439.92 14-12-28 الس�ارات دائرة مطالبات – رئ�س 8
ن الص�ي  –رئ�س  9  - - 440,165.92 16-06-1 دائرة التأمني
ن الممتل�ات –مدير أول  10  - - 373,460.00 12-09-23 تأمني
 - - 415,944.00 12-10-23 لتجار�ةاالتأمينات دائرة  – رئ�س 11

ن و�دارة المخاطر -رئ�س  12  إعادة التأمني
 - - 311,541.60 12-11-1 )04/11/2021(لغا�ة 

ن المسؤول�ات والتأمينات  –مدير أول  13 تأمني
 - - 395,771.50 17-03-5 الهندس�ة

 - - 385,583.24 19-12-22 مطالبات التأمينات التجار�ة -رئ�س  14
ن الس�ارات –مدير  15  - - 282,425.08 16-02-22 تأمني
 - - 255,324.13 16-06-1 تط��ر األعمال –مدير  16
 - - 331,982.40 19-05-15 اال�تواري  –مدير أول  17

 
 
 
 
 مدقق الحسابات الخارجي:  أ.

 عالمیاً.تتولى مراجعة وتدقیق حسابات الشركة حیث تعتبر من الشركات العریقة في مجال تدقیق الحسابات جرانت ثورنتون إن 
 

  أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:  ب.
العمومیة لتدقیق ومراجعة البیانات المالیة للشركة في اجتماع الجمعیة جرانت ثورنتون  السادة/مدقق الحسابات الخارجي عتماد تم ا

 .31/12/2021تاریخ انتھاء السنة المالیة  حتى ادرھم سنویً  132،088 إجمالي أتعاب قدرهب 2021ابریل  12السنوي المنعقد في 
 

 ھشام فاروق جرانت ثورنتون/ واسم المدقق الشریك اسم مكتب التدقیق
 سنة 5 عدد السنوات التي قضاھا كمدقق حسابات خارجي للشركة

لشركةاحسابات  المدقق الشریك في تدقیق عدد السنوات التي قضاھا  تینسن 
 درھم 132،088 (درھم) 2021إجمالي أتعاب التدقیق لعام 

أتعاب وتكالیف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقیق للبیانات المالیة 
إن وجدت وفي حال عدم وجود أیة أتعاب أخرى یتم (درھم)  2021لعام 

 ذكر ذلك صراحةً 

خالل العام  أخرىخاصة خدمات ووتكالیف  أتعاب دوجیال 
2021 

عدم (إن وجدت) وفي حال  تفاصیل وطبیعة الخدمات المقدمة األخرى
 2021خالل العام  خدمات أخرى لم تقدم اي وجود خدمات أخرى یتم ذكر ذلك صراحةً 

بیان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غیر مدقق 
(إن وجد) وفي حال عدم  2021 حسابات الشركة بتقدیمھا خالل العام 

 وجود مدقق خارجي آخر یتم ذكر ذلك صراحةً 

مدقق  اي من قبل 2021لم تقدم أي خدمات أخرى خالل العام 
 حسابات خارجي آخر

 
 .جرانت ثورنتونالسادة/ من قبل مدقق حسابات خارجي آخر غیر  2021لم تقدم أي خدمات أخرى خالل العام 

 .2021مدقق حسابات الشركة في القوائم المالیة المرحلیة والسنویة للعام لال یوجد أي تحفظات ج. 

 مدقق الحسابات الخارجي:  -4
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آللیة بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتھ  ،رئیس لجنة التدقیقالسید / خالد عبدهللا جمعة القبیسي "یقر 
.عملھا والتأكد من فعالیتھا"  

 
 ، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا:السابقین  أسماء أعضاء لجنة التدقیق .أ

 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس أعضاء لجنة التدقیق 
 رئیس  عضو مستقل خالد عبدهللا جمعة القبیسيالسید /  .1
 عضو عضو مستقل الفھیم عبدالمجید اسماعیل /  السید .2
 عضو عضو غیر تنفیذي / عبد الحمید تایلور  السید .3
 عضو خبیر خارج المجلس وخارج الشركة السیدة / شاغوفتا فرید .4

 
، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینبعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 

 جنة التدقیق كاآلتي:لأعضاء جدد ل تعیین 04/05/2021المنعقد في  2/2021مجلس اإلدارة في إجتماعھ رقم 
 

 
 

 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس الحالیینأعضاء لجنة التدقیق 
 رئیس  عضو مستقل السید / خالد عبدهللا جمعة القبیسي .1
 عضو عضو مستقل الفھیم السید  / عبدالمجید اسماعیل .2
 عضو عضو مستقل السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري .3
 عضو خبیر خارج المجلس وخارج الشركة السیدة / شاغوفتا فرید .4

 
 .31/7/2018المؤرخ  03/2018واعتمده مجلس اإلدارة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ُحدّث میثاق لجنة التدقیق الداخلي 

 وفقًا للمیثاق المعتمد، أُسندت المھام المذكورة أدناه للجنة التدقیق:
 

 القیم واألخالق .1
 
  استعراض وتقییم السیاسات واإلجراءات والممارسات التي تضعھا الھیئة الحاكمة لمتابعة االلتزام بقواعد السلوك والسیاسات

 .المؤسسةاألخالقیة من قبل جمیع المدیرین والموظفین في 
 یع المدیرین والموظفین في توفیر اإلشراف على اآللیات التي تضعھا اإلدارة إلقرار ومراعاة المعاییر األخالقیة العالیة لجم

 .المؤسسة
  استعراض وتقدیم المشورة بشأن النظم والممارسات التي تضعھا اإلدارة لمتابعة االلتزام بالقوانین واللوائح والسیاسات

 ومعاییر السلوك األخالقي وتحدید أي انتھاكات قانونیة أو أخالقیة والتعامل معھا.
  عن أي انتھاكات محتملة في التقاریر المالیة أو الرقابة وبسریة تامة من اإلبالغ وضع القواعد التي تمكن موظفي الشركة

 الداخلیة أو أي مشاكل أخرى واإلجراءات الكافیة إلجراء تحقیقات مستقلة وعادلة بشأن ھذه االنتھاكات.
  یةقواعد السلوكالشركة بالمراقبة مدى التزام. 
  بمھام وصالحیات اللجنة الموكلة إلیھا من مجلس اإلدارة.المتعلقة القواعد السلوكیة ضمان تنفیذ 

 
 :الحوكمة المؤسسیة .2

 
  حوكمة، سوف تستعرض لجنة التدقیق وتقدم المشورة بشأن عملیة الحوكمة الللحصول على تأكید معقول فیما یتعلق بعملیة

 .منشودعلى النحو الالمقررة داخل المؤسسة واإلجراءات المعمول بھا للتأكد من أنھا تسري 
  لدى الشركة وإدارة تضارب المصالح وتقدیم التوصیات المتعلقة بھذه المعامالت  العالقةمراجعة معامالت األطراف ذات

 إلى مجلس اإلدارة قبل إبرام العقود.
 

 لجنة التدقیق -5 
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 :إدارة المخاطر .3
 
 .المراجعة السنویة لملف المخاطر الخاص بالمؤسسة 
  سنوي عن تنفیذ اإلدارة ومراعاتھا لإلجراء المناسب والتام إلدارة مخاطر الحصول من الرئیس التنفیذي للتدقیق على تقریر

 المؤسسة.
  اإلشراف على التعرض للمخاطر الكبیرة ومشاكل الرقابة بما في ذلك مخاطر االحتیال ومشاكل الحوكمة وغیرھا من

 المسائل األخرى التي تطلبھا اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة.
 الضمان المتحصل علیھ الذي یتم تقدیمھ. اإلشراف على مدى كفایة 
 واإلجراءات المعمول بھا للتأكد  ،اإلدارة وتحافظ علیھا تقررھا استعراض وتقدیم المشورة بشأن عملیة إدارة المخاطر التي

 على النحو المنشود.من أنھا تعمل 
 

 االحتیال .4
 
 .اإلشراف على الترتیبات اإلدارة لمنع وردع النصب واالحتیال 
  اتخاذ اإلجراء المناسب ضد مرتكبي جرائم االحتیال.ضمان 
  تحدي اإلدارة ومدققي الحسابات الداخلیین والخارجیین للتأكد من أن لدى المؤسسة برامج وضوابط مناسبة لمكافحة االحتیال

 لتحدید حاالت االحتیال المحتملة وضمان إجراء تحقیقات في حالة اكتشاف االحتیال.
 

 الرقابة الداخلیة .5
 
 ناقشة نظام الرقابة الداخلیة مع مجلس اإلدارة وضمان إقرار المجلس لنظام فعال للرقابة الداخلیة.م 
  النظر في نتائج التحقیقات األولیة في مسائل الرقابة الداخلیة المسندة للجنة من قبل مجلس اإلدارة أو بناء على مبادرة من

 .جانب اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة على ھذه المبادرة
 .استعراض تقییم المدقق إلجراءات الرقابة الداخلیة وضمان التنسیق بین المدققین الداخلیین والخارجیین 
 .ضمان توافر الموارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلیة ومراجعة ومراقبة فعالیة ھذه اإلدارة 
  للتعلیقات الناتجة عن ھذه التقاریر.دراسة تقاریر الرقابة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة 

 
 اإلمتثال .6

 
  (بما في ذلك اإلجراءات التأدیبیة) استعراض فعالیة النظام لمتابعة اإلمتثال بالقوانین واللوائح ونتائج تحقیق اإلدارة ومتابعتھا

 ألي حالة من حاالت عدم اإلمتثال.
 ونتائج أي من األجھزة التنظیمیة. استعراض مالحظات واستنتاجات المدققین الداخلیین والخارجیین 
 بھ استعراض عملیة توصیل قواعد السلوك لموظفي المؤسسة ومتابعة اإلمتثال. 
  اإلمتثالالحصول على تحدیثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني التابع للمؤسسة فیما یتعلق بمسائل. 
  اآلخرین.اإلشراف على نشاط التدقیق الداخلي ومقدمي التأكیدات 

 
 نشاط التدقیق الداخلي .7

 
 المیثاق للتأكد من أنھ یعكس بدقة الغرض من نشاط  مراجعةواعتماد میثاق التدقیق الداخلي سنویًا على األقل. ویجب  مراجعة

التدقیق الداخلي وسلطتھ ومسؤولیتھ بما یتماشى مع التوجیھ اإللزامي إلطار الممارسات المھنیة الدولیة الصادرة عن معھد 
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ة المخاطر المدققین الداخلیین ونطاق وطبیعة خدمات الضمان واالستشارات وكذلك التغییرات في اإلدارة المالیة وإدار
 وعملیات الحوكمة في المؤسسة، ویعكس التطورات في الممارسة المھنیة للتدقیق الداخلي.

  تقدیم المشورة للمجلس حول الزیادات والنقصان في الموارد المطلوبة لتحقیق خطة التدقیق الداخلي. وتقییم ما إذا كانت ھناك
 من خالل االستعانة بمصادر خارجیة. حاجة إلى أي موارد إضافیة بشكل دائم أو ینبغي توفیرھا

 .تقدیم المشورة لمجلس اإلدارة فیما یتعلق بمؤھالت الرئیس التنفیذي للتدقیق وتوظیفھ وتعیینھ وعزلھ 
  لإلدارة متعلقة بتقییم أداء الرئیس التنفیذي للتدقیق. معلوماتتوفیر 
  التنفیذي للتدقیق.التوصیة لإلدارة أو الھیئة الحاكمة بالتعویض المناسب للرئیس 
  بشأن الخطة االستراتیجیة واألھداف ومقاییس األداء والنتائج الخاصة بنشاط التدقیق الداخلي.معلومات وتقدیم مراجعة 
 .استعراض واعتماد خطة التدقیق الداخلي القائمة على المخاطر المقترحة وتقدیم توصیات بشأن مشاریع التدقیق الداخلي 
  قیق الداخلي بالنسبة لخطة التدقیق الخاصة بھا.أداء نشاط التدمراجعة 
 لإلدارة. المرسلة األخرى الرسائلاستعراض تقاریر التدقیق الداخلي و 
  ومتابعة خطط عمل اإلدارة لمعالجة نتائج التدقیق الداخلي.مراجعة 
  نتائج أي تحقیقات خاصة وتقدیم المشورة لإلدارة بشأنھا.مراجعة 

 
 المدققون الخارجیون .8

 

 :اتخاذ الخطوات المطلوبة
  التأكد من استیفاء المدقق للشروط المنصوص علیھا في القوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا والنظام األساسي للشركة

 ومتابعة ومراقبة استقاللیتھ.
  یتعلق باختیار  تقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة فیماو نموظفیالاالجتماع مع مدقق حسابات الشركة دون حضور أي من

المدقق أو استقالتھ أو صرفھ، وفي حالة رفض مجلس اإلدارة لتوصیة لجنة التدقیق في ھذا الشأن فیجب أن یدرج مجلس 
 اإلدارة في تقریر الحوكمة بیانًا یوضح توصیات لجنة التدقیق وأسباب رفض مجلس اإلدارة لھا.

 لى مجلس اإلدارة ، وتحدید المسائل التي تراھا اللجنة ضروریة التخاذ وضع وتنفیذ سیاسة التعاقد مع المدقق، وتقدیم تقریر إ
، وتقدیم توصیات اللجنة بشأن اإلدارة التنفیذیة العلیا أو ممثلیھا على األقل مرة واحدة سنویًا، والمناقشة متعلقة بھاالاإلجراءات 

 ییر المعتمدة.مع مدقق الحسابات عن طبیعة ونطاق عملیة التدقیق وفعالیتھا وفقًا للمعا
  دراسة كل ما یتعلق بعمل المدقق وخطة العمل والمراسالت مع الشركة والتعلیقات والمقترحات والمسائل المھمة وأي

استفسارات جوھریة یطرحھا المدقق إلى اإلدارة التنفیذیة العلیا فیما یتعلق بالدفاتر المحاسبیة أو الحسابات المالیة أو أنظمة 
 مجلس إدارة الشركة علیھا وتوفیر التسھیالت الالزمة ألداء وظیفة مدقق الحسابات. المراقبة ومتابعة رد

  ضمان رد مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على االستفسارات عن التوضیح والمسائل الجوھریة المذكورة في خطاب
 المدقق.

 ق جھود التدقیق مع نشاط التدقیق الداخلي.استعراض نطاق ونھج التدقیق المقترح الخاص بالمدقق الخارجي بما في ذلك تنسی 
  أداء المدققین الخارجیین وإجراء الموافقة النھائیة على تعیین المدققین أو صرفھم.مراجعة 
  الحصول على بیانات من المدققین الخارجیین حول عالقاتھم مع المؤسسة بما في ذلك خدمات أخرى ال تتعلق بعملیة التدقیق

 .وذلك لمراجعة وتأكید استقاللیتھمأُجریت في الماضي ومناقشة المعلومات مع المدققین الخارجیین 
  تدقیق بما في ذلك أي صعوبات تمت مواجھتھا.مع اإلدارة والمدققین الخارجیین نتائج مشاركات الالمراجعة 
 .فھم كیفیة وضع اإلدارة لمعلومات مالیة مرحلیة وطبیعة ومدى مشاركة المدقق الداخلي والخارجي في العملیة 
 

 التقریر المالي .9
 

  السیاسات واإلجراءات المالیة والمحاسبیة للشركة.مراجعة 
  ومراجعتھا كجزء من عملھ العادي فصلیةالمالیة للشركة (سنویة ونصف سنویة ومراقبة سالمة القوائم المالیة والتقاریر (

 خالل السنة، وتركز اللجنة بشكل خاص على ما یلي:
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 أي تغییرات في السیاسات والممارسات المحاسبیة، -
 تسلیط الضوء على الجوانب التي تخضع لتقدیر اإلدارة، -
 التعدیالت الجوھریة الناتجة عن التدقیق، -
 افتراض استمراریة أعمال الشركة، -
 االلتزام بالمعاییر المحاسبیة المعتمدة من الھیئة، -
 االلتزام بقواعد اإلدراج واإلفصاح وأي متطلبات قانونیة أخرى متعلقة بإعداد التقاریر المالیة. -

 بھذا الدور في الشركة لغرض أداء  التنسیق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفیذیة العلیا والمدیر المالي أو المدیر القائم
 واجباتھا.

  بالنظر إلى الشروط المھمة وغیر المعتادة الواردة في ھذه التقاریر والحسابات، یجب على اللجنة أیًضا أن تعطي االھتمام
 أو المدقق. ضابط اإلمتثالالمطلوب ألي مسائل یطرحھا المدیر المالي أو المدیر القائم بھذا الدور أو 

 
  :لجنة التدقیق اجتماعات ج.

  حضر      عتذار عن الحضور  ا
 
  و بدالت عن حضور جلسات لجنة التدقیق.أي مكافآت مالیة أ یوجدال 

 
 
 

 

بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة في الشركة وعن  ،رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت الفھیم /  عبدالمجید اسماعیل السیدقر یُ  .أ
 مراجعتھ آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا"

 
 ، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا:الترشیحات والمكافآتأسماء أعضاء لجنة  .ب

 

 بتشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت: 22/12/2011قرر مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة في 
 

 وتكون مھامھا كالتالي:
 .التأكد من استقاللیة األعضاء المستقلین بشكل مستمر .1

 3االجتماع 
01/11/2021 

 )2و ر 1(ر 2االجتماع 
29/06/2021 

 1االجتماع 
 رقم االجتماع والتاریخ 28/01/2021

 األعضاء   
 (بالوكالة)  السید /  خالد عبدهللا جمعة القبیسي 
   الفھیم السید /  عبدالمجید اسماعیل 

 عبد الحمید تایلورالسید /   لجنةالم یكن عضواً في  
    السید / جاسم مبارك مسعود الظاھري لجنةالم یكن عضواً في 
    / شاغوفتا فریدالسیدة 

 الترشیحات والمكافآت لجنة -6
     



 
 
 
 

 29 من 17 صفحة

إع����داد السیاس����ة الخاص����ة بم����نح المكاف����آت والمزای����ا والح����وافز والروات����ب الخاص����ة بأعض����اء مجل����س إدارة الش����ركة  .2
والع���املین فیھ���ا، ومراجعتھ���ا بش���كل س���نوي، وعل���ى اللجن���ة أن تتحق���ق م���ن أن المكاف���آت والمزای���ا الممنوح���ة ل���إلدارة 

 التنفیذیة العلیا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة. 
 یاجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفیذیة العلیا والموظفین وأسس اختیارھم. تحدید احت .3
 إعداد السیاسة الخاصة بالموارد البشریة والتدریب في الشركة ومراقبة تطبیقھا، ومراجعتھا بشكل سنوي.  .4
انین واألنظم���ة المعم���ول بھ���ا تنظ���یم ومتابع���ة اإلج���راءات الخاص���ة بالترش���یح لعض���ویة مجل���س اإلدارة بم���ا یتف���ق والق���و .5

 وأحكام ھذا القرار. 
 

، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینیوم بعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 
 والمكافآت.إختیار ذات األعضاء للجنة الترشیحات  04/05/2021المنعقد في  2/2021رقم مجلس اإلدارة في إجتماعھ 

 
 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت 

 رئیس  عضو مستقل الفھیم السید  /  عبدالمجید اسماعیل .1
 عضو عضو مستقل علیاء عبدهللا المزروعي السیدة /  .2
 عضو عضو مستقل مرتضى محمد الھاشمي  /  السید .3

 
  لجنة الترشیحات والمكافآت: جتماعاتا. ج

 

 1االجتماع  رقم االجتماع والتاریخ
31/08/2021 

  األعضاء
  الفھیم السید  /  عبدالمجید اسماعیل .4
  السیدة /  علیاء عبدهللا المزروعي .5
  /  مرتضى محمد الھاشمي  السید .6

  حضر     اعتذار عن الحضور  
 
  أي مكافآت مالیة أو بدالت عن حضور جلسات لجنة الترشیحات والمكافآت. یوجدال 
 
 
 

 
بمسؤولیتھ عن  رئیس لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین،مرتضى محمد الھاشمي  /السید"یقر  .أ

 تعامالت األشخاص المتطلعین في الشركة وعن مراجعتھ آللیة عملھ والتأكد من فعالیتھ"نظام المتابعة واإلشراف على 

 
 :، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھاطلعینف على تعامالت األشخاص المأسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشرا .ب

بتشكیل لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص  04/10/2017المنعقدة في ) 4/2017رقم ( قرر مجلس اإلدارة في جلستھ
 المتطلعین.

 

 طلعینمتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص الملجنة  -7



 
 
 
 

 29 من 18 صفحة

 وتكون مھامھا كالتالي:

مارس الصالحیات التي یمنحھا المجلس للجنة من حین جلس اإلدارة من حین آلخر، وكذلك متأدیة المھام التي یسندھا إلیھا م .1
 آلخر.

المنوطة بھا إلى أي عضو مناسب من اإلدارة أو المسؤولین التنفیذیین یجوز أن تسند، وفقاً لما تراه مالئماً، بعض المسؤولیات  .2
 التابعین للشركة.

استحداث السیاسات واإلجراءات ذات الصلة، مع رفعھا إلى مجلس اإلدارة لالعتماد، واإلشراف على تطبیق تلك السیاسات  .3
 واإلجراءات.

تعامالت بھدف ضمان التقید بمتطلبات حوكمة الشركة ومراجعة وتعدیل السیاسات واإلجراءات ذات الصلة بصورة دوریة  .4
طلعین وكذلك لوائح/قوانین ھیئة األوراق المالیة والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالیة وغیرھا من اللوائح األشخاص الم

 ذات الصلة.
قھا مع قواعد اإلفصاح طلعین واإلشراف علیھا لغرض التأكد من توافعامالت المتتابعة تداوالت/صفقات/مراقبة وإدارة وم .5

المعتمدة من قبل الشركة والشفافیة ولوائح/قوانین السوق/سوق أبوظبي لألوراق المالیة ذات الصلة والسیاسات واإلجراءات 
 طلعین.بشأن الم

 .واإلشراف علیھا طلعینالم ملكیةإدارة ومتابعة  .6
م البیانات والتقاریر الدوریة والمعلومات  .7 صادرة المالیة الوراق األ اقاربھم فيوملكیة المطلعین والجوھریة إفصاح عن / تقدِّ

 عن الشركة إلى السوق.
بالمطلعین من خالل تقدیم المساندة إلى مجلس اإلدارة في تقییمھ لكفاءة وفعالیة السیاسات واإلجراءات وأدوات الرقابة المتعلقة  .8

 .م رفعھا إلى لجنة التدقیقسواء بشكل داخلي مستقل أو خارجي) یتتدقیق (الإعداد تقریر 
تعامالت لمسؤولیة تحدید نطاق إجراءات التدقیق الصارمة متضمناً تغطیة كاملة تتحمل اللجنة، بالتعاون مع لجنة التدقیق،  .9

 نقاط الضعف في الرقابة الداخلیة وأوجھ القصور في النظام التشغیلي. في الوقت المناسبو األشخاص المطلعین بھدف تحدید
یحوز بیانات علمھ بأنھ و ذات الصلة على إطالعھ بالقواعد واللوائح تؤكدإقرارات رسمیة مطلع على  كل توقیع منالتأكد  .10

ومعلومات داخلیة تتعلق بالشركة وعمالئھا وتحملھ كافة اآلثار القانونیة في حالة تسریبھ لھذه المعلومات أو البیانات أو إعطائھ 
ة للشركة على األوراق المالی ت یقوم بھالتزامھ بإخطار الشركة بأیة تداوالتھ، وإمشورة على أساس المعلومات التي بحوز

 بعدھا.إجراء تلك التداوالت وقبل األم أو الشركة التابعة 
 بفترات حظر التداول تبعاً لما یعلنھ سوق أبوظبي لألوراق المالیة أو الھیئات.المطلعین إخطار جمیع  .11
األطراف األخرى التي لدیھا اطالع على البیانات والمعلومات الداخلیة المتعلقة  علىضع ترتیبات تعاقدیة فعالیة تقتضي و .12

بالشركة وعمالئھا أن یلتزموا بسریة تلك البیانات والمعلومات وأن یمتنعوا عن إساءة استعمالھا أو إرسالھا إلى أطراف أخرى 
 و غیر مباشر إلى أطراف أخرى.أو التسبب بإرسالھا بشكل مباشر أ

إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان التزام السریة التامة حیال بیانات ومعلومات الشركة بمنتھى الدقة وعلى نحو یحول  .13
 دون استغاللھا.

لذین اشخاص األإعداد والحفاظ على سجل خاص / ملف شامل ، وفقاً لتوجیھات مجلس اإلدارة، لجمیع المطلعین إضافة إلى  .14
على معلومات داخلیة خاصة بالشركة قبل أو لدیھم إطالع  یمكن أن یعتبروا مطلعین على أساس مؤقت ویحق لھم االطالع

 نشرھا. ھذا وسوف یشتمل السجل الخاص أیضاً على اإلفصاحات السابقة والالحقة من جانب المطلعین.
وإبالغ األطراف المعنیة بذلك على الفور عند التغییر في تحدیث سجل / ملف المطلعین وسجل سوق أبوظبي لألوراق المالیة  .15

 قائمة المطلعین.



 
 
 
 

 29 من 19 صفحة

إطالع مسؤول االمتثال مسبقاً على أیة معامالت یقوم بھا المطلعین من تلك المعامالت التي یتم إبالغھم عنھا أو تصل إلى  .16
 علمھم من خالل وجودھم في اإلدارة التنفیذیة.

المخاطر المحیطة بالشركة من أیة معامالت غیر مراقبة أو غیر معتمدة من قبل أشخاص على أخذ اإلجراءات الالزمة إلدارة  .17
 اطالع بالمعلومات السریة الخاصة بالشركة.

وضع إجراءات وتدابیر مالئمة تضمن منع المطلعین في الشركة من استخدام المعلومات السریة الداخلیة بھدف تحقیق مكاسب  .18
 ملموسة أو غیر ملموسة.

لھا  وذلك في الحد الذي یجیزھا القانونام بأیة أنشطة أخرى أو ممارسة أیة سلطات مختلفة یمنحھا مجلس اإلدارة للجنة القی .19
 المطلعین.بفیما یتعلق 

 

 :السابقین لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعینأسماء أعضاء 
 

 المنصب باللجنة السابقینلجنة اأعضاء 
 رئیس  الحمید تایلورعبد السید/  .1
 عضو السید/ رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .2
 عضو /  مرتضى محمد الھاشمي  السید .3

 
، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینبعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد یوم 

جنة متابعة واإلشراف على تعامالت لإختیار أعضاء جدد ل 04/05/2021المنعقد في  2/2021رقم مجلس اإلدارة في إجتماعھ 
 األشخاص المتطلعین كاآلتي:

 

 المنصب باللجنة الحالیینلجنة اأعضاء 
 رئیس  مرتضى محمد الھاشميالسید/  .1
 عضو جاسم مبارك مسعود الظاھريالسید/  .2
 عضو رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي/    السید .3

 
 اجتماعات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین: 

 

 1االجتماع  رقم االجتماع والتاریخ
27/12/2021 

  األعضاء
  /  مرتضى محمد الھاشمي  السید .1
  السید/ جاسم مبارك مسعود الظاھري .2
  السید/ رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .3

  حضر     اعتذار عن الحضور  
 

  أي مكافآت مالیة أو بدالت عن حضور جلسات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعین. یوجدال 
 

 .2021ملخص عن تقریر أعمال اللجنة خالل العام  .ج
  بحضور جمیع أعضائھا حیث قامت اللجنة بمراجعة القواعد الخاصة بتعامالت  27/12/2021عقدت اللجنة اجتماعاً بتاریخ

 من قبل مجلس اإلدارة ونماذج اإلقرارات الخاصة بھم،  واستعراض سجل األشخاص المطلعین. ةاألشخاص المطلعین والمعتمد



 
 
 
 

 29 من 20 صفحة

 
 

 
سیدة / علیاء عبدهللا المزروعي قر تُ  .أ شركة وعن مراجعتھ ابمسؤولیتھاإلستثمار، رئیس لجنة ال  اعن نظام اللجنة في ال

 آللیة عملھا والتأكد من فعالیتھا"
 

 ، وبیان اختصاصاتھا والمھام الموكلة لھا:السابقین  أسماء أعضاء لجنة اإلستثمار .ب

 المنصب باللجنة أعضاء لجنة اإلستثمار
 رئیس  السیدة / علیاء عبدهللا المزروعي .1
 عضو محمد عبدهللا جمعة القبیسيالسید  /  .2
 عضو الفھیم السید  / عبدالمجید اسماعیل .3
 عضو السید  / عبد الحمید تایلور .4
 عضو السید  / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .5

 
، قرر  2021ابریل  12الموافق  االثنینیوم بعد إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد 

 كاآلتي: جنة اإلستثمارللإختیار أعضاء جدد  04/05/2021المنعقد في  2/2021رقم مجلس اإلدارة في إجتماعھ 
 

 المنصب باللجنة الحالیین أعضاء لجنة اإلستثمار
 رئیس  السیدة / علیاء عبدهللا المزروعي .1
 عضو السید  / محمد عبدهللا جمعة القبیسي .2
 عضو الفھیم السید  / عبدالمجید اسماعیل .3
 عضو جاسم مبارك مسعود الظاھريالسید  /  .4
 عضو السید  / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي .5

 
 .بتشكیل لجنة اإلستثمار 02/11/2015 قرر مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة في ج.

 
 وتكون مھامھا كالتالي:

تمارس الصالحیات التي یمنحھا المجلس للجنة من حین  تأدیة المھام التي یسندھا إلیھا مجلس اإلدارة من حین آلخر، وكذلك .1
 .آلخر

یجوز للجنة أن تسند، وفقاً لما تراه مالئماً، بعض المسؤولیات المنوطة بھا إلى أي عضو مناسب من اإلدارة أو المسؤولین  .2
 التنفیذیین التابعین للشركة.

ھ��������ا إل��������ى مجل��������س اإلدارة اس��������تحداث اس��������تراتیجیة االس��������تثمار ووض��������ع السیاس��������ات واإلج��������راءات، م��������ع رفع .3
لالعتم�����اد، واإلش�����راف عل�����ى تطبی�����ق م�����ا س�����بق. وتك�����ون اللجن�����ة مس�����ؤولةً أیض�����اً ع�����ن ض�����مان تماش�����ي سیاس�����ة 

 االستثمار مع رسالة دار التأمین. 
 وضع التوجیھات اإلرشادیة لالستثمار والعمل بمقتضاھا.  .4
 مراجعة وتعدیل سیاسات وإجراءات االستثمار بصورة دوریة.  .5
 ومراقبة سیر االستثمارات بھدف ضمان تماشیھا مع سیاسات وإجراءات االستثمار المعتمدة من قبل الشركة.مراجعة  .6

 لجنة اإلستثمار -8



 
 
 
 

 29 من 21 صفحة

 متابعة أداء صنادیق ومدیري االستثمار وفقاً لسیاسة االستثمار. .7
مس���������اعدة مجل���������س اإلدارة ف���������ي تقی���������یم م���������دى كف���������اءة وفعالی���������ة السیاس���������ات واإلج���������راءات والممارس���������ات  .8

ب��������ة االس��������تثمارات المطبق��������ة ف��������ي س��������یاق اإلدارة الیومی��������ة ألعمالھ��������ا م��������ن خ��������الل االس��������تثماریة وأدوات مراق
 إعداد تقاریر تدقیق (سواء بشكل داخلي مستقل أو خارجي) یتم رفعھا إلى لجنة التدقیق. 

 فرز وتوزیع المھام بشكل مناسب فیما یتعلق بالتنفیذ وتدوین والتفویض والمطابقة ومھام التأكید ذات الصلة. .9
ً تغطیة كاملة لألنشطة ة، بالتعاون مع تتحمل اللجن .10 لجنة التدقیق، مسؤولیة تحدید نطاق إجراءات التدقیق الصارمة متضمنا

 االستثماریة بھدف تحدید نقاط الضعف في الرقابة الداخلیة وأوجھ القصور في النظام التشغیلي في الوقت المناسب. 
 لھا. وذلك في الحد الذي یجیزھا القانونحھا مجلس اإلدارة للجنة القیام بأیة أنشطة أخرى أو ممارسة أیة سلطات أخرى یمن .11

 

  :لجنة اإلستثمار. اجتماعات د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حضر     اعتذار عن الحضور  

  اإلستثماركافآت مالیة أو بدالت عن حضور جلسات لجنة أي میوجد ال. 
 

 
 

ستقالل الكافي منح االتُ وإنشاء دائرة الرقابة الداخلیة  30/01/2012المنعقد بتاریخ  1/2012جتماعھ رقم ر مجلس اإلدارة في اقر
 ألداء مھامھا وتتبع مجلس اإلدارة. 

 
 الرقابة الداخلیة  .1

 تعریفھا  أ. 
واإلدارة والموظفین والتي تھدف إلى توفیر ضمانات معقولة الرقابة الداخلیة ھي العملیة التي یقوم بھا مجلس إدارة دار التأمین 

 من الفعالیة والكفاءة لتلبیة مختلف األھداف التشغیلیة والمالیة.
 

لمسؤولة عن تأسیس عملیات جمیع مستویات اإلدارة في دار التأمین (اإلدارة العلیا، المدراء التنفیذیین، اإلداریین واإلدارات) ھي ا
أھدافھا المالیة، ولمساعدتھا على تحقیق رسالتھا، ولتقلیل المخاطر  الوصول إلىللحفاظ على الشركة ودعمھا في الداخلیة  الرقابة

 على نحو أكثر فعالیة للتعامل مع التغییر.

 2االجتماع 
22/12/2021 

 1االجتماع 
 رقم االجتماع والتاریخ 23/05/2021

 األعضاء  
  السیدة / علیاء عبدهللا المزروعي 
  السید  / محمد عبدهللا جمعة القبیسي 
   الفھیم / عبدالمجید اسماعیل السید 
  السید  /  جاسم مبارك مسعود الظاھري 
  السید  / رامان تیرونیلفیلي كومبوسوامي 
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والقرارات لتزام الشركة والعاملین فیھا بأحكام القوانین واألنظمة اتطبیق قواعد الحوكمة فیھا على نحو سلیم، والتحقق من  وكذلك
خلیة ومراجعة البیانات المالیة التي تعرض على اإلدارة العلیا بالشركة االمعمول بھا والتي تنظم عملھا والسیاسات واإلجراءات الد

 والتي تستخدم في إعداد القوائم المالیة.
 

 لرقابة الداخلیة.، ویتولى تطبیق ھذا النظام إدارة مختصة بابة الداخلیة من قبل مجلس اإلدارةصدر نظام الرقا
 
 من خالل لجنة التدقیق.  ستقالل الكافي ألداء مھامھا وتتبع مجلس اإلدارةدارة الرقابة الداخلیة تتمتع باالإن إ 
 

  ھاب. ھدف
 وصف موحد لتقییم نھج ونظم الرقابة الداخلیة التي صممت من قبل اإلدارة:

 والنتائج المرجوةغایتھا وأھدافھا و فیر الضمانات لتحقیق مھمة الشركةتو 
  االلتزام بالقوانین واللوائح 
  خدمة وعمل الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر كأساس مشترك لإلدارة والمدراء والھیئات التنظیمیة والموظفین داخل

 المؤسسة  
 السماح للشركة أن تعرض بدقة النجاحات والنتائج إلى العامة والجھات األخرى المھتمة 

 
 مراجعة السنویة العناصر التالیة:تشمل مھامھا وال

 عناصر الرقابة األساسیة بما فیھا الرقابة على الشؤون المالیة والعملیات وإدارة المخاطر 
  ستجابة االالتغیرات التي طرأت منذ المراجعة السنویة األخیرة على طبیعة ومدى المخاطر الرئیسیة وقدرة الشركة على

 جیةللتغیرات في أعمالھا والبیئة الخار
 نطاق ونوعیة الرقابة المستمرة من مجلس اإلدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلیة وعمل المدققین الداخلیین 
  عدد مرات إبالغ المجلس أو لجانھ بنتائج أعمال الرقابة لتمكینھ من تقییم وضع الرقابة الداخلیة في الشركة وفعالیة إدارة

 المخاطر
  أن تؤثر رئة غیر متوقعة وقد أثرت أو یمكن نظام الرقابة التي تم اكتشافھا أو ظروف طاحاالت اإلخفاق أو الضعف في

 بشكل جوھري على األداء أو الوضع المالي للشركة
 فعالیة عملیات الشركة المتعلقة بإعداد التقاریر المالیة والتقید بقواعد اإلدراج واإلفصاح 
 التأكد من فصل المھام 
 التحقق من األصول الثابتة 
 متابعة الصالحیات والتفویضات لإلدارة 
 
 عناصر الرقابة الداخلیة: .2

 
 الرقابة البیئیة:  .أ
 الوعي الرقابي  في اقویً  افالرقابة البیئیة توفر االنضباط والھیكل التنظیمي وتؤثر تأثیرً  ،الرقابة البیئیة تحدد نمط المؤسسة

 لدى الناس داخل المؤسسة
  فلسفة وأسلوب التشغیل وكذلك األولویات واالتجاھات التي تقدمھا المؤسسةالرقابة داخل دار التأمین تبدأ مع 
 من العوامل الرئیسیة للرقابة البیئیة أنھا تشمل النزاھة والقیم األخالقیة وكفاءة الموظفین 

 
 تقییم المخاطر:   .ب
  أھدافھا التشغیلیة والمالیةتقییم المخاطر ھو تحدید وتحلیل المخاطر ذات الصلة والتي قد تمنع اإلدارة من تحقیق 
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   َمستویات األنشطة، الھیكل التنظیمي،/أنواع العملیات إلىناد ستمون المخاطر باالمدراء األعمال في دار التأمین یقی 
 الموظفین والمواقف داخل اإلدارة

 
ت والحوافز وإنشاء وظیفة المكافآلجنة نشاء مراقبة لألنشطة من لجان مختلفة مثل التدقیق ولجنة المخاطر وإ: مراقبة األنشطة
 وضع سیاسات وإجراءات لضمان تنفیذ توجیھات اإلدارة. ومستقلة للرقابة. 

 

 جراءاتاإلواستكمال ھذه ضوابط النظام ومدراء الشركة والموظفین من جمیع المستویات یدركون سیاسات وإجراءات دار التأمین، 
 والضوابط.

المــــــــعلومات ذات الصلة ویجب أن تكون ضمن الشكل واإلطار الزمني الذي یـــــــــمّكن : یجب تحدید المعلومات واالتصاالت
 اإلدارة والموظفین من تحّمل مسؤولیاتھم.

المدراء في دار التأمین لدیھم خطوط واضحة من التواصل بین اإلدارات والمھام المركزیة وكذلك بین اإلدارة والموظفین، وقد تم 
المطلوبة التخاذ القرارات الالزمة إلدارة وتحسین العملیة  MISمة وتنفیذھا بشكل فعال ویجري استعراض تقاریر تفعیل نظم مالئ
  عند الضرورة.

 
ن دراء التنفیذیین والموظفین مسؤولوإن إدارة دار التأمین، والم : الرقابة ھي عملیة تقییم جودة نظام الرقابة الداخلیة والعملیات.الرقابة

 أعمال التدقیق الداخلي تؤكد على ما تقدم من خالل ھذه الضوابط. إن تنفیذ األنشطة والعملیات واألھداف. عن مراقبة
 

 أھداف الرقابة الداخلیة: .3
 

 أسست اإلدارة أھداف الرقابة الداخلیة لتقییم فعالیة نطاق المخاطر المحتملة.
 دار التأمین:وفیما یلي األھداف الرئیسیة للرقابة الداخلیة التي تنطبق على 

 الدقة في البیانات المالیة 
 صحة المعامالت 
 توقیت واكتمال تنفیذ المعامالت 
 االلتزام بالقوانین واللوائح المعمول بھا والسیاسات واإلجراءات 
 
 :أنشطة الرقابة الداخلیة .4
 

 وفیما یلي أنشطة الرقابة الداخلیة والتي ھي األدوات المستخدمة في تحقیق ھذه األھداف:
 

مین مدونة سلوك لضبط السلوك داخل اإلدارات وھذا أساسي وال غنى عنھ في وضع ضوابط نفذت دار التأ إنشاء بیئة واعیة للرقابة:
لمعمول بھا داخلیة سلیمة. إدارة دار التامین تضمن أن یتم تدریب الموظفین بشكل صحیح، ومعرفة القواعد واللوائح والقوانین ا

 العوامل ھي السمات الرئیسیة لبیئة رقابیة جیدة وواعیة في دار التأمین. .واإلجراءاتالسیاسات باإلضافة إلى 
 

مھم للمراقبة.  ھا ھو نشاطوتسجیل المعامالت وإلغائ: إن الفصل بین وظائف معینة مثل التجھیز والصالحیات الفصل بین الواجبات
ة، ومع ذلك، یتم بذل كل جھد ممكن من قبل المدراء للتأكد من أن كمیة الفصل الممكنة داخل كل دائرة یعتمد على حجم وھیكل الدائر

 ً  ال یملك السیطرة على جمیع أجزاء العملیة. اواحدً  شخصا
 

 : الموافقة على التفویض والمسؤولیات داخل دار التأمین مقتصرة على عدد قلیل من األشخاص. ترخیص/الموافقة على العملیات
وافق علیھ من قبل مجلس اإلدارة، حتى كلمات السر ونظام التحكم فیھا مراقبة ومسیطر یبوضوح وتم توثیقھ یوأي تفویض للسلطة 

 علیھا وتتم مراجعة جمیع الوثائق الداعمة للتأكد من اكتمالھا وصحتھا ودقتھا.
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ضمانات تكفل المساءلة ن عن الرقابة الفعلیة لألصول داخل اإلدارة. وقد زودت بالمدراء ھم المسؤولو المراقبة المادیة لألصول:

 الصحیحة لألصول. 

مراقبة األنشطة التي تشمل مراجعة البیانات المالیة، ودائرة الدورات الداعمة والتقییمات الداخلیة وتقاریر نظم المعلومات  الرقابة:
 خارجي. ھذا اإلطار یخضع لمراجعة سنویة أو بحسب ما تقتضیھ الضرورة.ال /داخليالتدقیق الاإلداریة و

 

كبیرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنھا في التقاریر والحسابات  كیفیة تعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع أیة مشاكل .5
 :السنویة

 
وإعالم اإلدارة  لجنة التدقیقإبالغ وذلك من خالل ستقاللیة وموضوعیة اب تتعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع أیة مشاكل كبیرة بالشركة

تقوم لجنة  .وعدم تكرارھا معالجة المشكلة الخطوات الالزمة من أجلاح بقترواالالعلیا في الشركة بالمشكلة والمخاطر المحتملة 
مع  ةوتقوم إدارة الرقابة الداخلیة بالمتابع بلالتأكد من عدم تكرارھا في المستقات الالزمة لمعالجة ھذه المشكلة وتخاذ القراراالتدقیق ب

 جراءات والقرارات المتخذة.للتأكد من تنفیذ اإل واإلدارات التابعة لھا اإلدارة العلیا
 

 . 2021عام الصادف الشركة أیة مشاكل كبیرة خالل تلم والجدیر بالذكر بأنھ 
 

حاصل وھو  2013أكتوبر  27منذ في الشركة  مسؤول االمتثالو منصب مدیر إدارة الرقابة الداخلیة السید/ شارل جاك حجتیان یشغل
 في مجال التدقیق الداخلي ةسن عشر ثالثة أكثر من على شھادة ماجیستیر في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانیة األمیركیة. لدیھ خبرة

لدى البنوك وشركات التأمین في لبنان والیمن واإلمارات العربیة المتحدة. عمل كقائم بأعمال رئیس التدقیق الداخلي في  واالمتثال
  وشركة ترست یمن للتأمین وإعادة التأمین. (لبنان) شركة ترست كومبس للتأمین

 
ركة والمراجعة الدوریة المنتظمة لھذا النظام وفعالیتھ یقر مجلس إدارة دار التأمین بمسؤولیتھ عن تطبیق نظام الرقابة الداخلیة بالش

اعتماد بشأن  2020ر.م) لسنة /03قرار رئیس مجلس ادارة الھیئة رقم ( عن المجلس وبما ینسجم مع من خالل لجنة التدقیق المنبثقة
 .حوكمة الشركات المساھمة العامةدلیل 

 
 لمجلس إدارة الشركة.عدد التقاریر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلیة  .6

 .2021من إدارة الرقابة الداخلیة في  ینریرتقتم إصدار 
 

 
 
 

.2021ي مخالفات خالل العام رتكاب ألم یتم ا  
 
 
 
 
 
 

 المخالفات المرتكبة خالل السنة المالیة  – 10
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على تطبیق استراتیجیة فعّالة للمساھمة في تنمیة المجتمع المحلي  حرصت دار التأمین منذ تأسیسھا ،رسالتھا المجتمعیة انطالقًا من
وتساھم في الحلول  والحفاظ على البیئة، فأصبحت من الشركات الرائدة في مجال دعم وخدمة المجتمع الذي تعمل فیھ وتتفاعل معھ

في العدید من النشاطات االجتماعیة والتوعویة التي تعود بالمنفعة  دار التأمین شاركت تدعم تنمیة المجتمع وتطوره.المستدامة التي 
 العامة على البیئة والمجتمع وتساھم في تأسیس قیم التطوع والعطاء. 

 

التأمین شركة التأمین األولى والوحیدة  كانت دار الجائحة، في إطار الجھود المبذولة لدعم المجتمع بشكل مستمر، ال سیما خالل فترة
في اإلمارات العربیة المتحدة. تم  اللقاحت لألشخاص الذین تلقوا المركبا٪ على وثائق تأمین  35التي أعلنت أنھا ستقدم خصًما بنسبة 

األولویة لصحة وسالمة  ونعطيود نقوم بدورنا وندعم ھذه الجھ ،في تطعیم البالد، وفي المقابل الدولةإنشاء ھذه البادرة لإلشادة بجھود 
  المجتمع.

٪ على تأمین المركبات لضباط الشرطة 50دار التأمین خصًما بنسبة  تمكجزء من مبادرة "صندوق اإلمارات، وطن اإلنسانیة"، قدّ 
ة، وكبار والجیش، عمال الدفاع المدني، العاملین في القطاع الصحي، متطوعي الھالل األحمر، أشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاص

  السن لدعم أبطالنا وكل من واجھ التحدیات في ھذه األوقات الصعبة.

 كلفي  وفصل الكھرباء ألضواءإطفاء اشاركت دار التأمین ھذا العام، كما ھو الحال في كل عام، في مبادرة ساعة األرض حیث تم 
وكانت مشاركتنا لفتة بسیطة تمثل التزامنا بالحفاظ  بشكل أسرع مما یمكن أن تتكیف معھ الطبیعة، یتغیّر مناخ األرضإن الفروع. 

  على البیئة قدر اإلمكان من خالل إعادة تدویر الورق ودعم البدائل الموفرة للطاقة.

لطالب المحلیین والوافدین في السنة امن خاللھ  تمّكن يطورت برنامج تدریبفمجتمع، الفي دعم شباب  اً كبیراً دور بت دار التأمینلع
. خالل فترة التدریب، تعّرف الطالب على العملیات الیومیة للشركة، والتقوا بالموظفین الذین التسجیل فیھالجامعیة الثالثة أو الرابعة 

  الشركة. وقیمقاموا بتوجیھھم، وتعّرفوا على ثقافة 

، المركباتتأمین  وثائق٪ على 50خصم لجمیع المعلمین بنسبة  عن دار التأمین علنتأاحتفاًال بیوم المعلمین اإلماراتیین في أكتوبر، 
  جھودھم الشاقة في توجیھ وتعلیم جیل المستقبل. لكلكعربون تقدیر 

مبادرة اجتماعیة تھدف إلى تطویر الترابط االجتماعي والحفاظ على روابط التضامن  ،ھشراكة مع فزعالدار التأمین  باإلضافة، جددت
من دار التأمین من خالل  المركباتتأمین  وثائق" االستفادة من عروض ھالة داخل المجتمع اإلماراتي. یمكن ألعضاء "فزعالفعّ 

  " الخاصة بھم في أي من فروع دار التأمین في جمیع أنحاء اإلمارات العربیة المتحدة.ھإظھار بطاقة عضویة "فزع

٪ على 50ارات العربیة المتحدة، أطلقت دار التأمین عرًضا احتفالیًا یتضمن خصًما بنسبة بمناسبة العید الوطني الخمسین لدولة اإلم
  یوًما. 50وثائق تأمین المركبات، ساري المفعول مدة 
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 بالدرھم. 2021 دیسمبر 31وحتى   2021ینایر  1من حسب اإلغالقات الشھریة بیان حركة سعر السھم  .أ
 

 
 

 قطاع التأمین: السوق العام ومؤشر داء السھم مقارنة بمؤشربیان أ .ب
 
 
  

 الشھر األعلى األدنى اإلغالق
 ینایر 0.808 0.808 0.808
 فبرایر 0.808 0.808 0.808
 مارس 0.808 0.808 0.808
 أبریل 0.808 0.808 0.808
 مایو 0.808 0.808 0.808
 یونیو 0.79 0.79 0.79
 یولیو 0.79 0.79 0.79
 أغسطس 0.79 0.79 0.79
 سبتمبر 0.79 0.79 0.79
 أكتوبر 0.908 0.79 0.908
 نوفمبر 0.908 0.908 0.908
 دیسمبر 0.908 0.908 0.908

 معلومات عامة  -12
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على  2021دیسمبر  31أسھم دار التأمین مدرجة بسوق أبوظبي لألوراق المالیة وكان توزیع ملكیة المساھمین كما في  .ج
 النحو التالي:

 

 نسبة األسھم المملوكة تصنیف المساھم م
 المجموع حكومة شركات أفراد  

 %98.78 %0.84 %90.07 %7.87 محلي 1
 %1.01 %0.00 %0.08 %0.93 عربي 2
 %0.21 %0.00 %0.18 %0.03 أجنبي 3

 %100 %0.84 %90.33 %8.83 المجموع 
 

حسب  2021دیسمبر  31 ونسب ملكیاتھم كما في الشركة% أو أكثر من رأس مال 5الذین یملكون المساھمین بیان ب .د
 الجدول التالي:

 
 

 IH -دار التأمین 
 أفراد  شركات حكومات مالك األسھم عدد األسھم المملوكة نسبة الملكیة

 دار التمویل ش.م.ع 54,175,000 0.00% 45.61% 0.00%
 المزروعي لالستثمار ذ.م.م 35,000,000 0.00% 29.47% 0.00%
 المجموع 89,175,000 0.00% 75.08% 0.00%

 
 

 حسب الجدول التالي: 31/12/2021ا لحجم الملكیة كما في بیان بكیفیة توزیع المساھمین وفقً  .ه
 

نسبة األسھم المملوكة من 
 م ملكیة األسھم (سھم) عدد المساھمین عدد األسھم المملوكة رأس المال

 1 أقل من 50,000 29 659,260 0.56%
 2  500,000إلى أقل من   50,000من  17 1,815,252 1.53%

 3 5,000,000إلى أقل من  500,000من  17 21,443,166 18.05%

 4  5,000,000أكثر من  3 94,862,822 79.86%
100% 500,780,118   المجموع 66 

 

 بیان باإلجراءات التي تم اتخاذھا بشأن ضوابط عالقات المستثمرین: .و
  

 .ضوابط عالقات المستثمرین قامت الشركة باالمتثال للمتطلبات االلزامیة بشأن  -
 :اسم مسؤول عالقات المستثمرین و بیانات التواصل معھ  تعیین مسؤول مختص بإدارة عالقات المستثمرین.  -

 
 عمرو ھنداويالسید /  •
 أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 129921دار التأمین ش.م.ع. مبنى أرجوان، شارع زاید األول، الخالدیة ص.ب:  •
 +97124934800:    الھاتف •
 +971506745487:  الھاتف المتحرك •
 amr.h@insurancehouse.aeالبرید اإللكتروني   :  •
 +97124934400:   اكسالف •

 

tel:97124934800
tel:971506745487
mailto:amr.h@insurancehouse.ae
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 :الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرینإنشاء قسم مخصص لعالقات المستثمرین على الموقع اإللكتروني للشركة.   -
http://www.insurancehouse.ae/ar/TopMenu/Arabic/arInvestorelat.html 

 
 واإلجراءات المتخذة بشأنھا. 2021بیان بالقرارات الخاصة التي تم عرضھا في الجمعیة العمومیة المنعقد خالل عام  ز.

 التالیة:صدرت القرارات الخاصة  2021ابریل  12اجتماع الجمعیة العمومیة الُمنعقد بتاریخ خالل 
) 26الموافقة على تعدیل بعض مواد عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم ( -

 في شأن الشركات التجاریة. 2015) لسنة 2بشأن تعدیل القانون االتحادي رقم ( 2020لسنة 
 فاقیات التالیة:الموافقة على تجدید التعاقد مع جھات ذات عالقة بالنسبة لالت -

 اتفاقیة تعھید خدمات مع دار التمویل ش.م.ع لمدة ثالث سنوات. •
 اتفاقیة تعھید خدمات (إدارة استثمار) مع أف أتش كابیتال ش.م.خ لمدة ثالث سنوات. •

% من حصة 100% الى 20الموافقة على التعامالت مع أطراف ذات عالقة مع دار التمویل ش.م.ع وعلى بیع نسبة   -
 في المبنى التجاري في شارع الدفاع في أبوظبي.الشركة 

 

 وتاریخ تعینھ. مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة إسم .ح

 لینا األعرج /اآلنسة •
 09/11/2020: اتاریخ تعیینھ

 
  :2021صادفت الشركة خالل العام باألحداث الجوھریة واإلفصاحات الھامة التي  بیان تفصیلي .ط
 

 
  التصنیف الذي حصلت علیھ في العام السابق من قِبل دار التأمین (ش.م.ع) على حافظتAM Best  وكالة)

 التصنیف اإلئتماني العالمیة) والذي ھو كالتالي:
 ) ر جید) للجدارة المالیة مع نظرة ( B)) طویل األجل وعلى تصنیف ائتماني (+BBB-تصنیف ائتماني للُمصدِّ

 مستقبلیة مستقرة لكلیھما.
  من رأس المال. %4توزیع أربـاح نقدیة بنسبة 
 نقاط تاتش بوینتس.ي حملة لكسب واستبدال شاركت دار التأمین مع بنك أبوظبي التجاري ف 

 
% أو أكثر من رأس مال 5والتي تساوي  2021بیان بالصفقات التي قامت بھا الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام  .ي

 الشركة.
 

توضیح طبیعة  بیان بالطرف ذو العالقة م
 قیمة التعامل نوع التعامل العالقة

 6,000,000 الرسوم االداریة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 1
 73،000،000  ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 2
مستردة ودیعة ثابتة شركة حلیفة دار التمویل ش.م.ع 3  79،000،000 
اسھممبیعات  شركة حلیفة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م 4  6،420،016 

 

 

http://www.insurancehouse.ae/ar/TopMenu/Arabic/arInvestorelat.html
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 :2021، 2020، 2019 بنھایة األعوامبیان نسبة التوطین في الشركة  .ك
 

 ً لمبادرات التوطین التي أطلقتھا الحكومة، أعلنت دار التأمین عن إطالق فرص عمل جدیدة لجذب الكوادر الوطنیة  دعما
لتمثیل التزامھا بدعم مبادرات التنمیة واستكمال دعمھا لسیاسات التوطین. وبناء على ذلك، قامت دار التأمین بتوظیف وتدریب 

 .ب اإلداریة في الشركةالمواھب الوطنیة لتمكینھا من تولي المناص
 

 ،2019خالل سنة % 15في دار التأمین وصلت نسبة التوطین 
 ،2020خالل سنة % 16في دار التأمین وصلت نسبة التوطین 
 وتعمل الشركة على زیادة ھذه النسبة. 2021خالل سنة % 15في دار التأمین وصلت نسبة التوطین 

 
 .2021بیان بالمشاریع والمبادرات االبتكاریة التي قامت بھا الشركة أو جاري تطویرھا خالل العام  .ل
 

، إال أن الشركة قد قامت بالتوعیة الثقافیة التأمینیة وكذلك الصحیة 2021لم تقم الشركة بتنفیذ مشاریع أو مبادارت ابتكاریة خالل العام 
 ل التواصل اإلجتماعي المختلفة لدى الشركة.واألمان على الطریق وذلك من خالل وسائ

 
 موقعالن بسوق األسھم من خالل شبكة المعلومات على وكذلك المتعاملیلمصالح التجاریة سیتاح تقریر الحوكمة للمساھمین وأصحاب ا

من منطلق الحرص  ھیئة األوراق المالیة والسلع وكذلك سوق أبوظبي لألوراق المالیة، وذلكلكتروني الخاص بالشركة وموقع اإل
 ستفسار.استعداد ألي ان اإلدارة على ھذا وإ ،یة وبحسب متطلبات الحوكمةعلى اإلفصاح والشفاف

 
 

توقیع رئیس لجنة الترشیحات  توقیع رئیس لجنة التدقیق توقیع رئیس مجلس اإلدارة
 والمكافآت

 توقیع مدیر إدارة الرقابة الداخلیة
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ا�دارة استدامة   تقرير 
االجتماعية البيئية 
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تقـــــــــرير 
الَحوكمة البيئّيـــــة 

واالجتــماعّيــــة 
وَحوكمـة الّشركات 

لعام 2021
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تقرير الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين لعام 2021 تقرير الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين لعام 2021

نــا قــد عملنــا كفريــٍق واحــٍد ُبغيــة  أّثــر فيــروس كورونــا  »كوفيــد 19« علــى أهدافنــا بشــأن الســتدامة، إّل أنَّ
الوصــول إلــى هدفنــا،  وليــس هــذا فَحســب، بــل إّن العمــل بهــذه الــّروح قــد ســاَهم فــي توجيــه نهجنــا ِتجــاه 
ــبة  ــة والُمناس ــة الّصحيح ــق القيم ــان َخل ــى ضم ــاَعد عل ــا س ــا مّم ــن لدين ــاء والموّظفي ــات الُعم ــز عاق تعزي

ألعمالنــا والمجتمعــات التــي نخدمهــا لبنــاء محافــظ تقــوم علــى أســاٍس متيــٍن.

ــر  ــركة األكث ــح الّش ــي ُنصِب ــام 2021 َك ــي ع ــدها ف ــي ننُش ــتدامة الت ــداف الس ــع أه ــن وض ــادت دار التأمي أع
ــي  ــرت ف ــٍة أّث ــراٍت جذرّي ــن تغّي ــام 2021 م ــِهده ع ــا ش ــم مّم ــى الّرغ ــن. وعل ــاع الّتأمي ــي قط ــؤولّية ف مس
ــٍح بقيمــة 9.520 مليــون درهــٍم إماراتــيٍّ  القواعــد واألدوار بالّنســبة للجميــع، ســّجلت دار التأميــن صافــي رب
ُمقاَرنــًة بمبلــغ 10.89 مليــون درهــٍم إماراتــيٍّ كانــت قــد ســّجلته الّشــركة فــي العــام الّســابق. وبالّنظــر إلــى 
ــٍو  ــا لنم ــا متيًن ــن أساًس ــًدا يؤمِّ ــا وجّي ــك أداًء مرًن ــد ذل ــام، ُيَع ــال الع ــت خ ــي داَم ــات الت ــات والّصعوب الضطراَب

ــب. ــي المســتقبل القري ــاح ف قــويٍّ ُمســتداٍم لألرب

ر إجمالــي األقســاط الُمكتَتبــة خــال عــام 2021 بواقــع 207.31 مليــون درهــٍم إماراتــيٍّ ُمقارنــًة باكِتتــاٍب  وُقــدِّ
بقيمــة 217.37 مليــون درهــٍم إماراتــيٍّ خــال العــام الّســابق، بينمــا انخَفــض صافــي أقســاط الّتأميــن 
الُمكتَســبة فــي عــام 2021 قليــًا حيــث بَلــغ 134.43مليــون درهــٍم إماراتــيٍّ  ُمقارنــًة بمبلــغ 150.17 مليــون 
ــدة خــال عــام  درهــٍم إماراتــيٍّ فــي العــام الّســابق. وفــي الوقــت ذاتــه، تــّم احتــواء صافــي المطالبــات الُمتكبَّ
2021 ِعنــد 66.64 مليــون درهــٍم إماراتــيٍّ ُمقارنــًة بمبلــغ 84.21  مليــون درهــٍم إماراتــيٍّ فــي العــام الّســابق.

ــَرز األحــداث األخــرى التــي شــِهدها عــام 2021، إْذ جــاء تصنيفهــا  وكان الّتصنيــف الئتمانــي للّشــركة مــن أب
الئتمانــي الســتثماري طويــل األجــل بدرجــة اســتثمارّية “BBB-” بينمــا جــاء تصنيــف قــّوة المركــز المالــي 
صــة  للّشــركة بدرجــة “B+” )جّيــد(، بحَســب مــا أّكدتــه وكالــة “إيــه. أم. بيســت” »A.M. Best« العالمّيــة الُمتخصِّ

فــي الّتصنيــف الئتمانــي، فــي الّربــع الّرابــع مــن عــام 2021.

ــك  ــي تل ــى أْن تجن ــات، عل ــض المصروف ــات وتخفي ــيد الّنفق ــّدٍة لَترش ــٍر ع ــرة تدابي ــى ُمباَش ــركة إل ــاَدرت الّش ب
ــام 2022.  ــي ع ــه ف ــاٍم بأكَمل ــى ع ــا عل ــن أثره ــا ويتبّي ــر ثماره الّتدابي

بيان الّرئيس الّتنفيذي لدار التأمين بالَموضوعات الباِرزة
لمحة عن دار التأمين

موضوعات الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين
َنهج الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين

أهداف الحوكمة البيئّيـــــة واالجتـــماعّية وحوكمة الّشركات
مة محفظة األعمال الُمدعَّ

الّتوزيع الُمنتِظم ألرباح األسُهم على الُمساِهمين في 2021
التصنيف االئتماني لعام 2021

فيروس كورونا »كوفيد 19«
مكافحة الّرشوة والفساد

نة قواعد الّسلوك ُمدوَّ
مكافحة االحتيال

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
منع تسّرب البيانات - جاهزّية األمن الّسيبراني

العالقات مع العمالء
مسـؤولّية اختيـار الكــواِدر الُمناِسبـة

ُمشاركة الموّظفين
دوران الموّظفين

الّتوطين
الّتدريب والّتطوير

»LINKEDIN LEARNING« منصة لينكد إن ليرننج
الّتنّوع والّشمولّية

المرأة في ريادة األعمال
الّسالمة في مكان العمل
َتقدير موّظفي دار التأمين

االحتفال باليوم الوطني
شراكة مع ترافلر باس

المسؤولّية المجتمعّية للّشركات )التبّرع بالّدم(
شراكة استراتيجّية

ساعة األرض
فيروس كورونا »كوفيد 19«

برنامج الّتدريب الّداخلي في دار التأمين
الحوكمة وإدارة المخاطر

البيئة
حوكمة الّشركات

الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات
فعالية إدارة المخاطر

ه األخضر« “Go Green” )استراتيجّية مجلس اإلدارة( ُمبادرة »الّتوجُّ
استراتيجّية دار التأمين
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ــتثناء  ــن باس ــول الّتأمي ــن حل ــة م م باق ــدِّ ــن، وُتق ــاع الّتأمي ــي قط ــل ف ــركة تعَم ــي ش ــن ش.م.ع. ه دار التأمي
الّتأميــن علــى الحيــاة؛ إْذ ُتمــاِرس نشــاطها مــن خــال قطاعيــن مــن األعمــال، وُهمــا: الكِتتــاب فــي أعمــال 
َســت الّشــركة فــي عــام 2010، ويَقــع مقّرها الّرئيســي فــي أبوظبي،  الّتأميــن العاّمــة والســتثمارات. وقــد ُأسِّ

دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة.

ــع  ــب م ــا يتناَس ــركات بم ــراد والّش ــن لألف ــات الّتأمي ــات وخدم ــن منتج ــًة م ع ــًة ُمتنوِّ ــن باق م دار التأمي ــدِّ ُنق
الُمتطّلبــات المحلّيــة والتــي َتفــي بالمعاييــر الّدولّيــة وتتماشــى معهــا. وهدفنــا هــو أْن نتمّكــن مــن تقديــم 
الخدمــات إلــى مجموعــٍة ُمتزاِيــدٍة مــن طالبــي وثائــق الّتأميــن؛ إْذ نفَخــر بتقديــم باقــٍة مــن خدمــات الّتغطيــة 
يًصــا لتلبيــة الحتياجــات الّتأمينّيــة لعمائنــا كاّفــة، بمــا يشــَمل خدمــات الّتأميــن مــن  مــة خصِّ الّتأمينّيــة الُمصمَّ

صــة. ــة والُمتخصِّ الفئَتيــن الّتقليدّي

لمحة عن دار التأمين
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َموضوعات الحوكمة البيئّية واالجتماعّية
وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين

فيروس كورونا  
»كوفيد 19« 

ُمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

ُمشاركة 
الموّظفين

الّتنّوع 
والّشمولّية

إدارة
المخاطر

نة قواِعد  ُمدوَّ
الّسلوك

دوران 
الّتوطينالموّظفين

الُمشاركة 
في المسائل 

المناخّية

الطاقة 
واالنبعاثات

ُمكافحة 
االحتيال

العالقات مع 
الُعمالء

ُمكافحة الّرشوة 
والفساد

منع تسريب البيانات – 
جاهزّية األمن الّسيبراني

الّتدريب
والّتطوير

الّسالمة
في مكان العمل

استهالك
الورق

البصمة الكربونية 
لمحفظتنا 

االستثمارية

حوكمة 
الّشركات

استراتيجّية 
مجلس اإلدارة 

- محفظة األعمال المدّعمة
- مسؤولّية اختيار الكوادر الُمناِسبة

- المسؤولّية والخدمات المجتمعّية
- الحوكمة وإدارة المخاطر

ــن والعمــاء  ــك تعليقــات الموظفي ــن، وكذل ــن والخارجّيي ــواِردة مــن أصحــاب المصلحــة الّداخليي ــة وحوكمــة الّشــركات فــي الّتعليقــات ال ــة والجتماعّي ــر فريــق عمــل الحوكمــة البيئّي َينُظ
ــا للعمــل  ــز علــى الّنمــو، بينمــا ُنواِصــل جهودن ــة رئيســّية ُتحفِّ د فريــق العمــل الموضوعــات الــواِردة أدنــاه باعتبارهــا دوافــع هيكلّي ــه، فــي عــام 2021، حــدَّ ــة، غيــر أنَّ والجهــات الّتنظيمّي

بصــورٍة ُمســَتدامٍة، وهــو مــا ســَنعِرض إليــه بالمناقشــة فــي أقســاٍم مــن هــذا الّتقريــر.

قــة بالحوكمــة البيئّيــة والجتماعيــة وحوكمــة الّشــركات فــي دار التأميــن أصحــاب المصلحــة الّداخلّييــن والخارجّييــن، بمــا  َتســتهِدف الجهــود والقيمــة الُمتعلِّ
ُيمِكــن معــه القيــام بعملّياتنــا بصــورٍة أفضــٍل، األمــر الــذي مــن شــأنه أْن ُيســِفر بــدوره عــن تحقيــق الّنجــاح فــي محفظــة أعمــال الّتأميــن الخاّصــة بنــا فــي 

دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة، والوفــاء بالَوعــد الــذي قَطعتــه الّشــركة علــى نفســها ِتجــاه ُعمائنــا.

نا ُنواِجه في أعمالنا تحّديات الستدامة، والتي تسَمح لنا بإدارة مجالت رئيسّية من األثر الّتشغيلي لدينا في أربعة موضوعات: َغير أنَّ

َنهج الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين
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أهــــداف الَحوكمة 
البيئّية واالجتماعّية 

وَحوكمة الّشركات

أهـــداف الّتنمية الُمستدامة
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ُبِنَيــت دار التأميــن علــى ُأســٍس متينــٍة مــن الســتقرار والّثقــة وِقَيــم َدعم محَفظة األعمال
ــز، لُتضيــف بذلــك معاييــر حيوّيــة فــي مجــال الّتأميــن، كالّســرعة  الّتميُّ
ــزة والقيمــة الُمضافــة، اإللتــزام  فــي المعالجــة والعنايــة الُمتميِّ
ــن  ــا م ــا لعمائن ــٍة والتباًس ــر صعوب ــات األكث ــة الحتياج ــم، وتلبي الدائ
خــال تقديــم باقــٍة واســعٍة مــن وثائــق الّتأميــن التــي تشــَمل –دون 
حصــٍر أو قيــٍد– تأميــن المركبــات والّتأميــن الهندســي والتأميــن ضــّد 
الحريــق وتأميــن الصحــي الجماعــي والتأميــن البحــري والتأميــن 
الطبــي والتأميــن الّشــخصي والتأميــن الجــوي )تأميــن الطيــران( 

ــر. ــا الكثي ــة وغيره ــى الطاق ــن عل والتأمي
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 عام 2021 – المعطيات المالّية
والّتشغيلّية الهاّمة

4.751

4,751

إجمالي األقساط الُمكتَتبة

إجمالي الُمطالبات التي تّم تسويتها

الّربح الّتشغيلي

صافي الّربح

عائد االستثمار

إجمالي األصول

صافي الّربح

عائد االستثمار

إجمالي األصول

األرباح الُمحتَجزة

ُحقوق ملكّية الُمساِهم

207,315

147,137

46,482

9,520

5,053

385,659

0.08

0.00

6%

7.549

149,026

2019

2020

الّتوزيع الُمنتِظم ألرباح األسهم على الُمساِهمين

000’ درهم إماراتيالعام

000’ درهم إماراتي

000’ درهم إماراتي

000’ درهم إماراتي

000’ درهم إماراتي

األداء الّتشغيلي الّسليم

األداء المالي القوي

خلق الّثروة للُمساهمين

خلق الّثروة للُمساهمين

الّتوزيع الُمنتِظم ألرباح األسُهم
على الُمساِهمين في 2021

ــركة  ــا إدارة الّش ــح إليه ــي تطم ــّية الت ــداف األساس ــد األه ــاِهمين أح ــة للُمس ــى قيم ــق أقص ــد تحقي ُيَع
ــادرات  ــن الُمب ــة م ــة متنوع ــال َمجموع ــن ِخ ــدف م ــذا اله ــع ه ــل م عاُم ــّم التَّ ــا؛ إْذ ت ــس إدارته ومجل
ــة  ــوري ِكفاي ــن منظ ــا م ــا وإنتاجيته ــى أرباحه ــاظ عل ــن الِحف ــن م ــت دار التأمي ــي مّكن ــتراتيجّية الت الس
رأس المــال والتمويــل. وبالّتالــي، فقــد َجنــى المســاهمون أربــاح نقدّيــة كافيــة مــن األســهم منــذ إنشــاء 
ــٍد آخــٍر، لــم تكــن حركــة الســوق فــي األســهم ُمناســبة، ومــن الواضــح أنهــا ل  دار التأميــن. وعلــى صعي

ــن. ــدار التأمي ــتقبلية ل ــاق المس ــس اآلف تعك

ومــن هــذا الُمنطلــق، اقترحنــا نحــن فــي دار التأميــن أن يتــم معالجــة هــذا القصــور مــن ِخــال الدخــول 
مباشــرًة فــي الّســوق عــن طريــق “َبرنامــج إعــادة ِشــراء األســهم” ُمقابــل نســبة %10 بحــٍد أقصــى مــن 

لــة فيمــا يلــي: ــا لألهــداف الرئيســية المتمثِّ رأس مالهــا تحقيًق

أ- تأمين سيولة لألسهم.
ب- َتعزيز القيم الممنوحة للُمساِهمين.

ج- استخدام األموال على نحٍو مناسٍب.
د- بناء قيمة إيجابية للقيمة.

ه- رفع الّروح المعنوّية للموّظفين.
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ر”BBB-” طويــل األجــل مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة لــكا التصنيفيــن  حافظــت دار التأميــن )ش.م.ع( علــى تصنيــف ائتمانــي “B+” )جيــد( للجــدارة الماليــة وعلــى تصنيــف ائتمانــي للُمصــدِّ
مــن ِقبــل AM Best، وكالــة التصنيــف الئتمانــي العالميــة.

ر )ICR(، يكشــف هــذا التصنيــف الئتمانــي عــن القــوة الماليــة مــن حيــث مســتوى الســيولة القــوي،  وفقــًا لتصنيــف القــوة الماليــة )FSR( الخــاص بــدار التأميــن والتصنيــف الئتمانــي للُمصــدِّ
والميزانيــة القويــة، واألداء التشــغيلي الفّعــال، واإلدارة المناســبة لمخاطــر المؤسســة.

فيروس كورونا »كوفيد 19«
دي الخدمــات  فــي إطــار اســتمرارّية األعمــال فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد 19«، تعَمــل دار التأميــن علــى دعــم وحمايــة صّحــة موّظفيهــا ومجتمعاتهــا وُمــزوِّ
ــف مــع مــا اســتَجد مــن ظــروٍف وأحــواٍل أثنــاء الجائحــة، تحّولــت األعمــال األساســّية للّشــركة لتصِبــح عــن ُبعــٍد أو فــي ظــروف عمــل مِرنــة وآمنــٍة. كيُّ لديهــا وُعمائهــا. ولغايــات التَّ
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ــّم تحديثهــا واإلعــان عنهــا مــن ِقبــل  ــة لبروتوكــولت الدخــول للعمــل للقواعــد التــي يت ث ــادة وعيهــم، واإلشــارات الُمحدَّ ــا وزي ــا لدعــم موظفين للُمراَســات مــن اإلدارة الُعلي
ــدى دار التأميــن. ــة لدخــول مقــرات العمــل ل ث ــاه علــى البروتوكــولت الُمحدَّ ــى الطــاع أدن ــة، ُيرَج ــلطات المحلّي السُّ

مكافحة الّرشوة والفساد
تضــع دار التأميــن سياســة صارمــة وحازمــة فيمــا يتعّلــق بُمكافحــة الفســاد وَكشــف وَردع حــالت الّرشــوة فــي 
عملّياتهــا؛ إْذ يّتبــع موّظفــو دار التأميــن هــذا المعيــار عالــي المســتوى، وبحَســب ُمقَتضــى الحــال، الُمقاِولــون 
ــة  ــي حال ــن، ف دون الّتابعــون لشــركة التأمي ــورِّ ــيارات والُم ــن ووكالت الّس ــة ووســطاء الّتأمي ــركات الّزميل والّش

الشــتباه فــي عمليــة احتيــال أو الكشــف عنهــا.

ــر علــى األصــول، ُمنخِفضــة وعاليــة القيمــة علــى حــٍد َســواء.  غــم مــن ذلــك، ُيمِكــن لهــذا األمــر أْن يؤثِّ وعلــى الرُّ
ولغايــات سياســة دار التأميــن، تتضّمــن حــالت الحتيــال –علــى ســبيل المثــال ل الحصــر– مــا يلــي:

-1 قبــول أو تقديــم رشــوة أو غيرهــا مــن الخدمــات، َحيــُث يتــّم ذلــك فــي ُماَبســاٍت مــن شــأنها أْن تدَفــع إلــى 
مــة قــد كانــت َترمــي إلــى الّتأثيــر علــى قــراٍر مــا.  الســتنتاج بــأنَّ الهديــة أو الخدمــة الُمقدَّ

دي دار التأميــن أو أي أطــراٍف أخــرى تابعــٍة للّشــركة، علــى أْن  -2 ل َيجــوز قبــول أّي هديــة مــن عمــاء أو ُمــورِّ
ــوع عليهــا شــعار/ شــارة الّشــركة علــى ألَّ  ــذكارات الَمنقــوش/ الَمطب ــا/ الّت ــك فقــط الهداي ُيســَتثنى مــن ذل

تزيــد قيمتهــا عــن 100 درهــٍم إماراتــٍي.
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نة قواعد الّسلوك ُمكافحة االحِتيالُمدوَّ
نــة قواعــد الّســلوك لــدى دار التأميــن إلــى تقديــم بيــان بسياســات وإجــراءات دار التأميــن لمواصلــة  َتهــِدف ُمدوَّ
نــة  ل ُمدوَّ مزاولــة أعمالهــا بطريقــة مناســبة مــن الّناحيَتيــن القانونّيــة واألخاقّيــة. وعلــى هــذا األســاس، ُتشــكِّ
ــادئ  ــوِرد مب ــن، وت ا ل يتجــّزأ مــن سياســات وإجــراءات موظفــي دار التأمي قواعــد الّســلوك هــذه جــزًءا رئيســيًّ

دة فيمــا يتعّلــق بالموضوعــات الّتاليــة: توجيهّيــة ُمحــدَّ

-1 ِقَيم دار التأمين.
-2الدور اإلشرافي لدار التأمين.

-3 تضاُرب المصالح.
4– حماية المعلومات واألصول الخاّصة بشركة دار التأمين.

-5 اللتزام بالقوانين والّلوائح الّتنظيمّية.
-6 انتهاكات الّسياسة: اإلباغ باللتزامات والّضوابط.

ــزام  ــج اللت ــذ برنام ــؤولّية تنفي ــركة بمس ــي الّش ــع موظف ــى جمي ــن إل ــس إدارة دار التأمي ــاء مجل ــَد أعض َعِه
ــلوك  ــد الّس ــة قواع ن ــى  ُمدوَّ ــركة إل ــو الّش ــها موّظف ــي ُيماِرس ــال الت ــطة األعم ــع أنش ــال جمي ــان امتث وضم
بعــة لــدى دار التأميــن، علــى أّل ُيضِعــف هــذا اإلســناد، بــأّي حــاٍل مــن األحــوال،  والّسياســات الُمرتَبطــة بهــا الُمتَّ
نــة قواعــد الّســلوك والّسياســات ذات  أو َينتِقــص مــن مســؤولّية كّل موّظــف عــن ِفهــم واســتيعاب ُمدوَّ
بعــة لــدى دار التأميــن والمتثــال لهــا، كمــا أنــه ل َينتِقــص مــن مســؤولّية كّل ُمشــِرٍف عــن ضمــان  الّصلــة الُمتَّ
ــة  ــات ذات الّصل ــع الّسياس ــلوك وجمي ــد الّس ــة قواع ن ــى ُمدوَّ ــرافه إل ــت إش ــون تح ــن  يعَمل ــال أّي موّظفي امتث
نافــذة المفعــول لــدى دار التأميــن، بمــا فــي ذلــك – دون حصــٍر أو قيــٍد– سياســة العقــود وسياســة الّســامة 
وسياســة الّشــراء وسياســة الّســفر والّترفيــه والّسياســات واإلجــراءات المحاســبّية وسياســة الخصوصّيــة 

ــف. ــة بالّتوظي ق ــرى الُمتعلِّ ــات األخ ــل والّسياس ــرص العم ــؤ ف ــرة وتكاف ــة الهج وسياس

ــا؛ فلــن تقَبــل الّشــركة أو تتســاَهل  ــا وباتًّ ــى دار التأميــن موقًفــا يمَنــع الّتســامح مــع الحتيــال منًعــا نهائيًّ َتتَبنَّ
ليهــا أو عمائهــا أو  مــع أّي احتيــاٍل أو نشــاٍط َتنَتفــي عنــه صفــة الّنزاهــة أو القانونّيــة بيــن موّظفيهــا أو ُمقاوِّ
ديــن تحــت أّي ظــروٍف. هــذا،  مــا َيتَبعهــا مــن المرائيب/الكراجــات أو وســطاء الّتأميــن أو وكالت ســيارات أو الُمورِّ

وتعَمــل دار التأميــن علــى َمنــع الحتيــال مــن خــال أربعــة أمــور:

ــط  ــك الّضواب ــّم توثيــق تل ــُث يت ــال؛ َحي ــع الحتي ــي من ــي ف ــي العامــل األساس ــة: وه ــط الّداخلّي الّضواب  1-
وإبــاغ الموّظفيــن كاّفــًة بهــا، فضــًا عــن تذكيرهــم بصــورٍة دائمــٍة وُمنتظمــٍة بأهمّيــة اللِتــزام بتلــك الّضوابــط 
ــط  ــق الّضواب ــن توثي ــد م ــؤولّية الّتأكُّ ــا، مس ــاق التزاماته ــن نط ــل اإلدارة، ضم ــذا، وتتحمَّ ــا. ه ــال إليه والمتث

ــا. ــاغ به ــورة واإلب ــة المذك الّداخلّي
ــات الّتدقيق/الّرقابــة مــن اإلدارة: يســَتحيل منــع الحتيــال والمخالفــات والَكشــف عنهــا إل مــن  عملّي  2-
ــة  ــات الّتدقيق/الّرقاب ــٍم وُمســتِمٍر. وتنَطــوي عملّي ــٍق دائ ــِرن وجودهــا بتطبي ــة َيقت ــة قوّي ــط داخلّي خــال ضواب
لمســار العمــل علــى أســاس الّضوابــط علــى برنامــج اعِتمــاد بشــأن تفويــض الّصاحيــات حَســب األصــول، وَرصــد 
ومراجعــة اإلبــاغ بالّتجاُوزات/الســتثناءات، واإلحاطــة بالّتغييــرات التــي تطــرأ علــى الموّظفيــن والتــي تتجــاَوز 

نطــاق مــا لديهــم مــن وســائٍل وقــدراٍت.
3- حوكمــة الّشــركات: كُجــزٍء مــن عملّيــة الحوكمــة، مــن المهــم أْن يتــّم الســتمرار فــي خلــق بيئــة ُيمِكــن أْن 
ــل مبــادئ نظــام حوكمــة  يزدهــر فيهــا الوعــي بالمســؤولّية عــن منــع حــالت الحتيــال والكشــف عنهــا. وتتمثَّ

الّشــركات فيمــا يلــي:
 - النفتاح؛ 
- الّنزاهة؛

 - الخضوع للُمساءلة.
-4 َتعزيــز قواعــد الّســلوك: وذلــك مــن خــال إرشــاد الموظفيــن للقيــام بأعمالهــم، بينمــا يقــوم قســم المــوارد 
نــة قواعــد الّســلوك وتقديــم دورات تدريبّيــة قصيــرة  البشــرّية لــدى دار التأميــن بصــورٍة مســتمرٍة بتحســين ُمدوَّ
لجميــع موّظفيهــا مّمــا يعَمــل بــدوره علــى زيــادة الوعــي بيــن أصحــاب المصلحــة الّداخلّييــن. هــذا، وتوِضــُح 
ــن ألصحــاب المصلحــة الخارجّييــن أنَّ دار  نــة قواعــد الّســلوك ماهّيــة الّســلوك األخاقــي المقبــول، كمــا ُتبيِّ ُمدوَّ

التأميــن تأُخــذ التزاماتهــا األخاقّيــة علــى محَمــل الجــد. 
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ُمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

منع تسّرب البيانات - جاهزّية األمن الّسيبراني

َتلتــِزم دار التأميــن بالعَمــل َوفــق مــا َتبُذلــه حكومة دولــة اإلمــارات العربّية المّتحــدة ومصرف 
اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة المركــزي مــن جهــوٍد إلــى جانــب الجهــود العالمّيــة بشــأن 
ــغيلّية  ــات الّتش ــق الّسياس ــذا، وَتنَبِث ــاب. ه ــل اإلره ــة تموي ــوال ومحارب ــل األم ــة غس مكافح
الــواِردة فيمــا يلــي مــن هــذا الّتقريــر، فــي األســاس، مــن القانــون الّتحــادي لدولــة اإلمــارات 
ــق ذلــك علــى أعمــال  دار التأميــن )أو وحــدة األعمــال(، واألعمــال  ــة المّتحــدة، إْذ ُيطبَّ العربّي
تحــت إشــراف إدارة دار التأميــن، والموّظفيــن فــي جميــع األقســام واإلدارات والّشــركات 

الّتابعــة.

قــت دار التأميــن نظاًمــا لمنــع تســّرب البيانــات »DLP«، إْذ زّودت شــبكتها بأرجائهــا كاّفــًة بنظــاٍم لمنــع فقــدان البيانــات أو تســريبها مــن أجــل الحفــاظ علــى ســّرّية البيانــات وتأمينهــا وضمان  طبَّ
ف عليهــا ُبغيــة  ــع الُمســتِمر للبيانــات الحّساســة علــى الّشــبكة والّتعــرُّ الوفــاء بمعاييــر المتثــال المعمــول بهــا فــي هــذا الّشــأن. ويعَمــل نظــام منــع تســّرب البيانــات مــن خــال الّرصــد والّتتبُّ

غــم مــن تلــك اإلجــراءات، فــإنَّ المخاطــر التــي تواجــه الّشــركة بَصــدد تســّرب البيانــات كبيــرًة وهاّمــًة. ــه، علــى الرُّ ــد للبيانــات عنــد حدوثهــا، َغيــر أنَّ ــد/ َغيــر ُمتعمَّ تحديــد أّي حالــة تســّرب ُمتعمَّ
ــز نظــام منــع تســّرب البيانــات بالقــدرة علــى تحديــد موقــع )اكتشــاف( البيانــات اإللكترونّيــة الســّرية فــي نظــام الّتشــغيل األساســي لشــركة دار التأميــن، وتحديــد إذا مــا كان هناِلــك  هــذا، وَيتميَّ

احتمالّيــة لحــدوث تســّرٍب أو فقــداٍن للبيانــات، أِضــف إلــى ذلــك مــا يمتــاز بــه الّنظــام مــن القــدرة علــى رصــد واكتشــاف حــدوث تســّرب للبيانــات فــي:

ــات،  ــل الِملف ــول نق ــوادم بروتوك ــت، وخ ــبكة اإلنترن ــى ش ــع عل ــى المواق ــات إل ــي والّتحمي ــد اإللكترون ــائل البري ــن رس ــارة ع ــي عب ــبكة(: وه ــر الّش ــة عب ــا )الُمنتقل ــد انِتقاله ــات عن - البيان
ــة. ــات الفورّي ــات، والمراس ــاركة الِملف ــر ُمش ــال عب واإلرس

خزين(، وأقراص تخزين البيانات المضغوطة، والوسائط القابلة لإلزالة، وخوادم الِملفات، وما إلى ذلك. نة على وحدات التَّ - البيانات عند تخزينها )الُمخزَّ
- بيانات سطح المكتب وأجهزة الحاسوب الّنقالة )لب توب(.

وبصــدد جاهزّيــة األمــن الّســيبراني، تتطّلــب الّتعقيــدات الُمتزاِيــدة التــي تشــَهدها الّظــروف الُمحيطــة بشــركة دار التأميــن َوضــع خطــة لاســتجابة لحــوادث األمــن الســيبراني للّتعاُمــل مــع 
ض لهــا بســبب أّي مخالفــة  تلــك الحــوادث بكفــاءٍة وفعاليــٍة، مــع توفيــر مزيــد مــن ُســبل الحمايــة مــن األضــرار التــي قــد تلحــق بالمعلومــات الحّساســة والهاّمــة لــدى دار التأميــن و /أو الّتعــرُّ
ــق دار  أمنيــة. وفــي تقديمنــا للخدمــات، ُنناِشــد ُعماءنــا وموظفينــا وشــركاءنا فــي األعمــال بالّثقــة بنــا، إْذ نحُصــل فــي نطــاق عملنــا علــى مجموعــٍة مــن المعلومــات الحّساســة. هــذا، وُتطبِّ
مــة لعمائنــا وبيانــات األعمــال إضافــًة إلــى ضمــان المتثــال إلــى تشــريعات  التأميــن سياســة خصوصيــة البيانــات واألمــن الّســيبراني لضمــان كفايــة وُماءمــة وســائل وتدابيــر الحمايــة الُمقدَّ

ــة البيانات. حماي
ــم اإللكترونــي للموّظفيــن كاّفــًة عنــد  يتــم َنقــل هــذه الّسياســة إلــى جميــع الموّظفيــن واطاعهــم عليهــا مــن خــال تقديــم الــّدورات الّتعليمّيــة فــي قاعــاٍت للّتدريــس وعــن طريــق الّتعلُّ
التحاقهــم بالعمــل لــدى دار التأميــن، فضــًا عــن تقديــم دوراٍت تدريبّيــٍة ُمنتِظمــة لتجديــد المعلومــات والوقــوف علــى مــا يلَحــق بهــا مــن تحديثــاٍت إلــى جانــب أنشــطة الّتوعيــة التــي تركــز 

ــد الحتيالــي. دٍة ِمثــل الُمعالجــة الّصحيحــة للبيانــات واإلبــاغ عــن النتهــاكات والّتصيُّ علــى موضوعــاٍت ُمحــدَّ

تشــَتِمل هــذه الّسياســات علــى نهــٍج قائــٍم علــى المخاطــر مــن أجــل القيــام بإجــراءات العنايــة 
الواجبــة بشــأن العمــاء والّرقابــة الُمســتِمّرة واإلبــاغ عــن األنشــطة المشــبوهة والّتدريــب 
وِحفــظ الّســجّات. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، َتســتعين دار التأميــن في َســعيها لمكافحة غســل 
ــوف  ــٍة للوق ــاملٍة أو أدواٍت إلكترونّي ــٍة ش ــِج مراقب ــاب ببرام ــل اإلره ــة تموي ــوال ومحارب األم
ــى جميــع موّظفــي دار  علــى حجــم المخاطــر وَرصــد نشــاط العمــاء. وفضــًا عــن ذلــك، َيتلقَّ

التأميــن تدريًبــا بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومحاربــة تمويــل اإلرهــاب.



23 22

تقرير الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين لعام 2021 تقرير الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين لعام 2021

العالقات مع العمالء
ــا وُنشــاِركهم األمــر  ــل مــع عمائن ــم خدمــاٍت أفضــٍل، ونتفاَع ــه بتقدي ــا ب ــا نعَمــل علــى تحقيــق مــا وَعدن ن ــّي بعاقــات العمــاء فــي دار التأميــن، فإنَّ ــا الّســنوي المعِن مــن خــال اجتماعن

ــب العمــاء. ــا األساســية بمــا يتناَســب مــع طل ــا فــي أعمالن ــا وخدماتن ــا مــن تخصيــص منتجاتن نن ــا ُيمكِّ ــٍة؛ ممَّ بطريقــٍة هادفــٍة وُمجِدي
َبل، وإّن ذلك قد ســَمح لنا بوضع مقترحات لتلبية احتياجات العماء بشــكٍل أفضٍل عبر مجتمعاتنا، بما في ذلك بروتوكولت الّتعاُمل مع مشــكات العماء، والتركيز على ما يلي:

-1 مشاركة العماء.
-2 شكاوى العماء.

-3 الستماع إلى العماء

اِبع ألدنوك، وعنوانه في شارع بني ياس، ص.ب.:129921، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. يقع الفرع العاشر لدار التأمين في مركز الفحص الفني للسيارات التَّ

لقــد افتتحنــا هــذا الَفــرع تلبيــًة لحتياجــات ُعمــاء دار التأميــن ولنقــّدم خدمــات أفضــل للفئــة الموجــودة فــي هــذه المنطقــة، فلطالمــا يرغــب مجتمعنــا فــي تواجدنــا فــي أماكــن قريبــة 
منــه، لــذا نقطــع وعــًدا بتقديــم أفضــل مــا لدينــا. 
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مسـؤولّية اختيـار 
الكــواِدر الُمناِسبـة

إنَّ موظفــي دار التأميــن هــم أحــد أعظــم ثرواتهــا وأهــم مواردهــا. وانطاًقــا مــن هــذا العتبــار، تؤِمــن  الّشــركة بمــا لــإلدارة الفعالــة للمــوارد البشــرّية مــن َدوٍر فــي بلــوغ أهــداف الشــركة 
ن الّسياســات واإلجــراءات الّصارمــة  وتحقيــق أغراضهــا. ومــن ُهنــا، تطَمــح الّشــركة إلــى توظيــف الكــواِدر الُمناِســبة وتطويــر أفضــل المواهــب والحتفــاظ بهــا. وضمــن هــذا اإلطــار، ســُتَمكِّ

بشــأن مشــاركة المــوارد البشــرّية الّشــركة مــن تحقيــق أهدافهــا وتطّلعاتهــا. 

إجمالي الحساب األساسي لموّظفي دار التأمين في 31 ديسمبر 2021: 99

موظفو دار التأمين
في اإلمارات العربية المتحدة

موظفو دار التأمين
حسب الُعمر

موظفو دار التأمين
حسب الجنس

ذكورإناثأقل من 50.3030أكثر من 50أبوظبيدبيالشارقة
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ُمشاركة الموّظفين

دوران الموّظفين

فــي إطــار َســعي دار التأميــن لخلــق والمحافظــة علــى بيئــة عمــل إيجابّيــة، يتحّتــم علــى جميــع الموظفيــن الُجــدد 
ــم اإللكترونــي  إتمــام التهيئــة المبدئّيــة والّتعريــف ببيئــة الّشــركة وتوّجهاتهــا وإكمــال مجموعــة مــن وحــدات الّتعلُّ

التــي تــدور حــول إطــار الّتعليــم والّتطويــر.
مــه مــن خدمــاٍت فــي مــكان العمل  نــة قواعــد الّســلوك لدينــا علــى معيــاٍر للّســلوك المهنــي ومــا ُنقدِّ وَتنطــوي ُمدوَّ
ــول  ــة ح ــات واضح ــلوك توجيه ــد الّس ــة قواع ن ــوِرد ُمدوَّ ــا ت ــن، كم ــة الخارجيّي ــاب المصلح ــع أصح ــا وجمي ــى عمائن إل

كيفّيــة أداء األعمــال فــي األوقــات كاّفــًة، فــي ظــلِّ حمايــٍة تكُفلهــا مصفوفــة إدارة المخاطــر.
ث إلــى فــرق اإلدارة  هــذا، وتُحــّث الّشــركة موّظفيهــا علــى حــّل المشــكات مــن خــال الّســماح للموّظفيــن بالّتحــدُّ
والمــوارد البشــرّية والعمــل معهــا )سياســة البــاب المفتــوح(، مــن أجــل خلــق مــكان عمــل أساســه الّتعــاُون 

ــه. ــى رأس أولويات ــن عل ــاركة الموّظفي ــع مش ــمولّية يَض والّش

ــق بــدوران الموّظفيــن مــن أصحــاب المواهــب والخبــرات   جــاء الّطلــب والّتناُفــس مــن جانــب دار التأميــن فيمــا يتعّل
ــتوى اإلدارة  ــى مس ــك عل ــد 19«، وكان ذل ــا »كوفي ــروس كورون ــات في ــّل تداعي ــي ِظ ــا، ف ــام 2020 ُمنخِفًض ــي ع ف

ــة. التنفيذّي

موظفو دار التأمين
حسب الُعمر

موظفو دار التأمين حسب 
الجنس

اقل من 30 ذكورإناثأكثر من 50

الّتوطين
ــم  ــز تمثيله ــدة وتعزي ــة المّتح ــارات العربّي ــة اإلم ــي دول ــن مواطن ــن بتمكي ــزام دار التأمي إن الت
ــم  ــر كفاءاته ــي تطوي ــتمرار ف ــًة والس ــم كامل ــق إمكاناته ــم تحقي ــح له ــا ُيتي ــركة بم بالّش
م دار التأميــن، مــن خــال برامــج  وقدراتهــم َليــس بمهمــٍة ســهلٍة. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، ُتقــدِّ
ــن  ــن اإلماراتّيي ــن مــن المواطني ــا، طــُرق دعــٍم وإرشــاٍد للموّظفي مــت داخلًي ت وُنظِّ ــدَّ ــن ُأِع توطي
ــن  ــة دار التأمي ــا مــن رغب ــركة. وانطاًق ــدى الّش ــة ل ــة عملهــم ومســيرتهم الوظيفّي خــال رحل
ــة المّتحــدة فــي  ــة اإلمــارات العربّي ــي دول ــدى مواطن ــى ل ــح ِوجهــة العمــل األول فــي أْن ُتصِب
ــذاب المواهــب  ــر واجت ــرة لتطوي ــن ُمثِم ــم برامــج توطي ــى الّشــركة بتصمي ــن، ُتعَن قطــاع الّتأمي

ــة. ــارات المحلّي والمه

الموظفون من مواطني اإلمارات العربّية المّتحدة
لدى دار التأمين حسب الجنس

إناث

ذكور



29 28

تقرير الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين لعام 2021 تقرير الحوكمة البيئّية واالجتماعّية وحوكمة الّشركات لدى دار التأمين لعام 2021

SENIOR MANAGEMENT: 261 Hours

الّتدريب والّتطوير
ــز  ــم تعزي ــا يدَع ــاءة بم ــي الكف ــع عال ــى األداء المرتِف ــز عل ــل ُتركِّ ــة عم ــاء ثقاف ــن ببن ــِزم دار التأمي َتلت
هم علــى تطويــر قدراتهــم وإمكاناتهــم بمــا  مهــارات الموّظفيــن لتلبيــة المتطّلبــات الّراهنــة ويســَتِحثَّ
ُيلبــي الحتياجــات المســتقبلّية. كمــا تعَمــل دار الّتأميــن، مــن خــال مســاعيها الجــاّدة فــي هــذا الّشــأن، 
ــذة بأثــٍر مباشــٍر علــى تمكيــن المهــارات المطلوبــة، فــي  علــى أْن ُتلقــي جميــع أنشــطة الّتدريــب الُمنفَّ

ــى فــي اختيارهــا للحــّل األكثــر مائمــٍة نهًجــا فّعــاًل مــن حيــُث الّتكلفــة. حيــن تتَبنَّ

وإدراًكا منهــا ألهمّيــة ذلــك، اســَتحَدثت الّشــركة مهمــة الّتدريــب والّتطويــر ضمــن نطــاق مهــام إدارة 
المــوارد البشــرّية لضمــان إتاحــة فــرص الّتطويــر المهنــي إلــى جميــع موّظفــي دار الّتأميــن كجــزٍء مــن 

عملهــم لديهــا.

ساعات تدريب موظفي دار التأمين حسب الجنس

متوسط تدريب موظفي دار التأمين حسب مستوى الموظف

إناث: 352ساعة

ذكور: 456ساعة

الموظفون المبتدئون: 408 ساعة

اإلدارة الوسطى: 139 ساعة

اإلدارة العليا: 261ساعة

لينكد إن ليرننج

»LINKEDIN LEARNING« منصة لينكد إن ليرننج
ــم وتطويــر الَمهــارات التــي نحــرص عليهــا، أخــذت دار التأميــن خطواتهــا نحــو َعمــل َبرامــج التدريــب عبــر اإلنترنــت، وأقامــت شــراكة مــع منصــة لينكــد إن ليرننــج  كجــزء مــن َبرامــج الّتعُل
»LINKEDIN LEARNING« حرًصــا منهــا  علــى تســليح ُموظفيهــا بالتدريــب ومســاعدتهم علــى تحســين جــودة أداء أعمالهــم. وفــي ضــوء هــذا، بــات بإمــكان الموظفيــن الدخــول إلــى هــذه 

المنصــة واختيــار المشــاركة فــي العديــد مــن البرامــج التدريبيــة ذات الصلــة بوظيفــة كل منهــم حســبما يريــدون.
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الّتنّوع والّشمولّية

المرأة في ريادة األعمال

الّسالمة في مكان العمل
ــا  ــا لموّظفيه ــا قويًّ ــت داِعًم ــا كان ــي، ولطالم ــّوع الّثقاف ــًرا للتن ــا وتقدي ــن احتراًم ــي دار التأمي ُتول
ــى  ــٍة للغــرض الُمتوخَّ الموهوبيــن مــن أجــل خلــق قيمــة وتعزيــز تطويــر مناهــٍج موثوقــٍة وُملِبيَّ
منهــا علــى الّصعيــد الّثقافــي فضــًا عــن تهيئــة بيئــٍة شــمولّيٍة تدَعــم البتــكار واّتخــاذ قــراراٍت 

أفضــٍل وحــّل المشــكات.
إْذ تعَمــل الّشــركة باّتباعهــا لذلــك الّنهــج علــى تســهيل اكتســاب مــا يلــزم مــن المواقــف 
ــع الّتهــاُون مــع أّي  ــا يمَن يــًة موقًف ــف الّثقافــات، ُمتبنِّ والمهــارات والمعــارف للعمــل فــي مختِل
ــن  ــون والّدي ــرق والّل ــك الِع ــّوع، بمــا فــي ذل ــوٍع فــي ســائر جوانــب التن ٍش مــن أّي ن ــٍز أو تحــرُّ تميي
والِجنــس والجنســّية والُعمــر والعجــز والحالــة الجتماعّيــة، بهــَدف تعزيــز فهــم ثقافــة الختــاف.

اّتخــذت الشــركة خطــوات مســتدامة لضمــان النهــوض بالُمســاواة بيــن الجنســين فــي أنشــطة أعمالهــا ممــا يســفر عــن تحســين ُفــرص احتضــان 
المواهــب، وزيــادة اإلنتاجيــة، وتعزيــز جــودة المــردود المالــي. ِعــاوًة علــى ذلــك، دعمــت دار التأميــن مبــدأ توّلــي المــرأة مناصــب قيادّيــة مــن 
عة  ِخــال َتوفيــر القيــادة والدعــم وإنشــاء قنــوات للتعاقــب الوظيفــي، ويأتــي ذلــك كُجــزء مــن ُمبــادرة َشــركتنا نحــو إقامــة بيئــة َعمــل ُمشــبَّ
بــروح التكافــؤ بيــن الجنســين. وقــد عملــت دار التأميــن علــى تعزيــز تواُجــد المــرأة وَشــغلها للمناصــب القياديــة مــن خــال الّتوجيــه وبنــاء خطــوٍط 

لإلحــال والّتعاقــب الوظيفــي.

بدريــة البلوشــي بــدأت مســيرتها الِمهنّيــة فــي 2011 بإحســاٍس قــوٍي بالدعــم والــولء لدورهــا الِمهنــي، وكانــت تشــْغل فــي األســاس منصــب 
ُمشــِرف تأميــن الســيارات، ولكــن بفضــل موقفهــا اإليجابــّي وُمرونتهــا فــي الضطــاع بَمهــام األعمــال، أصبحــت تتقّلــد منصــب مديــر فــرع.

هذا، وقد نجحت بدرية في وضع استراتيجيات خاّصة بها مّكنتها من تقديم خدمات الشركة بشكٍل ُمرتٍب وُمنظٍم.
وفي ُضوء ما سبق، أّدى موقفها اإليجابي تجاه وظيفتها والموظفين المشاركين، وتحديًدا عمائها، إلى أداء مرضًيا للغاية.

السيدة/ بدرية البلوشي
مدير فرع الشارقة

ــزم  ــة، ونلت ــة صحّي ــي بيئ ــا ف ــل موّظفين ــن عم ــًرا تضَم ــن تدابي ــي دار التأمي ــذ ف خ نتَّ
بتوفيــر بيئــٍة ســليمٍة وآمنــٍة لجميــع الموّظفيــن والــوكاء والعمــاء. ويتحّمــل 
فريــق اإلدارة لدينــا مســؤولّية إجــراء التدريبــات علــى إطفــاء الحرائــق فــي أماكــن 

ــًة. ــل كاّف العم
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َتقدير موّظفي دار التأمين
ــز لقســم تأميــن الســيارات بَفضــل مــا أبــداه كّل موّظــٍف مــن العمــل الــّدؤوب والّتفانــي  ر دار التأميــن األَداء المتمّي ُتقــدِّ
ــا أســَفر، بالّنتيجــة، عــن تحقيــق ِســجل حاِفــل بالمبيعــات ِخــال هــذا العــام علــى الّرغــم ممــا فَرضتــه  فــي العمــل، مّم

ــات. ولقــد َســاِعد ذلــك فــي َبقــاء عامتنــا التجاريــة خــارج المنافســة. الجائحــة مــن َتحدّي

المسؤولّية و 
الخدمات المجتمعّية
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االحتفال باليوم الوطني
المسؤولّية المجتمعّية للّشركات شراكة استراتيجّية

)التبّرع بالّدم(

شراكة مع ترافلر باس
تشــارك شــركتنا فــي الحتفــال بالعيــد الوطنــي الخمســين لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
م خصًمــا بنســبة  وتدعــم ُعمائهــا مــن خــال خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة، وُتقــدِّ

َيُســرُّ دار التأميــن أْن ُتعِلــن عــن شــراكة جديــدة مــع بنــك أبوظبــي التجــاري، مّمــا ٪50 علــى أســعار وثائــق التأميــن حتــى تنتشــر البهجــة والســعادة فــي األجــواء.
ــي التجــاري باســتبدال نقــاط “تاتــش بوينتــس” فــي دار  سيســَمح لعمــاء بنــك أبوظب
التأميــن، والحصــول، فــي الُمقاِبــل، علــى وثيقــة تأميــن المركبــات أو أّي وثيقــة تأميــن 

أخــرى.
شــاَرك موّظفــو دار التأميــن فــي حمــات التبــّرع بالــّدم، ُمقِبليــن بذلــك علــى المســاعدة 
فــي ُصنــع فــارٍق فــي حيــاة اآلخريــن؛ إْذ يخــِدم التبــّرع بالــّدم  ضحايــا الحــوادث والحرائــق 
ومرضــى فقــر الــّدم ونــزف الــّدم الوراثــي )الهيموفيليــا( والمرضــى الذيــن يخضعــون 

لعملّيــات جراحّيــة ومرضــى الّســرطان.

تدعــم دار التأميــن عمائهــا المتميزيــن مــن ِخــال المشــاركة فــي خدمــة المجتمع 
والســتدامة، وكلفــت شــركة ترافلــر بــاس وهــي شــركة رائــدة فــي مجــال 
ــي الشــرق األوســط،  ــر مــن 15 ســنة ف ــة ألكث ــرة مهني استشــارات التســويق بخب

ــولء. ــج ال ــع برام ــتراتيجية ووض ــويق اس ــات تس ــل حم بعم
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ساعة األرض

برنا مج  ا لّتدريب  ا لّدا خلي
في   د ا ر ا لتأمين

فيروس كورونا »كوفيد 19«
ــر مــن  شــاَركت دار التأميــن هــذا العــام، شــأن كّل عــاٍم، فــي ســاعة األرض، وهــي أكث
ــن  ــاعة م ــتقبلنا، س ــل مس ــن أج ك م ــرُّ ــا تح ه ــب  – إنَّ ــل الكوك ــن أج ــاعة م د س ــرَّ ُمج
ــر المنــاخ بشــكٍل أســرع مّمــا ُيمِكــن للّطبيعــة أْن  ــف مــن أجــل الّطبيعــة، إْذ يتغّي الّتكاتُّ

ــر.  دة بالمخاط ــدَّ ــا ُمه ــة كوكبن ــت صّح ــه، وأصبح ــف مع تتكيَّ

ــن  ــى طــاب الِفرقتي ــرات العمــل، ُيقــدم هــذا البرنامــج إل كجــزء مــن ثقافــة وخب
الّثالثــة والّرابعــة مــن إحــدى الجامعــات المرموقــة، وســيتّم إتاحتــه للّطــاب مــن 
المواطنيــن والوافديــن  علــى حــدٍّ َســواء، علــى أّل تتجــاَوز مــّدة الّتدريــب ثاثــة )3( 

ــٍة. أشــهٍر تقويمّي

مــت دار التأميــن يــد العــون وعَرضت  فــي ِظــل جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد 19«، قدَّ
علــى الجهــات المعنّيــة بمكافحــة الوبــاء فــي دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة 
تخصيــص مبنــى كامــل فــي وَســط أبوظبــي: )61,000 قــدم مربــع، 10 طواِبــق، موقف 

ن مــن 3 طواِبــق(. ســيارات ُمكــوَّ
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الَحوكمة
وإدارة المخاطر

البيئة

حوكمة الّشركات

قــد تحِمــل المعاييــر البيئّيــة بيــن طّياتهــا تأثيــًرا مباشــًرا علــى صّحــة موّظفينــا وعمائنــا، كمــا ُيمِكــن اســتخدامها 
فــي تقييــم أّي مخاطــٍر بيئّيــٍة تتعّلــق بطاقــة الّشــركة.

ــد  ــة تعَمــل علــى تحدي ــاء ثقافــة حوكمــة قوّي ــاًل فــي بن ُيمــارس أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي دار التأميــن دوًرا فّع
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــى أعض ــم عل ــة، يتحّت ــا اليومّي ــي عملّياتن ــر ف ــك المعايي ــا لتل ــاءلة. وتطبيًق ــر الُمس ــذ معايي وتنفي
ترشــيح أنفســهم إلعــادة انتخابهــم مــرًة واحــدًة علــى األقــل كّل ثــاث )3( ســنوات، آخذيــن علــى عاتقهــم مســؤولّية 
إدارة الّشــركة بمــا ُيســِهم فــي تحقيــق الســتفادة الُمثلــى للُمســاِهمين ويخــِدم مصالحهــم علــى أكمــِل وجــه. 
ــتراتيجّيات  ــن الس ــؤولّية ع ــمّية، بالمس ــه الّرس ــدول اجتماعات ــال ج ــن خ ــركة، م ــس إدارة الّش ــع مجل ــذا، ويضَطِل ه
العاّمــة للّشــركة وسياســاتها فــي الســتحواذ والبيــع إلــى جانــب ُمقتَرحــات الّنفقــات الّرأســمالّية وغيرهــا مــن شــؤون 
ــد  ــوم بَرص ــركة ويق ــّية للّش ــال الّرئيس ــا األعم ــّرض له ــي تتع ــر الت ــدود المخاط ــب ح ــا ُيراِق ــة، كم ــتثمار الهاّم الس
قــة بالبيئــة والموّظفيــن علــى  ــرات الُمتعلِّ ــع ُمقتَرحــات الميزانّيــة، آخــًذا بعيــن العتبــار الُمتغيِّ ميزانّيتهــا الّســنوّية وتَتبُّ

حــدٍّ َســواء.
ة، إلــى  رئيــس مجلــس اإلدارة: َتكُمــن مهــام رئيــس مجلــس اإلدارة فــي تســهيل وتيســير مهــام المجلــس الُمســتقلَّ

جانــب الحفــاظ علــى جــودة حوكمــة الّشــركات فــي دار التأميــن والعمــل علــى تحســينها.
ــي  ــق الّداخل ــة الّتدقي ــي: لجن ــس اإلدارة، وه ــن مجل ــة ع ــان ُمنَبِثق ــاث لج ــاك ث ــس اإلدارة: هن ــة لمجل ــان الّتابع الّلج
ي هذه الّلجــان عملهــا ومهامها بموِجــب مواثيق  والمتثــال، لجنــة الّترشــيحات والمكافــآت، ولجنــة الســتثمار. وتــؤدِّ

ين وَغيــر تنفيذّييــن. ــف مــن أعضــاء مجلــس إدارة ُمســتقلِّ د مســؤولّياتها وموِجبــات إنشــائها، وتتألَّ مكتوبــة ُتحــدِّ
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الحوكمة البيئّية واالجتماعّية 
وحوكمة الّشركات

الحوكمة البيئّية واالجتماعّية 
وحوكمة الّشركات

ه األخضر« “Go Green” )استراتيجّية مجلس اإلدارة( ُمبادرة »الّتوجُّ

ــا  ــس أثَره ــادرٌة أن تعِك ــركات ق ــة الّش ــة وحوكم ــة والجتماعّي ــة البيئّي إنَّ الحوكم
علــى أداء األعمــال. ومــن هــذا الُمنطَلــق، فــإنَّ جميــع موّظفــي دار التأميــن 
مســؤولون عــن المشــاركة فــي تحقيــق أولوّيــات الّشــركة مــن َحيــُث الُمماَرســات 

ــا.  ــلوب عمِلن ــا وأس ــر هوّيتن ــو َجوه ــذا ه ــة، وه ــة والحوكم ــة والجتماعّي البيئّي
هــذا، ويضَطِلــع فريــق عمــل الحوكمــة البيئّيــة والجتماعّيــة وحوكمــة الّشــركات 
لــدى دار التأميــن بمســؤولّية مراقبــة الحوكمــة الُمتمحــِورة حــول العواِمــل 
القضايــا  دمــج  إلــى  إضافــًة  والحوكمــة،  والجتماعّيــة  البيئّيــة  والُمماَرســات 
ــي  ــا ف ــركات وتناُوله ــة الّش ــة وحوكم ــة والجتماعّي ــة البيئّي ــة بالحوكم ق الُمتعلِّ
أعمالنــا وتقديــم إســهاماٍت فــي َنهــج الحوكمــة البيئّيــة والجتماعّيــة وحوكمــة 
َبــع لدينــا وأهدافنــا البيئّيــة وبيانــات مؤّشــرات الســتدامة ومراجعــة  الّشــركات الُمتَّ

ــر. ــذا الّتقري ه
ومــن جهــٍة أخــرى، ُيعَنــى فريــق عمــل الحوكمــة البيئّيــة والجتماعّيــة وحوكمــة 
قــة بالمســائل البيئّيــة والجتماعّيــة  الّشــركات بدراســة أحــَدث األبحــاث الُمتعلِّ
ــّيين  ــة الّرئيس ــاب المصلح ــن أصح ــواِردة م ــات ال ــي الّتعليق ــر ف ــة والّنظ والحوكم
ــٍة بالحوكمــة البيئّيــة  دٍة َمعِنيَّ مــن أجــل تقديــم إســهاماٍت فــي قضايــا ُمحــدَّ

والجتماعّيــة وحوكمــة الّشــركات بالّتصــال بعملّيــات دار التأميــن.

ــع بــه الّشــركة مــن قــدراٍت  ــن إطــار إدارة المخاطــر فــي دار التأميــن مــا تَتمتَّ ُيؤمِّ
وإمكانــاٍت ومــا لَديهــا مــن عملّيــاٍت لتحديــد المخاطــر وقياســها ورصدهــا واإلبــاغ 

عنهــا.
ــائل  ــة بالمس ق ــر الُمتعلِّ ــى إدارة المخاط ــل عل ــي العم ــركات ف ــَذت الّش ــد أخ وق
ٍر فــي قدرتهــا علــى أداء  قــًة تطــوُّ البيئّيــة والجتماعّيــة وحوكمــة الّشــركات، ُمحقِّ
ــى فــي دار  ذلــك، عــاوًة علــى تحقيــق عوائــد أعلــى علــى المــدى الّطويــل. ونَتبنَّ
التأميــن نهًجــا شــامًا إلدارة المخاطــر يضَمــن تنفيــذ ُأطــر العمــل الُمناِســبة فــي 

ــة. ــر ذات الّصل ــدي للمخاط ــركة للّتص ــال الّش ــع أعم جمي
ــل مجلــس اإلدارة المســؤولّية الُمطَلقــة عــن مراقبــة أنشــطة إدارة   هــذا، ويتحمَّ
المخاطــر فــي دار التأميــن واإلشــراف عليهــا، ســواٌء أكانــت ذات ِصلــة باألعمــال أم 
ل، إلــى جانــب الضِطــاع بمراجعــة إطــار العمــل المعِنــي بــإدارة المخاطــر فــي دار 
التأميــن لضمــان تواُفــر ومائمــة ســُبل المراقبــة والّرصــد لطبيعــة المخاطــر التــي 

تتعــرض لهــا عملّياتنــا.
ــا  ــن موّظفيه ــت دار التأمي ــد 19«، أخَضَع ــا »كوفي ــروس كورون ــة في ــال جائح وخ
ــن  ــد م ــل للّتأكُّ ــتمرارّية العم ــأن اس ــات بش ــَرت تحلي ــا أج ــل، كم ــارات الّتحمُّ لختب
تخصيــص رأِس مــاٍل كاٍف لتوفيــر الحمايــة لحاملــي وثائــق الّتأميــن وضمــان 

ــٍة. ــاٍع ضاغط ــلِّ أوض ــي ظ ــل ف ــتمرارّية العم اس

لطالمــا حِرصنــا فــي دار التأميــن علــى أْن نكــون أصدقــاًء للبيئــة داعميــن لهــا فــي عملّياتنــا؛ فنعَمــد إلــى إعــادة تدويــر الــورق ودعــم مصــادر الّطاقــة البديلــة، وتوعيــة الجمهــور للِمضــي 
ــر علــى أعمالنــا وأعمــال الّشــركات التــي نســَتثِمر فيهــا   ُقدًمــا نحــو التوّجــه األخضــر باعتبــاره أحــد أهــم أولوّياتنــا، إلــى جانــب تطبيــق إدارة أكثــر إحــكاٍم وقــّوٍة للمخاطــر البيئّيــة التــي تؤثِّ

وحتــى العــام 2021 علــى حــدٍّ ســواء.
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استراتيجّية دار الّتأمين
استهالك الورق

ــث  ــن حي ــة التأمي ــي صناع ــات ف ــا للّنفاي ــدًرا ضخًم ــورق مص ــدُّ ال يع
جــرت العــادة بُشــهرة هــذه الصناعــة باســتماراتها وأوراقهــا بســبب 
ــا،  ــن هن ــة. وم ــق الورقّي ــى الوثاِئ ــي عل ــر واألساس ــا األكب اعتماده
ــام  ــي ع ــا %80 ف ــبة وقدره ــورق نس ــن لل ــتخدام دار التأمي ــغ اس يبل
ــاع  ــق اتب ــن طري ــر ع ــذا األم ــر ه ــدى لتغيي ــا اآلن تتص 2021، ولكنه

ــة. ــام الرقمن نظ

ثاني أكسيد الكربون
ــح لكثافــة انبعاثــات الكربــون فــي دار التأميــن  بلــغ المتوســط الُمرجَّ
2.9 طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون لــكل موظــف، وتعــد هــذه 
المشــكلة جــزًءا مــن عمليــة تقييــم مخاطــر الحوكمــة البيئّيــة 
والجتماعّيــة وحوكمــة الّشــركات لــدى دار التأميــن فــي أنشــطة 

أعمالهــا لعــام 2022.

الطاقة واالنبعاثات
األســاس  ســنة  كان   2021 عــام  بــأن  التأميــن  دار  تقاريــر  أفــادت 
لســتهاك الطاقــة حيــث بلــغ الســتهاك 3851 كيلــو واط لــكل 
ــف  ــكل موظ ــدل ل ــذا الُمع ــض ه ــا لخف ــع هدًف ــا نض ــف، ولكنن موظ

علــى مــدار الخمــس الســنوات أي بحلــول 2026 بنســبِة 10%.

إدارة المياه
ــا  ــى إدارته ــا وتتول ــاه َلديه ــات المي ــد تدفق ــن برص ــوم دار التأمي تق
ــرب  ــة للُش ــر الَصاِلح ــاه غي ــتهاك المي ــاء اس ــاءة إذ ج ــة وكف بعزيم

ــي 2021. ــب ف ــر مكع ــع 2357 مت بواق

استهاك الورق

الطاقة والنبعاثاتإدارة المياه

استهاك الورق
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Insurance House staff Joined Blood Donation and helped to 
make difference in others lives, will be benef its for Accident 
Victims, Fire Victims, Anemia Patients, Hemophilia Patients, 
Patients undergoing surgeries, and Cancer Patients.

CSR (Blood domination)

ــع  ــة المجتم ــل حماي ــن أج ــركات م ــراد والّش ــة لألف ــق قيم ــى خل ــن عل ــِرص دار التأمي تح
ــا  ن ــن أنَّ ــن م ــي دار التأمي ــٍن ف ــى يقي ــُن عل ــّي. ونح ــادّي والبيئ ــن القتص ــى الّصعيَدي عل
ٍة  ْقِنــّي واإلنتاجّيــة بإمكانهــا أْن تدَعــم نمّونــا بقــوُّ ر التِّ مــاٍت مــن َحيــُث الّتطــوُّ نمِتلــك ُمقوِّ
ــل رســالة دار التأميــن فــي تطبيِقهــا للحوكمــة البيئّيــة  فــي قطــاع الّتأميــن، وبهــذا، تتمثَّ
والجتماعّيــة وحوكمــة الّشــركات فــي َمــد يــِد الَعــون للمجتمــع واألفــراد بمختِلــف 

ــٍة.  ــاٍن وُطمأنين ــش بأم ــى الَعي ــعي إل ــة الّس ــي رحل ــم ف طوائفه

ُمِعد الّتقرير :
حسين إسحاق البلوشي

دار التأمين ش.م.ع.
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	لم يتم دفع أي بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 لحضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
	4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها
	لا يوجد
	ج.  اجتماعات مجلس الإدارة:
	عقد مجلس الإدارة اعتبارًا من 01/01/2021 الاجتماعات التالية:
	ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي:
	أ.  مدقق الحسابات الخارجي:
	إن جرانت ثورنتون تتولى مراجعة وتدقيق حسابات الشركة حيث تعتبر من الشركات العريقة في مجال تدقيق الحسابات عالمياً.
	ب. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:
	تم اعتماد مدقق الحسابات الخارجي السادة/ جرانت ثورنتون لتدقيق ومراجعة البيانات المالية للشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 12 ابريل 2021 بإجمالي أتعاب قدره 132,088 درهم سنويًا حتى تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021.
	ج. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
	اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:
	د. اجتماعات لجنة الإستثمار:
	اعتذار عن الحضور    (   حضر (
	صدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.
	إن إدارة الرقابة الداخلية تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة  من خلال لجنة التدقيق.
	ب. هدفها
	أ. الرقابة البيئية:
	ب.  تقييم المخاطر:
	ترخيص/الموافقة على العمليات: الموافقة على التفويض والمسؤوليات داخل دار التأمين مقتصرة على عدد قليل من الأشخاص.
	وأي تفويض للسلطة يتم توثيقه بوضوح ويوافق عليه من قبل مجلس الإدارة، حتى كلمات السر ونظام التحكم فيها مراقبة ومسيطر عليها وتتم مراجعة جميع الوثائق الداعمة للتأكد من اكتمالها وصحتها ودقتها.
	ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 31/12/2021 حسب الجدول التالي:
	و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:
	-  قامت الشركة بالامتثال للمتطلبات الالزامية بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.
	-  تعيين مسؤول مختص بإدارة علاقات المستثمرين.  اسم مسؤول علاقات المستثمرين و بيانات التواصل معه:
	-  إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة. الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين:
	ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها.
	خلال اجتماع الجمعية العمومية المُنعقد بتاريخ 12 ابريل 2021 صدرت القرارات الخاصة التالية:
	- الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
	- الموافقة على تجديد التعاقد مع جهات ذات علاقة بالنسبة للاتفاقيات التالية:
	 اتفاقية تعهيد خدمات مع دار التمويل ش.م.ع لمدة ثلاث سنوات.
	 اتفاقية تعهيد خدمات (إدارة استثمار) مع أف أتش كابيتال ش.م.خ لمدة ثلاث سنوات.
	-  الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مع دار التمويل ش.م.ع وعلى بيع نسبة 20% الى 100% من حصة الشركة في المبنى التجاري في شارع الدفاع في أبوظبي.
	ح. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعينه.
	• الآنسة/ لينا الأعرج
	تاريخ تعيينها: 09/11/2020
	ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021:
	ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
	ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020، 2021:
	ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.
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