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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 المحترمين  إلى السادة/ مساهمي دار التأمين ش.م.ع. 

 
 تقرير حول البيانات المالية 

 
 الرأي 

المالي كما في   بيان المركز  التأمين ش.م.ع. )"الشركة"(، والتي تشتمل على  المالية المرفقة لشركة دار  البيانات  بتدقيق   31لقد قمنا 

الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية ، وبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وبيان التغيرات في حقوق  2022ديسمبر  

   في ذلك التاريخ واإليضاحات المتعلقة بالبيانات المالية، باإلضافة إلى ملخص حول السياسات المحاسبية الهامة.

، وأدائها المالي  2022ديسمبر    31برأينا، أن هذه البيانات المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقة وعادلة، عن المركز المالي للشركة كما في  

  وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية بهذا التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي 

مسؤوليات مدقق  لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها بشكل مفصل في فقرة  
من هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة   الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

يق  مجلس معايير األخالقيات الدولية للمحاسبين، وقد التزمنا بمسؤولياتنا المهنية وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد. ونعتقد أن أدلة التدق  عن

 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
 

 أمور التدقيق الرئيسية 

لتقديرنا المهني، هامة للغاية بالنسبة إلتمام أعمال التدقيق للبيانات المالية إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر، وف قاً 

. وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل بشكٍل عام وعند  2022ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في  

   ل هذه األمور. تشكيل رأينا حولها، علماً بأننا ال نبدي رأياً منفصالً حو 

 تقييم االحتياطات الفنية  (1

ينطوي تقدير المطلوبات الناجمة عن عقود التأمين على درجة كبيرة من األهمية مثل احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة  

والمطالبات التي تندرج تحت بند احتياطي التسوية واالحتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها واحتياطي تسوية الخسائر  

من البيانات المالية. وتستند هذه المطلوبات إلى نمط توزيع الخطورة على   13يضاح رقم  غير المخصصة كما هو مبين في اإل

، مع أفضل تقدير للتكلفة لجميع المطالبات المتكبدة والتي لم تسدد في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال،  المغطاةالفترة  

ي ذلك االخذ بعين االعتبار سلوك حامل بوليصة التأمين(. .ولقد  إلى جانب تكاليف المطالبات ذات الصلة واالستمرارية )بما ف

تم استخدام الحسابات االكتوارية من أجل تحديد هذه االحتياطات. تخضع هذه الحسابات إلى عدد من االفتراضات الصريحة  

تياطي يتطلب خبرة مقيّم خارجي أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقّع وأسلوب تسوية المطالبات. وبما أن تحديد هذا االح

وتشمل على افتراضات هامة وأحكام وتقديرات، فإن تقييم هذه المطلوبات يشكل أهمية كبرى لتدقيقنا.

جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة  

 أبوظبي   -المحدودة 
 1101، مكتب رقم 11الطابق 

   برج الكمال
   شارع زايد األول

  الخالدية
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 
 + 971 2 666 9750هاتف 

www.grantthornton.ae 
 

للمحاسبة والمراجعة  ية التي تعمل بموجبها شركة جرانت ثورنتون  جميع الحقوق محفوظة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانون  2023 ©
أبوظبي ودبي والشارقة المسجلة لدى سوق أبوظبي    -قيق والمحاسبة المحدودة  المحدودة، وهي فرع مسجل في جزر العذراء البريطانية، تعمل في اإلمارات العربية المتحدة. تشمل هذه التراخيص فروع جرانت ثورنتون للتد 

 جعة المحدودة )جزر العذراء البريطانية( المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية. العالمي، وفرع جرانت ثورنتون للمحاسبة والمرا
عضاء في  الئها أو تشير إلى شركة عضو واحدة أو أكثر ضمن الشركات األتشير "جرانت ثورنتون" إلى العالمة التجارية التي بموجبها تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية إلى عم
ضاء تمثل كيانات قانونية منفصلة. ال تقدم جرانت ثورنتون الدولية المحدودة المجموعة حسبما يتطلب السياق. ال تمثل جرانت ثورنتون الدولية المحدودة شراكة دولية. جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها األع

ؤولية أخطاء وأفعال ات بواسطة الشركات األعضاء. جرانت ثورنتون الدولية والشركات األعضاء ليسوا وكالء لبعضهم البعض وال يُلزم أحد اآلخر وال يتحملوا مسخدمات للعمالء باسمها على اإلطالق، بل يتم تقديم الخدم 
 بعضهم البعض. 

 

grantthornton.ae 

https://www.grantthornton.ae/
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 إلى السادة/ مساهمي دار التأمين ش.م.ع. المحترمين )تابع(
 

 تقرير حول البيانات المالية )تابع( 
 

 التدقيق الرئيسية )تابع( أمور 

 تقييم االحتياطات الفنية )تابع(  (1

 قمنا بتقييم حسابات اإلدارة لالحتياطيات الفنية من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:

 فهم عملية الحوكمة المعمول بها لتحديد مطلوبات عقود التأمين •

 العينة.اختبار بيانات الشركة األساسية لمصدر التوثيق على أساس  •

 الخبير االكتواري لإلدارة.  وموضوعية وقدراتتقييم كفاءة  •

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

 والنماذج واالفتراضات المستخدمة بتلك الممارسات االكتوارية المعترف بها.

الكتواري المتخصص، قمنا بفحص الدقة الحسابية للمنهجية المطبقة على فئات أعمال معينة، بمساعدة أعضاء فريقنا ا •

 مع التركيز بشكل خاص على االحتياطات الكبرى وغير المؤكدة. 

 

 االعتراف باإليرادات  (2

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

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

لم   التي  المخاطر  أجزاء من  تغطية  أجل  المكتسبة من  اال   تنتهغير  احتساب  المالية. يجب  التقارير  تاريخ  حتياطي وفقاً  صالحيتها في 

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

درهم وصافي احتياطي األقساط غير المكتسبة    281,251,947لقد قمنا بتقييم عملية احتساب اإلدارة إلجمالي األقساط المكتتبة بقيمة   

 خالل تنفيذ إجراءات التدقيق، والتي تضمنت من بين أمور أخرى: ( من 13درهم )إيضاح  53,752,818بقيمة   

تقييم ما إذا كانت سياسات الشركة المتعلقة بإدراج اإليرادات تمتثل للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وفحص عملية   •

ساط على الوثائق في تاريخ تطبيق تلك السياسات. وعلى وجه التحديد، أخذنا في االعتبار ما إذا كان يتم احتساب األق

 بدء صالحيتها، من خالل اختبار عينة من بنود اإليرادات مقارنة بعقود الوثائق.

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

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

 االكتواري للشركة. 

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

 . 2022ديسمبر 

نهاية العام وبعد نهاية العام وتقييم ما إذا اختبرنا السياسات المكتوبة على أساس العينة حيث تم تسجيل اإليرادات قرب   •

 كانت قد تم تسجيلها في الفترة المحاسبية المناسبة.
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 إلى السادة/ مساهمي دار التأمين ش.م.ع. المحترمين )تابع(
 

 البيانات المالية )تابع( تقرير حول 

   معلومات أخرى

المعلومات األخرى المعلومات المذكورة في تقرير    وتتضمنإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى الواردة في البيانات المالية  

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

إن رأينا حول البيانات المالية ال يشمل المعلومات األخرى، وعليه فإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد فيما يتعلق بهذه البيانات  

 المالية.

كانت تلك   تكمن مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية باألخذ بعين االعتبار عند قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله فيما إذا

التدقيق. فإذا استنتجنا،  أثناء عملية  التي حصلنا عليها  المعلومات  المالية أو مع  البيانات  المعلومات األخرى غير متفقة جوهرياّ مع 

الذي حصلنا عليه قبل تاريخ هذا التقرير، أن هناك أخطاء جوهرية في    تقرير رئيس مجلس اإلدارةاستنادا إلى العمل الذي قمنا به على  

 هذه المعلومات األخرى، فإننا مطالبون باإلبالغ. وليس علينا تقديم تقرير بهذا الصدد. 

 

 مسؤولية اإلدارة وأولئك المكلفون بالحوكمة عن البيانات المالية 

لبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقاً لألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه ا

والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    2021( لسنة  32السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

رقابة الداخلية الذي تعتبره اإلدارة ضرورياً إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء  )بصيغته المعدلة(، وعن نظام ال  2007( لسنة  6)

   الجوهرية، سواًء كانت تلك األخطاء نتيجة عن احتيال أو خطأ.

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

ية  حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، إال إذا كان لدى اإلدارة النية لتصف

  الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

 عداد التقارير المالية للشركة. يتحمل المكلفون بالحوكمة اإلشراف على عملية إ
 

 مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن 

احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً  

التدق أن  أو جماعية عند على  كانت  فردية  الجوهرية  األخطاء  اكتشاف  دائماً  ينتج عنه  الدولية سوف  التدقيق  لمعايير  وفقاً  المنجز  يق 

كان من المتوقع إلى حد معقول أن يكون لديها تأثير على القرارات    أنوجودها. قد تنجم األخطاء عن احتيال أو خطأ، وتعتبر جوهرية  

 االقتصادية للمستخدمين المعتمدين على هذه البيانات المالية.

ما أننا وفي إطار التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التدقيق. ك

 زم بالتالي: نلت 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو عن الخطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات  •

أية   لرأينا. إن مخاطر عدم الكشف عن  تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً  أدلة  لتلك المخاطر، والحصول على  المناسبة  التدقيق 

االحتيال قد يتضمن تواطؤ أو تزوير أو حذف    إنية ناتجة عن احتيال هي أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث  أخطاء جوهر

 متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية. 
 

للظروف، وليس   • تدقيق مناسبة  بهدف تصميم إجراءات  المالية  البيانات  بتدقيق  الصلة  الداخلية ذو  الرقابة  نظام  فهم  العمل على 

 لغرض إبداء رأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية. 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 إلى السادة/ مساهمي دار التأمين ش.م.ع. المحترمين )تابع(
 

 ( تقرير حول البيانات المالية )تابع
 

 مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية )تابع( 

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

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

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

االستمرار في أعمالها. إذا توصلنا إلى استنتاج بأن هناك حالة جوهرية من عدم التأكد، فإنه يتعين علينا أن نشير إلى ذلك في تقرير 

البي  المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد مدقق الحسابات وفي اإلفصاحات ذات الصلة حول  انات 

استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف  

 ة. المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراري 
 

المالية تمثل  • البيانات  بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت  المالية،  البيانات  الهيكل ومحتوى  تقييم العرض الكلي، من حيث 

 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

المكلفين بالحوكمة بالعديد من األمور منها نطاق التخطيط والتوقيت الزمني للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية،  قمنا بالتواصل مع أولئك  

 بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية تلك التي قمنا بتحديدها خالل عملية التدقيق. 
 

امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، حيث نقوم بالتواصل معهم وإبالغهم  كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة بما يفيد  

أمكن،   وحيثما  استقالليتنا،  على  معقواًل  تأثيًرا  لها  يكون  أن  المحتمل  من  أنه  يعتقد  قد  التي  األمور  من  وغيرها  العالقات  كافة  حول 

   مطبقة.والضوابط المتخذة لمواجهة التهديدات أو الضمانات ال
 

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

م يحول  المالية للسنة الحالية، والتي تعد أمور التدقيق الهامة والرئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا الخاص بالتدقيق ما ل

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

 في حال قد يترتب عن هذا اإلفصاح عواقب سلبية تفوق المنفعة العامة التي من الممكن تحقيقها من جراء اإلفصاح. 
 

 ت القانونية والتنظيمية األخرى تقرير حول المتطلبا 

 ، نفيدكم بما يلي:2021لسنة  32باإلضافة إلى ذلك، كما هو مطلوب بموجب القانون االتحادي رقم 

 حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأينا بأنها ضرورية ألغراض تدقيقنا. (1

لقد تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهرية، وفقًا لألحكام السارية في القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية   (2

 .   2021( لسنة 32المتحدة رقم )

 تحتفظ الشركة بدفاتر وسجالت محاسبية منتظمة.  (3

   لية مع ما جاء بسجالت الشركة.تتفق محتويات تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات الما (4
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 السادة/ مساهمي دار التأمين ش.م.ع. المحترمين )تابع(إلى 
 

 تقرير حول البيانات المالية )تابع( 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 ، نفيدكم بما يلي:2021لسنة  32باإلضافة إلى ذلك، كما هو مطلوب بموجب القانون االتحادي رقم 

 واإليضاحات التي رأينا بأنها ضرورية ألغراض تدقيقنا. حصلنا على كافة المعلومات  (1

  32تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي، بما يتوافق مع أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  (2
 .   2021لسنة 

 تحتفظ الشركة بدفاتر وسجالت محاسبية منتظمة.  (3

 ة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية مع ما جاء بسجالت الشركة.  تتفق محتويات تقرير مجلس اإلدار  (4

من اإليضاحات حول البيانات المالية، قامت الشركة بشراء وبيع عدد من األسهم خالل    5كما هو مبين في اإليضاح رقم   (5
 .2022ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

لمالية المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة، كما يوضح الشروط  من اإليضاحات حول البيانات ا  18يبين اإليضاح رقم   (6
 التي تمت بموجبها هذه المعامالت. 

ديسمبر    31وجود أية مخالفات خالل السنة المالية المنتهية في    انتباهنابناًء على المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع   (7
)بصيغته المعدلة( والخاص بإنشاء هيئة    2007لسنة    6العربية المتحدة رقم    ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات  2022

  32التأمين وتنظيم عمليات التأمين الخاصة بشركات ووكالء التأمين والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  
 جوهرياً على أعمال الشركة ومركزها المالي  ، أو لبنود النظام األساسي للشركة، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيراً 2021لسنة  

 .2022ديسمبر  31كما في 

 
)بصيغته المعدلة(،    2007لسنة   6باإلضافة إلى ذلك، كما هو مطلوب بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  

 ضرورية لغرض تدقيقنا. نفيدكم علماً بأننا قد حصلنا على جميع المعلومات والتوضيحات التي رأيناها 
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جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  23إلى رقم  1تشكل اإليضاحات من رقم 

    
 2021 2022 إيضاحات  
 درهم درهم   
    

 207,314,824 281,251,947 19 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (78,751,861) ( 124,576,829)  حصة أقساط إعادة التأمين

 ( 5,806,642) ( 65,592,67)  حصة إعادة التأمين من األقساط المتنازل عنها

 122,756,321 151,082,442  صافي األقساط 

 11,674,447 ( 911,956,26)  صافي المحول إلى احتياطي األقساط غير المكتسبة

 134,430,768 3139,126,17  صافي األقساط المكتسبة 

 16,546,396 828,971,88  العموالت المكتسبة 

 (26,250,798) ( 34,606,460)  العموالت المدفوعة 

 124,726,366 133,491,601  االكتتاب إجمالي إيرادات 

    

 (147,136,773) ( 205,560,670)    إجمالي المطالبات المدفوعة

 84,914,782 118,560,487  حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (62,221,991) ( 87,000,183)  صافي المطالبات المدفوعة 

 ( 9,405,647) ( 533,301)  التسوية الزيادة في المطالبات تحت احتياطي 

)الزيادة( / النقص في حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت 

 احتياطي التسوية 
 

(4,075,665 ) 8,769,840 

  –النقص / )الزيادة( في احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 بالصافي 

 

2,732,940 (2,818,369 ) 

 ( 252,338) ( 316,109)  المنتهية الزيادة في احتياطي المخاطر غير 

  –الزيادة في احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة 

 بالصافي 

 

(519,481 ) (707,900 ) 

 (66,636,405) ( 89,711,799)  صافي المطالبات المتكبدة 

    

 1,997,184 6,591,125  إيرادات االكتتاب األخرى 

 (13,605,630) ( 12,763,845)  المطالبات األخرى مصروفات االكتتاب ومعالجة 

 46,481,515 37,607,082  صافي إيرادات االكتتاب 

 5,053,325 6,074,287 14   بالصافي - إيرادات االستثمار 

 51,534,840 43,681,369  إجمالي اإليرادات 

 (42,014,884) ( 39,323,058) 15 مصاريف إدارية وعمومية 

 9,519,956 4,358,311  ربح السنة 

    
    

    العائد على السهم: 

 80,0 40,0 16 الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد )درهم( 

    
    



 دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر )تابع( 

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  23إلى رقم  1تشكل اإليضاحات من رقم 

 2021 2022 إيضاحات  
 درهم درهم   
    
    

 9,519,956 4,358,311  ربح السنة 
    

    الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 

    يُعاد تصنيفها الحًقا إلى األرباح أو الخسائر البنود التي لن 

الخسارة / الربح المحقق من استبعاد استثمارات حقوق الملكية  

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

(202,710 ) 212,978 

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية المدرجة  

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة 

5 

(314,632 ) 9,139,786 

    البنود التي سيعاد تصنيفها الحًقا إلى األرباح أو الخسائر 

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات الدين المدرجة بالقيمة 

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

5 

(76,808 ) 885,174 

 ( 883,409) -  اإلدارة مكافآت أعضاء مجلس 

 18,874,485 3,764,161  مجموع الدخل الشامل للسنة 



 دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2022ديسمبر   31المنتهية في للسنة 
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 رأس  

 المال 

الشريحة  

األولى لرأس  

 المال 

 أسهم  

 الخزينة 

األرباح المحتجزة /  

)الخسائر  

 المتراكمة( 

مكافآت أعضاء  

 مجلس اإلدارة 

احتياطي إعادة  

احتياطي إعادة   التأمين 

 تقييم االستثمار 

احتياطي  

 قانوني 

إجمالي حقوق  

الملكية  

 للمساهمين 
 درهم  درهم  درهم   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
          

 149,026,160 7,243,671 14,271,093 422,793 856,796 ( 7,548,693) -  15,000,000 118,780,500   2022يناير  1الرصيد كما في 
 4,358,311 -  -  -  -  4,358,311 -  -  -  ربح السنة

 -  435,831 -  -  -  ( 435,831)  -  -  تحويل إلى احتياطي قانوني
 ( 4,660,318) -  -  -  -  -  ( 4,660,318) -  -  أسهم الخزينة 

 -  -  -  228,055 -  ( 228,055) -  -  -  تحويل إلى احتياطي عجز إعادة التأمين 
 ( 594,150) -  ( 594,150) -  -  -  - -  -  اآلخر للسنة الدخل الشامل 

 -  -  -  -  392,248 ( 392,248) - -  -  المكافآت المقترحة من مجلس اإلدارة
 ( 856,796) -  -  -  ( 856,796) -  - -  -  دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

تحويل األرباح المحققة من استبعاد استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل  حقوق الملكية المدرجة 

 -  -  الدخل الشامل اآلخر 

- 

6,501,201  -  - (6,501,201 )  -  - 
تحويل الخسائر المحققة من استبعاد استثمارات 

الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 -  -  الشامل اآلخر 

- 

 -  -  - 23,226  - 23,226 
 ( 1,237,499) -  -  -  -  ( 1,237,499) -  -  -  الشريحة األولى لرأس المال 

 146,058,934 7,679,502 7,198,968 650,848 392,248 1,017,186 ( 4,660,318) 15,000,000 118,780,500 2022ديسمبر   31الرصيد كما في 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  23إلى رقم  1تشكل اإليضاحات من رقم 



 ش.م.ع. دار التأمين  

 البيانات المالية 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية )تابع( 

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 رأس  

 المال 

الشريحة  

األولى لرأس  

 المال 

األرباح المحتجزة /  

)الخسائر  

 المتراكمة( 

مكافآت أعضاء  

اإلدارة مجلس   

احتياطي إعادة  

 التأمين 

احتياطي إعادة  

 تقييم االستثمار 

احتياطي  

 قانوني 

إجمالي حقوق  

الملكية  

 للمساهمين 
 درهم  درهم  درهم   درهم  درهم  درهم  درهم  
         

 136,049,551 6,291,675 20,861 423,698 979,729 ( 5,446,912) 15,000,000 118,780,500   2021يناير  1الرصيد كما في 
 ( 4,751,220) -  -  -  -  ( 4,751,220) -  -  ( 10توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 

 9,519,956 -  -  -  -  9,519,956 -  -  ربح السنة
 -  951,996 -  -  -  ( 951,996) -  -  تحويل إلى احتياطي قانوني

 -  -  -  (905) -  905 -  -   تحويل من احتياطي عجز إعادة التأمين
 10,237,938 -  10,237,938 -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 -  -  -  -  856,796 ( 856,796) -  -  المكافآت المقترحة من مجلس اإلدارة 
 ( 937,360) -  -  -  ( 937,360) -  -  -  دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 -  -  -  -  (42,369) 42,369 -  -  تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
خسارة من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة  

 -  -  3,867,499 -  -  ( 3,867,499) -  -  من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تحويل الخسائر غير المحققة من استبعاد استثمارات 

الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 144,795 -  144,795 -  -  -  -  -  الشامل اآلخر 
 ( 1,237,500) -  -  -  -  ( 1,237,500) -  -  األولى لرأس المال الشريحة 

 149,026,160 7,243,671 14,271,093 422,793 856,796 ( 7,548,693) 15,000,000 118,780,500 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  23إلى رقم  1تشكل اإليضاحات من رقم 



 دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 بيان التدفقات النقدية

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

13 

 

 
 

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  23إلى رقم  1تشكل اإليضاحات من رقم 

 2021 2022 إيضاحات  
 درهم درهم   

 األنشطة التشغيلية 
 

  

 9,519,956 4,358,311  ربح السنة

    تعديالت لبنود غير نقدية:

 1,652,709 1,364,693 4 استهالك الممتلكات والمعدات 

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار المصنف بالقيمة العادلة من  

 خالل األرباح أو الخسائر 

14 

(903,959 ) (675,387 ) 

األرباح المحققة من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من  

 خالل األرباح أو الخسائر 

14 

(1,369,367 ) (428,993 ) 

تحويل الخسائر غير المحققة من استبعاد استثمارات الدين 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

23,225  - 
    

 ( 3,948,945) ( 3,800,961) 14 وتوزيعات األرباح إيرادات الفوائد 

 420,674 667,476 11 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,124,458 - 15 خسائر االئتمان المتوقعة 

 7,664,472 339,418  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 

    التغيرات في رأس المال العامل 

 (28,165,225) ( 48,464,736)  تأمين مدينةأقساط وذمم 

 ً  (85,214) ( 22,682,538)  ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

 (35,055,205) ( 25,298,592)   موجودات عقود إعادة التأمين

 9,403,544 36,848,855  ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 

 27,795,174 39,966,475  احتياطيات فنية 

 (18,442,454) ( 19,291,118)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

 ( 790,600) ( 342,174) 11 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 ( 937,360) ( 856,796)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 (20,170,414) ( 20,490,088)  التشغيلية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
    

    األنشطة االستثمارية 

 ( 1,564,810) ( 1,113,223) 4 شراء ممتلكات ومعدات 

متحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

5 

21,530,100 4,602,071 

الدخل الشامل  شراء استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 اآلخر 

5 

(11,330,115 )  - 

شراء استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 الخسائر 

5 

(10,119,102 ) (3,152,212 ) 

متحصالت من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

 األرباح أو الخسائر

5 

10,692,630 2,562,016 

 2,000,000 -  استثمارات قصيرة األجل متحصل من استرداد 

 3,942,802 3,800,961 14 فوائد وتوزيعات أرباح مستلمة 

 8,389,867 13,461,251  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 
    

    األنشطة التمويلية 

 ( 1,237,500) ( 1,237,499)  الشريحة األولى فائدة رأس المال 

 -  ( 4,660,318)  شراء أسهم الخزينة 

 ( 4,751,220) -  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 5,988,720) ( 5,897,817)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 

 (17,769,267) ( 12,926,654)  صافي التغير في النقد وما يعادله 

 72,626,824 54,857,557  النقد وما يعادله في بداية السنة 

 54,857,557 41,930,903 9 النقد وما يعادله في نهاية السنة 



 دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

14 

 

 

 النشاط والشكل القانوني  1

اإلمارات العربية المتحدة وتمارس    – شركة دار التأمين ش.م.ع. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة مسجلة ومدرجة في إمارة أبوظبي  

لسنة    6نشاطها في تقديم جميع فئات حلول التأمين غير التأمين على الحياة طبقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  

وتمارس الشركة نشاطها    2011أبريل    10بممارسة نشاطها بتاريخ    وبدأت  2010ديسمبر    8ه المعدلة(، تأسست بتاريخ  )بصيغت   2007

دبي السمحة،  وفروعها في  أبوظبي  الرئيسي في  المكتب  ودبي  - من خالل  زايد،  الشيخ  والمصفح    - شارع  التجاري والشارقة  الخليج 

 ومحاوي وعالم السيارات. 

 مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.  أسهم الشركة العادية

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

  2021سبتمبر    20في شأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"( في    2021( لسنة  32صدر القانون االتحادي بالمرسوم رقم )

)بصيغته المعدلة(، في شأن الشركات التجارية    2015( لسنة  2، وسيحل محل القانون االتحادي رقم )2022يناير    2بتاريخ نفاذ في  

 وتعديالته. أمام الشركة اثني عشر شهًرا من تاريخ السريان لاللتزام بأحكام قانون الشركات الجديد. 

٪ تسري  9فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة    ، أعلنت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن2022يناير    31في  

. ال توجد تأثيرات لهذا اإلعالن على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  2023يونيو    1على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  

 . 2022ديسمبر  31

ال الحصر، التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية، والنقل تشمل مجموعة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، على سبيل المثال  

 البري والبحري والجوي، والتأمين ضد األخطار، والتأمين الصحي، وخدمات ومرافق حقول النفط والغاز البرية والبحرية. 

 معلومات عامة  2

 بيان االمتثال 2-1

للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها الصادرة عن لجنة  تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية  

، بشأن الشركات 2021( لسنة  32تفسير التقارير المالية الدولية ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

ال لدولة اإلمارات  والقانون االتحادي  المتحدة رقم  التجارية  التأمين وتنظيم    2007لسنة    6عربية  بشأن إنشاء هيئة  المعدلة(  )بصيغته 

   عمليات التأمين وشركات ووكالء التأمين. تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي.

 أسس اإلعداد  2-2

عرضها بالدرهم اإلماراتي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة    وتم  2022ديسمبر    31تم إعداد هذه البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 العرض للشركة. 

لخسائر  تم إعداد البيانات المالية بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا

لشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة. تم إعدادها على افتراض أن الشركة واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا

   تعمل على أساس مبدأ االستمرارية. 

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

 ة. المالية في البيانات المالي 
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 معلومات عامة )تابع(  2

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية  2-3

 

 2022المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية السارية في 

 

 المحاسبية الدولي: تم إصدار المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة من قبل مجلس المعايير 

 تاريخ النفاذ  االسم  رقم المعيار 

مراجع اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 (. 3المالية رقم 

2022يناير  1  

المتحصالت قبل االستخدام  الممتلكات واآلالت والمعدات:  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 ( 16المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

2022يناير  1  

تكاليف إتمام العقد )تعديالت على معيار   - العقود المكلفة  37المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 ( 37المحاسبة الدولي رقم 

2022يناير  1  

 1  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 41ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 

– 2020 . 

2022يناير  1  

 لى هذه البيانات المالية.تم تطبيق هذه المعايير من قبل الشركة ولم يكن لها تأثير جوهري ع

 المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة  

 

أثر المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي صدرت ولكن لم يتم تطبيقها حتى تاريخ صدور البيانات المالية للشركة تم اإلفصاح  

 عند سريانها  –إذا أمكن  –عنها أدناه. تنوي الشركة تطبيق تلك المعايير 
 

أثر المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي صدرت ولكن لم يتم تطبيقها حتى تاريخ صدور البيانات المالية للشركة تم اإلفصاح  

 نها عند سريا –إذا أمكن  –عنها أدناه. تنوي الشركة تطبيق تلك المعايير 
 

ويسمح بتطبيقه   2023يناير    1عقود التأمين )ساري خالل الفترة المحاسبية التي تبدأ من أو بعد    –  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

   (15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بشكل مبكر، بشرط تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

سيحل محل    17(: بمجرد سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2023يناير    1عقود التأمين )  -   17لي رقم  معيار المحاسبة الدو

معيار عقود التأمين الحالي، ومن المتوقع أن يغير بشكل كبير الطريقة التي تقيس بها الشركة    -   4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

عنها. يتمثل الهدف العام للمعيار الجديد في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة واتساقًا    عقود التأمين الخاصة بها وتبلغ 

على عقود التأمين )بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرها المنشأة،  17للمستخدمين. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

فظ بها المنشأة وعقود االستثمار ذات المشاركة التقديرية التي تصدرها المنشأة شريطة أن تصدر أيًضا  وعقود إعادة التأمين التي تحت 

 عقود التأمين. 
 

. سيتم قياس  4للشركة بشكل جوهري مع نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17يتوافق نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

تقسيم العقود إلى مجموعات    17. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عقود االستثمار بموجب  

ألغراض االعتراف والقياس. يتم تحديد محافظ العقود من خالل تجميع العقود التي لها مخاطر متشابهة ويتم إدارتها معًا. ثم يتم تقسيم 

 بناًء على ربحيتها المتوقعة.هذه المجموعات إلى فئات 
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ويسمح بتطبيقه   2023يناير    1عقود التأمين )ساري خالل الفترة المحاسبية التي تبدأ من أو بعد    –  17للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي  

 ( )تابع( 15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بشكل مبكر، بشرط تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بداية مع العقود التي تكون مربحة عند بداية النشاط. ال يُسمح بتضمين العقود التي تم إصدارها منذ  ال يمكن تجميع العقود المكلفة في ال

أكثر من عام في نفس المجموعة، وذلك على الرغم من وجود بعض اإلعفاء من هذا المطلب لألعمال السارية في تاريخ االنتقال بموجب  

 الترتيبات االنتقالية.
 

هج للقياس؛ اثنان منها منهجي النموذج العام وتوزيع األقساط، تنطبق على أعمال الشركة. تتمثل السمات الرئيسية  يقدم المعيار ثالثة منا

فة إلى  لهذه النماذج في قياس عقد التأمين على أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بما في ذلك تكاليف الشراء، باإلضا 

 التي يتم إعادة قياسها في كل فترة تقرير باستخدام االفتراضات الحالية وهامش الخدمة التعاقدية. تعديل واضح للمخاطر، 
 

يمثل تعديل المخاطر التعويض الذي تطلبه الشركة لتحمل عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية التي تنشأ من المخاطر غير  

 د التأمين.المالية حيث يتم الوفاء بااللتزامات بموجب عق
 

يمثل هامش الخدمة التعاقدية األرباح غير المكتسبة من مجموعة من عقود التأمين ويتم االعتراف به في األرباح أو الخسائر حيث يتم 

وتستخدم تقديم خدمة التأمين للعميل باستخدام وحدات التغطية. وحدات التغطية هي مقياس لكمية الخدمة المقدمة على مدى عمر العقد  

لقياس الخدمة المقدمة في فترة التقرير وإصدار مبلغ مماثل من الربح في بيان الدخل. إذا تكبدت مجموعة من العقود خسائر بعد بداية 

 النشاط، يتم االعتراف بالخسارة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر. تتوافق هذه المعالجة لألرباح والخسائر فيما يتعلق بالخدمات إلى

 السارية على الصناعات األخرى.  37ومعيار المحاسبة الدولي رقم  15حد كبير مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

بموجب النموذج العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية لتغيرات االفتراضات غير االقتصادية المتعلقة بالفترات المستقبلية. بالنسبة 

سمات المشاركة، يتم تطبيق نهج الرسوم المتغيرة، وهذا يسمح بالتغييرات في االفتراضات االقتصادية والخبرة لتعديل   لبعض العقود ذات

هامش الخدمة التعاقدية وكذلك االفتراضات غير االقتصادية، مما يعكس الطبيعة المتغيرة ألرباح المنشأة التي تحركها عوائد االستثمار. 

تطبيق المعيار بأثر رجعي. وعند تقييم ذلك على أنه غير عملي، فإن المعيار يسمح بتطبيق   17تقارير المالية رقم  يتطلب المعيار الدولي لل

نهج مبسط بأثر رجعي أو نهج القيمة العادلة لتحديد هامش الخدمة التعاقدية. ستغير مبادئ القياس المبينة في المعيار الدولي للتقارير  

 طريقة التي تقيس بها الشركة عقود التأمين وعقود إعادة التأمين المرتبطة بها.بشكل كبير ال 17المالية رقم 
 

وتضيف تعقيدًا على عمليات   4ستؤثر هذه التغييرات على النمط الذي يظهر به الربح عند مقارنته بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

إلى تبسيط عرض بيان المركز   17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    التقييم ومتطلبات البيانات وإعداد االفتراضات. سيؤدي تطبيق

المالي. كما يتطلب أيضاً عرض مجموعات عقود التأمين )أو إعادة التأمين( التي تُعد أصالً بشكل منفصل عن تلك التي تُعد التزاماً.  

الذي يوضح كيفية تصنيف مكونات ربحية    17الية رقم  سيتغير عرض بيان الدخل الشامل بشكل جوهري بالمعيار الدولي للتقارير الم

أيًضا إفصاحات    17العقود إلى نتيجة خدمة التأمين وإيرادات / مصروفات تمويل التأمين. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 موسعة حول المبالغ المعترف بها من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عنها. 
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ويسمح بتطبيقه   2023يناير    1)ساري خالل الفترة المحاسبية التي تبدأ من أو بعد  عقود التأمين    –  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 ( )تابع( 15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بشكل مبكر، بشرط تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وهو متاح لعقود التأمين وإعادة   17ر الدولي للتقارير المالية رقم نهج توزيع األقساط: نهج توزيع األقساط هو نموذج قياس مبسط اختياري في المعيا

 التأمين التي تفي بمعايير األهلية. 

 تتوقع الشركة أنها ستطبق نهج توزيع األقساط على جميع العقود حيث من المتوقع استيفاء المعايير التالية عند بداية النشاط. 

 لخسائر: مدة التغطية لكل عقد في المجموعة هي سنة واحدة أو أقل.  عقود التأمين وعقود إعادة التأمين المتكبدة •

عقود إعادة التأمين المرتبطة بالمخاطر: تتوقع الشركة بشكل معقول أن القياس الناتج لألصل للتغطية المتبقية لن يختلف جوهريًا عن  

 نتيجة تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أعاله. 

، يشمل قياس مجموعة العقود جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود كل عقد في  17رير المالية رقم  بموجب المعيار الدولي للتقا

ر  المجموعة. مقارنة بالمحاسبة الحالية، تتوقع الشركة أنه بالنسبة لبعض العقود، فإن متطلبات حدود العقد بموجب المعيار الدولي للتقاري 

ت النقدية التي سيتم تضمينها في قياس العقود الحالية المعترف بها، على عكس العقود المستقبلية غير  ستغير نطاق التدفقا   17المالية رقم  

المعترف بها. الفترة التي تغطيها األقساط داخل حدود العقد هي "فترة التغطية"، والتي تكون ذات صلة عند تطبيق عدد من المتطلبات  

 .17في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تنشأ التدفقات النقدية القتناء التأمين من أنشطة البيع واالكتتاب وإبرام مجموعة من العقود التي تنسب مباشرة إلى محفظة العقود التي 

، يتم تخصيص التدفقات النقدية القتناء التأمين إلى مجموعات 17تنتمي إليها المجموعة. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 د باستخدام طرق منهجية ومنطقية بناًء على إجمالي أقساط التأمين لكل مجموعة. العقو

، يتم االعتراف فقط بالتدفقات النقدية القتناء التأمين التي تنشأ قبل االعتراف بعقود التأمين 17بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

ترداد، في حين يتم تضمين التدفقات النقدية الخاصة باقتناء التأمين األخرى في  ذات الصلة المعترف به منفصلة واختبار قابليتها لالس

 تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية كجزء لقياس عقود التأمين ذات الصلة. 
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 المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة )تابع( 

 

ويسمح بتطبيقه   2023يناير    1عقود التأمين )ساري خالل الفترة المحاسبية التي تبدأ من أو بعد    –  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 ( )تابع( 15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9يق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بشكل مبكر، بشرط تطب 

 التأمين على الحياة  -تقييم التأثير 

على الرغم من أن أسلوب توزيع أقساط التأمين مشابه للمعاملة المحاسبية الحالية الشركة عند قياس مطلوبات التغطية المتبقية، إال أنه  

 . المؤاتاةمن المتوقع حدوث التغييرات التالية في محاسبة العقود غير 

 

على  4التغييرات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   عند    التأثير  الملكية  حقوق 
للتقارير   الدولي  المعيار  إلى  االنتقال 

 17المالية رقم 
 

، ستقوم الشركة  17بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

بخصم التدفقات النقدية المستقبلية عند قياس المطلوبات للمطالبات  

المتكبدة، ما لم يكن من المتوقع حدوثها في غضون سنة واحدة أو  

أقل من تاريخ تكبد المطالبات. ال تقوم الشركة حاليًا بخصم هذه  

 التدفقات النقدية المستقبلية.

 الزيادة

أن تشتمل التدفقات    17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

النقدية للوفاء على تعديل لتسوية المخاطر غير المالية. وال يسمح  

 بهذا صراحة حاليًا. 

 النقص

الدولي  تختلف   المعيار  بموجب  للشركة  المحاسبية  السياسة 

في حساب التدفقات النقدية القتناء التأمين    17للتقارير المالية رقم  

يتم  بموجبها  التي  الحالية  الممارسة  عن  تكبدها  عند  المؤهلة 

 االعتراف بهذه المبالغ بشكل منفصل كتكاليف استحواذ مؤجلة. 

 النقص

 

مع التركيز على االنتهاء من المنهجيات وتطوير القدرات التشغيلية المطلوبة لتطبيق    2022التطبيق للشركة خالل عام  استمر مشروع  

مية المعيار بما في ذلك البيانات واألنظمة والعمليات التجارية. ينصب التركيز الحالي على دمج القدرات التشغيلية وتحديد الميزانية العمو

 .2023المقارنة المطلوبة إلعداد تقارير سنة االنتقالية واألرقام 

في    17نظًرا ألن مشروع التطبيق مستمر حاليًا، تعتقد اإلدارة أنه من غير العملي تحديد مقدار لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 الفترة الحالية. 
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 معلومات عامة )تابع(  2

 معايير الحالية )تابع(المعايير والتفسيرات والتعديالت على ال 2-3

 

 المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة )تابع( 

قبل تشمل المعايير الجديدة والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة غير سارية المفعول بعد والتي لم يتم تطبيقها في وقت مبكر من  

 الشركة ما يلي: 

  المراجع إلى اإلطار المفاهيمي -   3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

   (16المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

   (37تكاليف إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - العقود المكلفة  •

)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    2020- 2018التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية   •

   (41ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1رقم 

   (1ى أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تصنيف المطلوبات عل •

 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات من معاملة واحدة  •

 تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد هذه التعديالت في المعلومات المالية في الفترة األولية عندما تصبح سارية بشكل إلزامي.

  
 

 ألهم السياسات المحاسبية  ملخص 3

 العرف المحاسبي 3-1

المالية لكل نوع من أنواع الموجودات  للتقارير  الدولية  القياس المحدد من قبل المعايير  باستخدام أساس  المالية  البيانات    تم إعداد هذه 

 السياسات المحاسبية.والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وتم وصف أسس القياس بمزيد من التفصيل في 

   ممتلكات ومعدات 3-2

القيمة. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط    في يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض  

 الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات. 

 ة على العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كالتالي: معدالت االستهالك المستخدمة القائم

 السنوات  
  

4 – 3   أجهزة حاسب آلي وبرمجيات  

 4 معدات مكتبية وديكور 

 4 سيارات 

 30 مباني

   يتم تحديث تقديرات قيم الموجودات المتبقية وتقديرات العمر اإلنتاجي، وتعديلها عند االقتضاء، في نهاية كل سنة.

األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات على أنها الفرق بين المتحصالت الناتجة عن االستبعاد مع القيمة يتم تحديد 

 الدفترية للموجودات ويتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر. 

 األقساط  3-3

لحملة الوثائق أو شركات التأمين األخرى لعقود التأمين وتستبعد أي تعكس األقساط اإلجمالية المكتتبة المبالغ المعترف بها خالل السنة  

 رسوم ومبالغ أخرى محسوبة على أساس األقساط. يتم االعتراف بها عند اكتمال عملية االكتتاب.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تابع(  3

 األقساط )تابع(  3-3

يتعلق بالعمل المكتوب في الفترات المحاسبية السابقة. يتم إثبات الجزء المكتسب كإيراد. يتم  تشمل األقساط اإلجمالية أي تعديالت فيما  

الحصول على األقساط اإلجمالية من تاريخ إرفاق المخاطر على مدار فترة التعويض ويتم احتساب األقساط غير المكتسبة باستخدام 

 األساس التالي. 

 احتياطي األقساط غير المكتسبة  3-4

احتياطي األقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من األقساط المكتسبة، إجمالي إعادة التأمين، والمتعلق بفترة التأمين التي تلي تاريخ  يمثل  

 بيان المركز المالي ويتم حسابه بشكل رئيسي باستخدام طريقة خطية تعتمد على الفترة القائمة من تاريخ البيان المركز المالي حتى تاريخ

بوليصة بناًء على التقديرات االكتوارية التي تم الحصول عليها من الخبير االكتواري المستقل لتغطية أجزاء من المخاطر التي  استحقاق ال

 ٪. 25لم تنتِه صالحيتها على أساس التناسب الزمني باستثناء المخاطر البحرية والتي يتم احتسابها بنسبة 

   المطالبات  3-5

ال المتكبدة  المدفوعة والمتكبدة خالل السنة والحركة في المطالبات  تتضمن المطالبات  الفعلية والتكاليف األخرى ذات الصلة  مطالبات 

 القائمة. يتم االعتراف بتكاليف معالجة المطالبة عند تسجيل المطالبات. 

قوق االسترداد والحلول إال  نسبة للشكوك المتضمنة في عمليات استرداد المطالبات غير السيارات، ال يتم االعتراف بحقوق اإلنقاذ وح

تسجيل   وقت  في  المسترد  المبلغ  يحتسب  بالسيارات،  المتعلقة  بالمطالبات  المتعلقة  لالستردادات  وبالنسبة  الفعلي.  االسترداد  وقت  في 

 المطالبات. 

يتها في تاريخ بيان المركز تمثل المطالبات تحت احتياطي التسوية قيم التسوية المقدرة لجميع المطالبات المبلغ عنها، ولكن لم يتم تسو

المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. يتم تصنيف جزء معيدي التأمين تجاه المطالبات القائمة كموجودات عقود إعادة تأمين ويتم  

 إظهارها كموجودات متداولة في بيان المركز المالي.

 احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 3-6

مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها كما في نهاية فترة التقرير على أساس التقديرات اإلكتوارية التي تم الحصول عليها من   يتم تكوين مخصص عن أي

نة استنادا  خبير إكتواري مستقل. إن الطريقة المستخدمة من قبل المجموعة الحتساب المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تأخذ في االعتبار نسب معي

 ات التاريخية، والتقديرات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين لتقييم الحصة المستردة من إعادة التأمين.إلى البيان

 احتياطي مصاريف تعديل الخسائر غير المخصصة 3-7

المالية الموحدة، تم تكوين مخصص لمصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة التي ال يمكن إدراجها تحت مطالبات محددة بتاريخ التقارير  

 استنادا إلى تقديرات اكتوارية تم الحصول عليها من خبير اكتواري مستقل. 

 احتياطي مخاطر غير المنتهية 3-8

يمثل احتياطي المخاطر غير المنتهية ذلك الجزء من قسط التأميني الالحق لتاريخ التقرير وحيث يتوقع أن يكون القسط غير كاٍف لتغطية  

 فات المتوقعة. المطالبات والمصرو 

 اختبار كفاية االلتزام 3-9

تحقة.  في نهاية كل سنة مالية، يتم تطبيق اختبارات كفاية االلتزام للتحقق من كفاية مطالبات عقود التأمين متضمنتاً احتياطي المطالبات المس

طالبات بقيمها الدفترية. تتضمن تقديرات التدفقات ويتضمن ذلك مقارنة التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقدية المرفقة بهذه الم

النقدية التعاقدية تكاليف معالجة المطالبات المتوقعة والمبالغ المستردة من أطراف أخرى. يتم تحميل أي عجز في القيمة الدفترية على  

 بيان األرباح أو الخسائر من خالل إنشاء مخصص للخسائر الناتجة عن اختبار كفاية االلتزام.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تابع(  3

 أقساط إعادة التأمين 3-10

  تسجل أقساط إعادة التأمين المتنازل عليها في الفترة المحاسبية ذاتها التي تم فيها تسجيل أقساط التأمين المباشرة ويتم احتساب الجزء 

 يتوافق مع اتفاقيات إعادة التأمين السارية. غير المكتسب باستخدام طريقة خطية بما 
 

 موجودات إعادة التأمين 3-11

هذه    يتم تقييم المبالغ القابلة لالسترداد بموجب عقود إعادة التأمين لتحديد االنخفاض في القيمة في تاريخ كل بيان مركز مالي. يتم اعتبار

حدث وقع بعد االعتراف المبدئي بأن الشركة قد ال تسترد جميع المبالغ  الموجودات منخفضة القيمة إذا كان هناك دليل موضوعي نتيجة ل

 المستحقة وأن يكون للحدث تأثير قابل للقياس بشكل موثوق على المبالغ التي ستستردها الشركة من معيدي التأمين. 

 األدوات المالية 3-12

 االعتراف وإلغاء االعتراف  أ(

والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة يتم االعتراف بالموجودات  

ول  العادلة لألدوات غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مضافاً إليها تكاليف المعامالت المباشرة والمرتبطة بالحص

إصدارها. يتم االعتراف بالمشتريات والمبيعات لألدوات المالية العادية في التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء    على األداة المالية أو

 أو بيع األصل أي تاريخ العملية التجارية.

 التصنيف والقياس المبدئي للموجودات المالية ( ب

 ألغراض القياس الالحق: تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية إلى الفئات التالية 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  (1

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة هي الموجودات المالية التي: 

   يتمثل نموذج أعمال الشركة في االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. -

 التي هي فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم. تنشأ الشروط التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية -

الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس هذه من بعد التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص االنخفاض في  

 القيمة. ويتم حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري. 

شهراً بعد نهاية فترة التقرير والتي يتم   12تدرج هذه الموجودات ضمن الموجودات المتداولة باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن  

   تصنيفها كموجودات غير متداولة.

أطراف ذات عالقة ومعظم الذمم  تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على الودائع القانونية والنقد وما يعادله والمبالغ المستحقة من  

   المدينة األخرى.

 موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (2

تصنف االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. عند االعتراف المبدئي، يمكن للشركة القيام باختيار ال  

أداة على حدة( لتصنيف االستثمارات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يسمح  رجعة فيه )على أساس كل  

 بتصنيف األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في األسهم بغرض المتاجرة.
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 لمالية )تابع( األدوات ا 3-12

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية )تابع(  ( ب

 قياس القيمة العادلة 

  تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في سوق األسهم عند إقفال األعمال بتاريخ بيان المركز المالي بالنسبة لالستثمارات

المنظمة. يتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة باألخذ في االعتبار مدخالت  المتداولة في األسواق المالية  

 السوق القابلة للمالحظة والبيانات المالية غير القابلة للرصد للشركات المستثمر فيها.

 أرباح أو خسائر القياس الالحق 

ر في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغي 

الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها ضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق  

أو الخسائر المتراکمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر من احتياطي    الملكية. عند استبعاد األصل، ال تتم إعادة تصنيف األرباح

 حقوق الملکية إلی بيان األرباح أو الخسائر، ولکن تتم إعادة تصنيفها إلی األرباح المحتجزة. 

  موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (3

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم تحدد المجموعة استثماًرا غير يتم تصنيف االستشمارات في أدوات  

  محتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي.
 

اس  يتم قياس أدوات الدين التي ال تطابق معايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. باإلضافة إلی ذلك، يتم قي 

. يجوز تحديد أدوات الدين األرباح أو الخسائرأدوات الدين التي تفي بمعايير التکلفة المطفأة ولکنها مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل القياس أو االعتراف بالتضارب   األرباح أو الخسائريمة العادلة من خالل بالق

   الذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر وفق أسس مختلفة.
 

أة للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يتم تغيير نموذج   األعمال بحيث لم  تتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التکلفة المطف

. ال يسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند مستوفاةتعد معايير التکلفة المطفأة  

 االعتراف المبدئي.
 

يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نهاية کل فترة مالية، مع إدراج أي أرباح أو  يتم قياس الموجودات المالية بالق

 .5خسائر ناتجة عن إعادة القياس في بيان األرباح أو الخسائر. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في اإليضاح رقم 

 ليةالتصنيف والقياس الالحق للمطلوبات الما ج( 

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

 تقاس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية د(
 

االئتمان   بدفعات خسائر  الشركة  أو  تعترف  العادلة من خالل األرباح  بالقيمة  قياسها  يتم  لم  التي  التالية  المالية  المتوقعة على األدوات 

 الخسائر: 

 الموجودات المالية التي تشمل أدوات دين. •

 عقود ضمان مالي صادرة.  •

 ارتباطات قروض صادرة.  •

 ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في قيمة األسهم.  •
 

الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء تلك األدوات المالية التي لم تزداد  تقيس الشركة مخصصات 

شهًرا.    12فيها مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي بها، وفي هذه الحالة يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

شهًرا جزًءا من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد على أداة    12لمتوقعة لمدة  تعتبر الخسائر االئتمانية ا

 شهًرا بعد تاريخ التقرير.  12مالية والتي تكون ممكنة في غضون 
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 القيمة )تابع(االنخفاض في  د( 

 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة باحتمالية خسائر االئتمان. يتم قياسها على النحو التالي:

النقدي )أي  الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: مثل القيمة الحالية لجميع حاالت العجز   •

 الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها(.

الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: على أنها الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية   •

 للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.والقيمة الحالية 

تم سحب   • إذا  للشركة  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  القيمة  المسحوبة: مثل  القروض غير  التزامات 

 االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها.

 ا ناقًصا أي مبالغ تتوقع الشركة استردادها. عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض حامله •

 
 

 مقاصة األدوات المالية هـ(

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية، ويتم تسجيل صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق 

 لصافي، أو تحقيق األصل وتسوية المسؤولية في وقت واحد. ملزم قانونًا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس ا 

 الغاء االعتراف  و( 

. يتم إلغاء االعتراف بالموجودات  39يتم ترحيل متطلبات إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي 

األصل المالي، أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع المخاطر والمكافآت  المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 

 الجوهرية المتعلقة به. يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عند إطفائه. 

 الذمم المدينة والذمم الدائنة المتعلقة بعقود التأمين 3-13

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

 التأمين. 

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

 . لذلك وتعترف بخسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر
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 مكافآت الموظفين 3-14

 مكافآت الموظفين قصيرة األجل 

شهرا بعد تقديم الخدمة مثل اإلجازات المدفوعة    12يتم االعتراف بتكلفة مكافآت الموظفين قصيرة األجل )تلك المستحقة الدفع في غضون  

 فيها تقديم الخدمة.األجر والحوافز( في الفترة التي يتم 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

الخدمة للموظفين لكامل المبالغ المستحقة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ التقرير وفقًا لقانون    - يتم تكوين مخصصات لمكافآت نهاية  

 العمل اإلماراتي ويتم تسجيله كبند منفصل ضمن المطلوبات غير المتداولة. 

استحقاق مكافآت نهاية الخدمة إلى راتب الموظف ومدة خدمته، مع مراعاة إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة على النحو المحدد  يستند 

 في قانون العمل اإلماراتي. ويتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. 

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  3-15

يتم تحويل الموجودات  يتم تحويل المع بتاريخ المعامالت.  بالعملة األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف السائدة  امالت 

  والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز المالي إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. 

 اتجة عن تحويل العمالت األجنبية في بيان األرباح أو الخسائر.   يتم تسجيل الفروقات الن 

في    ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة

ة والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد تاريخ المعاملة( باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادل

   القيمة العادلة.

 المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة 3-16

يتم االعتراف بالمخصصات عندما تؤدي االلتزامات الحالية نتيجة لحدث سابق على األرجح إلى تدفق خارجي للموارد االقتصادية من  

كة ويمكن تقدير المبالغ بشكل موثوق. قد يكون توقيت أو مقدار التدفق الخارج غير مؤكد. ينشأ االلتزام الحالي من وجود التزام الشر

  قانوني أو ضمني ناتج عن أحداث سابقة.

لمتوفر في تاريخ التقرير، بما يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة الالزمة لتسوية االلتزام الحالي، بناًء على الدليل األكثر موثوقية وا

في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بااللتزام الحالي. في حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق  

ون القيمة الزمنية  الصادر مطلوبًا للتسوية من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل. يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تك

   للنقود جوهرية.

يجوز   يتم االعتراف بأي تعويضات قد تكون الشركة متأكدة تقريباً من تحصيلها من طرف ثالث فيما يتعلق بااللتزام كأصل منفصل وال

 أن يتجاوز هذا األصل مبلغ المخصص ذي الصلة. 

 لتعكس أفضل تقدير حالي. تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير وتعديلها 

  وفي الحاالت التي يعتبر فيها التدفق المحتمل للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتمل أو بعيد، ال يتم االعتراف بأي 

   التزام، ما لم يكن االلتزام مفترض في سياق دمج األعمال.

   والتي لم تستوف بعد معايير االعتراف باألصل تعتبر موجودات محتملة.إن التدفقات المحتملة لمنافع اقتصادية للشركة 
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 األسهم واالحتياطات ودفعات توزيعات األرباح 3-17

 يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها.

 من البيانات المالية. 10رقم   تم تقديم تفاصيل أخرى خاصة باالحتياطيات في االيضاح

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

يتم إدراج توزيع األرباح المستحقة للمساهمين في المطلوبات األخرى فقط عندما يتم اعتماد توزيع األرباح في اجتماع الجمعية العمومية  

 .قبل تاريخ التقرير

 عقود اإليجار  3-18

 الشركة كمستأجر 

، تنظر الشركة فيما إذا كان العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي عليه.  2019يناير    1بالنسبة ألي عقود جديدة تم إبرامها في أو بعد  

ف عقد اإليجار بأنه "عقد، أو جزء من عقد، ينقل الحق في استخدام أصل )األصل األساسي( لفترة   زمنية نظير مقابل مادي". يُعرَّ

 تقييمات رئيسية وهي:  ثالثلتطبيق هذا التعريف، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يلبي 

 يحتوي العقد على أصل محدد، إما محدد صراحةً في العقد أو محددًا ضمنيًا من خالل تحديده في وقت إتاحة األصل للشركة.  •

المنافع االقتصادية إلى حد كبير من استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدام، مع  يحق للشركة الحصول على جميع   •

 األخذ في االعتبار حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد. 

يحق للشركة توجيه استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدام. وتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان لها الحق في توجيه "كيف   •

 استخدام األصل طوال فترة االستخدام. وألي غرض" يتم 

 قياس وإثبات عقود اإليجار كمستأجر 

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في الميزانية العمومية. ويتم قياس أصل حق االستخدام  

ف أولية مباشرة تتكبدها الشركة، وتقدير أي تكاليف لتفكيك وإزالة  بالتكلفة، والتي تتكون من القياس األولي اللتزام اإليجار، وأي تكالي 

 األصل في نهاية عقد اإليجار وأي مدفوعات إيجار يتم سدادها مسبقًا من تاريخ بدء عقد اإليجار )بعد خصم أي حوافز مستلمة(. 

ار إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق  تستهلك الشركة موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء عقد اإليج

 االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهما أقرب. وتقوم الشركة أيًضا بتقييم انخفاض قيمة أصل حق االستخدام عند وجود مثل هذه المؤشرات. 

التاريخ، مخصومة باستخدام سعر    في تاريخ البدء، تقيس الشركة التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في ذلك

 الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان هذا السعر متاًحا بسهولة أو معدل االقتراض المتزايد للشركة. 

تتكون مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار من مدفوعات ثابتة )بما في ذلك ثابتة في جوهرها(، ومدفوعات متغيرة على 

أو سعر، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية والمدفوعات الناشئة عن الخيارات المؤكدة التي من المعقول أساس مؤشر  

 ممارستها.

و إذا  الحقًا للقياس األولي، سيتم تخفيض االلتزام عن المدفوعات المسددة وزيادة الفائدة. ويُعاد قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أ

 نت هناك تغييرات في الدفعات الثابتة الجوهرية. كا

عندما يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار، ينعكس التعديل المقابل في أصل حق االستخدام، أو األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض أصل  

 حق االستخدام بالفعل إلى الصفر. 
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من   بدالً  العملية.  الوسائل  باستخدام  القيمة  منخفضة  للموجودات  اإليجار  وعقود  األجل  قصيرة  اإليجارات  حساب  الشركة  اختارت 

االعتراف بأصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار، يتم االعتراف بالمدفوعات المتعلقة بهما كمصروف في بيان األرباح أو الخسائر 

 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. على 

   النقد وما يعادله 3-19

 3يتكون النقد وما يعادله من األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب والحسابات الجارية والودائع الثابتة التي تستحق خالل فترة أقل من 

 أشهر وغير مرهونة. 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-20

راجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للشركة في تاريخ كل بيان مركز مالي أو عندما يكون هناك أي مؤشر على انخفاض  تتم م

القيمة عندما   يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في  تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  يتم  القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، 

الدفت  القيمة  القابلة لالسترداد  تتجاوز  القيمة  للنقد  المنتجة  بيان    ويتمرية لألصل أو وحدته  القيمة في  االعتراف بخسائر االنخفاض في 

 األرباح أو الخسائر. يتم عكس مخصص االنخفاض في القيمة إذا تجاوزت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد القيمة الدفترية. 

 التقارير القطاعية 3-21

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

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. 8ة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم القطاعي 

   عقود التأمين 3-22

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

القيام ببعض األعمال ذات القيمة بالنسبة األخير، عند حدوث الخسارة أو االلتزام أو العجز الناتج عن حدث غير المال، أو ما يعادله أو  

   معروف أو محتمل.

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

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

  من المتوقع.

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

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

   المصاريف اإلدارية والعمومية 3-23

الموجودات أو زيادة   بانخفاضيتم االعتراف بالتكاليف والمصاريف عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة 

   االلتزام يمكن قياسه بشكل موثوق.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تابع(  3

 السياسات المحاسبية التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة في تطبيق  3-24

إثبات وقياس الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات    ىكبير علإن المعلومات حول التقديرات واالفتراضات التي لها أثر  

 هي مبينة أدناه. قد تكون النتائج الفعلية مختلفة جوهريا.

واحتياطي مصاريف تعديل الخسائر غير المخصصة واحتياطي مخاطر غير  مطالبات تحت احتياطي التسوية واحتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  

 المنتهية واحتياطي األقساط غير المكتسبة

يعتبر تقدير االلتزام النهائي )المطالبات تحت احتياطي التسوية واحتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها واحتياطي مصاريف تعديل  

الخسائر غير المخصصة واحتياطي مخاطر غير المنتهية( الناتج عن المطالبات واحتياطي األقساط غير المكتسبة من أهم التقديرات 

ه التقديرات يتم تقييمها وتحديثها وتسويتها بشكل مستمر، وتتم تسوية التسويات الناتجة عن التقييم في بيان األرباح المحاسبية للشركة. هذ

المحتملة )متضمنة    واالتجاهاتهذه العملية على افتراضات الخبرات السابقة، وتعديلها لتأثير التطورات المحتملة    دالخسائر. وتعتمأو  

 باألحداث المقبلة.  للتنبؤساس مناسب احتساب اإلكتواري(، على أ

   القيمة العادلة لألدوات المالية

عندما ال يمكن اشتقاق القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة، يتم تحديد  

النقدية المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق التي يمكن قيمتها العادلة باستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات  

ت مالحظتها حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنًا، يلزم وجود درجة من الحكم في تحديد القيم العادلة. تتضمن األحكام اعتبارا

التغيرات في   القيمة المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات.  االفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن تؤثر على 

 العادلة المدرجة لألدوات المالية.   

 9منهجية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
التي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب مستوى عاليًا من األحكام، كما تراها   9للتقارير المالية رقم  المفاهيم الرئيسية في المعيار الدولي  

 الشركة أثناء تحديد تقييم التأثير، هي كما يلي:
 

زادت بشكل  يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد  

كبير منذ إنشائها، تقارن الشركة مخاطر التخلف عن السداد التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ التقرير مع 

مخاطر التخلف عن السداد المقابلة عند اإلنشاء، باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي تستخدم في عمليات إدارة المخاطر الحالية  

 ة. للشرك
 

المعلومات حول   الكبيرة في مخاطر االئتمان في االعتبار  المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادات  يأخذ قياس خسائر االئتمان  يجب أن 

األحداث الماضية والظروف الحالية باإلضافة إلى التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. سيتطلب تقدير  

   التطلعية وتطبيقها إصدار أحكام هامة. المعلومات
 

م سيكون تعريف التعثر المستخدم في قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتقييم لتحديد الحركة بين المراحل متسقًا مع تعريف التعثر المستخد

ثر، ولكنه يحتوي على افتراض غير التع  9في أغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. ال يعرف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 يوًما بعد تاريخ االستحقاق.  90قاطع بأن التعثر قد يحدث عندما يكون التعرض أكبر من 
 

لمخاطر   الشركة  تتعرض خاللها  التي  التعاقد  لفترة  الحد األقصى  الشركة مراعاة  المتوقعة، يجب على  االئتمانية  الخسائر  قياس  عند 

الشروط التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد والتجديد.  االئتمان. يجب مراعاة جميع  

رض بالنسبة لبعض التسهيالت االئتمانية المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد، يتم تقدير العمر المتوقع بناًء على الفترة التي تتع

 وحيث ال يتم تخفيف خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.  خاللها الشركة لمخاطر االئتمان
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 الممتلكات والمعدات 4

 

 مباني أرض 

 معدات مكتبية 

 وديكور 

أجهزة حاسب آلي 

 سيارات  وبرمجيات 

 إنشاءات قيد 

 التنفيذ 

 

 اإلجمالي
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

         التكلفة

 53,647,061 4,986,130 302,143 3,305,820 6,091,929 28,571,039 10,390,000   2021يناير  1في 

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

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

 1,113,223 453,466 403,495 215,185 41,077 - - إضافات خالل السنة

 56,325,094 6,920,119 705,638 3,585,846 6,152,452 28,571,039 10,390,000   2022ديسمبر  31في 
        

        االستهالك المتراكم

 10,297,345 - 288,454 2,942,804 5,320,079 1,746,008 - 2021يناير  1في 

 1,652,709 - 13,296 192,276 494,769 952,368 - المحمل للسنة 

 11,950,054 - 301,750 3,135,080 5,814,848 2,698,376 -   2021ديسمبر  31في 

 1,364,693 - 42,933 166,341 203,051 952,368 - المحمل للسنة 

 13,314,747 - 344,683 3,301,421 6,017,899 3,650,744 -   2022ديسمبر  31في 
        

        القيمة الدفترية

 43,010,347 6,920,119 360,955 284,425 134,553 24,920,295 10,390,000   2022ديسمبر   31كما في 

 43,261,817 6,466,653 393 235,581 296,527 25,872,663 10,390,000   2021ديسمبر  31كما في 
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 االستثمارات في الموجودات المالية  5

 2022 2021 
 درهم درهم  

   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 41,335,714 30,997,354 أوراق مالية مدرجة 
 3,011,000 2,555,228 أوراق مالية دائمة مدرجة ضمن الشريحة األولى 

 6,950,000 6,950,000 أوراق مالية دائمة غير مدرجة ضمن الشريحة األولى 
 40,502,582 51,296,714 
   

   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 7,249,031 6,948,829 أوراق مالية مدرجة 
 5,000,000 7,000,000 سندات دين غير مدرجة 

 13,948,829 12,249,031 

 

 يلي: إن الحركة في استثمارات الموجودات المالية هي كما 
 2022 2021 
 درهم درهم  

   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 49,164,336 51,296,714 يناير 1القيمة العادلة في 

 ( 7,892,582) ( 21,732,807) استبعادات

 10,024,960 ( 391,440) التغير في القيمة العادلة 

 -  11,330,115 إضافات 
 51,296,714 40,502,582 ديسمبر  31العادلة في القيمة 

   

   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 10,554,455 12,249,031 يناير 1القيمة العادلة في 
 3,152,212 10,119,102 مشتريات

 ( 2,133,023) ( 9,323,263) استبعادات
 675,387 903,959 األرباح أو الخسائر التغير في القيمة العادلة ضمن 

 12,249,031 13,948,829 ديسمبر  31القيمة العادلة في 
 

 إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات هو كما يلي:
 

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 46,841,483 36,674,355 أوراق مالية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

دائمة مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن  أوراق مالية 

 الشريحة األولى 

2,555,227 3,011,000 

 5,000,000 7,000,000 سندات دين غير مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أوراق مالية غير مدرجة ضمن المستوى االول داخل دولة االمارات العربية 

 المتحدة                                                                             

6,950,000 6,950,000 

 1,743,262 1,271,829 أوراق مالية مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 54,451,411 63,545,745 

 



 دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 إيضاحات حول البيانات المالية )تابع( 

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

30 

 

 
 االستثمارات في الموجودات المالية )تابع( 5

مقاسة بالقيمة العادلة  تقارب قيمتها الدفترية كما هي موضحة    والغيرتعتبر اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  

 .13وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3في البيانات المالية وتم تصنيفها ضمن المستوى 

بناًء    3إلى    1في مستويات من  يبين الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي تم قياسها الحقاً لالعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ومصنفة  

 على درجة إمكانية مالحظة القيمة العادلة. 

قياس القيمة العادلة المستمدة من األسعار المتداولة )غيـر المعدّلة( في أسواق األوراق المالية النشطة للموجودات أو   -  1المستوى   •

 المطلوبات المطابقة. 

( التـي يمكن  1دة من مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة ضمن المستوى )قياس القيمة العادلة هي تلك المستم  -  2المستوى   •

 مالحظتها في الموجودات أو المطلوبات، إما مباشرةً )كما في األسعار( أو بشكٍل غيـر مباشر )أي المستمدة من األسعار(. 

ت للموجودات أو المطلوبات التـي ال تستند قياس القيمة العادلة هي تلك المستمدة من تقنيات التقييم التـي تشمل مدخال   3المستوى   •

   في مالحظاتها إلى بيانات السوق )بيانات غيـر ملحوظة(.
 

1المستوى  إيضاح  2المستوى   3المستوى    اإلجمالي  
 درهم  درهم  درهم  درهم   

      2022ديسمبر   31

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

  الدخل الشامل اآلخر 

    

 30,997,354 - - 30,997,354 )أ(     استثمار في أوراق مالية مدرجة 

 2,555,228 - - 2,555,228  أوراق مالية دائمة مدرجة ضمن الشريحة األولى 

أوراق مالية دائمة غير مدرجة ضمن الشريحة  

  األولى 
- - 6,950,000 6,950,000 

  33,552,582 - 6,950,000 40,502,582 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

      األرباح أو الخسائر 

 6,948,829 - - 6,948,829 )أ(  استثمار في أوراق مالية مدرجة 

أوراق مالية دائمة غير مدرجة ضمن الشريحة  

  األولى 
- - 7,000,000 7,000,000 

  6,948,829 - 7,000,000 13,948,829 

        2021ديسمبر   31

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

      الدخل الشامل اآلخر 

 41,335,714 -  -  41,335,714 )أ(  استثمار في أوراق مالية مدرجة 

 3,011,000 -  -  3,011,000  أوراق مالية دائمة مدرجة ضمن الشريحة األولى 

أوراق مالية دائمة غير مدرجة ضمن الشريحة  

  األولى 
 -  - 6,950,000 6,950,000 

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

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

      األرباح أو الخسائر 

 7,249,031 -  -  7,249,031 )أ(  استثمار في أوراق مالية مدرجة 

أوراق مالية دائمة غير مدرجة ضمن الشريحة  

  األولى 
 -  - 5,000,000 5,000,000 

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

 

 تم تحديد القيم العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في تاريخ التقارير.  (أ
 

المستوى   بين  تحويالت  يكن هناك  لم  السنة،  أو خارج    2والمستوى    1خالل  داخل  تحويالت  يكن هناك  العادلة، ولم  القيمة  لقياسات 

 لقياسات القيمة العادلة.  3المستوى 
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 الوديعة القانونية 6

)بصيغته المعدلة( المتعلق بشركات ووكالء التأمين أودعت الشركة لدي البنك وديعة القانونية بقيمة    2007لسنة    6بموجب القانون االتحادي رقم  

درهم إماراتي( وال يمكن استخدام هذه الوديعة    6,000,000:  2021  ديسمبر  31وفي )  2022ديسمبر    31درهم إماراتي كما في    6,000,000

 موافقة مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي. من دون

 

 األقساط وذمم التأمين المدينة  7

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 41,841,082 49,374,608 مبالغ مطلوبة من حاملي بوالص التأمين 

 52,914,469 91,984,353 مبالغ مطلوبة من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين

 12,686,644 12,931,714 مطلوبة من وسطاء التأمين والوكاالت مبالغ 

 2,492,527 4,271,318 ( 18مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 
 158,561,993 109,934,722 

 ( 9,110,170) ( 9,110,170)   خسائر االئتمان المتوقعة
 149,451,823 100,824,552 

 347,524 184,989 أخرى ودائع مستردة ومدفوعات مقدمة 

 101,172,076 149,636,812 بالصافي  - أقساط وذمم تأمين مدينة 

 
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

المالية لشركات التأمين، قامت الشركة بتصنيف ذمم التأمين المدينة على   التعليماتبشأن     2014لسنة    25وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم  

 النحو التالي: 

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 41,841,082 49,374,608 مبالغ مطلوبة من حاملي بوالص التأمين 

 12,686,644 12,931,714 مبالغ مطلوبة من وسطاء التأمين والوكاالت 

 2,965,005 3,219,928 شركات التأمين وشركات إعادة التأمينمبالغ مطلوبة من 

 57,492,731 65,526,250 اإلجمالي 

 

 فيما يلي ملخص ألعمار ذمم التأمين المدينة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 19,378,861 4,514,747 يوم 30 -  0

 19,804,174 39,055,760  يوم 90 -  31
 4,125,682 6,764,273  يوم 180 -  91

 3,760,822 1,887,228  يوم 270 -  181
 1,844,593 2,547,093 يوم  360 -  271

ً  360أكثر من   8,578,599 10,757,149 يوما

 57,492,731 65,526,250  اإلجمالي 
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 األقساط وذمم التأمين المدينة )تابع(  7

 

 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 49,949,464 88,764,425  مبالغ مطلوبة من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
 

 

 المتحدة: فيما يلي ملخص ألعمار ذمم التأمين المدينة خارج دولة اإلمارات العربية 

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 53,998,199 88,764,425 يوم 90 -  31

 

 خسائر االئتمان المتوقعة

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 ( 8,025,259) ( 9,110,170)  الرصيد االفتتاحي 

 ( 1,084,911) - المحمل خالل السنة 

 ( 9,110,170) ( 9,110,170)  الرصيد الختامي

 
 

ً ذمم  8  مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 15,990,149 35,888,339 تكاليف استحواذ مؤجلة 

 5,222,571 8,487,851   مدفوعات مقدمة

 2,353,778 1,613,778 إيجار مستحق القبض 

 957,400 954,103 ايرادات الفوائد المستحقة 

 724,371 931,292 ودائع الضمان

 294,241 349,684 سلفيات أخرى 

 48,225,047 25,542,510 
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 النقد وما يعادله  9

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 5,000 5,000 نقد في الصندوق 

 19,018,735 16,102,533 (1حسابات جارية ) - نقد لدى البنوك 

 25,588,862 15,318,930 ( 1حساب تحت الطلب ) - نقد لدى البنوك 

 24,244,960 24,504,440 (2ودائع ثابتة )

 68,857,557 55,930,903 النقد واألرصدة البنكية 

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

 54,857,557 41,930,903 نقد وما يعادله

 

ديسمبر    31درهم كما في    9,113,164يتضمن النقد لدى البنوك أرصدة الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب بمبلغ   1

ديسمبر    31األطراف ذات العالقة )أرصدة الحسابات تحت الطلب تحمل فائدة( )محتفظ بها لدى مؤسستين ماليتين من    2022

 درهم(.  17,844,461: 2021
 

في   2 كما  الثابتة  البنكية  الودائع  )   24,504,440مبلغ    2022ديسمبر    31بلغت  إماراتي  : 2021ديسمبر    31درهم 

بين  24,244,960 تتراوح  فائدة  تحمل معدالت  إماراتي(  )  ٪5,25٪  4,75( درهم    ٪2,15:  2021ديسمبر    31سنوياً 

 ٪ سنويًا(. 2,25
 

 رأس المال واالحتياطيات  10
 

 رأس المال 

 2022 2021 
 درهم درهم  

   رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل: 

 118,780,500 118,780,500 درهم إماراتي للسهم الواحد.  1سهماً بقيمة  118,780,500

 لرأس المال الشريحة األولى 

  15,000,000غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة    1، وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار سندات دائمة من الفئة  2019يناير    14في  

المالي لتحقيق استراتيجية نمو الشركة، وأن تكون  درهم اماراتي بغرض تعزيز كفاية رأس مال الشركة وموجوداتها ودعم وضعها 

 تعليمات هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. متوافقة مع 

 احتياطي قانوني

من صافي   ٪10في شأن الشركات التجارية والنظام األساسـي للشركة، يتم تحويل    2021( لسنة  32وفقاً لبنود القانون االتحادي رقم )

لتحويالت حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لنصف  أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع. وتستمر هذه ا

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

 احتياطي إعادة التأمين 

  ، تلتزم شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من 2019( لسنة 23( من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )34وفقًا للمادة )

السنوية وحساباتها المالية  بياناتها  إعداد  اإلماراتية( عند  التأمين  المركزي )سابقًا، هيئة  المتحدة  العربية   قبل مصرف دولة اإلمارات 

٪ )خمسة في األلف( من إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها من قبلهم في جميع الفئات من  0,5الختامية بتخصيص مبلغ يساوي 

مخصص الحتمالية عجز أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق للشركة أو عند وجود  أجل إنشاء  

عجز في وضعه المالي. يتم احتساب المخصص سنة بعد أخرى على أساس أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها وال يجوز التصرف في  

بدأ سريان القرار المخصص دون موافقة خطية من مساعد المحافظ ل بالمصرف المركزي.  شؤون دائرة الرقابة المصرفية والتأمين 

( في حقوق  422,793: 2021ديسمبر  31درهم إماراتي ) 650,848. وبناًء على ذلك، تم تسجيل مبلغ 2020ديسمبر  1اعتباًرا من 

 الملكية كاحتياطي لمخاطر عجز إعادة التأمين. 
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 إعالن توزيعات األرباح

 ٪ من رأس المال.4، أعلن مجلس اإلدارة توزيعات أرباح على المساهمين بنسبة 2021أبريل  12في 

 أسهم الخزينة 
 

 درهم إماراتي.  4,660,318مليون سهم بمبلغ  5,3خالل السنة، قامت الشركة بإعادة شراء كافة أسهمها القائمة البالغ عددها 

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 2022 2021 
 درهم  درهم  
   

 3,252,942 2,883,016 يناير 1الرصيد كما في 

 420,674 667,476 المحمل خالل السنة 

 (790,600) ( 342,174) الفوائد المدفوعة 

 2,883,016 3,208,318 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  12

 2022 2021 
 درهم  درهم  
   

 59,787,553 85,108,040 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  -ذمم دائنة 

 9,602,688 21,131,057   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -ذمم دائنة 

 106,239,097 69,390,241 

المالية لشركات التأمين، قامت الشركة بتصنيف ذمم التأمين الدائنة على    التعليماتبشأن     2014لسنة    25وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم  

 النحو التالي: 

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 2022 2021 
 درهم  درهم  
   

 24,803,420 31,675,000   التأمين وشركات إعادة التأمينمبالغ مطلوبة إلى شركات 
 7,292,919 15,628,083 مبالغ مطلوبة إلى وسطاء التأمين والوكاالت 

 8,900,000 14,047,973 ( 18ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة )ايضاح 
 5,806,174 13,166,912 مطالبات مستحقة 

 6,273,082 5,981,492 مبالغ مطلوبة إلى حاملي بوالص التأمين
 3,021,801 258,887 عموالت غير محصلة عن أقساط متنازل عنها 

 541,774 242,673 داخل اإلمارات العربية المتحدة  -مبالغ مطلوبة إلى شركات إعادة التأمين 
 18,208 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع )صافي( 

 3,130,175 4,107,020 مصروفات مستحقة أخرى 
 85,108,040 59,787,553 

 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

 2022 2021 
 درهم  درهم  
   

 3,692,079 15,517,180 مبالغ مطلوبة إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين 

 5,910,609 5,613,877 أموال محتفظ بها لمعيدي التأمين

 21,131,057 9,602,688 
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 2022 2021 
 درهم درهم  
   

   اإلجمالي  -مطلوبات التأمين  

 81,376,611 112,656,717 احتياطي األقساط غير المكتسبة 

 51,604,276 52,137,577 مطالبات تحت احتياطي التسوية 

 28,869,141 36,186,621 مبلغ عنها احتياطي مطالبات متكبدة غير 

 252,338 568,447 احتياطي مخاطر غير المنتهية

 2,256,963 2,776,442   احتياطي مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة

 204,325,804 164,359,329 

   

   حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة 

 39,580,062 58,903,899 احتياطي األقساط غير المكتسبة 

 30,655,061 26,579,396 مطالبات تحت احتياطي التسوية 

 7,043,918 17,094,338 احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 102,577,633 77,279,041 

   

   الصافي  -مطلوبات التأمين  

 41,796,549 53,752,818 احتياطي األقساط غير المكتسبة 
 20,949,215 25,558,181 احتياطي التسوية مطالبات تحت 

 21,825,223 19,092,283 احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
 252,338 568,447 احتياطي مخاطر غير المنتهية

 32,256,96 2,776,442   احتياطي مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة

 101,748,171 28887,080, 
 

 االستثمارات إيرادات  14

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 1,580,592 2,000,465 إيرادات توزيعات األرباح على االستثمار في الموجودات المالية 

 1,430,018 996,369 إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة والحساب تحت الطلب )بالصافي( 

 938,335 804,127 الفائدة من األوراق المالية ذات الدخل الثابت 

صافي الربح المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 428,993 1,369,367 األرباح أو الخسائر

التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 675,387 903,959 ( 5األرباح أو الخسائر)إيضاح 

 6,074,287 5,053,325 
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 المصاريف اإلدارية والعمومية  15

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 22,707,021 23,306,667 رواتب ومكافآت ذات صلة 

 7,400,000 6,647,973 أتعاب اإلدارة واالستشارات 

 1,816,549 2,528,675 رسوم حكومية 

 1,652,709 1,364,693 ( 4استهالك الممتلكات والمعدات )إيضاح 

 741,804 820,361 الهاتف والبريد

 81,507 72,648   مصروفات بنكية

 1,124,458 - خسائر االئتمان المتوقعة 

 6,490,836 4,582,041 مصاريف أخرى 

 39,323,058 42,014,884 
 

 والمخفض األساسي  -العائد على السهم  16

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

 2022 2021 

   الربح )بالدرهم اإلماراتي(: 

 9,519,956 4,358,311 صافي ربح السنة 

   

   عدد األسهم: 

 118,780,500 118,780,500 األسهم القائمة لغرض حساب العائد على السهم العاديالمتوسط المرجح لعدد  

   

   العائد على السهم )بالدرهم اإلماراتي(: 

 80,0 40,0 الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد )درهم( 

 المخفض. لم يكن لدى الشركة أسهم مخفضة وتبعا لذلك، فإن الربح األساسي للسهم يساوي الربح 

 إدارة المخاطر المالية 17

تقوم الشركة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بأعمالها وعملياتها. تتضمن هذه المخاطر مخاطر التأمين ومخاطر رأس المال  

 ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السيولة. 

إلى تقليل آثار هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر رأسمالها. وتعد الشركة تقارير دورية عن عمليات إدارة المخاطر    وتسعى الشركة

 ورصد المخاطر والسياسات المطبقة للتخفيف من التعرض للمخاطر. 
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 مخاطر التأمين

إن الخطر بموجب أي عقد تأمين هو احتمال وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ المطالبة الناتجة عن وقوعه. وبحسب طبيعة  

 عقد التأمين، فإن هذا الخطر عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به.

على التسعير والمخصص، فإن الخطر الرئيسي الذي تواجهه الشركة    تاالحتماالبالنسبة لمحفظة من عقود التأمين التي تطبق فيها نظرية  

بموجب عقود التأمين هو أن المطالبات الفعلية والمدفوعات تتجاوز المبلغ المقدر للمطلوبات. ويمكن أن يحدث ذلك ألن تكرار أو حجم  

لعدد الفعلي للمطالبات والفوائد ومقدارها من سنة إلى  المطالبات والمدفوعات أكبر مما تم تقديره. إن أحداث التأمين عشوائية ويختلف ا

 أخرى من التقديرات المقررة باستخدام التقنيات اإلحصائية. 

رجح وتظهر التجربة أن مع زيادة عقود التأمين المماثلة في المحفظة، يقل التباين النسبي في النتائج المتوقعة. وباإلضافة إلى ذلك، من الم

تنوعا بشكل عام بتغير في أي مجموعة فرعية من المحفظة. وقد قامت الشركة بتطوير إستراتيجية االكتتاب لتنويع  تتأثر محفظة أكثر    أال

 مخاطر التأمين المقبولة وداخل كل من هذه الفئات بهدف تحقيق مجموعة كبيرة من المخاطر للحد من تقلب النتائج المتوقعة. 

إستراتيجية االكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين الكافية، والتعامل مع المطالبات بشكل استباقي. وتسعى  تدير الشركة المخاطر من خالل  

استراتيجية االكتتاب إلى ضمان تنوع المخاطر المكتتبة بشكل جيد من حيث نوع ومقدار المخاطر وقطاع العمل والجغرافيا. يتم وضع 

 المناسبة. حدود لالكتتاب لتطبيق معايير اختيار المخاطر 

 مخاطر رأس المال 

 

 أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي: 
 

)بصيغته المعدلة( بشأن إنشاء هيئة التأمين في   2007لسنة    6االمتثال لمتطلبات رأس المال والتأمين وفقا لقانون االتحادي رقم   •

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

االستمرار كمنشأة مستمرة حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين والفوائد التي تعود على  الحفاظ على قدرة الشركة على   •

 أصحاب المصلحة اآلخرين. 

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

ي الحد األدنى لرأس المال ونوعه الذي يجب أن تحتفظ به الشركة فيما يتعلق في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحدد منظم التأمين المحل

بمطلوبات التأمين. يجب الحفاظ على الحد األدنى لرأس المال المطلوب )المبين في الجدول أدناه( في جميع األوقات على مدار السنة.  

 وتخضع الشركة للوائح مالءة التأمين التي التزمت بها خالل السنة. 

 ص الجدول أدناه الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للشركة وإجمالي رأس المال المحتفظ به: يلخ

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 149,026,160 4146,058,93 مجموع رأس المال واالحتياطيات 

   

 100,000,000 100,000,000   الحد األدنى لرأس المال
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 مخاطر االئتمان

 

 التزاماتها التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة. تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر عدم قدرة الجهات األخرى على تسديد 
 

 المجاالت الرئيسة التي تتعرض لها الشركة لمخاطر االئتمان هي:

 المبالغ المستحقة من معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة بالفعل.  •

 المبالغ المستحقة من حاملي البوالص. •

 المبالغ المستحقة من وسطاء التأمين. •

 المستحقة من البنوك بالنسبة لألرصدة والودائع الثابتة.المبالغ  •
 

تبنت الشركة سياسة التعامل مع أطراف ذات جدارة ائتماني جيد كوسيلة لتخفيف مخاطر الخسارة المالية من التخلف عن السداد. ويتم 

يمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين متابعة ومراقبة تعرض الشركة والتصنيف االئتماني لألطراف المقابلة بشكل مستمر وتوزع الق

األطراف المقابلة المعتمدة. يتم التحكم التعرض لمخاطر االئتمان من خالل نظام حدود الشركات المقابلة التي تتم مراجعتها والموافقة  

 عليها سنوياً من قبل اإلدارة. 

. في حال فشل إعادة التأمين في دفع االبتدائيداء دور المؤمن  تستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. وهذا ال يعفي الشركة من أ 

لى  االستحقاق ألي سبب من األسباب، تبقى الشركة مسؤولة عن الدفع لحامل وثيقة التأمين. يتم تقييم الجدارة االئتمانية لمعيدي  التأمين ع

 أساس سنوي من خالل مراجعة أوضاعهم المالية قبل توقيع أي عقد.

تحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على البيانات التاريخية للدفعات المحصلة من حاملي بوالص التأمين األساسية والذين يتم التعامل معهم  

  االحتفاظ للشركة. كما تتم إدارة المخاطر االئتمانية لألطراف التعاقدية بشكل فردي من خالل طرق أخرى مثل    االعتياديفي إطار النشاط  

ا تسوية  تفاصيل مخصصات  بحق  تحتوي على  بتقارير  الشركة  بتزويد  المعلومات  إدارة  تقوم  الطرف.  لذلك  بالدائنة  المدينة  لحسابات 

كأفراد    االنخفاض البوالص  بحاملي  المتعلقة  االئتمانية  المخاطر  تجميع  يتم  الحقاً.  المطفأة  واألرصدة  المدينة  التأمين  ذمم  قيمة  في 

المراق لنظم  بحاملي وكمجموعات وإخضاعها  ائتمانية كبيرة متعلقة  بإعداد تحليل مالي عند وجود مخاطر  الشركة  تقوم  المستمرة.  بة 

 البوالص األفراد أو المجموعات. ويكون التحليل المالي متكافئاً مع الذي تقوم به الشركة لمعيدي التأمين.

صم الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل تعرض الشركة األقصى  إن القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية بعد خ

 لمخاطر االئتمان لهذه الذمم المدينة واألموال السائلة. 

 
 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات بيان المركز المالي: 

  2022 2021 

 درهم درهم  إيضاحات  
 6,000,000 6,000,000 6 ودائع قانونية

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 5 40,502,582 51,296,714 

   استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 5 13,948,829 12,249,031 

 101,172,076 149,636,812 7 أقساط وذمم تأمين مدينة

 77,279,041 102,577,633 13 عقود إعادة التأمينموجودات 

 4,329,790 3,848,857  ذمم مدينة أخرى 

 14,000,000 14,000,000 9 ودائع ثابتة 

 54,857,557 41,930,903 9 نقد وما يعادله

 321,184,209 372,445,616  إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  17

 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 

خطر سعر الفائدة هو الخطر الناتج عن تذبذب قيمة األدوات المالية الناتجة عن تغير سعر الفائدة في السوق. تتعرض الشركة لخطر  

ة بشكل  سعر الفائدة في الحساب تحت الطلب والودائع الثابتة لدى البنوك والموجودات المالية مثل السندات. تخضع أسعار الفوائد للمراجع

 دوري. 

 مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية والناتجة عن تغير أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات نتيجة 

 لعوامل محددة في أدوات فردية أو إصداراتها أو عوامل مؤثرة على األدوات المتداولة في السوق. 

 األجنبية مخاطر العمالت 

تقوم الشركة بتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل  

السنة. إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي إلى الدوالر األمريكي محدد لذلك فإن خطر العمالت األجنبية ينتج عن العمالت األخرى فقط.  

 كة سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية.تملك الشر
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  17

 
 مخاطر السيولة

 لمسؤوليتهم عن ذلك.اعتمد مجلس إدارة الشركة إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وذلك نظراً 

 يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق موجودات ومطلوبات الشركة بناًء على تواريخ التسوية التعاقدية المتبقية.

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر   31 

 

أقل من سنة  

 أكثر من سنة واحدة  واحدة 
ال يوجد تاريخ  

 اإلجمالي  استحقاق 
 أقل من سنة  

 واحدة 
أكثر من سنة 

 واحدة 
ال يوجد تاريخ 

 اإلجمالي  استحقاق 

 درهم درهم درهم درهم درهم  درهم  درهم  درهم  

           الموجودات
 43,261,817 43,261,817 -  -  43,010,347 43,010,347 - - ممتلكات ومعدات 

 6,000,000 -  6,000,000 -  6,000,000 - 6,000,000 - وديعة قانونية 

         

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

 37,947,355 2,555,227 - 40,502,582 48,285,714 3,011,000  - 51,296,714 

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

   األرباح أو الخسائر

 6,948,829 7,000,000 - 13,948,829 7,249,031 5,000,000  - 12,249,031 

 101,172,076 -  -  101,172,076 149,636,812 - - 149,636,812 أقساط وذمم تأمين مدينة

 ً  25,542,510 -  -  25,542,510 48,225,047 48,225,047 - 48,225,047 ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

 77,279,041 -  -  77,279,041 102,577,633 - - 102,577,633 حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

 14,000,000 -  -  14,000,000 14,000,000 - - 14,000,000 ودائع ثابتة 

 54,857,557 -  -  54,857,557 41,930,903 - - 41,930,903 نقد وما يعادله

 385,658,746 43,261,817 14,011,000 328,385,929 459,832,153 91,235,394 15,555,227 401,266,579 مجموع الموجودات 
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 )تابع(  مخاطر السيولة

 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر   31 

 
أقل من سنة  

 واحدة 
أكثر من سنة  

 واحدة 

ال يوجد تاريخ  

 اإلجمالي  استحقاق 

 أقل من سنة  

 واحدة 

أكثر من سنة 

 واحدة 

يوجد تاريخ ال 

 اإلجمالي  استحقاق 

 درهم درهم درهم درهم درهم  درهم  درهم  درهم  

         المطلوبات 

 2,883,016 -  2,883,016 -  3,208,318 - 3,208,318 - التزام مكافآت نهاية الخدمة 

 69,390,241 -  -  69,390,241 106,239,097 - - 106,239,097 ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 

 81,376,611 -  -  81,376,611 112,656,717 - - 112,656,717 احتياطي األقساط غير المكتسبة 

 51,604,276 -  -  51,604,276 52,137,577 - - 52,137,577 مطالبات تحت احتياطي التسوية 

 28,869,141 -  -  28,869,141 36,186,621 - - 36,186,621 احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 252,338 -  -  252,338 568,447 - - 568,447 احتياطي مخاطر غير المنتهية

احتياطي مصروفات تعديل الخسائر غير 

 2,256,963 -  -  2,256,963 2,776,442 - - 2,776,442 المخصصة 

 236,632,586 -  2,883,016 233,749,570 313,773,219 - 3,208,318 1310,564,90 مجموع المطلوبات 
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 األطراف ذات العالقة  18

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة والمنشآت األخرى  

القرارات المالية والتشغيلية للشركة. إن المعامالت مع هذه األطراف ذات العالقة تمويلية  والذين لديهم القدرة على التحكم أو التأثير على  

 بطبيعتها وعلى النحو التالي:

 2022 2021 
 درهم درهم  

   

   أقساط وذمم تأمين مدينة 

   المساهم 

 2,077,408 4,245,137 دار التمويل ش.م.ع 

   اآلخرين 

 253,390 15,933 دار التمويل ذ.م.م 

 161,729 10,248 لألوراق المالية ذ.م.م 

 4,271,318 2,492,527 

   ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 

   المساهم 

 7,500,000 12,000,000 دار التمويل ش.م.ع 

   اآلخرين 

 1,400,000 2,047,973 دار التمويل كابيتال ش.م.ع 
 14,047,973 8,900,000 

   االستثمارات 

   المساهم 

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

   اآلخرين 

 5,000,000 7,000,000 األوراق التجارية   - دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م  

 13,950,000 11,950,000 

   نقد وما يعادله 

   المساهم 

 17,723,273 9,113,164 حساب تحت الطلب  - نقد لدى البنوك 

 1,730 173,177 حسابات جارية  - نقد لدى البنوك 

 14,000,000 14,000,000 وديعة ثابتة  - نقد لدى البنوك 

   اآلخرين 

 119,458 119,353 حسابات جارية  - نقد لدى البنوك 

 23,405,694 31,844,461 

   الشريحة األولى لرأس المال 

   اآلخرين 

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

 500,000 500,000 عبد المجيد الفهيم 

 2,500,000 2,500,000 

وتعتبر كل من شركة أف أتش كابيتال  2022ديسمبر  31شركة دار التمويل ش.م.ع هي أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة كما في 

التمويل لألوراق المالية ذ.م.م ودار التمويل  ذ.م.م شركات تابعة لـدار التمويل ش.م.ع. ش.م.ع وشركة دار 
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 األطراف ذات العالقة )تابع(  18

 

إن الشركة في سياق عملها الطبيعي تقوم بتحصيل األقساط ودفع مطالبات التأمين لشركات األعمال األخرى والتي تعتبر ذات عالقة كما  

 دولية للتقارير المالية.نصت عليه المعايير ال
 

 إن المعامالت المهمة مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي: 

 2022 2021 
 درهم درهم  

   دار التمويل ش.م.ع 

 6,000,000 6,000,000 أتعاب اإلدارة 

 4,213,045 4,460,256 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 651,044 461,676 الفائدة على الودائع الثابتة 

   

   دار التمويل لألوراق المالية 

 6,420,016 31,019,074 استعباد أسهم

 3,152,212 17,131,776 شراء أسهم 

 204,308 237,339 الفائدة على االستثمار في األوراق التجارية

 337,049 405,230 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

   

   دار التمويل ذ.م.م 

 388,475 423,926 االستثمار في الصكوك الفائدة على 

 189,514 - الفائدة على وديعة الوكالة الثابتة 

 
 

   دار التمويل كابيتال 

 500,000 703,797 رسوم االستشارات 

   

   أعضاء مجلس اإلدارة 

 937,360 856,796 المكافأة 

   

   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 378,209 177,305 دار التمويل ذ.م.م 
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 معلومات القطاعات  19

لدى الشركة قطاعين أساسيين، كما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للشركة. تدار وحدات األعمال اإلستراتيجية  

تتطلب تكنولوجيا وإستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بمراجعة تقارير اإلدارة    إنهابشكل منفصل حيث  

 وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية وذلك بصورة ربع سنوية.   الداخلية لكل

 فيما يلي ملخص يوضح قطاعي األعمال األساسيين: 

 أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام: ضد الحريق، البحري، السيارات والطبي والحوادث العامة وأخرى.  •

بلة للتداول، ومحافظ استثمارية، وسندات تنمية، ودائع بنكية وأوراق مالية  استثمارات: تشمل االستثمارات في أسهم محلية قا •

   أخرى.
 

 

 قطاع األعمال -معلومات القطاع األساسية 

 
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 درهم  درهم  
 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  

       

 212,368,149 5,053,325 207,314,824 287,326,234 6,074,287 281,251,947 إيرادات القطاع 

 51,534,840 5,053,325 46,481,515 43,681,369 6,074,287 37,607,082 نتائج القطاع 

المصاريف غير المخصصة،  

 ( 42,014,884)   ( 39,323,058)   بالصافي 

 9,519,956   4,358,311   صافي ربح السنة 

 
 

 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات وحقوق ملكية كل قطاع من قطاعي الشركة:  (أ
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 درهم    درهم 
 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  

       

 341,046,149 98,120,495 242,925,654 428,405,690 88,804,708 339,600,982   موجودات القطاع

 44,612,597   31,426,463   موجودات غير مخصصة 

 385,658,746   459,832,153   مجموع الموجودات 

  
     

مطلوبات وحقوق ملكية  

 382,775,730 14,271,093 365,504,637 456,623,835 7,198,969 449,424,866 القطاع 

الملكية غير مطلوبات وحقوق 

 2,883,016   3,208,318  المخصصة 

 385,658,746   459,832,153  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 
 
 

  
 
 
 

  



 دار التأمين ش.م.ع. 

 البيانات المالية 

 إيضاحات حول البيانات المالية )تابع( 

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

45 

 

 معلومات عامة )تابع(  19

 

  اإليرادات من أقسام التأمين -معلومات القطاعات الثانوية  (ب

 المصنفة عبر كل من إدارات التأمين الرئيسية:فيما يلي تحليل إلجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة 

 2022 2021 
 درهم درهم  
   

 103,568,774 143,631,445 سيارات 
 101,236,908 101,430,622  طبي

 2,509,142 36,189,880 تجاري 

 281,251,947 207,314,824 

 السنة. لم تكن هناك أي معامالت بين قطاعات األعمال داخل الشركة خالل 

 االرتباطات والمطلوبات المحتملة 20

مليون درهم    6,9أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة في سياق الطبيعي ألعمالها خطابات ضمان لصالح أطراف أخرى بلغت قيمتها  

 مليون درهم(.   6,6: 2021ديسمبر  31)

 أحداث ما بعد تاريخ التقرير  21

 للتعديل أو غير موجبة للتعديل بشكل جوهري بين تاريخ التقرير وتاريخ الموافقة على البيانات المالية.لم تقع أي أحداث موجبة 

 عام  22

 تم تقريب االرصدة في البيانات المالية إلى أقرب درهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 الموافقة على البيانات المالية 23

 .2023فبراير  31المالية وسمح بإصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ تمت الموافقة على هذه البيانات 
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 27 من 3 صفحة

 

 

 

بتاريخ  172وتلى ذلك صدور القرار الوزاري  03/04/2011تم اإلعالن عن تأسيس الشركة بعد اجتماع الجمعية التأسيسية في 

اع التأمين عدا تأمينات الحياة لتكون لتمارس كافة أنو 02/05/2011بتاريخ  89وقيدها لدى سجل هيئة التأمين برقم  10/04/2011

فقد أوردت في النظام  العموميةمن الجمعية  امليون درهم. وحرص   120شركة وطنية مؤسسة بإمارة أبوظبي وبرأس مال مدفوع يبلغ 

وذلك  العامة بشأن معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة  اتقرارالبااللتزام  75للشركة بالمادة  المعدل األساسي

ا منهم بتطبيقه لما فيه من مصلحة كافة األطراف من المساهمين والعمالء وكذلك كافة المتعاملين إلضفاء مبدأ الشفافية والعدالة  حرص 

 ا على كافة النواحي االجتماعية أو االقتصادية.ما بين المساهمين وكافة المتعاملين مع الشركة بما ينعكس إيجاب  
 

-  الموافقة على اطفاء اسهم الشركة المشتراة وبذلك خفض رأس المال ليصبح 14/01/2019لعمومية بتاريخ االجمعية  قررت

 .درهم  500,780,118/

 

 

 

 

حوكمة اعتماد دليل بشأن  2020ر.م( لسنة /03قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ) شركة بالنظام األساسي وكذلكال من االتزام  

ن فقد اتخذت الشركة خطوات عدة لتكو   ،المركزي اإلمارات العربية المتحدة مصرفولوائح ة وتعديالته الشركات المساهمة العام

 :التالية ةقيالوث تأقر  و تُحد ث األسس التي سوف تتب ع و

 

 

 

 

من قرار مجلس  14وحسب أحكام المادة هيئة األوراق المالية والسلع يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام قانون التداول الصادر عن 

 بحيث أنه: 2/2001إدارة الهيئة رقم 

ي شخص من الموظفين المط لعين على البيانات األساسية للشركة أأو  ورئيسها التنفيذياء مجلس إدارة الشركة ال يجوز لرئيس وأعض

األم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة للشركة  أو الشركة ذاتها التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في األوراق المالية للشركة

 وذلك خالل الفترات التالية:

 

 # ةقيالوثاسم   ةقيالوثنوع 

ة المراقبةقيوث السيارات تأمينتحديث البوابة اإللكترونية ل    1 

على السيارات التأمين  طلب تعديل على السياسة  2 

إرشادات اإلكتتابطلب تعديل على  التأمين ضد الحوادث    3 

التأمينات التجارية  طلب تعديل على السياسة   4 

ة المراقبةقيوث البيانات التفصيلية للوثائق والمطالباتتقديم     5 

ة المراقبةقيوث اإلستجابة الصوتية التفاعلية    6 

اإلستجابة الصوتية التفاعلية علىتعديل   اإلجراءات التشغيلية  7 

دليل اإلمتثال  طلب تعديل على الدليل  8 

 المقدمة

 الحوكمة ئتطبيق مباد -1

 للشركة: األوراق المالية يف وأزواجهم وأبنائهم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة -2



 
 

 

 

 27 من 4 صفحة

 ( عشرة أيام من اإلعالن عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعود  10قبل )إال إذا  ا  أو هبوط ا

 كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

 ( خمسة عشر يوم  15قبل )من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين اإلفصاح عن البيانات  ا

المالية المكونة من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

لمعايير المحاسبة الدولية، والتي تصدر بعد إعداد مدقق الحسابات الخارجي تقريره  اواإليضاحات حول البيانات المالية وفق  

ة الشركة أو الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه إذا كانت ربعية، أو التصديق عليها بشأنها وتوقيعها من قبل مجلس إدار

 نت سنوية.اوعلى تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية إذا ك

 

رف بنفسه أو بواسطة غيره عند قيام أي من األشخاص المشار إليهم أعاله بالتص 2001( لسنة 2وتراعى أحكام قانون التداول )

شقيقة لتلك الشركة، ويقع باطال  بالتعامل في األوراق المالية للشركة ذاتها أو في األوراق المالية للشركة األم أو التابعة أو الحليفة أو ال

 ية كما جاء أعاله.ي تعامل لهم باألوراق الماللتزامهم باإلفصاح عن أاهذا وقد أقر أعضاء مجلس اإلدارة  ي تعامل يخالف ذلك.أ

 

 2022 أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم في األوراق المالية للشركة خالل العامتعامالت  أن وبناء  على ذلك تعلن دار التأمين

  هي كالتالي:

 

 المنصب/ صلة القرابة اإلسم م
األسهم المملوكة كما 

 31/12/2022في 

إجمالي 

 عملية البيع

إجمالي 

 عملية الشراء

 0 0 1,577,400 رئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا جمعة القبيسي 1

 0 0 0 نائب رئيس مجلس اإلدارة السيدة/ علياء المزروعي 2

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة السيد/ خالد عبدهللا جمعة القبيسي 3

4 
السيد/ عبدالمجيد اسماعيل علي 

 عبدالرحيم الفهيم
 0 995,000 5,000 عضو مجلس اإلدارة

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة السيد/ مرتضى محمد الهاشمي 5

6 
د / رامان تيرونيلفيلي يالس

 كومبوسوامي
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة

7 
جاسم مبارك مسعود السيد / 

 الظاهري
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة

 فاطمة محمد عبدهللا القبيسي 8
إبنة السيد/ محمد عبدهللا 

 جمعة القبيسي
25,000 0 0 

 جود محمد عبدهللا القبيسي 9
إبنة السيد/ محمد عبدهللا 

 جمعة القبيسي
25,000 0 0 

 حمد محمد عبدهللا القبيسي 10
إبن السيد/ محمد عبدهللا 

 جمعة القبيسي
25,000 0 0 

 عيسى محمد عبدهللا القبيسي 11
السيد/ محمد عبدهللا إبن 

 جمعة القبيسي
25,000 0 0 

21  
المجيد اسماعيلالسيد/ محمد عبد  

 الفهيم

عبدالمجيد  إبن السيد/

اسماعيل علي عبدالرحيم 

 الفهيم

995,000 0 995,000 



 
 

 

 

 27 من 5 صفحة

 

 

 

ة وخبرات عالية لف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء كما جاء في عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وهؤالء ذو كفاءيتأ

 على تنميتها االقدرة على متابعة أعمال الشركة وتطبيق سياساتها وذلك حرص   ولهم .اإلداريةستثمارية والمالية واال في المجاالت

 .وتطويرها المتواصل

 

 :والخبرات وصفات العضوية الحالي مجلس اإلدارة أعضاءبيان  .أ

 

 مدة العضوية
العضوية والمناصب في الشركات المساهمة أو المواقع الرقابية أو 

 الحكومية أو التجارية الهامة األخرى
 خبرات والمؤهالتال

 والفئة المنصب
)تنفيذي وغير تنفيذي 

 ومستقل(
 م االسم

 ةسن 11

ا في المجال  35ما يزيد عن  - دار التمويل ش.م.ع - نائب رئيس مجلس اإلدارة  عام 

 المصرفي وإدارة الشركات

شهادة العلوم من جامعة أوستن/  -

 تكساس

 رئيس مجلس اإلدارة

 الفئة:

 غير تنفيذي

 غير مستقل

محمد  السيد/

عبدهللا جمعة 

 القبيسي

1 

 المستثمر الوطني ش.م.خ - عضو مجلس اإلدارة

 أف أتش كابيتال ش.م.خ  عضو مجلس اإلدارة

 ةسن 11

 الرئيس التنفيذي

 عضو مجلس اإلدارة

 صندوق خليفة لتطوير المشاريع -

 دار التمويل ش.م.ع -

ا  20ما يزيد عن  - في عدة عام 

 مؤسسات

ة أنظمة بكالوريوس في إدار -

 المعلومات

 شهادة الماجستير في إدارة األعمال -

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة

 الفئة:

 غير تنفيذي

 غير مستقل

السيدة / علياء 

 المزروعي

2 

 سنوات 5

 

 

 

 

 

 

 

شركة الوطنية للتبريد المركزي  - رئيس مجلس اإلدارة

 ش.م.ع )تبريد( 

ا في  25ما يزيد عن  - عدة عام 

ر قطاعات، بما في ذلك تطوي

السياسات االستثمارية، وصناعة 

الطيران والصناعات الدفاعية، 

وتكنولوجيا المعلومات 

 .النظيفةواالتصاالت، والطاقة 

 شهادة الماجستير في إدارة -

المشاريع من جامعة جورج 

 واشنطن

شهادة البكالوريوس في التمويل  -

وإدارة العمليات من جامعة 

بوسطن، الواليات المتحدة 

 األمريكية.

 مجلس اإلدارة عضو

 الفئة:

 غير تنفيذي

 مستقل

السيد / خالد 

عبدهللا جمعة 

 القبيسي

3 

 دار التمويل ش.م.ع - رئيس مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 

 عضو مجلس اإلدارة

شركة اإلمارات لالتصاالت  -

 ( DUالمتكاملة ش.م.ع. )

 لإلستثمار أبوظبيمجلس  -

الرئيس التنفيذي لقطاع 

رات العقارات استثما

 والبنى التحتية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 شركة مبادلة لالستثمار -

 

 

أبوظبي إلدارة رياضة شركة  -

 ذ.م.م السيارات

 العالمي أبوظبيسوق  -

- Connect Infrastructure 
Topco Limited 

 6 سنوات

سنة خبرة في  35يزيد عن ا م - دار التمويل ش.م.ع - عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة العليا لدى مشاريع 

استثمارية وتنموية واسعة النطاق 

 ومن الطراز العالمي

 عضو مجلس اإلدارة

 الفئة:

 غير تنفيذي

 مستقل

السيد / عبدالمجيد 

اسماعيل علي 

 رحيم الفهيمعبدال

4 

 رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة

 أف أتش كابيتال ش.م.خ. -

شركة االمارات الوطنية للبترول  -

 ش.م.خ

 دارة: مجلس اإل -3



 
 

 

 

 27 من 6 صفحة

 مدة العضوية
العضوية والمناصب في الشركات المساهمة أو المواقع الرقابية أو 

 الحكومية أو التجارية الهامة األخرى
 خبرات والمؤهالتال

 والفئة المنصب
)تنفيذي وغير تنفيذي 

 ومستقل(
 م االسم

شهادة ماجيستير إدارة األعمال في  -  

العلوم المالية من جامعة توليدو / 

 أوهايو أمريكا
 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 المرجان لالستثمار والتنمية ذ.م.م -

سان بان بيزنس لالستثمار  -

 التجارية ذ.م.م

 ذ.م.ميوني لالستشارات الهندسية  -

 سنوات 3.5

 المحاسبة في البكالوريوس درجة - دار التمويل ش.م.ع - عضو مجلس اإلدارة

 جامعة من المعلومات ونظم

 المتحدة العربية اإلمارات

عمل سابقا كرئيس تنفيذي للمالية  -

لمجموعة شركة بترول أبوظبي 

الوطنية )أدنوك( وشركة 

لية الدولية البترو االستثمارات

)ايبيك( وشغل العديد من المناصب 

في مجالس ادارات شركات البترول 

وشركات  العالمية والبنوك

االستثمار وقطاع التشييد والبناء 

باإلضافة الى قطاع تجارة التجزئة 

 وقطاع السيارات

 عضو مجلس اإلدارة

 الفئة:

 غير تنفيذي

 مستقل

السيد / مرتضى 

 محمد الهاشمي

5 

 ةسن 11

ئب رئيس مجلس نا

  اإلدارة

سنة في مجاالت  35ما يزيد عن  - أف أتش كابيتال ش.م.خ. -

البنوك والمالية والتدقيق. يعمل حالي ا 

كالرئيس المالي لمجموعة دار 

 التمويل

محاسب قانوني معتمد من معهد  -

 المحاسبين القانونيين في الهند

محاسب تكاليف من معهد التكلفة  -

 هندالفي  واألشغال المحاسبين 

مؤهل مهني في إدارة البطاقات  -

 المصرفية في لندن

 عضو مجلس اإلدارة

 الفئة:

 غير تنفيذي

 غير مستقل

السيد / رامان 

تيرونيلفيلي 

 كومبوسوامي

6 

 دار التمويل ش.م.ع - الرئيس التنفيذي

 مدير

 مدير

 مدير

 دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م -

 ماين الند مانجمنت ذ.م.م -

كة االمارات لخدمات الدفع شر- 

 ذ.م.م

 سنة 2

 رئيس مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 إتحاد كابيتال ش.م.خ.

 ش.م.ع مجموعة أرام -

مستشار االستثمارات في بلدية 

 .2009أبوظبي منذ عام 

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي 

لشركة عمان واإلمارات لالستثمار 

إلى  2002خالل الفترة من  القابضة

في وشغل العديد من المناصب ، 2009

و  1992شركة أبوظبي لالستثمار بين 

بما فيها منصب مساعد المدير  2002

 العام لقسم االستثمار.

 

ماجستير العلوم في يحمل شهادة 

االقتصاد من جامعة والية كاليفورنيا 

للفنون التطبيقية )بومونا( ، الواليات 

 المتحدة األمريكية.

 دارةعضو مجلس اإل

 الفئة:
 غير تنفيذي

 مستقل

السيد / جاسم 

مبارك مسعود 

 الظاهري

7 

 

 

 



 
 

 

 

 27 من 7 صفحة

 :2022ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام 
 

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

 عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة: ت. بيان بأسباب عدم ترشيح أي
 

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

  :أسس تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .ث
 

ي يتم بموجبها توزيع مكافأة أعضاء من نفس النظام األساسي الت 65من النظام األساسي للشركة وكذلك المادة  41ت المادة  نص  

بنسبة تحددها الجمعية العمومية  وتوزيع أرباح على المساهمين واالختيارية مجلس اإلدارة حيث بعد اقتطاع االحتياطات الالزمة

 باحصافي األر المتبقي من % من10 نسبة اعتماد نسبة مكافآتهم في اجتماع الجمعية العمومية بحيث ال تزيد عنيتم  للشركة

 مخالفات بسبب المختصة السلطة أو التأمين هيئة أو من الهيئة الشركة على ُوقعت قد تكون التي الغرامات المكافأة تلك من موتخص

 خصم عدم العمومية وللجمعية المنتهية، المالية السنة خالل األساسي للشركة للنظام أو التجارية الشركات لقانون اإلدارة مجلس

ة مـادالتعديــل  تموقد  .اإلدارة مجلس من خطأ أو تقصير عن ناتجة ليست اترامالغ كتل أن اله ينتب إذا هاعضب أو اتامالغر تلك

 2022 ابريل 12اجتماع الجمعية العمومية الُمنعقد بتاريخ  على هذا التعديل في الموافقــةوالنظـــام األســاســي للشــركــة من  41

 . بشـــأن الشــركـــات التجــاريــة 2021( لسنــة 32المــرســـوم بقــانــون اتحـــادي رقــــم ) من 171المادة  وفقــا  لمتطلبـــات

 

 :2021مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1

 درهم. 856,796وبلغت  2021 تم دفع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام
 

والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي  2022المقترحة عن العام مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .2

 .درهم  392,248والتي تبلغ  للمصادقة عليها

، وسيتم إخطار السوق القادمة والبت فيها ة العموميةسوف يتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعي 

 بالمستجدات في حينه.
 

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية بيان بتفاصيل  .3

 وفقاً للجدول التالي: 2022للعام 

 .اإلدارة مجلسحضور جلسات اللجان المنبثقة عن ل 2022عن السنة المالية للعام  ألعضاء مجلس اإلدارة لم يتم دفع أي بدالت
 

 وأسبابها اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجانالرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس تفاصيل البدالت أو  .4

 ال يوجد
 

 مجلس اإلدارة:اجتماعات   .ج

  االجتماعات التالية: 01/01/2022من  اعقد مجلس اإلدارة اعتبار  

 4االجتماع 

08/11/2022 

 3االجتماع 

09/08/2022 

 2االجتماع 

10/05/2022 

 1جتماع اال

10/02/2022 
 رقم االجتماع والتاريخ

 أعضاء المجلس    

    السيد / محمد عبد هللا جمعة القبيسي 

    السيدة / علياء عبدهللا  المزروعي 



 
 

 

 

 27 من 8 صفحة

  حضر     عتذار عن الحضور  ا   

 
 

 مع بيان تواريخ انعقادها 2022عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية ح. 
 

% من أسهم دار 10: قرار بخصوص شراء حد  ال يجاوز 2022فبراير  10بتاريخ  01/2022دارة رقم قرار مجلس اإل .1

 التأمين ش.م.ع. تحت برنامج "اعادة شراء أسهم الشركة"، وذلك بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.
 

 :2022أغسطس  9( بتاريخ 1الملحق ) - 02/2022قرار مجلس اإلدارة رقم  .2

  الرئيــس التنفيــذي والعضو المشارك المشارك لـدار التأميـــن ش.م.ع. تعيين السيد محمد ياسين عثمان في منصب

 .2022أغسطس  25اعتبارا  مـن تاريــخ 

 .الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت حول مستحقات السيد محمد ياسين عثمان 

 

 

 

 
 

 

 على بناءً   2022خالل عام  اإلدارة التنفيذية أحد أعضاء المجلس أو امت بهابيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي ق   .خ

 مع تحديد مدة وصالحية التفويض حسب الجدول التالي: تفويض من المجلس
 

قرر أعضاء مجلس إدارة دار التأمين منح سند وكالة للسيد/ محمد عبدهللا جمعة القبيسي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة  .1

 وذلك لـــ: 30/04/2024صالحة لغاية 

 افة الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية اإلتحادية والمحلية في كل ما تمثيل الشركة والتوقيع والتصرف نيابة عنها أمام ك

 يتعلق بأعمالها وشؤونها.

 .فتح وإدارة أي حساب مصرفي باسم الشركة والقيام نيابة عن الشركة بتوقيع وقبول وتجيير وحسم الشيكات والكفاالت البنكية 

 ض وأوامر وطلبات الشراء نيابة عن الشركة.التفاوض والتوقيع على كافة العقود واالتفاقيات والعرو 

 .تمثيل الشركة والتوقيع والتصرف نيابة عنها في كافة الشركات التابعة لها أو المملوكة منها جزئيا  او بالكامل 

 .أن يودع بالنيابة عن الشركة لدى أي مصرف أو مؤسسة أو شركة أية مبالغ أو رؤوس أموال أو سندات أو وثائق 

 

 

 

  (باإلنابة)  السيد / خالد عبدهللا جمعة القبيسي 

    السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم 

    يد / رامان تيرونيلفيلي كومبوسواميالس 

    السيد / مرتضى محمد الهاشمي 

    السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري 

 3/2022اجتماع رقم  1/2022اجتماع رقم  القرار الذي ثبت فيه رقم اجتماع مجلس اإلدارة

 09/08/2022 10/2/2022 تاريخ اصدار القرار

 (02/2022قرار رقم ) (01/2022قرار رقم ) رقم القرار



 
 

 

 

 27 من 9 صفحة

 الرئيس التنفيذي من خالل الوكاالت التالية:تم توكيل  .2

  سند وكالة لتسيير االمور االدارية مع الدوائر الحكومية والمؤسسات لتصريف وتسيير وادارة اعمال الشركة صالحة لغاية

 . 2022مايو  11، والتي تم الغاءها في 2024أبريل 30

 أبريل  30ادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغاية وكالة خاصة لشراء وبيع وتحويل ملكية السيارات المتضررة بحو

 .2022مايو  11، والتي تم الغاءها في 2024

  وكالة خاصة لتسيير أعمال الشركة وإدارة شؤونها المرتبطة بالضرائب شاملة ضريبة القيمة المضافة أمام كافة الوزارات

 .2022مايو  11، والتي تم الغاءها في 2024أبريل  30والهيئات الحكومية اإلتحادية والمحلية، صالحة لغاية 

 

 من خالل الوكاالت التالية: تم توكيل العضو المشارك ورئيس لجنة اإلدارة العليا .3

  سند وكالة لتسيير االمور االدارية مع الدوائر الحكومية والمؤسسات لتصريف وتسيير وادارة اعمال الشركة صالحة لغاية

 . 2024أبريل  30

 أبريل  30بيع وتحويل ملكية السيارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغاية وكالة خاصة لشراء و

2024. 

  وكالة خاصة لتسيير أعمال الشركة وإدارة شؤونها المرتبطة بالضرائب شاملة ضريبة القيمة المضافة أمام كافة الوزارات

 .2024 أبريل 30والهيئات الحكومية اإلتحادية والمحلية، صالحة لغاية 

 

 من خالل الوكاالت التالية: رئيس دائرة الموارد البشرية والخدمات العامةتم توكيل  .4

  أبريل  30وكالة خاصة لشراء وبيع وتحويل ملكية السيارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغاية

2024. 

 

 لتالية:دعم األعمال من خالل الوكاالت ا –تم توكيل نائب الرئيس التنفيذي  .5

  أبريل  29وكالة خاصة لشراء وبيع وتحويل ملكية السيارات المتضررة بحوادث مغطاة بأعمال الشركة صالحة لغاية

2024. 

  تفويض خاص للتوقيع على المستندات والمراسالت والطلبات أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين وادارة الجنسية

 .2024أبريل  29والهوية، صالحة لغاية 

 

  :2022)أصحاب المصالح( خالل عام  . بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقةد

 

 م
 بيان بالطرف ذو العالقة

توضيح طبيعة 

 العالقة
درهم قيمة التعامل نوع التعامل  

 6,000,000 الرسوم االدارية شركة حليفة دار التمويل ش.م.ع 1

مكتتبةال التأمين اقساطجمالي ا شركة حليفة دار التمويل ش.م.ع 2  4,460,256 

ثابتةائع ودفوائد  شركة حليفة دار التمويل ش.م.ع 3  461,676 

 112,000,000  وديعة ثابتة شركة حليفة دار التمويل ش.م.ع 4

مستردة وديعة ثابتة شركة حليفة دار التمويل ش.م.ع 5  112,000,000 

كة حليفةشر دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م 6  31,019,074 مبيعات اسهم 

 17,131,776 مشتريات اسهم شركة حليفة دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م 7

8 
 شركة حليفة دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م

وراق ة على االستثمار في االفائدال

تجاريةال  

237,339 



 
 

 

 

 27 من 10 صفحة

 م
 بيان بالطرف ذو العالقة

توضيح طبيعة 

 العالقة
درهم قيمة التعامل نوع التعامل  

مكتتبةال التأمين اقساط اجمالي شركة حليفة دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م 9  405,230 

للصكوكة على االستثمار في فائدال شركة حليفة دار التمويل ذ.م.م 10  423,926 

مكتتبةالقساط اجمالي اال شركة حليفة دار التمويل ذ.م.م 11  177,305 

 703,797 رسوم استشارية شركة حليفة أف أتش كابيتال ش.م.خ 12
 

 

 

على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب  ،الخاص بالشركة لالكام . الهيكل التنظيميذ

 :المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي

 

 

 

 



 
 

 

 

 27 من 11 صفحة

 

 ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة

 

 تاري    خ التعيي    المنصب م

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

 )درهم( 2022لعام 

مجموع المكافآت 
 2022المدفوعة لعام 

(Bonuses)درهم( ) 

أي مكافآت أخرى 
نقدية/عينية للعام 

أو تستحق  2022
 
ا
 مستقبل

1 
العضو المشارك ورئيس لجنة اإلدارة 

 العليا

 (24/08/2022)لغاية  

1-Oct-21 586,643.83 - - 

 - -  Aug-22  784,144.87-25 الرئيس التنفيذي 2

3 
 الرئيس التنفيذي

 (2022/ 02/ 07)لغاية 
12-Sep-21 

 144,029.35  
- - 

4 
 نائب الرئيس التنفيذي

 (2022/ 90/ 15)لغاية 
28-Feb-21 

 666,432.88  
- - 

 - -  Nov-22  163,187.87-7 الدائرة المالية  -رئيس  5

 - -  Dec-14  491,249.92-28 السيارات رة مطالباتدائ – رئيس 6

ن الصح   –رئيس  7  - -  Jun-16  511,049.92-1 دائرة التأمي 

8 
 لتجاريةاالتأمينات دائرة  – رئيس

 (2022/ 80/ 16)لغاية 
23-Oct-12 

 247,584.58  
- - 

ن وإدارة المخاطر -رئيس  9  - -  Feb-22  395,491.20-7 إعادة التأمي 

 - -  Dec-19  381,383.00-22 مطالبات التأمينات التجارية -س رئي 10

ن السيارات –رئيس  11  - -  Feb-16  317,472.08-22 تأمي 
 

 

 

 

 مدقق الحسابات الخارجي:  أ.

 عالميا .تتولى مراجعة وتدقيق حسابات الشركة حيث تعتبر من الشركات العريقة في مجال تدقيق الحسابات جرانت ثورنتون إن 
 

  أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:  ب.

العمومية لتدقيق ومراجعة البيانات المالية للشركة في اجتماع الجمعية جرانت ثورنتون  مدقق الحسابات الخارجي السادة/عتماد تم ا

 .31/12/2022 تاريخ انتهاء السنة المالية حتى ادرهم سنوي   139،742 قدرهإجمالي أتعاب ب 2022ابريل  12السنوي المنعقد في 

 

 أسامة البكري جرانت ثورنتون/ واسم المدقق الشريك اسم مكتب التدقيق

 سنة 6 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

لشركةاحسابات  المدقق الشريك في تدقيق عدد السنوات التي قضاها  تينسن 

 درهم  139،742 )درهم( 2022إجمالي أتعاب التدقيق لعام 

 مدقق الحسابات الخارجي:  -4



 
 

 

 

 27 من 12 صفحة

تعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية أ

إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم )درهم(  2022لعام 

 ذكر ذلك صراحة  

خالل العام  خدمات خاصة أخرىووتكاليف  د أتعابوجال ي

2022 

بات التي قام بها مدقق حسا تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك الشركة )إن وجدت( 

 صراحة  

 2022خالل العام  خدمات أخرى لم تقدم اي

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق 

)إن وجد( وفي حال عدم  2022 حسابات الشركة بتقديمها خالل العام 

 ذلك صراحة   وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر

مدقق  اي من قبل 2022لم تقدم أي خدمات أخرى خالل العام 

 حسابات خارجي آخر

 

 .جرانت ثورنتونالسادة/ من قبل مدقق حسابات خارجي آخر غير  2022لم تقدم أي خدمات أخرى خالل العام 

 .2022للعام مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية المرحلية والسنوية لال يوجد أي تحفظات ج. 

 

 

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية  ،رئيس لجنة التدقيقالسيد / خالد عبدهللا جمعة القبيسي "يقر 

.عملها والتأكد من فعاليتها"  
 

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها: .أ

 

 منصب باللجنةال الصفة بالمجلس أعضاء لجنة التدقيق 

 رئيس  عضو مستقل السيد / خالد عبدهللا جمعة القبيسي .1

 عضو عضو مستقل الفهيم السيد  / عبدالمجيد اسماعيل .2

 عضو عضو مستقل السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري .3

 عضو خبير خارج المجلس وخارج الشركة السيدة / شاغوفتا فريد .4
 

 .31/7/2018المؤرخ  03/2018تمده مجلس اإلدارة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ُحد ث ميثاق لجنة التدقيق الداخلي واع

 وفق ا للميثاق المعتمد، أُسندت المهام المذكورة أدناه للجنة التدقيق:
 

 القيم واألخالق .1
 

 ك والسياسات استعراض وتقييم السياسات واإلجراءات والممارسات التي تضعها الهيئة الحاكمة لمتابعة االلتزام بقواعد السلو

 .المؤسسةاألخالقية من قبل جميع المديرين والموظفين في 

  توفير اإلشراف على اآلليات التي تضعها اإلدارة إلقرار ومراعاة المعايير األخالقية العالية لجميع المديرين والموظفين في

 .المؤسسة

 ابعة االلتزام بالقوانين واللوائح والسياسات استعراض وتقديم المشورة بشأن النظم والممارسات التي تضعها اإلدارة لمت

 ومعايير السلوك األخالقي وتحديد أي انتهاكات قانونية أو أخالقية والتعامل معها.

  عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة وبسرية تامة وضع القواعد التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ

 واإلجراءات الكافية إلجراء تحقيقات مستقلة وعادلة بشأن هذه االنتهاكات. الداخلية أو أي مشاكل أخرى

  يةقواعد السلوكالشركة بالمراقبة مدى التزام. 

  المتعلقة بمهام وصالحيات اللجنة الموكلة إليها من مجلس اإلدارة.القواعد السلوكية ضمان تنفيذ 
 

 لجنة التدقيق -5 

     



 
 

 

 

 27 من 13 صفحة

 

 :الحوكمة المؤسسية .2
 

 حوكمة، سوف تستعرض لجنة التدقيق وتقدم المشورة بشأن عملية الحوكمة اللق بعملية للحصول على تأكيد معقول فيما يتع

 .على النحو المنشودالمقررة داخل المؤسسة واإلجراءات المعمول بها للتأكد من أنها تسري 

  المعامالت لدى الشركة وإدارة تضارب المصالح وتقديم التوصيات المتعلقة بهذه  العالقةمراجعة معامالت األطراف ذات

 إلى مجلس اإلدارة قبل إبرام العقود.
 

 :إدارة المخاطر .3
 

 .المراجعة السنوية لملف المخاطر الخاص بالمؤسسة 

  الحصول من الرئيس التنفيذي للتدقيق على تقرير سنوي عن تنفيذ اإلدارة ومراعاتها لإلجراء المناسب والتام إلدارة مخاطر

 المؤسسة.

  الكبيرة ومشاكل الرقابة بما في ذلك مخاطر االحتيال ومشاكل الحوكمة وغيرها من اإلشراف على التعرض للمخاطر

 المسائل األخرى التي تطلبها اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

 .اإلشراف على مدى كفاية الضمان المتحصل عليه الذي يتم تقديمه 

 واإلجراءات المعمول بها للتأكد  ،اإلدارة عليها وتحافظ تقررها استعراض وتقديم المشورة بشأن عملية إدارة المخاطر التي

 على النحو المنشود.من أنها تعمل 
 

 االحتيال .4
 

 .اإلشراف على الترتيبات اإلدارة لمنع وردع النصب واالحتيال 

 .ضمان اتخاذ اإلجراء المناسب ضد مرتكبي جرائم االحتيال 

  من أن لدى المؤسسة برامج وضوابط مناسبة لمكافحة االحتيال تحدي اإلدارة ومدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للتأكد

 لتحديد حاالت االحتيال المحتملة وضمان إجراء تحقيقات في حالة اكتشاف االحتيال.
 

 الرقابة الداخلية .5
 

 .مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس اإلدارة وضمان إقرار المجلس لنظام فعال للرقابة الداخلية 

 ج التحقيقات األولية في مسائل الرقابة الداخلية المسندة للجنة من قبل مجلس اإلدارة أو بناء على مبادرة من النظر في نتائ

 جانب اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة على هذه المبادرة.

 .استعراض تقييم المدقق إلجراءات الرقابة الداخلية وضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين 

 افر الموارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية هذه اإلدارة.ضمان تو 

 .دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للتعليقات الناتجة عن هذه التقارير 
 

 اإلمتثال .6
 

 حقيق اإلدارة ومتابعتها )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية( استعراض فعالية النظام لمتابعة اإلمتثال بالقوانين واللوائح ونتائج ت

 ألي حالة من حاالت عدم اإلمتثال.

 .استعراض مالحظات واستنتاجات المدققين الداخليين والخارجيين ونتائج أي من األجهزة التنظيمية 

 به استعراض عملية توصيل قواعد السلوك لموظفي المؤسسة ومتابعة اإلمتثال. 

 اإلمتثالتحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني التابع للمؤسسة فيما يتعلق بمسائل  الحصول على. 

 .اإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي ومقدمي التأكيدات اآلخرين 
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 نشاط التدقيق الداخلي .7
 

 أنه يعكس بدقة الغرض من نشاط  الميثاق للتأكد من مراجعةواعتماد ميثاق التدقيق الداخلي سنوي ا على األقل. ويجب  مراجعة

التدقيق الداخلي وسلطته ومسؤوليته بما يتماشى مع التوجيه اإللزامي إلطار الممارسات المهنية الدولية الصادرة عن معهد 

المدققين الداخليين ونطاق وطبيعة خدمات الضمان واالستشارات وكذلك التغييرات في اإلدارة المالية وإدارة المخاطر 

 الحوكمة في المؤسسة، ويعكس التطورات في الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.وعمليات 

  تقديم المشورة للمجلس حول الزيادات والنقصان في الموارد المطلوبة لتحقيق خطة التدقيق الداخلي. وتقييم ما إذا كانت هناك

 بمصادر خارجية. حاجة إلى أي موارد إضافية بشكل دائم أو ينبغي توفيرها من خالل االستعانة

 .تقديم المشورة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمؤهالت الرئيس التنفيذي للتدقيق وتوظيفه وتعيينه وعزله 

  لإلدارة متعلقة بتقييم أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق. معلوماتتوفير 

 .التوصية لإلدارة أو الهيئة الحاكمة بالتعويض المناسب للرئيس التنفيذي للتدقيق 

 بشأن الخطة االستراتيجية واألهداف ومقاييس األداء والنتائج الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي.معلومات وتقديم عة مراج 

 .استعراض واعتماد خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر المقترحة وتقديم توصيات بشأن مشاريع التدقيق الداخلي 

  طة التدقيق الخاصة بها.أداء نشاط التدقيق الداخلي بالنسبة لخمراجعة 

 لإلدارة. المرسلة األخرى الرسائلاستعراض تقارير التدقيق الداخلي و 

  ومتابعة خطط عمل اإلدارة لمعالجة نتائج التدقيق الداخلي.مراجعة 

  نتائج أي تحقيقات خاصة وتقديم المشورة لإلدارة بشأنها.مراجعة 
 

 المدققون الخارجيون .8
 

 :اتخاذ الخطوات المطلوبة

 تأكد من استيفاء المدقق للشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والنظام األساسي للشركة ال

 ومتابعة ومراقبة استقالليته.

  تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق باختيار و نموظفيالاالجتماع مع مدقق حسابات الشركة دون حضور أي من

ستقالته أو صرفه، وفي حالة رفض مجلس اإلدارة لتوصية لجنة التدقيق في هذا الشأن فيجب أن يدرج مجلس المدقق أو ا

 اإلدارة في تقرير الحوكمة بيان ا يوضح توصيات لجنة التدقيق وأسباب رفض مجلس اإلدارة لها.

 لمسائل التي تراها اللجنة ضرورية التخاذ وضع وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدقق، وتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة ، وتحديد ا

، وتقديم توصيات اللجنة بشأن اإلدارة التنفيذية العليا أو ممثليها على األقل مرة واحدة سنوي ا، والمناقشة متعلقة بهاالاإلجراءات 

 مع مدقق الحسابات عن طبيعة ونطاق عملية التدقيق وفعاليتها وفق ا للمعايير المعتمدة.

  يتعلق بعمل المدقق وخطة العمل والمراسالت مع الشركة والتعليقات والمقترحات والمسائل المهمة وأي دراسة كل ما

استفسارات جوهرية يطرحها المدقق إلى اإلدارة التنفيذية العليا فيما يتعلق بالدفاتر المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة 

 توفير التسهيالت الالزمة ألداء وظيفة مدقق الحسابات.المراقبة ومتابعة رد مجلس إدارة الشركة عليها و

  ضمان رد مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على االستفسارات عن التوضيح والمسائل الجوهرية المذكورة في خطاب

 المدقق.

 دقيق الداخلي.استعراض نطاق ونهج التدقيق المقترح الخاص بالمدقق الخارجي بما في ذلك تنسيق جهود التدقيق مع نشاط الت 

  أداء المدققين الخارجيين وإجراء الموافقة النهائية على تعيين المدققين أو صرفهم.مراجعة 

  الحصول على بيانات من المدققين الخارجيين حول عالقاتهم مع المؤسسة بما في ذلك خدمات أخرى ال تتعلق بعملية التدقيق

 .وذلك لمراجعة وتأكيد استقالليتهمالخارجيين أُجريت في الماضي ومناقشة المعلومات مع المدققين 

  مع اإلدارة والمدققين الخارجيين نتائج مشاركات التدقيق بما في ذلك أي صعوبات تمت مواجهتها.المراجعة 

 .فهم كيفية وضع اإلدارة لمعلومات مالية مرحلية وطبيعة ومدى مشاركة المدقق الداخلي والخارجي في العملية 
 

 



 
 

 

 

 27 من 15 صفحة

 التقرير المالي .9
 

  السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة.مراجعة 

 ( ومراجعتها كجزء من عمله العادي فصليةمراقبة سالمة القوائم المالية والتقارير المالية للشركة )سنوية ونصف سنوية و

 خالل السنة، وتركز اللجنة بشكل خاص على ما يلي:

 ،أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية 

 ،تسليط الضوء على الجوانب التي تخضع لتقدير اإلدارة 

 ،التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق 

 ،افتراض استمرارية أعمال الشركة 

 ،االلتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة 

 ة.االلتزام بقواعد اإلدراج واإلفصاح وأي متطلبات قانونية أخرى متعلقة بإعداد التقارير المالي 

  التنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بهذا الدور في الشركة لغرض أداء

 واجباتها.

  ا أن تعطي االهتمام بالنظر إلى الشروط المهمة وغير المعتادة الواردة في هذه التقارير والحسابات، يجب على اللجنة أيض 

 أو المدقق. ضابط اإلمتثالسائل يطرحها المدير المالي أو المدير القائم بهذا الدور أو المطلوب ألي م
 

  :لجنة التدقيق اجتماعات ج.

  حضر      عتذار عن الحضور  ا

 

  قيق.و بدالت عن حضور جلسات لجنة التدأي مكافآت مالية أ يوجدال 

 

 

 

بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن  ،رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الفهيم السيد /  عبدالمجيد اسماعيلقر ي   .أ

 مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها"

 

 ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:الترشيحات والمكافآتأسماء أعضاء لجنة  .ب
 

 وتكون مهامها كالتالي: ،بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 22/12/2011جلسته المنعقدة في  قرر مجلس اإلدارة في

 

 4االجتماع 

27/10/2022 

 3االجتماع 

27/07/2022 
 2االجتماع 

(20/04/2022 

 1االجتماع 

02/02/2022 
 رقم االجتماع والتاريخ

 األعضاء    

 السيد /  خالد عبدهللا جمعة القبيسي   )بالوكالة( )بالوكالة(

    الفهيم السيد /  عبدالمجيد اسماعيل 

    السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري 

     / شاغوفتا فريدالسيدة 

 الترشيحات والمكافآت لجنة -6
-     



 
 

 

 

 27 من 16 صفحة

 .التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر .1

إعدددداد السياسدددة الخاصدددة بمدددنح المكافدددآت والمزايدددا والحدددوافز والرواتدددب الخاصدددة بأعضددداء مجلدددس إدارة الشدددركة  .2

بشددددكل سددددنوي، وعلددددى اللجنددددة أن تتحقددددق مددددن أن المكافددددآت والمزايددددا الممنوحددددة والعدددداملين فيهددددا، ومراجعتهددددا 

 لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة. 

 تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.    .3

 بشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي. إعداد السياسة الخاصة بالموارد ال .4

تنظددديم ومتابعدددة اإلجدددراءات الخاصدددة بالترشددديح لعضدددوية مجلدددس اإلدارة بمدددا يتفدددق والقدددوانين واألنظمدددة المعمدددول  .5

 بها وأحكام هذا القرار. 

 

 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

 رئيس  عضو مستقل الفهيم عبدالمجيد اسماعيل  السيد  / .1

 عضو غير مستقلعضو  علياء عبدهللا المزروعي السيدة /  .2

 عضو عضو مستقل مرتضى محمد الهاشمي  /  السيد .3
 

  لجنة الترشيحات والمكافآت: جتماعاتا. ج
 

 رقم االجتماع والتاريخ
 1االجتماع 

10/05/2022 

  األعضاء

  الفهيم اسماعيلالسيد  /  عبدالمجيد  .4

  السيدة /  علياء عبدهللا المزروعي .5

  /  مرتضى محمد الهاشمي  السيد .6

  حضر     اعتذار عن الحضور  
 

  أي مكافآت مالية أو بدالت عن حضور جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت. يوجدال 

 

 

 

 

بمسؤوليته عن نظام  تعامالت األشخاص المطلعين،رئيس لجنة متابعة واإلشراف على مرتضى محمد الهاشمي السيد/ "يقر  .أ

 المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته"

 

 :، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لهاطلعينف على تعامالت األشخاص المأسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشرا .ب

 

بتشكيل لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص  04/10/2017المنعقدة في ( 4/2017رقم ) اإلدارة في جلسته قرر مجلس

 المتطلعين.

 وتكون مهامها كالتالي:

مارس الصالحيات التي يمنحها المجلس للجنة من حين جلس اإلدارة من حين آلخر، وكذلك متأدية المهام التي يسندها إليها م .1

 آلخر.

 طلعينمتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص الملجنة  -7

 

 



 
 

 

 

 27 من 17 صفحة

أن تسند، وفقا  لما تراه مالئما ، بعض المسؤوليات المنوطة بها إلى أي عضو مناسب من اإلدارة أو المسؤولين التنفيذيين  يجوز .2

 التابعين للشركة.

استحداث السياسات واإلجراءات ذات الصلة، مع رفعها إلى مجلس اإلدارة لالعتماد، واإلشراف على تطبيق تلك السياسات  .3

 واإلجراءات.

تعامالت وتعديل السياسات واإلجراءات ذات الصلة بصورة دورية بهدف ضمان التقيد بمتطلبات حوكمة الشركة ومراجعة  .4

طلعين وكذلك لوائح/قوانين هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالية وغيرها من اللوائح األشخاص الم

 ذات الصلة.

طلعين واإلشراف عليها لغرض التأكد من توافقها مع قواعد اإلفصاح امالت المعتتابعة تداوالت/صفقات/مراقبة وإدارة وم .5

المعتمدة من قبل الشركة والشفافية ولوائح/قوانين السوق/سوق أبوظبي لألوراق المالية ذات الصلة والسياسات واإلجراءات 

 طلعين.بشأن الم

 .واإلشراف عليها طلعينالم ملكيةإدارة ومتابعة  .6

صادرة المالية الوراق األ اقاربهم فيوملكية المطلعين والجوهرية م البيانات والتقارير الدورية والمعلومات إفصاح عن / تقد    .7

 عن الشركة إلى السوق.

بالمطلعين من خالل تقديم المساندة إلى مجلس اإلدارة في تقييمه لكفاءة وفعالية السياسات واإلجراءات وأدوات الرقابة المتعلقة  .8

 .سواء بشكل داخلي مستقل أو خارجي( يتم رفعها إلى لجنة التدقيقتدقيق )الإعداد تقرير 

تعامالت لمسؤولية تحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة متضمنا  تغطية كاملة تتحمل اللجنة، بالتعاون مع لجنة التدقيق،  .9

 وأوجه القصور في النظام التشغيلي.نقاط الضعف في الرقابة الداخلية  في الوقت المناسبو األشخاص المطلعين بهدف تحديد

يحوز بيانات علمه بأنه و ذات الصلة على إطالعه بالقواعد واللوائح تؤكدإقرارات رسمية مطلع على  كل توقيع التأكد من .10

عطائه ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعمالئها وتحمله كافة اآلثار القانونية في حالة تسريبه لهذه المعلومات أو البيانات أو إ

ة للشركة على األوراق المالي ت يقوم بهالتزامه بإخطار الشركة بأية تداوالمشورة على أساس المعلومات التي بحوزته، وإ

 بعدها.إجراء تلك التداوالت وقبل األم أو الشركة التابعة 

 الهيئات.بفترات حظر التداول تبعا  لما يعلنه سوق أبوظبي لألوراق المالية أو المطلعين إخطار جميع  .11

األطراف األخرى التي لديها اطالع على البيانات والمعلومات الداخلية المتعلقة  علىضع ترتيبات تعاقدية فعالية تقتضي و .12

بالشركة وعمالئها أن يلتزموا بسرية تلك البيانات والمعلومات وأن يمتنعوا عن إساءة استعمالها أو إرسالها إلى أطراف أخرى 

 كل مباشر أو غير مباشر إلى أطراف أخرى.أو التسبب بإرسالها بش

إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان التزام السرية التامة حيال بيانات ومعلومات الشركة بمنتهى الدقة وعلى نحو يحول  .13

 دون استغاللها.

الذين شخاص األ إعداد والحفاظ على سجل خاص / ملف شامل ، وفقا  لتوجيهات مجلس اإلدارة، لجميع المطلعين إضافة إلى .14

على معلومات داخلية خاصة بالشركة قبل أو لديهم إطالع  يمكن أن يعتبروا مطلعين على أساس مؤقت ويحق لهم االطالع

 نشرها. هذا وسوف يشتمل السجل الخاص أيضا  على اإلفصاحات السابقة والالحقة من جانب المطلعين.

ق المالية وإبالغ األطراف المعنية بذلك على الفور عند التغيير في تحديث سجل / ملف المطلعين وسجل سوق أبوظبي لألورا .15

 قائمة المطلعين.

إطالع مسؤول االمتثال مسبقا  على أية معامالت يقوم بها المطلعين من تلك المعامالت التي يتم إبالغهم عنها أو تصل إلى  .16

 علمهم من خالل وجودهم في اإلدارة التنفيذية.

إلدارة المخاطر المحيطة بالشركة من أية معامالت غير مراقبة أو غير معتمدة من قبل أشخاص على أخذ اإلجراءات الالزمة  .17

 اطالع بالمعلومات السرية الخاصة بالشركة.



 
 

 

 

 27 من 18 صفحة

وضع إجراءات وتدابير مالئمة تضمن منع المطلعين في الشركة من استخدام المعلومات السرية الداخلية بهدف تحقيق مكاسب  .18

 ة.ملموسة أو غير ملموس

لها  وذلك في الحد الذي يجيزها القانونالقيام بأية أنشطة أخرى أو ممارسة أية سلطات مختلفة يمنحها مجلس اإلدارة للجنة  .19

 المطلعين.بفيما يتعلق 
 

 :لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعينأسماء أعضاء 
 

 المنصب باللجنة الصفة بالمجلس جنةللاأعضاء 

 رئيس  عضو مستقل تضى محمد الهاشميالسيد/ مر .1

 عضو عضو مستقل جاسم مبارك مسعود الظاهريالسيد/  .2

رامان تيرونيلفيلي  /السيد .3

 كومبوسوامي
 غير مستقلعضو 

 عضو

 

 اجتماعات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين: 
 

 رقم االجتماع والتاريخ
 1االجتماع 

26/12/2022 

  األعضاء

  مرتضى محمد الهاشمي /سيدال .1

  السيد/ جاسم مبارك مسعود الظاهري .2

  السيد/ رامان تيرونيلفيلي كومبوسوامي .3

  حضر     اعتذار عن الحضور  
 

  أي مكافآت مالية أو بدالت عن حضور جلسات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين. يوجدال 
 

 .2022للجنة خالل العام ملخص عن تقرير أعمال ا .ج

  بحضور جميع أعضائها حيث قامت اللجنة بمراجعة القواعد الخاصة بتعامالت  26/12/2022عقدت اللجنة اجتماعا  بتاريخ

 من قبل مجلس اإلدارة ونماذج اإلقرارات الخاصة بهم،  واستعراض سجل األشخاص المطلعين. ةاألشخاص المطلعين والمعتمد

 

 

 

سيدة / عقر ت   .أ شركة وعن مراجعته ابمسؤوليتهاإلستثمار، رئيس لجنة لياء عبدهللا المزروعي ال  اعن نظام اللجنة في ال

 آللية عملها والتأكد من فعاليتها"
 

 

 أسماء أعضاء لجنة اإلستثمار، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها: .ب

 

 المنصب باللجنة  أعضاء لجنة اإلستثمار

 رئيس  لمزروعيالسيدة / علياء عبدهللا ا .1

 عضو السيد  / محمد عبدهللا جمعة القبيسي .2

 عضو الفهيم السيد  / عبدالمجيد اسماعيل .3

 لجنة اإلستثمار -8



 
 

 

 

 27 من 19 صفحة

 عضو جاسم مبارك مسعود الظاهريالسيد  /  .4

 عضو السيد  / رامان تيرونيلفيلي كومبوسوامي .5
 

 .بتشكيل لجنة اإلستثمار 02/11/2015 قرر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في  ج.

 

 كون مهامها كالتالي:وت

تأدية المهام التي يسندها إليها مجلس اإلدارة من حين آلخر، وكذلك تمارس الصالحيات التي يمنحها المجلس للجنة من حين  .1

 .آلخر

يجوز للجنة أن تسند، وفقا  لما تراه مالئما ، بعض المسؤوليات المنوطة بها إلى أي عضو مناسب من اإلدارة أو المسؤولين  .2

 يين التابعين للشركة.التنفيذ

اسددددددددتحداث اسددددددددتراتيجية االسددددددددتثمار ووضددددددددع السياسددددددددات واإلجددددددددراءات، مددددددددع رفعهددددددددا إلددددددددى مجلددددددددس اإلدارة  .3

لالعتمددددداد، واإلشدددددراف علدددددى تطبيدددددق مدددددا سدددددبق. وتكدددددون اللجندددددة مسدددددؤولة  أيضدددددا  عدددددن ضدددددمان تماشدددددي سياسدددددة 

 االستثمار مع رسالة دار التأمين. 

 عمل بمقتضاها. وضع التوجيهات اإلرشادية لالستثمار وال .4

 مراجعة وتعديل سياسات وإجراءات االستثمار بصورة دورية.  .5

 مراجعة ومراقبة سير االستثمارات بهدف ضمان تماشيها مع سياسات وإجراءات االستثمار المعتمدة من قبل الشركة. .6

 متابعة أداء صناديق ومديري االستثمار وفقا  لسياسة االستثمار. .7

يددددددددديم مددددددددددى كفددددددددداءة وفعاليدددددددددة السياسدددددددددات واإلجدددددددددراءات والممارسدددددددددات مسددددددددداعدة مجلدددددددددس اإلدارة فدددددددددي تق .8

االسددددددددتثمارية وأدوات مراقبددددددددة االسددددددددتثمارات المطبقددددددددة فددددددددي سددددددددياق اإلدارة اليوميددددددددة ألعمالهددددددددا مددددددددن خددددددددالل 

 إعداد تقارير تدقيق )سواء بشكل داخلي مستقل أو خارجي( يتم رفعها إلى لجنة التدقيق. 

 تعلق بالتنفيذ وتدوين والتفويض والمطابقة ومهام التأكيد ذات الصلة.فرز وتوزيع المهام بشكل مناسب فيما ي .9

لجنة التدقيق، مسؤولية تحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة متضمنا  تغطية كاملة لألنشطة تتحمل اللجنة، بالتعاون مع  .10

 شغيلي في الوقت المناسب. االستثمارية بهدف تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في النظام الت

 لها. وذلك في الحد الذي يجيزها القانونالقيام بأية أنشطة أخرى أو ممارسة أية سلطات أخرى يمنحها مجلس اإلدارة للجنة  .11
 

  :لجنة اإلستثمار. اجتماعات د
 

  حضر     اعتذار عن الحضور  

 اإلستثمارجلسات لجنة  كافآت مالية أو بدالت عن حضورأي موجد ال ي. 

 3االجتماع 

23/11/2022 

 2االجتماع 

10/05/2022 

 1االجتماع 

10/02/2022 
 رقم االجتماع والتاريخ

 األعضاء   

   السيدة / علياء عبدهللا المزروعي 

   السيد  / محمد عبدهللا جمعة القبيسي 

   الفهيم السيد  / عبدالمجيد اسماعيل 

   السيد  /  جاسم مبارك مسعود الظاهري 

   السيد  / رامان تيرونيلفيلي كومبوسوامي 
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ستقالل الكافي منح االتُ وإنشاء دائرة الرقابة الداخلية  30/01/2012المنعقد بتاريخ  1/2012جتماعه رقم ر مجلس اإلدارة في اقر

 ألداء مهامها وتتبع مجلس اإلدارة. 
 

 

 الرقابة الداخلية  .1

 تعريفها  أ. 
الداخلية هي العملية التي يقوم بها مجلس إدارة دار التأمين واإلدارة والموظفين والتي تهدف إلى توفير ضمانات معقولة الرقابة 

 من الفعالية والكفاءة لتلبية مختلف األهداف التشغيلية والمالية.
 

لمسؤولة عن تأسيس عمليات واإلدارات( هي ا جميع مستويات اإلدارة في دار التأمين )اإلدارة العليا، المدراء التنفيذيين، اإلداريين

أهدافها المالية، ولمساعدتها على تحقيق رسالتها، ولتقليل المخاطر  الوصول إلىالداخلية للحفاظ على الشركة ودعمها في  الرقابة

 على نحو أكثر فعالية للتعامل مع التغيير.

لتزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين واألنظمة والقرارات اتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من  وكذلك

خلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على اإلدارة العليا بالشركة االمعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات واإلجراءات الد

 والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.
 

 ، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.مجلس اإلدارة بة الداخلية من قبلصدر نظام الرقا
 

 من خالل لجنة التدقيق.  ستقالل الكافي ألداء مهامها وتتبع مجلس اإلدارةدارة الرقابة الداخلية تتمتع باالإن إ 
 

  هاب. هدف

 وصف موحد لتقييم نهج ونظم الرقابة الداخلية التي صممت من قبل اإلدارة:

 غايتها وأهدافها والنتائج المرجوةو فير الضمانات لتحقيق مهمة الشركةتو 

  االلتزام بالقوانين واللوائح 

  خدمة وعمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر كأساس مشترك لإلدارة والمدراء والهيئات التنظيمية والموظفين داخل

 المؤسسة  

 إلى العامة والجهات األخرى المهتمة السماح للشركة أن تعرض بدقة النجاحات والنتائج 
 

 تشمل مهامها والمراجعة السنوية العناصر التالية:

 عناصر الرقابة األساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر 

 ستجابة االركة على التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية األخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الش

 للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية

 نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس اإلدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدققين الداخليين 

 كة وفعالية إدارة عدد مرات إبالغ المجلس أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشر

 المخاطر

 أن تؤثر رئة غير متوقعة وقد أثرت أو يمكن حاالت اإلخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم اكتشافها أو ظروف طا

 بشكل جوهري على األداء أو الوضع المالي للشركة

 فصاحفعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد اإلدراج واإل 

 نظام الرقابة الداخلية  -9
-     



 
 

 

 

 27 من 21 صفحة

 التأكد من فصل المهام 

 التحقق من األصول الثابتة 

 متابعة الصالحيات والتفويضات لإلدارة 
 

 عناصر الرقابة الداخلية: .2
 

 الرقابة البيئية: 

 الوعي الرقابي  في اقوي   افالرقابة البيئية توفر االنضباط والهيكل التنظيمي وتؤثر تأثير   ،الرقابة البيئية تحدد نمط المؤسسة

 لناس داخل المؤسسةلدى ا

 الرقابة داخل دار التأمين تبدأ مع فلسفة وأسلوب التشغيل وكذلك األولويات واالتجاهات التي تقدمها المؤسسة 

 من العوامل الرئيسية للرقابة البيئية أنها تشمل النزاهة والقيم األخالقية وكفاءة الموظفين 
 

 تقييم المخاطر:  

 مخاطر ذات الصلة والتي قد تمنع اإلدارة من تحقيق أهدافها التشغيلية والماليةتقييم المخاطر هو تحديد وتحليل ال 

    الموظفين  مستويات األنشطة، الهيكل التنظيمي،/أنواع العمليات إلىناد ستمون المخاطر باالمدراء األعمال في دار التأمين يقي

 والمواقف داخل اإلدارة
 

ت والحوافز وإنشاء وظيفة مستقلة لجنة المكافآجان مختلفة مثل التدقيق ولجنة المخاطر ونشاء مراقبة لألنشطة من لإ: مراقبة األنشطة

مدراء الشركة والموظفين من جميع المستويات يدركون سياسات  وضع سياسات وإجراءات لضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة. وللرقابة. 

 الضوابط.و جراءاتاإلواستكمال هذه ضوابط النظام ووإجراءات دار التأمين، 

 

: يجب تحديد المــــــــعلومات ذات الصلة ويجب أن تكون ضمن الشكل واإلطار الزمني الذي يـــــــــمك ن المعلومات واالتصاالت

ل مسؤولياتهم.  اإلدارة والموظفين من تحم 

ن اإلدارة والموظفين، وقد تم المدراء في دار التأمين لديهم خطوط واضحة من التواصل بين اإلدارات والمهام المركزية وكذلك بي

المطلوبة التخاذ القرارات الالزمة إلدارة وتحسين العملية  MISتفعيل نظم مالئمة وتنفيذها بشكل فعال ويجري استعراض تقارير 

  عند الضرورة.
 

ن راء التنفيذيين والموظفين مسؤولودإن إدارة دار التأمين، والم : الرقابة هي عملية تقييم جودة نظام الرقابة الداخلية والعمليات.الرقابة

 أعمال التدقيق الداخلي تؤكد على ما تقدم من خالل هذه الضوابط. إن عن مراقبة تنفيذ األنشطة والعمليات واألهداف.
 

 أهداف الرقابة الداخلية: .3
 أسست اإلدارة أهداف الرقابة الداخلية لتقييم فعالية نطاق المخاطر المحتملة.

 الرئيسية للرقابة الداخلية التي تنطبق على دار التأمين:وفيما يلي األهداف 

 الدقة في البيانات المالية 

 صحة المعامالت 

 توقيت واكتمال تنفيذ المعامالت 

 االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات واإلجراءات 
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 :أنشطة الرقابة الداخلية .4

 األدوات المستخدمة في تحقيق هذه األهداف: وفيما يلي أنشطة الرقابة الداخلية والتي هي
 

مين مدونة سلوك لضبط السلوك داخل اإلدارات وهذا أساسي وال غنى عنه في وضع ضوابط نفذت دار التأ إنشاء بيئة واعية للرقابة:

لمعمول بها وانين اداخلية سليمة. إدارة دار التامين تضمن أن يتم تدريب الموظفين بشكل صحيح، ومعرفة القواعد واللوائح والق

 العوامل هي السمات الرئيسية لبيئة رقابية جيدة وواعية في دار التأمين. .السياسات واإلجراءاتباإلضافة إلى 
 

مهم للمراقبة.  ها هو نشاطوتسجيل المعامالت وإلغائ: إن الفصل بين وظائف معينة مثل التجهيز والصالحيات الفصل بين الواجبات

داخل كل دائرة يعتمد على حجم وهيكل الدائرة، ومع ذلك، يتم بذل كل جهد ممكن من قبل المدراء للتأكد من أن كمية الفصل الممكنة 

 ال يملك السيطرة على جميع أجزاء العملية. اواحد   شخصا  
 

 األشخاص. : الموافقة على التفويض والمسؤوليات داخل دار التأمين مقتصرة على عدد قليل من ترخيص/الموافقة على العمليات

وافق عليه من قبل مجلس اإلدارة، حتى كلمات السر ونظام التحكم فيها مراقبة ومسيطر يتم توثيقه بوضوح ويوأي تفويض للسلطة 

 عليها وتتم مراجعة جميع الوثائق الداعمة للتأكد من اكتمالها وصحتها ودقتها.
 

لفعلية لألصول داخل اإلدارة. وقد زودت بضمانات تكفل المساءلة ن عن الرقابة االمدراء هم المسؤولو المراقبة المادية لألصول:

 الصحيحة لألصول. 

مراقبة األنشطة التي تشمل مراجعة البيانات المالية، ودائرة الدورات الداعمة والتقييمات الداخلية وتقارير نظم المعلومات  الرقابة:

 جعة سنوية أو بحسب ما تقتضيه الضرورة.خارجي. هذا اإلطار يخضع لمراال /داخليالتدقيق الاإلدارية و

 

كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات  كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل .5

 :السنوية

وإعالم اإلدارة  لجنة التدقيقإبالغ وذلك من خالل ستقاللية وموضوعية اب تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركةت

تقوم لجنة  .وعدم تكرارها معالجة المشكلة الخطوات الالزمة من أجلاح بقترواالالعليا في الشركة بالمشكلة والمخاطر المحتملة 

مع  خلية بالمتابعةوتقوم إدارة الرقابة الدا بلالتأكد من عدم تكرارها في المستقات الالزمة لمعالجة هذه المشكلة وتخاذ القراراالتدقيق ب

 جراءات والقرارات المتخذة.للتأكد من تنفيذ اإل واإلدارات التابعة لها اإلدارة العليا
 

 . 2022عام الصادف الشركة أية مشاكل كبيرة خالل تلم بأنه والجدير بالذكر 
 

حاصل وهو  2013أكتوبر  27منذ كة في الشر مسؤول االمتثالو منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ شارل جاك حجتيان يشغل

 في مجال التدقيق الداخلي ةسن عشر خمسة أكثر من على شهادة ماجيستير في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األميركية. لديه خبرة

 لدى البنوك وشركات التأمين في لبنان واليمن واإلمارات العربية المتحدة.  واالمتثال
 

تأمين بمسؤوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية بالشركة والمراجعة الدورية المنتظمة لهذا النظام وفعاليته يقر مجلس إدارة دار ال

اعتماد بشأن  2020ر.م( لسنة /03قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ) عن المجلس وبما ينسجم مع من خالل لجنة التدقيق المنبثقة

 .حوكمة الشركات المساهمة العامةدليل 
 

 عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة. .6

 .2022من إدارة الرقابة الداخلية في  تقرير 11م إصدار ت



 
 

 

 

 27 من 23 صفحة

 
 

 

 
 

.2022ي مخالفات خالل العام رتكاب ألم يتم ا  

 

 

 

كما  2022، ساهمت دار التأمين، في عام ينخرآلمع ا انطالقا  من قناعتها الراسخة بأن النمو ال يمكن أن يستمر إال إذا تمت مشاركته

. كجزء من التزاماتها بالمسؤولية االجتماعية ، شاركت الشركة في عدد من الغاليةفي كل عام، في تنمية المجتمع وحماية بيئتنا 

 .األنشطة االجتماعية المخصصة لبناء نوعية حياة أفضل
 

لك الفئات األكثر ضعفا  التي تواجه صعوبات في هذه األوقات الصعبة، قامت لدعم أبطال دولتنا في القطاعين الخاص والحكومي، وكذ

على تأمين المركبات لضباط الشرطة والجيش ومات خص تت وطن اإلنسانية"، حيث قدمدار التأمين بتمديد مبادرة "صندوق اإلمارا

 ب الهمم، وكبار الس ن.أصحاووعمال الدفاع المدني والعاملين في القطاع الصحي ومتطوعي الهالل األحمر، 
 

الورق وتوفير الطاقة مثل مبادرة ساعة األرض العالمية، حيث قامت جميع  كل عام، دعمت دار التأمين مبادرات إعادة تدوير فيكما 

  .المستهلكة، في جهد مشترك لحماية كوكبنا ومناخنا لطاقةوغيرها من االنور بإطفاء  في هذا الوقت فروع دار التأمين
 

بسرطان الثدي في جميع الصحية اإلماراتية )صحة( لتنظيم حملة داخلية للتوعية  الخدمات الصحيةالشركة شراكة مع هيئة وعقدت 

  .لتزاماتها المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركاتالفروع دار التأمين لصالح الموظفين وعائالتهم، وذلك تكريما  
 

رت دار التأ تقويةوعلى صعيد  مين برنامج تدريب داخلي مفتوح لجميع الطالب اإلماراتيين والوافدين في عامهم الجامعي الشباب، طو 

، ةيهمن فرص التوج ةالثالث أو الرابع. وخالل فترة تدريبهم بالكامل، تعرض الطالب للعمليات اليومية، وتفاعل مع الموظفين، واستفاد

  ثقافة العمل في الشركة. باراتواخت
 

، وهي مبادرة اجتماعية تم نشرها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، لتطوير الترابط االجتماعي "فزعة"راكتها مع جددت دار التأمين ش

التأمين على السيارات من  وثيقةوروابط التضامن الفع الة داخل المجتمع اإلماراتي. يمكن ألعضاء "فزعة" االستفادة من عروض 

ة "فزعة" الخاصة بهم في أي فرع من فروع دار التأمين في جميع أنحاء اإلمارات بطاقة عضويب شتراكاإلدار التأمين، من خالل 

شراكة مماثلة مع إسعاد، لصالح مجتمع األعمال في  2022لهذه المبادرة، أطلقت دار التأمين في عام  في متابعةو العربية المتحدة.

  دبي، وقدمت ألعضاء إسعاد خصومات على وثائق التأمين على السيارات.
 

( لتعزيز كسب واستبدال "نقاط تاتش بوينتس" من بنك أبوظبي التجاري، ADCBشراكتها مع بنك أبوظبي التجاري ) تناواصلت شرك

٪، حيث يمكن ألي حامل بطاقة إئتمان من بنك أبوظبي التجاري 0عرض خطة الدفع بالتقسيط بدون فوائد  2022وأضافت في عام 

 ٪.0ودفعها على أقساط بأسعار فائدة  بسيطة تكلفةمع تأمين دار التأمين  وثائقل إلى في اإلمارات العربية المتحدة الوصو
 

، قدمت دار التأمين أيضا  لحاملي التأشيرة الذهبية خصومات حصرية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من وثائق التأمين  2022في عام 

 ى الماء، والتأمين الطبي، والتأمين على السيارات، والسفر.، بما في ذلك التأمين ضد الحوادث الشخصية، والمنزل، والتزلج عل

 51لدولة اإلمارات العربية المتحدة، قدمت دار التأمين تأمينا  مجانيا على المنزل ألول  واحد والخمسينوبمناسبة اليوم الوطني ال

 إماراتي. مواطن
 

 صغيرة والحرف اليدوية المحلية.كما تم تنظيم "بازار شتوي" كبير في ديسمبر لدعم أصحاب المشاريع ال

 المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية  – 10
-5     

 2022م البيئة خالل العاالشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على  اتمساهم  -11
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 بالدرهم. 2022 ديسمبر 31وحتى   2022يناير  1من حسب اإلغالقات الشهرية بيان حركة سعر السهم  .أ
 

 
 

 :السوق العام داء السهم مقارنة بمؤشربيان أ .ب

 

 
 

0%

20%
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ADSMI IH

 الشهر األعلى األدنى اإلغالق

 يناير  0.908         0.89 0.89

 فبراير  0.890         0.89 0.89

 مارس  0.890         0.89 0.89

 أبريل  0.910         0.87 0.87

 مايو  0.870         0.87 0.87

 يونيو  0.900         0.87 0.87

 يوليو  0.870         0.87 0.87

 أغسطس  0.850         0.8 0.85

 سبتمبر  0.977         0.85 0.977

 أكتوبر  1.010         0.81 0.85

 نوفمبر  0.976         0.669 0.669

 ديسمبر  0.908         0.769 0.769

 عامة معلومات  -12
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على  2022ديسمبر  31أسهم دار التأمين مدرجة بسوق أبوظبي لألوراق المالية وكان توزيع ملكية المساهمين كما في  .ج

 النحو التالي:
 

 نسبة األسهم المملوكة تصنيف المساهم م

 المجموع ومةحك شركات أفراد  

 %99.62 %0.84 %92.93 %5.85 محلي 1

 %0.16 %0.00 %0.08 %0.07 عربي 2

 %0.22 %0.00 %0.18 %0.04 أجنبي 3

 %100.00 %0.84 %93.19 %5.97 المجموع 
 

حسب  2022ديسمبر  31 ونسب ملكياتهم كما في % أو أكثر من رأس مال الشركة5الذين يملكون المساهمين بيان ب .د

 لتالي:الجدول ا
 

 

 IH -دار التأمين 

 نسبة الملكية
 مالك األسهم عدد األسهم المملوكة

 أفراد  شركات حكومات

 دار التمويل 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: 31/12/2022ا لحجم الملكية كما في زيع المساهمين وفقً بيان بكيفية تو .ه
 

نسبة األسهم المملوكة من 

 رأس المال
 م ملكية األسهم )سهم( عدد المساهمين عدد األسهم المملوكة

 1 أقل من 50,000 45 764,816 0.64%

 2  500,000إلى أقل من   50,000من  16 1,716,815 1.45%

 3 5,000,000إلى أقل من  500,000من  13 16,091,762 13.55%

 4  5,000,000أكثر من  4 100,207,107 84.36%

  المجموع 78 118,780,500 100%

 

 

 بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين: .و
  

 .ينضوابط عالقات المستثمر قامت الشركة باالمتثال للمتطلبات االلزامية بشأن  -

 :اسم مسؤول عالقات المستثمرين و بيانات التواصل معه  تعيين مسؤول مختص بإدارة عالقات المستثمرين.  -
 

 السيد / عمرو هنداوي 

  :أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 129921دار التأمين ش.م.ع. مبنى أرجوان، شارع زايد األول، الخالدية ص.ب 

 97124934800:    الهاتف+ 

 971506745487:  الهاتف المتحرك+ 

  :   البريد اإللكترونيamr.h@insurancehouse.ae 

tel:97124934800
tel:971506745487
mailto:amr.h@insurancehouse.ae
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 97124934400+:   الفاكس 
 
 

 :الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرينتروني للشركة. إنشاء قسم مخصص لعالقات المستثمرين على الموقع اإللك  -

http://www.insurancehouse.ae/ar/TopMenu/Arabic/arInvestorelat.html 

 

 واإلجراءات المتخذة بشأنها. 2022ة العمومية المنعقد خالل عام بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعي ز.

 صدرت القرارات الخاصة التالية: 2022 ابريل 12خالل اجتماع الجمعية العمومية الُمنعقد بتاريخ 

% من 10وز علــى توصيـــة مجلــــس اإلدارة بشــــراء الشـــركة لعــــدد مـــن أسهمهــــا بمـــــا ال يتجــــاالمصادقة  -

للقـــــرار الصـــادر عـــن الهيئـــة فـــي هــــذا الشـــأن وتفـــويـــض  عـــدد األسهـــم بقصـــد التصــــرف بهــــا وفقـــا  

 مجلس اإلدارة بـــما يلــــي: 

 لهيئــــة، وتنفيـــــذ قـــرار الجمعيـــة العمــوميـــة خـــالل المـــدة التــي تــوافـــق عليهـــا ا  

  تخفيـــض رأس مــــال الشــــركــة في حـــال انتهــــاء المهلــــة المحـــد دة مـــن الهيئـــة للت صـــرف فـي األسهـــم

  المشتـــراة مــن خـــالل إلغـــاء تــلك األسـهـــم مــع تعديـل رأس مــــال الشـــركـــة بالنظـــام األســــاسي.

 سيــد / محمــد عبدهللا جمعة القبيسي بالحصــول على جميــع مــوافقــات الجهــات المختصـــة والجهـــات تفويــض ال

ـه  ـويضـ ـاله وتف ـ ـور أعـ ـ ـ ـرار المذك ـ ـذ الق ـ ـ ـة والضـرورية لتنفي ـ ـالزم ـ ـة ال ـ ـ ـات التنظيمي ـ ـة والسلطـ ـ ـابي ـ الرق

ستنــدات أمــــام جميـــع السلطـــات والجهـــات المختصــة الرسميـــة بالتــوقيـع وتـوثــيق جميــع الوثــائــق والم

المحليـــة واالتحــاديـــة وكــاتــب العــدل لتنفيـذ القرارات المنصوص عنهـــا أعــاله وتعديـــل النظـــام األســاسي 

 وفقــا  لذلك. 

ــت الموافقــة علــى تعديــل بعــض مــواد النظـــام ا - ألســاســي للشــركــة وفقــا  لمتطلبـــات المــرســـوم بقــانــون تم 

بشـــأن الشــركـــات التجــاريــة. علمــا  أن هــذه التعديـالت خـاضعــة لمــوافقـــة  2021( لسنــة 32اتحـــادي رقــــم )

ـواد  ــها هــي المـ ـم تعديل ـ ( وتفويـض السيد / محمد 54 -47 -41 -21 -1)الجهــات المختصــة وأن المــواد التــي سيت

عبدهللا جمعه القبيسي بجميــع مــا يلـزم إلجـراء التعــديــالت المنصوص عنهــا وأي تعــديـــالت أخـــرى مقتـــرحـــة 

ــول ع ــة، والحصـ ـ ـاسـي للشــركـ ـام األسـ ـ ــل النظـ ـ ـدي ــات المختــصــة علـى تعـ ـهـ ــل الجـ ـ ــن قب ــع مـ ـ ـ لى جمي

موافـقـــات الجهــات المختصــة والسلطـات التنظيميــة الــــالزمـــة والضــرورية لتنفيــذ هــذه القـــرارات وتفــويضــه 

بتــوقيـع وتوثيـق جميـع الــوثــائــق والمســتنـــدات أمـــام جميـــع الســلطـــات والجـهـــات المختصـة وكـاتـب العـــدل 

 يـذا  للقـــرارات المنصــوص عنهــا أعــاله.تنفـ

 
 

 وتاريخ تعينه. مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة إسم .ح

 اآلنسة/ لينا األعرج 

 09/08/2022الى تاريخ   09/11/2020تاريخ تعيينها: 

  اآلنسة/ فاطمه جمال الدين 

 الى تاريخه 09/08/2022تاريخ تعيينها: 
 

  :2022صادفت الشركة خالل العام إلفصاحات الهامة التي بيان تفصيلي باألحداث الجوهرية وا .ط
 ئتمانيافظت دار التأمين ش.م.ع. على تصنيف اح "B جيد( للجدارة المالية وتصنيف ائتماني طويل األجل( "+

 .AM Best" مع نظرة مستقبلية مستقرة لكليهما، من قبل وكالة التصنيف االئتماني العالمية -BBBللمصدر "

 درهم 4,660,318 ةإجمالي بإعادة شراء جزء من أسهمها بقيمة لتأمينقامت دار ا 

http://www.insurancehouse.ae/ar/TopMenu/Arabic/arInvestorelat.html
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% أو أكثر من رأس مال 5والتي تساوي  2022بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام  .ي

 الشركة.
 

 م
 بيان بالطرف ذو العالقة

توضيح طبيعة 

 العالقة
 قيمة التعامل نوع التعامل

لتمويل ش.م.عدار ا 1  6,000,000 الرسوم االدارية شركة حليفة 

 112،000،000  وديعة ثابتة شركة حليفة دار التمويل ش.م.ع 2

مستردة وديعة ثابتة شركة حليفة دار التمويل ش.م.ع 3  112،000،000 

 31،019،074 مبيعات اسهم شركة حليفة دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م 4

لألوراق المالية ذ.م.مدار التمويل  5  17،131،776 مشتريات اسهم شركة حليفة 

 :2022، 2021، 2020 بنهاية األعوامبيان نسبة التوطين في الشركة  .ك
 

لمبادرات التوطين التي أطلقتها الحكومة، أعلنت دار التأمين عن إطالق فرص عمل جديدة لجذب الكوادر الوطنية لتمثيل  دعما  

التنمية واستكمال دعمها لسياسات التوطين. وبناء على ذلك، قامت دار التأمين بتوظيف وتدريب المواهب التزامها بدعم مبادرات 

 .الوطنية لتمكينها من تولي المناصب اإلدارية في الشركة
 

 ،2020خالل سنة % 16في دار التأمين وصلت نسبة التوطين 

 ،2021خالل سنة % 15في دار التأمين وصلت نسبة التوطين 

 وتعمل الشركة على زيادة هذه النسبة. 2022خالل سنة % 17في دار التأمين نسبة التوطين  وصلت
 

 .2022بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .ل
 

قامت بالتوعية الثقافية التأمينية وكذلك  ، إال أن الشركة قد2022لم تقم الشركة بتنفيذ مشاريع أو مبادارت ابتكارية خالل العام 

 الصحية واألمان على الطريق وذلك من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي المختلفة لدى الشركة.

ن بسوق األسهم من خالل شبكة المعلومات على وكذلك المتعامليلمصالح التجارية يتاح تقرير الحوكمة للمساهمين وأصحاب اس

هيئة األوراق المالية والسلع وكذلك سوق أبوظبي لألوراق المالية، وذلك من منطلق اص بالشركة وموقع لكتروني الخاإل موقعال

 ستفسار.استعداد ألي ان اإلدارة على هذا وإ ،ية وبحسب متطلبات الحوكمةعلى اإلفصاح والشفافالحرص 
 

يحات توقيع رئيس لجنة الترش توقيع رئيس لجنة التدقيق توقيع رئيس مجلس اإلدارة

 والمكافآت

 توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية
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STATEMENT OF IH CEO HEADLINES
Insurance House has reset our sustainability goals in 2022 to become 
the most responsible company in the insurance sector. Considering 
the upheavals endured during the course of the year,this is a resilient 

growth in the near future.

Another key highlight of the year 2022 is that the investment grade credit 
rating of the CompanyLong-Term Issuer Credit Rating of “BBB-” and a 

by AM Best, the international credit rating agency. The outlook assigned 

investment grade credit ratingby an international credit rating agency such 
as AM Best will not only strengthen our existing businessrelationships, but 
will also open doors to many new relationships across the globe.

Our strategy is to compete on the basis of differentiated product offerings, 
improved digital capabilities and superior service quality. Going forward, 

channels to extend customer reach and enhanced controls in our claims 
management processes

MOHAMMED OTHMAN
Chief Executive Officer & Associate Director
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MOHAMMED OTHMAN
Chief Executive Officer & Associate Director

IH - OVERVIEW
Insurance House PJSC engages in the insurance businesses, 
which provides non- life insurance solutions. It operates 
through two business segments: underwriting of general 
insurance business and investments. The company was 
founded in 2010 and is headquartered in Abu Dhabi, the 
United Arab Emirates.
Offering a diverse portfolio of consumer and corporate 
insurance products and services that are in compliance 
with local requirements and up to par with international 
standards, our utmost goal is catering to a growing pool of 
insurance policy demanders. We take pride in offering a range 
of customized covers that encompass both conventional and 
specialized insurance classes.

MISSION:
out-of-the-box insurance solutions through experienced and 
dedicated staff members.

VISION: Insurance House aspires to be a leader in its 
domain by providing superior insurance solutions to its 
clients within the UAE market

P.J.S.C
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT:
The achievement of our IH ESG strategy is dependent on our ability to effectively engage with these stakeholders to better understand and 

more successfully address the ESG challenges and accelerate progress on our social and environmental initiatives. However, we listen to our 

CLIENTS & PARTNERS 

Frequent communication with our clients & partners as they provide innovative solutions in our 

products and service offerings.

• Welcome calls. 

• Customer surveys.

• Feedback from customer buy, service, claim transactions.

• Innovative and solutions.

6

COLLEAGUES

colleague communications & feedback networks are fundamental to IH performance fair place 

to work development goals and sustainable growth.

• Feedback generated from internal systems and social media.Customer surveys.

• Conferences, training, and other talent development programs.

• Employee Resource events and programming, and

• employee surveys
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COMMUNITY

Engagement and knowledge sharing, IH is a partnership and corporate volunteering and employee 

donations in CSR for positive change.

• Social media interactions.

• Corporate website and other correspondence.

• Knowledge sharing, corporate volunteering.

INVESTORS

GOVERNMENTS AND REGULATORS

Focusing on improving investor trust and creating long-term value through a disciplined approach to 

growing our business will engage with them to communicate our progress in the ESG Strategy.

• Annual general meeting.

•

• Benchmarking, ratings, and rankings.

• Investor conferences, meetings, and calls.

 
IH communicate with government agencies and regulators in the business to elevate sustainable 

business operations and to align with new regulatory requirements and other dialogue.

• Regulatory and other reporting.

• New regulatory requirements and other dialogue.

• Panel discussions and roundtables in workshop. 



Insurance House P.J.S.C (IH) has maintained its Financial Strength of “B+” (Good) and 
Long-Term Issuer Credit Rating of “BBB-“ with a stable outlook for both; by AM Best, the 

liquidity level, a strong balance sheet, adequate operating performance, and marginal 
enterprise risk management (ERM).

P.J.S.C

2021 - 2020 – 2019
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IH APPROACH TO ESG
IH ESG efforts are being made towards our internal and external stakeholders so that our operations 

promise we made to our customers. By addressing sustainability challenges in our business, we are able 
to manage four key areas that impact our operations:

• Sustainable Business Operations 
• Employee and Culture

• Community and Responsibility
• Governance and Business Ethics



High Topics 

10

AREAS OF FOCUS WITH OUR ESG ASSESSMENT



11
9

INSURANCE HOUSE ESG REPORT 2021



Resting on a solid foundation of stability, trust and enduring values, our aim is to bring vital features such 

most intricate of needs are addressed through offering abundant policies which are not limited to: 
Motor Insurance, Engineering Insurance, Fire Insurance, Liability Insurance, Marine Insurance, Medical 
Insurance, Personal Insurance, Aviation Insurance, Energy Insurance, and more.

12

SUSTAINABLE BUSINESS OPERATIONS
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YEAR 2021 - FINANCIAL
& OPERATIONAL HIGHLIGHTS

2019

2020

GROSS WRITTEN PREMIUM

GROSS CLAIM SETTLED

OPERATING PROFIT

NET PROFIT

INVESTMENT INCOME

TOTAL ASSETS

RETAINED EARNINGS

SHAREHOLDER EQUITY

EARNING PER SHARE

DIVIDEND PER SHARE

RETURN ON EQUITY

4,751

4,751

207,315

147,137

46,482

9,520

5,053

385,659

7,549

149,026

0,08

---

6%

REGULAR DIVIDEND PAYOUT TO SHAREHOLDERS

YEAR  

SOUND OPERATIONAL PERFORMANCE

STRONG FINANCIAL PERFORMANCE

WEALTH CREATION FOR SHAREHOLDERS

‘IN ‘000 AED

‘IN ‘000 AED

‘IN ‘000 AED

‘IN ‘000 AED

YEAR 2022 - FINANCIAL
& OPERATIONAL HIGHLIGHTS

1,188

281,252

37,607

205,561

4,358

459,832

6,074

0.04

3%

N/A

1,017

146,059

4,751

2018

2019

4,7512020

4,7512021



One of the key objectives of management and BOD is to maximize 

from capital adequacy and funding perspectives. Consequently, the 
shareholders have been awarded adequate dividends in cash since 
inception of Insurance House. However, the market movement in 

future prospects of Insurance House. Hence, it was proposed that 
IH address this shortcoming through direct intervention into the 
market through “Share Buyback Program” for a maximum of 10% of 
share capital with the key objectives of: 

 a. Generating liquidity for the stock,
 
 b. Enhancing value for shareholders,
 
 c. Appropriately utilize funds,
 
 d. Positive signal of value,
 
 e. Impacting staff morale.

14

BUSSINES ETHICS
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CODE OF CONDUCT
The Insurance House code of conduct is to provide a statement of the 
policies and procedures of Insurance House for continuing to conduct 
its business in a legally and ethically appropriate manner. As such, 
this code constitutes an integral part of Insurance House personnel 

the following topics: 

 a. Insurance House values
 b. The role of Insurance House supervision

 d. Protecting Insurance House information and assets
 e. Compliance with laws and regulations
 f. Violations of policy: reporting obligations and discipline

employees with the responsibility of enforcing the compliance 
program and ensuring that the code and Insurance House related 
policies govern the business activities of all company employees. 
This charge, however, in no way diminishes each employees 
responsibility to understand and comply with the code and 
Insurance House related policies. It also does not diminish each 
supervisors responsibility to ensure that those employees for which 
he or she has responsibility comply with the code and all related 
Insurance House policies in effect including, without limitation, 
the contract policy, security policy, purchasing policy, travel and 
entertainment policy, accounting policy and procedure, privacy 
policy, immigration policy and equal employment opportunity and 
with other employment-related policies. 



Insurance House implemented a Data Leakage Prevention 
(DLP) system across its network in order to ensure appropriate 

applicable compliance standards are met. DLP consistently 

intentional/ unintentional leakage is happening, however, the risk 
to the company is substantial. A DLP system has the ability to locate 

core system and determine if there is a potential data leakage. 
The system has the ability to monitor and detect data leakages 
happening at: 

• Data in motion: Email, Uploads to internet websites and FTP 

• Data at rest, compressed data storage drives, removable media, 

• Data in Desktop and Laptops. Data Leakage Prevention - 
Cybersecurity Preparedness

On Cybersecurity Preparedness, the increasing complexity of the Insurance House environment requires the creation of a 

instill a sense of trust with our customers, employees, and business partners who have provided us with a range of sensitive 
information. Insurance House has in place a Data Privacy and Cybersecurity Policy to ensure adequate safeguards for our 
customer and business data as well as compliance with data protection legislation. This Policy is communicated via classroom 
sessions and e-learning to all employees when they join Insurance House and are regularly given refresher training and 
awareness activities focusing on topics such as proper data handling, breach reporting and phishing. 16

DATA PRIVECY AND SECURITY 
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WORKPLACE SAFTY
At Insurance House, we take measures to ensure a healthy, safe, and secure environment for all our employees, agents, and 

environment, to understand how senior management was adapting to the new sustainable business operations.



2021 - 2020 – 2019

18

ANTI MONE LANDERING
Insurance House is committed to the efforts of the 
Government of UAE, Central Bank of UAE, and Global 
efforts in combating Money Laundering & Terrorist 
Financing. These operational policies are primarily derived 
from the UAE Federal Law. This applies to Insurance 

management control, and staff in all departments and 
subsidiaries.

These policies include a risk-based approach to conducting 
customer due diligence, ongoing monitoring, suspicious 
activity reporting, training, and record keeping. Insurance 
House uses a comprehensive AML/CTF monitoring 

customer activity. In addition, all Insurance House 
employees have completed AML and CTF training.
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Insurance House employees are one of the vital resources of our organization. The company believes in the 

aspires to recruit the right people, develop and retain the best talent, and create robust policies and procedure 
on Human Capital engagement that will enable the company to achieve its objectives and aspirations.



EMPLOYEE AND
CULTURE

TOTAL HEAD COUNT OF IH
EMPLOYEES ON 31 DECEMBER 2022

21

IH Employees by Gender

32
Female

71
Male

IH Employees by Age IH Employees across UAE

4
Below 30

85
Abu 

Dhabi

13
Dubai 5

Sharjah

91
30-50

8
Over 50



Insurance House creates and maintains a positive work environment, 
Whereby all new employees are required to complete the company 
orientation program in addition to a set of e-learning modules 
centered on the learning and development framework. Our Code 
of Conduct includes the professional services that we offer our 
customers and all external stakeholders. It provides clear guidance 
on how to conduct business at all times, and it is protected by the 
risk manage ment matrix. Employees are encouraged to resolve 
issues by talking to and working with their direct line managers and 
the Human Resources department (open door policy). This builds 
a collaborative and inclusive workplace which prioritizes employee 
engagement.

EMPLOYEE ENGAGEMENT

EMPLOYEE TURNOVER

22

Employees by Gender

0
Female

8
Male

Employees by Age

5
30-50

3
Over 50



Insurance House encourages UAE nationals to achieve their full 
potential and further develop their competencies, and we surely 
do not take this task lightly. With internally set and structured 
Emiratisation programs, we provide a school of support and 
guidance to UAE Emiratis throughout their career journey with us. 

UAE National employees, our Emiratisation programs are lucratively 
designed to develop and attract local talent.

23

EMIRATISATION

IH RECOGNITION
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Insurance House is to committed to building a high- performance 

needs and to develop capabilities to meet future needs. It also strives 
to ensure that all training activities undertaken have a direct impact 
on enabling the skills required, whilst adopting a cost-effective 
approach in choosing the most appropriate solution. Keeping this 
in mind, the training and development function within the Human 
Capital Department was established to ensure that all IH employees 
have the access to career development opportunities as part of their 
employment.

TRAINING AND DEVELOPMENT

410MALE

NO. OF TRAINING HOURS FOR 2022CATEGORY

317FEMALE

125MID. MANAGEMENT EMPLOYEES

367JR. EMPLOYEES

235SR. EMPLOYEES

P.J.S.C



A work environment that welcomes, teaches, 
promotes, and streamlines diversity and Inclusion 
for all evolves daily to emit the beauty of changing, 

what we can accomplish in cultivating an even more 
diverse, equitable and inclusive work culture that 
leads toward sustainable organizational progress.We 
can effect that change to meet the challenges we 
can face today, and support a diverse workforce that 
delivers on promise of innovation that drives positive 
change in the communities.Diversity and Inclusion 
create the opportunity and culture for everyone to 
be treated equally.

25

DIVERSITY AND
INCLUSION

Rahma Almashjari
Officer - Telesales
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maintain a consistent message. Make sure that Client know they can rely on you. 
This is how you develop trust and respect in Brand.

Increase visibility: Find a way to ensure that executives in the company are aware 
of Employees work and Accomplishment – and do so in a way that is not seen as 
boasting, but as informative and helpful in this way you can evaluate positively for 
top leadership.

Wafa Assaf, became part of Insurance House Family since 2012. Started as 
Supervisor – Commercial Line Department climbed up the ladder to become 
Assistant Manager with such hardworking and passion to learn more and more 
about insurance sector and capability to accomplish my task in a fast way and 
Good Manner.”

WOMEN’S LEADERSHIP

Wafa Assaf
Assistant manager - Liability & Enginering
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COMMUNITY AND
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P.J.S.C
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GOVERNANCE AND
BUSINESS ETHICS
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Playing the detrimental role of establishing a solid corporate 
governance culture within the company, is our Board of Directors. 

operations, our board members are required to submit themselves 
for re-election at least once every three years and ensure that the 
company is being managed in compliance with the best interests 
of its shareholders. With formally set meeting schedules, our 

acquisitions, divestment policies, capital expenditure proposals 

to key business risks, its annual budget and the progression of its 
budgeted proposals, taking into consideration both environmental 
and employee related variables. Chairman of the Board: The role of 

functionality, while maintaining and enhancing the quality of 

We have three Committees of the Board of Directors, which are 
the Internal Audit & Compliance Committee, the Nomination 
and Remuneration Committee, and the Investment Committee. 
The committees operate under written charters that set out their 
responsibilities and composition requirements. The committees 
are composed of Independent and NonExecutive Directors.

CORPORATE GOVERNANCE

34



• Community and Responsibility
• Governance and Business Ethics
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Governance
and Risk Management 

ESG issues have the potential to impact business performance. All 
Insurance House employees are responsible for contributing to the 
realization of our ESG priorities. This is core to who we are and how we 
operate. The Insurance House ESG team is responsible for overseeing 
governance around ESG, in addition to integrating and addressing 
ESG issues within our business and providing input on our ESG 
approach, environmental targets, submissions to sustainability 
indices, and in reviewing this Report. The Insurance House ESG team 
also considers the latest ESG research and feedback raised by key 

to the Insurance House operations

35

ESG GOVERNANCE



The Insurance House Risk Management Framework ensures that 
while operating, we have the capabilities and processes in place 
to identify, quantify, monitor, and report risk. The company has 
improved its capabilities in managing the ESG-related risks and has 
produced higher returns over the long term. At Insurance House, a 
comprehensive approach to risk management ensures that we have 
the frameworks in place across our business to address relevant 
risks. The Board retains ultimate responsibility for the oversight of 
the Insurance House risk management activities, whether they 
are relevant to the businesses. We constantly review the Insurance 
House risk framework to ensure that the nature of the risk to our 

Insurance House conducted stress testing for its employees in 

earmarked to provide protection to our policyholders and to ensure 
business continuity under stressed conditions.

EFFECTIVE RISK MANAGEMENT
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The environment may directly impact the health of our employees 

used in evaluating any environmental risks.

37

THE ENVIRONMENT



Paper is a large source of waste in the insurance industry, and 
traditionally, the industry has been known to heavily rely on paper 

however, it is now addressing change by digitalizing.

PAPER USAGE 
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CO2 per employee. This will be part of the IH ESG risk assessment 
process for 2023.

39

CO2



In 2022, IH reported a base year of energy consumption amounting 

ENERGY AND EMISSIONS 
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Non-drinking water consumption in 2022 was 2,220 m3.

41

WATER MANAGEMENT 



Insurance House creates value for people and businesses to 
protect society of economic and environmental, however, we are in 

        
and productive to help us grow stronger in the Insurance sector, so 
Insurance House ESG mission to help society and communities on the 
journey to stay safe and rest assured.

Reported by:

Hussain Ishaq Alblooshi
Insurance House P.J.S.C

P.J.S.C
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	أ. بيان أعضاء مجلس الإدارة الحالي وصفات العضوية والخبرات:
	وقد تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 وبالتالي فقد تم إنتخاب ذات أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه ما عدا السيد / عبد الحميد تايلور والذي حل محله السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري.
	ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021:
	تلتزم الشركة بتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة.
	ت. بيان بأسباب عدم ترشيح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:
	تلتزم الشركة بتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة بنسبة عضو واحد من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة.
	ث. أسس تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
	1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020:
	تم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 وبلغت 937,360 درهم.
	2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها والتي تبلغ 856,796 درهم.
	سوف يتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية القادمة والبت فيها، وسيتم إخطار السوق بالمستجدات في حينه.
	3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:
	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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	ث. أسس تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
	1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020:
	تم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 وبلغت 937،360 درهم.
	2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها والتي تبلغ 856،796 درهم.
	سوف يتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية القادمة والبت فيها، وسيتم إخطار السوق بالمستجدات في حينه.
	3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:
	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.




