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 اةحتف ظ ن ب 4.2
 

م ة     م 2ت ن بر اةحتف ظالتف  م كتتبر ال   التة اال   ع   ، عىل أس س س   ، %57.7لتص  إل  لج ت  أن اي التة اال
م
 ،2021ر

  ع   56.9 ق لنر    
م
 إل  ليرك  . 2020% ر

ً
م الصااااح  لتاة  اااا   التف ي ن اااابر اةحتف ظ مذلك أساااا ساااا  % 59.1صاااا  إل لتة اال

م األشخ ص لع لا ت تكوين األ  ال لتص  إل  ن بر اةحتف ظ مة     التف ي ل ، %58.1م ل ق لنر     % م ل ق لنر 85.7تة اال
م % خ صاااااااااااار 83.6    م عىل ال  تلك ت مة  اااااااااااا   ال، بي    انخفضاااااااااااات ن اااااااااااابر اةحتف ظ  ا   الج  ع  ال عىلئت  ن اة تة اال تة اال

  ع   41.7% م ل ق لنر    39.7لال  لللا ت لتص  إل 
م
 . 2020% ر

 

  
م : 5.1الرسم البا  م كتتبر ن ب اةحتف ظ مة     التة اال م  نويح ب ال    التة اال

 

 
 ال ركز  ال رصفال صدل: 

 

م إك  ل   5.2 كت بر أ     التة اال  ال  
 

م أ  اا   التف  إك  ل   م ل كت اابر لج ت  شر ال   التة اال   ، عىل أساا س ساا   ، %2.0بن اابر  ي التة اال
م
 43.7لتصاا  إل  2021ع   ر

  الغ لب .  لا ل دلهم
م
 ز  هذه الزي د  ر

 
كت بر      األزي د  إل  لت م عىل األشخ ص لع لا ت تكوين األ  ال بن بر للال   تة اال

م اةئت اا ن % 10.9 م الال ااا   الج اا ع  ل  عىلل  قاا  تااة اال كت ااااااااااااااااباار  اااااااااااااااااا   زياا د  األل ال ااا   الفرد ، عىل تااة اال م عىل لل ال   تااة اال
 . 2020%  ق لنر    ع   10.9ال  تلك ت لال  لللا ت بن بر 

 

  
كت برإك  ل  : 6.1الرسم البا  م م ال   م  أ     التة اال  ح ب نوي التة اال

 

 
 ال ركز  ال رصفال صدل: 
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   ةت ال دش عرال    6.2
 

م   ةت ال دش عر إك  ل  ال    انخفض أ ت التة اال   ع    3.6لتصااا  إل ، عىل أسااا س سااا   ، %6.1بن ااابر   ن لت
م
 لا ل دلهم ر

  الغ لبذلك  ليرك ، 2021
م
م عىل األشااااااااااااااااخ ص لع لا ت تكوين األ  ال بن اااااااااااااااابار ال دش عر   ةت انخف ض ال   إل  ر للتة اال

م %، بي    التف ت ال   25.9  . 2020م ل ق لنر    ع    %2.7ل  تلك ت لال  لللا ت بن بر  عىل ا  ةت ال دش عر للتة اال
 

 ث  ال   
 
م ت      ات الت ااااااااااويق بن اااااااااابر   ةت ل أالء التة اال

م
م يلتق  % 12.5 أعىل  ن اااااااااابر ر م % 9.7 بن اااااااااابر لسااااااااااف ء التة اال لالتة اال

  
م
  ع   6.3 بن بر لال لس  ت ال  لار األخر %  8.6 بن بر ال رصر

م
 . 2021% ر

 
خصص ت الف ار 7.2  ال  
 

م  3خصاااصااا ت الف اراك  ل  ال    التف     لا ل دلهم  1.17لتصااا  إل  ، عىل أسااا س سااا   ،%5.8بن ااابر  لك شر شرلي التة اال
م
ع   ر

 إل ذلكليرك   . 2021
ً
م عىل األشخ ص لع لا ت تكوين األ  الال    التف ي أس س  لاص   %9.3بن بر  خصص ال       للتة اال

، 2021 لا ل دلهم ع    14.2صااااااااااا  إل لا% 3.2بن ااااااااااابر كت ااااااااااابر األ  ااااااااااا    تال ال   خصاااااااااااص     ي  التفل  ، لا ل دلهم 37.4إل 
   لا ل دلهم  14.0لتص  إل  %5.9بن بر  ف لب ت ت ت الت ويرخصص ال   ي      لالتف

م
 . 2021ع   ر

 
  
م  نويخصص ت الف ار ح ب ال   : 7.1الرسم البا  م  التة اال

 

 
 ال ركز ال رصف ال صدل: 

 

ف لب ت ال    8.2  تكبد ال  
 

ف لب ت ال تكبد انخفض إك  ل     ع    عىل أسااااا س سااااا   ،، %5.7بن ااااابر  4ال  
م
 رك يل  .  لا ل دلهم 29.8صااااا  إل ال 2021ر

 ذلك 
ً
  نخف ض اة  إلأسااااا سااااا 

م
ف لب ت ال   ر م ال  تلك ت لال  ااااالللا ت ال   ل  ق   لا ل دلهم  6.5لتبلغ % 33بن ااااابر تكبد  لتة اال

م  انالق دا  ل التة اال م الفتال م الب ر  لتة اال م الصااااااااااااااااح   . اإلنشاااااااااااااااا ءات لالف  ر لالتة اال ف لب ت ال تكبد  للتة اال بي    التف ت ال  
ف لب ت ال    لا ل دلهم 15.9لتصاا  إل % 6.2بن اابر  م األشااخ ص لع لا ت تكوين األ  ال، أ   التف ت ال   بن اابر  تكبد  لتة اال
م  خ صر شري لا ل دلهم  7.5لتص  إل  6.6%   ع    ج  ع  ال ا   الئت  ن اة تة اال

م
 . 2021ر

 
م  ا ر ملغت ل د    م ض شرلي التة اال

م
ف لب ت ال دش عر ر تكبد  أ    ن ال   ف لب ت ال     ع    ال  

م
م الب ر   2021ر ل  ق  التة اال

م عىل ال ركب ت  إل اةنخف ض  ليرك  . لالتة اال
ً
خصص ت ال   ذلك أس س      

م
  نق ير لتلك الفرلي ف لب ت ر

م
  . 2021ع   ر
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https://www.centralbank.ae/media/0xxlohe4/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf  

طالبات المدفوعة  =طالبات المتكبدة الم   4 طالبات )م   +الم    خصصات المطالبات في بداية العام(.خصصات المطالبات في نهاية العام ناقص م  التغير في م خصصات الم 
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م  هتكبدف لب ت ال   : إك  ل  ال   8.1الرسم البا  م  ح ب شري التة اال

 

 
 ال ركز ال رصف ال صدل: 

 
 ن بر الخ  ل  اإلك  لار 9.2
 

م  5انخفضت ن بر الخ  ل    ع    عىل أس س س   ، ،%60.9لتص  إل  لغ لبار أن اي التة اال
م
  70.9م ل ق لنر     2021ر

م
% ر

 نتاجر انخف ضلك ء ، 2020ع   
ً
م ال  تلك ت لال  اااااااالللا ت لاصاااااااا  إل  ذلك أساااااااا ساااااااا    ع   41.6ن اااااااابر الخ اااااااا ل  لتة اال

م
% ر

  ع   65.2م ل ق لنر     2021
م
م األشاااااااااخ ص لع لا ت تكوين األ  ال 2020% ر ، لانخف ض ن ااااااااابر الخ ااااااااا ل  اإلك  لار لتة اال

  ع   51.6لتصااا  إل 
م
  ع   66.9م ل ق لنر     2021% ر

م
م الصاااح  ، بي  2020% ر   التف ت ن ااابر الخ ااا ل  اإلك  لار للتة اال

  ع   80.7لتص  إل 
م
  ع   77.1م ل ق لنر بن بر  2021% ر

م
  . 2020% ر

 
  
م  نويح ب  ن بر الخ  ل  اإلك  لار: 9.1الرسم البا  م  التة اال

 

 
 ال ركز  ال رصفال صدل: 
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 اةستث  لات 10.2
 

م شئ ت اةساااتث  ل  ت  عت    ف ي التة اال
م
م ر أ ت التة اال اات     الت لا  ت ال  لار لاا

ً
أ ت التقلاد  ان اااج    اات لالت لا  ت ال  لار لاا

 التك شىل  
م   ع   %  ن  ج وي ال  ك دات( 64.3) لا ل دلهم  78.9لتبلغ  اك  ل  األصاااااااااااااااا ل ال  ااااااااااااااااتث ر  التف ، ل د 6التة اال

م
ر

  ع   %  ن  ج وي ال  ك دات( 62.9) لا ل دلهم  72.8 ق م   2021
م
 إل  رك لي، 2020ر

ً
األللاق ال  لار التف ي ذلك أس س 

  ع    33.9لساااااااااااااااا دات الد ن لتصاااااااااااااااا  إل 
م
  ع    28.9 ق م   2021 لا ل دلهم ر

م
ال دائ  ل ال قد  لالتف ي، 2020 لا ل دلهم ر

  ع    20.1لتصااا  إل 
م
  ع    19.3 ق م   2021 لا ل دلهم ر

م
ال  لار  القرلض لال دائ  لاألدلات لالتف ي، 2020 لا ل دلهم ر

  ع    4.3لتصااااااااااااا  إل  "A"صااااااااااااا فر األخر  ال   
م
  ع    4.2 ق م   2021 لا ل دلهم ر

م
ال  ك دات  لالتف ي، 2020 لا ل دلهم ر

  ع    15.8لتص  إل  7 تث ر  األخر ال   
م
 . 2020 لا ل دلهم ع    15.5 ق م   2021 لا ل دلهم ر

 

  
  ح ب الفئر األص ل ال  تث ر  : 10.1الرسم البا  م

م
 2021ع   ر

 

 
 ال ركز ال رصف ال صدل: 

 
 األلع حإك  ل   11.2

 

م   ف يألع ح  انخفض إك  ل     ع   % 15.4بن اااابر  عىل أساااا س ساااا   ، ،التة اال
م
 2.9 لا ل دلهم  ق م   2.5 لاصاااا  إل 2021ر

  ع    لا ل دلهم 
م
 إل ليرك ، 2020ر

ً
  الدخ   ن اةاتت   ذلك أسااا سااا 

م
 لت ن  370صااا  إل ال% 57.6بن ااابر  انخف ض صااا ر

  ع   
م
  ع     لت ن 872 ق م   2021دلهم ر

م
  الدخ   ن اةسااتث  ل  ،2020دلهم ر

م
لاصاا  إل % 14.4بن اابر بي    التف  صاا ر

 . 2020 لا ل دلهم ع    3.6 ق م   2021 لا ل دلهم ع    4.2
 

  
م اك  ل  : 11.1الرسم البا  م أ ت التة اال  ألع ح لت

 

 
 ال ركز ال رصف ال صدل: 

                                                            
  ، الرابط:لتعليمات المالية لشركات التأمينا  6

https://www.centralbank.ae/media/0xxlohe4/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf  

شت 7 ستثمرة األخرى تشمل أدوات الم  صنفة أقل من الموجودات الم  هيكلة، والمنتجات “A”قات المالية وسندات أخري م   إيرادات االستثمارات المتراكمة.، الم 
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 ت لا  ال الء  ال  لار 12.2
 

م  MCR)) ألد م لرأس ال  لانخفض  تفلب ال د ا أ ت التة اال اااااااااات   ع    عىل أسااااااااااا س سااااااااااا   ، ، لا ل دلهم 6.2لاصااااااااااا  إل  لاا
م
ر

  ع    6.3 ق م   2021
م
عىل أساا س  ، لا ل دلهم 5.7إل لاصاا   (MGF) للضاا  ن انخفض ال بلغ األد م ل  ،2020 لا ل دلهم ر

  ع    سااااااااااا   ،
م
 لا ل  9.1لاصااااااااااا  إل  (SCR)     التف   تفلب  الء  لأس ال  لبي، 2020 لا ل دلهم ع    5.8 ق م   2021ر

  . 2020 لا ل دلهم ع    8.7 ق م   2021ع    عىل أس س س   ، ،دلهم
 

  ال  ك دات ال قب لر  فرلح
م
   ق  ال فلوع تالتف  صااااااا ر

ً
  ع    عىل أسااااااا س سااااااا   ، ، لا ل دلهم 17.8لاصااااااا  إل   

م
 2021ر

  هاا  ح ال ااد األد م لرأس ال اا ل، ل 2020 لااا ل دلهم عاا    16.9  قاا ماا 
م
عىل  ، لااا ل دلهم  10.4لاصااااااااااااااااا  إل  التف  الفاا ئض ر

  ع    أساااا س ساااا   ،
م
  ه  ح ال بلغ األد م للضاااا  نلالتف  الف ، 2020 لا ل دلهم ع    10.3 ق م   2021ر

م
لاصاااا  إل  ئض ر

  عا       ،عىل أسااااااااااااااااا س ساااااااااااااااا  ، لاا ل دلهم 10.9
م
  عا    10.8 قا ما   2021ر

م
   بي  ا  انخفض، 2020 لاا ل دلهم ر

م
الفا ئض ر

  ع    لا ل دلهم  7.6لاص  إل  عىل أس س س   ، ،ه  ح  الء  لأس ال  ل
م
  . 2020 لا ل دلهم ع    7.9 ق م   2021ر

 

   عىل أساااااااااا س ساااااااااا   ، ،%289إل لتصاااااااااا   ف ت ن اااااااااابر ال د األد م لرأس ال  لالت
م
  ع   270 ق م   2021 ع   ر

م
 . 2020% ر

  ع    ساا   ،عىل أساا س  ،%198إل  لتصاا  ن اابر  الء  لأس ال  ل تلالتف 
م
  ع   195 ق م   2021ر

م
 تلالتف  . 2020% ر

  ع   310إل  لاص  س   ،عىل أس س  ،للض  ن األد م ن بر ال بلغ 
م
  ع   292 ق م   2021% ر

م
 . 2020% ر

 

  
م ال  لار لل الء  ا: 12.1الرسم البا  م أ ت التة اال  ات

 

 
 ال ركز  ال رصفال صدل: 

 
م ح ب اإل  ل  13.2  إحص ءات التة اال

 

ات األداء الرئي ار التف ت ك ت     ع   ح ب اإل  ل   للت
م
: 2021ر  ، لذلك عىل ال    الت ل 

 

كتتبر .أ م ال   كتتبر داخ  دللر اإل  لات إك  ل  أ  اااااااااا   التة اال م ال   لتصاااااااااا  إل  ال رعار ال ت د : التف  إك  ل  أ  اااااااااا   التة اال
  ، عىل أس س س   ،  لا ل دلهم 41.9

م
 . 2020 لا ل دلهم ع    40.2 ق م   2021ع    ر

 

  
  ع    كتتبر ح ب اإل  ل إك  ل  األ     ال    : 13.1الرسم البا  م

م
 2021ر

 

 
 ال صدل: ال رصف ال ركز 
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م لج ت   .  : التف  إك اا ل  عاادد لثاا ئق التااة اال
م م ال كتتباار داخاا  دللاار اإل اا لات ال رعااار ال ت ااد عاادد لثاا ئق التااة اال  شرلي التااة اال

م  7.6لتص  إل    ع    ، عىل أس س س   ، لت ن لثاقر تة اال
م
  ع    6.2 ق م   2021ر

م
م ر  . 2020 لت ن لثاقر تة اال

 
   لرسما

م  : 14.1 البا  م   ع   كتتبر ح ب اإل  ل ال    عدد لث ئق التة اال
م
 2021 ر

 

 
 ال صدل: ال رصف ال ركز 

 
،  لا ل دلهم 25.7لتصااا  إل  ال ف لب ت ال دش عر: انخفضااات ال ف لب ت ال دش عر داخ  دللر اإل  لات ال رعار ال ت د  .ج

 . 2020 لا ل دلهم ع    29.0 ق م   2021ع    عىل أس س س   ،
 

  
  ع    إك  ل  ال ف لب ت ال دش عر ح ب اإل  ل  : 15.1الرسم البا  م

م
 2021ر

 

 
 ركز ال صدل: ال رصف ال 

 
 
ات  -3 ن التنافسية العالمية لمؤشر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة قطاع التأمي 

ن
 2021لعام  ف

 

م ترتيب  1.3 م ال    ف ي التة اال  كتتبر ن حاث إك  ل  أ     التة اال
 

تيااب    دللاار اإل اا لات ال رعااار ال ت ااد  عىل صااااااااااااااااادال  الت 
م
م ر م  ن حاااث إك اا ل  أ  ااااااااااااااااا   األلل حاا شق  فاا ي التااة اال التااة اال

م ال رعار كتتبر عىل   ااااات  ال      ع    أسااااا اق التة اال
م
  دللر  د ل ل ، 2021ر

م
م ر ال رعار ال ت د  اة  لات اصااااا   ف ي التة اال

 
ً
تيب تقد     الت 
م
م  ن حاث  ر  إل  كتتبرال    اك  ل  أ  ااااااااااااا   التة اال

 
  37 ال رتبرلصااااااااااااا  

ً
  ع ل ا 
م
تيب  ق م  2021ع   ر  الت 

  ع 38
م
 إل ، 2020   ر

ً
م  صدالاتلشق   . 8ساج   ال  ل ار الص دل   ن ال  قد ال ويا  إلع د  التة اال
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م  2.3 م  ترتيب  ف ي التة اال   ن حاث نصيب الفرد  ن أ     التة اال

 
  دللر اإل  لات ال رعار ال ت د  حقق

م
م ر تيب الااااااااااااااااااااا  ف ي التة اال   30 الت 

ً
م حاث  ن  ع ل ا  نصااااايب الفرد  ن أ  ااااا   التة اال

ق األلسط لاشريقا  )ض ن الدلل ال   لال رتبر األلل    ألللع  لالات
م
 (. Advanced EMEAتقد ر ر

 
م  ل د    دللر اإل  لات ال رعار ال ت د  ملغ نصاااااااااااااااايب الفرد  ن أ  اااااااااااااااا   التة اال

م
  ع   دلةل  1,305 ر

م
له  ، 2021ا ريك  ر

م  أعىل ،   ق   874 الب لغ  ن ال ت سط ال  لم  ل صيب الفرد  ن أ     التة اال دلةل أ ريك  م لن بر  1,061) دلةل أ ريك 
م األشااااااااااااااخ ص لع لا ت تكوين األ  الا ريك   دلةل  244للتة ت  ت ال  تلك ت لال  اااااااااااااالللا ت،     (م لن اااااااااااااابر لتة اال

م
 ع  ر

2021 . 
 

م  ن حاث 3.3 م ال    ترتيب  ف ي التة اال  كتتبر إل ال  تج ال  ىل  اإلك  ل  ن بر أ     التة اال
 

تيبحقق    دللر اإل  لات ال رعار ال ت د  الت 
م
م ر   46 الاااااااااااااااااا  ف ي التة اال

ً
م ال   حاث   نع ل ا  كتتبر إل ن بر أ     التة اال

  ال  تج ال  ىل  اإلك  ل  
م
تيب، لال2021ع   ر ق األلسااااااااااااط لاشريقا   ال اااااااااااا دس ت  ااااااااااات   ألللع  لالاا

م
تقد ر ر ضاااااااااااا ن الدلل ال  

(Advanced EMEA .) 
 

م ال   ن ااابر أ  ااا   ملغت  حاث تة ت  ت ال  تلك ت ل م لن ااابر% 2.3)،   ق  %2.8 كتتبر إل ال  تج ال  ىل  اإلك  ل  التة اال
   %0.5، لتلال  لللا 

م
م األشخ ص لع لا ت تكوين األ  التةر    ( اال

م
 .2021ع   ر

 
 تسوية المنازعات التأمينية -4
 

  ع    2,603 لاصااااا  إلعدد  رالات لج ن ت اااااوير ال   زع ت التة تنار  التف 
م
  ع    1,477م ل ق لنر     2021ر

م
ل د . 2020ر

  ع   الاصااالت 
م
  ا  تق ار اةتصااا ل الذكار عن م  د، م ساااتخد 2021لج ن عقد الجل ااا ت عن م  د ر

لذلك لب ض ال    زع ت الت 
   زعر  ن الت اكد ال  د  أ    اللج ن. لم  ت كن أطراف ال   

 
 



CBUAE Classification: Public#

1A جدول رقمTABLE 1A
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول           32,526,276         31,747,733         33,079,472         29,863,254تأم الممتل  32,166,056            32,940,065            Property and Liability Insurance

ن األموال           11,494,538         11,970,700         11,744,756         10,145,897التأم ع األشخاص وتك  10,330,736            11,376,964            Insurance of Persons & Fund Accumulation

TOTAL            44,317,029            42,496,792            44,020,814          43,718,433          44,824,228          40,009,151اجما األقساط

1AA جدول رقمTABLE 1AA
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول           25,988,129         24,692,124         25,771,056         22,691,772تأم الممتل  26,054,213            26,629,539            Property and Liability Insurance

ن األموال             3,049,857           2,990,433           2,372,509           2,203,770التأم ع األشخاص وتك  3,008,326              3,639,522              Insurance of Persons & Fund Accumulation

24,895,54228,143,56527,682,55729,037,98629,062,53930,269,061TOTALاجما األقساط

ة ات الوطن Share of National Companiesحصة ال

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول Property and Liability Insurance%80.8%81.0%79.9%77.8%77.9%76.0تأم الممتل

ن األموال Insurance of Persons & Fund Accumulation%32.0%29.1%26.5%25.0%20.2%21.7التأم ع األشخاص وتك

TOTAL%68.3%68.4%66.0%63.3%62.8%62.2اجما األقساط

1AB جدول رقمTABLE 1AB
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول             6,538,147           7,055,608           7,308,416           7,171,482تأم الممتل  6,111,843              6,310,526              Property and Liability Insurance

ن األموال             8,444,681           8,980,268           9,372,247           7,942,127التأم ع األشخاص وتك  7,322,410              7,737,442              Insurance of Persons & Fund Accumulation

15,113,60916,680,66316,035,87614,982,82813,434,25314,047,968TOTALاجما األقساط

ة ات األجن Share of Foreign Companiesحصة ال

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول Property and Liability Insurance%19.2%19.0%20.1%22.2%22.1%24.0تأم الممتل

ن األموال Insurance of Persons & Fund Accumulation%68.0%70.9%73.5%75.0%79.8%78.3التأم ع األشخاص وتك

TOTAL%31.7%31.6%34.0%36.7%37.2%37.8اجما األقساط

National Companies          الشركات الوطنية

Foreign Branches          الشركات األجنبية

إجمالي االقساط الُمكتتبة
Gross Written Premium

(2016 - 2021)



CBUAE Classification: Public#

1B جدول رقمTABLE 1B
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول 22,691,77225,771,05624,692,12425,988,12926,054,21326,629,539Property and Liability Insuranceتأم الممتل

ن األموال 2,203,7702,372,5092,990,4333,049,8573,008,3263,639,522Insurance of Persons & Fund Accumulationالتأم ع األشخاص وتك

24,895,54228,143,56527,682,55729,037,98629,062,53930,269,061TOTALاجما األقساط

1BA جدول رقمTABLE 1BA
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول 19,841,29222,621,30621,909,07523,090,56823,247,01023,874,473Property and Liability Insuranceتأم الممتل

ن األموال 1,306,7831,266,2791,347,8561,352,8981,487,0482,043,977Insurance of Persons & Fund Accumulationالتأم ع األشخاص وتك

21,148,07523,887,58523,256,93124,443,46624,734,05825,918,450TOTALاجما األقساط

دي ات التأم التقل Share of Traditional Insurance Companiesحصة 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول Property and Liability Insurance%89.7%89.2%88.9%88.7%87.8%87.4تأم الممتل

ن األموال Insurance of Persons & Fund Accumulation%56.2%49.4%44.4%45.1%53.4%59.3التأم ع األشخاص وتك

TOTAL%85.6%85.1%84.2%84.0%84.9%84.9اجما األقساط

1BB جدول رقمTABLE 1BB
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول 2,850,4813,149,7512,783,0492,897,5612,807,2032,755,067Property and Liability Insuranceتأم الممتل

ن األموال 896,9871,106,2301,642,5771,696,9601,521,2781,595,545Insurance of Persons & Fund Accumulationالتأم ع األشخاص وتك

3,747,4674,255,9814,425,6264,594,5214,328,4814,350,612TOTALاجما األقساط

اف  ات التأم الت Share of Takaful Insurance Companiesحصة 

ــــــــان 201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول Property and Liability Insurance%10.3%10.8%11.1%11.3%12.2%12.6تأم الممتل

ن األموال Insurance of Persons & Fund Accumulation%43.8%50.6%55.6%54.9%46.6%40.7التأم ع األشخاص وتك

TOTAL%14.4%14.9%15.8%16.0%15.1%15.1اجما األقساط

National Traditional Insurance Companies
شركات التأمين التقليدي الوطنية

National Takaful Insurance Companies 
شركات التأمين التكافلي الوطنية

إجمالي االقساط الُمكتتبة
Gross Written Premium

(2016 - 2021)

National Companies          الشركات الوطنية



CBUAE Classification: Public #

1C جدول رقمTABLE 1C
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــان ــ ــ 2012201320142015201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول 20,315,92322,473,25924,888,22427,464,82229,863,25433,079,47231,747,73332,526,27632,166,05632,940,065Property and Liability Insuranceتأم الممتل

ن األموال 5,958,8597,030,6658,645,6039,488,88910,145,89711,744,75611,970,70011,494,53810,330,73611,376,964Insurance of Persons & Fund Accumulationالتأم ع األشخاص وتك

26,274,78229,503,92433,533,82736,953,71140,009,15144,824,22843,718,43344,020,81442,496,79244,317,029TOTALاجما األقساط

1CA جدول رقمTABLE 1CA
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــان ــ ــ 2012201320142015201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول 14,750,07616,714,66018,658,19820,347,92922,691,77225,771,05624,692,12425,988,12926,054,21326,629,539Property and Liability Insuranceتأم الممتل

ن األموال 1,806,3181,533,1141,563,5091,953,0522,203,7702,372,5092,990,4333,049,8573,008,3263,639,522Insurance of Persons & Fund Accumulationالتأم ع األشخاص وتك

16,556,39418,247,77420,221,70722,300,98124,895,54228,143,56527,682,55729,037,98629,062,53930,269,061TOTALاجما األقساط

ة ات الوطن Share of National Companiesحصة ال

ــــان ــ ــ 2012201320142015201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول Property and Liability Insurance%80.8%81.0%79.9%77.8%77.9%76.0%74.1%75.0%74.4%72.6تأم الممتل

ن األموال Insurance of Persons & Fund Accumulation%32.0%29.1%26.5%25.0%20.2%21.7%20.6%18.1%21.8%30.3التأم ع األشخاص وتك

TOTAL%68.3%68.4%66.0%63.3%62.8%62.2%60.3%60.3%61.8%63.0اجما األقساط

1CB جدول رقمTABLE 1CB
AED in 000'sاأللف درهم 

ــــان ــ ــ 2012201320142015201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول 5,565,8475,758,5996,230,0267,116,8927,171,4827,308,4167,055,6086,538,1476,111,8436,310,526Property and Liability Insuranceتأم الممتل

ن األموال 4,152,5415,497,5517,082,0947,535,8377,942,1279,372,2478,980,2688,444,6817,322,4107,737,442Insurance of Persons & Fund Accumulationالتأم ع األشخاص وتك

9,718,38811,256,15013,312,12014,652,72915,113,60916,680,66316,035,87614,982,82813,434,25314,047,968TOTALاجما األقساط

ة ات األجن Share of Foreign Companiesحصة ال

ــــان ــ ــ 2012201320142015201620172018201920202021DESCRIPTIONالب

ات ات والمسؤول Property and Liability Insurance%19.2%19.0%20.1%22.2%22.1%24.0%25.9%25.0%25.6%27.4تأم الممتل

ن األموال Insurance of Persons & Fund Accumulation%68.0%70.9%73.5%75.0%79.8%78.3%79.4%81.9%78.2%69.7التأم ع األشخاص وتك

TOTAL%31.7%31.6%34.0%36.7%37.2%37.8%39.7%39.7%38.2%37.0اجما األقساط

National Companies          الشركات الوطنية

Foreign Branches          الشركات األجنبية

إجمالي االقساط الُمكتتبة
Gross Written Premium

(2012 - 2021)



CBUAE Classification: Public#

2A جدول رقمTABLE 2A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 2,780,0562,775,205612,077567,3173,392,1333,342,522Fireتأم الح

ان حري والط 1,198,7341,181,434291,290286,0651,490,0241,467,499Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 3,808,6343,409,6681,459,4411,321,4735,268,0744,731,141Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 2,303,3422,306,920188,064169,9032,491,4062,476,823Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

2,356,5422,954,797433,889506,3242,790,4303,461,121Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 12,447,30812,628,0242,984,7592,851,08115,432,06715,479,105Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  14,374,82314,866,4394,702,1815,001,69119,077,00319,868,130Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  617,637670,655161,712161,952779,350832,607Group Lifeتأم ح

اة جما  571,872924,65941,76722,836613,639947,495Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 1,049,0601,179,2054,784,4755,904,0285,833,5357,083,233Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 1,83980759,359106,379761,198106,459Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 2,240,4092,774,5995,747,3136,195,1957,987,7228,969,794Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  29,062,53930,269,06113,434,25314,047,96842,496,79244,317,029TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي األقساط الُمكتتبة حسب فرع التأمين

Gross Written Premium by Line of Business

Line of Business NATIONAL COMPANIESفروع التأم 
ة ات األجن ال

FOREIGN COMPANIES
االجما 
TOTAL

ة ات الوطن ال

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

2B جدول رقمTABLE 2B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 2,495,1442,435,998284,912339,2072,780,0562,775,205Fireتأم الح

ان حري والط 1,156,3871,126,67642,34754,7581,198,7341,181,434Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,926,4352,536,486882,198873,1823,808,6343,409,668Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 2,225,1162,221,06078,22685,8602,303,3422,306,920Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

2,064,1512,642,018292,391312,7792,356,5422,954,797Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 10,867,23410,962,2381,580,0741,665,78612,447,30812,628,024Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  12,433,37512,970,2301,941,4471,896,20914,374,82314,866,439Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  521,285546,36496,352124,291617,637670,655Group Lifeتأم ح

اة جما  383,539719,484188,332205,175571,872924,659Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 528,624720,134520,436459,0711,049,0601,179,205Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 001,839801,83980Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1,433,4491,985,982806,960788,6172,240,4092,774,599Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  24,734,05825,918,4504,328,4814,350,61229,062,53930,269,061TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي األقساط الُمكتتبة حسب فرع التأمين

Gross Written Premium by Line of Business

فروع التأم 
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public #

2C جدول رقمTABLE 2C
AED in 000'sاأللف درهم 

20202021202020212020202120202021
ق 001,017,0951,027,6262,375,0372,314,8953,392,1333,342,522Fireتأم الح

ان حري والط 00345,067368,7371,144,9571,098,7621,490,0241,467,499Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 002,494,7112,212,9822,773,3632,518,1595,268,0744,731,141Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 00336,117350,8542,155,2892,125,9682,491,4062,476,823Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

00589,540650,2852,200,8902,810,8362,790,4303,461,121Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 004,782,5314,610,48510,649,53610,868,62015,432,06715,479,105Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  1,356,4151,519,7178,101,9608,505,4319,618,6299,842,98219,077,00319,868,130Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  180,041207,7551,1292,557598,180622,296779,350832,607Group Lifeتأم ح

اة جما  15,60042,93000598,039904,565613,639947,495Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 3,834,1034,523,209001,999,4332,560,0245,833,5357,083,233Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 650,70315,10200110,49591,357761,198106,459Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 4,680,4474,788,9961,1292,5573,306,1464,178,2417,987,7228,969,794Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  6,036,8626,308,71312,885,62013,118,47223,574,31124,889,84442,496,79244,317,029TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

NON‐LIFE COMPANIESTOTAL
ات التأم (النوع معا )

COMPOSITE COMPANIES

إجمالي األقساط الُمكتتبة حسب فرع التأمين

Gross Written Premium by Line of Business
Life, Non-Life & Composite Companies

فروع التأم 

ات التأم ع األشخاص 
ن األموال وتك

ات  ات تأم الممتل
ات Line of Businessاالجما والمسؤول

LIFE COMPANIES

شركات التأمين على الحياة وشركات التأمينات العامة وشركات التأمين على الحياة والتأمينات العامة



CBUAE Classification: Public#

3A جدول رقمTABLE 3A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 420,786442,118397,677343,782818,462785,900Fireتأم الح

ان حري والط 223,663201,256156,444163,818380,107365,074Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,700,8272,441,2521,274,0781,195,6743,974,9053,636,925Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 471,904403,574103,97871,547575,882475,121Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

465,934653,073213,992227,305679,926880,378Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 4,283,1144,141,2722,146,1692,002,1256,429,2836,143,397Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  7,996,4848,409,4103,087,2333,323,23911,083,71711,732,649Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  247,914263,22343,99245,530291,907308,753Group Lifeتأم ح

اة جما  459,38135,2136,33231,661465,713Group Credit Life(3,553)تأم ائتمان ح

اة فردي 945,2291,043,8814,647,4135,761,8415,592,6426,805,722Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 1,78444758,947106,293760,731106,337Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1,191,3741,766,5295,485,5665,919,9966,676,9417,686,525Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  13,470,97214,317,21110,718,96811,245,36024,189,94025,562,571TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

الشركات الوطنية واالجنبية
صافي األقساط الُمكتتبة حسب فرع التأمين

Net Written Premium by Line of Business

فروع التأم 
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies



CBUAE Classification: Public#

3B جدول رقمTABLE 3B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 388,522397,77332,26344,344420,786442,118Fireتأم الح

ان حري والط 215,499191,5488,1639,708223,663201,256Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,067,7391,782,598633,088658,6542,700,8272,441,252Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 455,836384,00616,06919,568471,904403,574Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

401,914578,68464,02074,389465,934653,073Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 3,529,5113,334,609753,603806,6634,283,1144,141,272Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  6,801,8257,227,7991,194,6591,181,6117,996,4848,409,410Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  213,921235,18933,99328,034247,914263,223Group Lifeتأم ح

اة جما  459,381Group Credit Life(3,553)44,685(142,346)138,793414,697تأم ائتمان ح

اة فردي 481,730637,382463,499406,499945,2291,043,881Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 001,784441,78444Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 834,4441,287,267356,930479,2621,191,3741,766,529Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  11,165,78011,849,6752,305,1932,467,53613,470,97214,317,211TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي األقساط الُمكتتبة حسب فرع التأمين

Net Written Premium by Line of Business

فروع التأم 
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

4A جدول رقمTABLE 4A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق Fire%23.5%24.1%60.6%65.0%15.9%15.1تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%24.9%25.5%57.3%53.7%17.0%18.7التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%76.9%75.5%90.5%87.3%71.6%70.9تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%19.2%23.1%42.1%55.3%17.5%20.5التأم الهند واال

Other%25.4%24.4%44.9%49.3%22.1%19.8أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%39.7%41.7%70.2%71.9%32.8%34.4المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%59.1%58.1%66.4%65.7%56.6%55.6المجم

اة جما  Group Life%37.1%37.5%28.1%27.2%39.2%40.1تأم ح

اة جما  Group Credit Life%49.2%5.2%27.7%84.3%49.7%0.6‐تأم ائتمان ح

اة فردي Individual Life%96.1%95.9%97.6%97.1%88.5%90.1تأم ح

ن األموال اة وتك Annuities & Fund Accumulation%99.9%99.9%99.9%99.9%55.3%97.0دفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulation%85.7%83.6%95.6%95.4%63.7%53.2المجم

افة فروع التأم  ع ‐  TOTAL ‐ All Types of Business Combined%57.7%56.9%80.0%79.8%47.3%46.4المجم

(Net Written Premium ÷ Gross Written Premium)

Retention Ratios of Written Premium by Line of Business

نسب االحتفاظ باالقساط الُمكتتبة حسب فرع التأمين 
(صافي األقساط المكتتبة الى إجمالي االقساط المكتتبة)

فروع التأم 
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL



CBUAE Classification: Public#

4B جدول رقمTABLE 4B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق Fire%15.9%15.1%13.1%11.3%16.3%15.6تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%17.0%18.7%17.7%19.3%17.0%18.6التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%71.6%70.9%75.4%71.8%70.3%70.7تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%17.5%20.5%22.8%20.5%17.3%20.5التأم الهند واال

Other%22.1%19.8%23.8%21.9%21.9%19.5أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%32.8%34.4%48.4%47.7%30.4%32.5المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%56.6%55.6%62.3%61.5%55.7%54.7المجم

اة جما  Group Life%39.2%40.1%22.6%35.3%43.0%41.0تأم ح

اة جما  Group Credit Life%49.7%0.6‐%21.8%75.6‐%57.6%36.2تأم ائتمان ح

اة فردي Individual Life%88.5%90.1%88.5%89.1%88.5%91.1تأم ح

ن األموال اة وتك Annuities & Fund Accumulation%55.3%97.0%55.3%97.0دفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulation%63.7%53.2%60.8%44.2%64.8%58.2المجم

افة فروع التأم  ع ‐  TOTAL ‐ All Types of Business Combined%47.3%46.4%56.7%53.3%45.7%45.1المجم

Retention Ratios of Written Premium by Line of Business

نسب االحتفاظ باالقساط الُمكتتبة حسب فرع التأمين 
(صافي األقساط المكتتبة الى إجمالي االقساط المكتتبة)

فروع التأم 
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

(Net Written Premium ÷ Gross Written Premium)



CBUAE Classification: Public#

5A جدول رقمTABLE 5A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 2,564,6242,857,206588,105571,0663,152,7293,428,272Fireتأم الح

ان حري والط 1,213,6371,188,596298,526283,4691,512,1631,472,065Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 4,095,6753,508,2361,597,0041,366,7215,692,6794,874,957Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 2,275,6762,322,105214,340198,1202,490,0162,520,225Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

2,260,5762,747,501455,333497,1682,715,9093,244,668Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 12,410,18912,623,6443,153,3082,916,54315,563,49715,540,187Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  14,539,39714,418,6764,791,6874,914,38419,331,08419,333,060Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  601,150630,560158,372163,902759,522794,462Group Lifeتأم ح

اة جما  663,297898,40742,82723,089706,124921,496Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 930,2181,083,3834,785,3525,904,1415,715,5706,987,524Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 1,83980759,359106,379761,198106,459Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 2,196,5052,612,4305,745,9106,197,5117,942,4158,809,941Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  29,146,09029,654,75013,690,90514,028,43842,836,99543,683,188TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي األقساط الُمكتسبة حسب فرع التأمين

Gross Earned Premium by Line of Business

فروع التأم 
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

5B جدول رقمTABLE 5B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 2,272,5732,528,165292,051329,0412,564,6242,857,206Fireتأم الح

ان حري والط 1,169,1391,137,80944,49850,7881,213,6371,188,596Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 3,165,1072,692,741930,567815,4954,095,6753,508,236Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 2,196,6272,234,03079,04988,0752,275,6762,322,105Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

2,001,5472,393,185259,029354,3162,260,5762,747,501Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 10,804,99410,985,9301,605,1951,637,71412,410,18912,623,644Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  12,581,87212,521,9771,957,5251,896,69814,539,39714,418,676Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  511,358503,17289,792127,388601,150630,560Group Lifeتأم ح

اة جما  472,777723,028190,521175,379663,297898,407Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 426,600635,685503,618447,699930,2181,083,383Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 001,839801,83980Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1,410,7351,861,885785,770750,5452,196,5052,612,430Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  24,797,60025,369,7934,348,4904,284,95729,146,09029,654,750TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي األقساط الُمكتسبة حسب فرع التأمين

Gross Earned Premium by Line of Business

فروع التأم 
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

6A جدول رقمTABLE 6A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 400,806419,837372,584356,414773,390776,251Fireتأم الح

ان حري والط 211,841207,834162,697159,960374,538367,794Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,870,2372,563,4831,413,6541,188,4134,283,8913,751,896Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 436,490416,926112,027101,432548,516518,358Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

482,652636,023225,244217,002707,896853,025Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 4,402,0254,244,1042,286,2062,023,2206,688,2316,267,324Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  8,049,3898,111,8343,120,3273,248,08811,169,71611,359,922Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  242,826261,17044,42447,540287,251308,710Group Lifeتأم ح

اة جما  6,405457,70235,6526,54042,057464,242Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 826,195948,0434,648,3505,761,9165,474,5446,709,959Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 1,78444758,947106,293760,731106,337Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1,077,2101,666,9605,487,3745,922,2896,564,5847,589,249Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  13,528,62314,022,89810,893,90811,193,59624,422,53125,216,494TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي األقساط الُمكتسبة حسب فرع التأمين

Net Earned Premium by Line of Business

فروع التأم 
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

6B جدول رقمTABLE 6B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 367,718379,45033,08840,387400,806419,837Fireتأم الح

ان حري والط 203,439198,2458,4029,589211,841207,834Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,187,9331,937,264682,303626,2202,870,2372,563,483Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 419,183400,19217,30616,734436,490416,926Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

423,376570,07859,27665,945482,652636,023Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 3,601,6493,485,228800,376758,8764,402,0254,244,104Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  6,847,8956,939,0501,201,4941,172,7848,049,3898,111,834Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  210,312232,02432,51529,146242,826261,170Group Lifeتأم ح

اة جما  42,2816,405457,702Group Credit Life(141,794)148,198415,421تأم ائتمان ح

اة فردي 379,692553,063446,502394,980826,195948,043Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 001,784441,78444Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 738,2021,200,508339,007466,4511,077,2101,666,960Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  11,187,74611,624,7862,340,8772,398,11213,528,62314,022,898TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي األقساط الُمكتسبة حسب فرع التأمين

Net Earned Premium by Line of Business

فروع التأم 
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

TABLE 7جدول رقم 7

إجما األقساط 
معدل األقساطعدد الوثائقاأللف درهم

إجما األقساط 
معدل األقساطعدد الوثائقاأللف درهم

إجما األقساط 
معدل األقساطعدد الوثائقاأللف درهم

GWPNo. of Pols.Avg GWPGWPNo. of Pols.Avg GWPGWPNo. of Pols.Avg GWP
ق 2,775,205181,92615,255567,31752,17910,8733,342,522234,10514,278Fireتأم الح

ان حري والط 1,181,434144,6778,166286,065106,1832,6941,467,499250,8605,850Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 3,409,6682,774,7941,2291,321,473848,6451,5574,731,1413,623,4391,306Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 2,306,92054,12542,622169,9034,78835,4852,476,82358,91342,042Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

2,954,7971,896,4451,558506,324174,7362,8983,461,1212,071,1811,671Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 12,628,0245,051,9672,5002,851,0811,186,5312,40315,479,1056,238,4982,481Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  14,866,4391,879,8097,9085,001,691323,44715,46419,868,1302,203,2569,018Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  670,65510,01966,938161,9521,64898,272832,60711,66771,364Group Lifeتأم ح

اة جما  924,6593,187290,13522,83624951,495947,4953,211295,078Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 1,179,205185,4496,3595,904,028145,82040,4887,083,233331,26921,382Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 80180,000106,379588180,917106,459589180,746Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 2,774,599198,65613,9676,195,195148,08041,8378,969,794346,73625,869Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  30,269,0617,130,4324,24514,047,9681,658,0588,47344,317,0298,788,4905,043TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

FOREIGN COMPANIES
ة ات األجن ال

(2021)

عدد وثائق التأمين ومعدل إجمالي األقساط المكتتبة حسب فرع التأمين
No. of Policies and Average Gross Written Premium

Line of Businessفروع التأم 

االجما 
TOTAL NATIONAL COMPANIES

ة ات الوطن ال



CBUAE Classification: Public#

TABLE 8جدول رقم 8
AED in 000'sاأللف درهم 

اةتأمينات عامة اةتأمينات عامةتأم ع الح اةتأمينات عامةتأم ع الح تأم ع الح
Non‐LifeLifeNon‐LifeLifeNon‐LifeLife

الء 821,150178,920470,134658,0321,291,284836,952Agentsالو

10,620,6741,219,7184,091,5075,501,99714,712,1816,721,715Brokersالوسطاء

320,680938,977121,6301,425,074442,3102,364,052Banksالبنوك (المصارف)

ة ة والمال ثمار 43035,601035,6440Investment / Financial Institutionsالمؤسسات االس

نت اعة ع االن 43,2880109,1640152,4520Policies Sold Onlineالوثائق الم

14,823,7051,301,9071,482,489152,33816,306,1941,454,245Othersاألخرى

ــــع 26,629,5393,639,5226,310,5267,737,44232,940,06511,376,964All Distribution Channelsافة قنوات التوز

الء Agents%7.4%3.9%8.5%7.5%4.9%3.1الو

Brokers%59.1%44.7%71.1%64.8%33.5%39.9الوسطاء

Banks%20.8%1.3%18.4%1.9%25.8%1.2البنوك (المصارف)

ة ة والمال ثمار Investment / Financial Institutions%0.0%0.1%0.0%0.6%0.0%0.0المؤسسات االس

نت اعة ع االن Policies Sold Online%0.0%0.5%0.0%1.7%0.0%0.2الوثائق الم

Others%12.8%49.5%2.0%23.5%35.8%55.7األخرى

ــــع All Distribution Channels%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0افة قنوات التوز

الء 108,20424,01695,13738,201203,34162,217Agentsالو

1,104,572100,348572,719292,7001,677,291393,048Brokersالوسطاء

68,35989,69349,96033,026118,319122,719Banksالبنوك (المصارف)

ة ة والمال ثمار 02,26302,2470Investment / Financial Institutions(16)المؤسسات االس

نت اعة ع االن 8210608270Policies Sold Onlineالوثائق الم

619,328255,130104,05533,972723,383289,102Othersاألخرى

ــــع 1,901,268469,187824,140397,9002,725,408867,087All Distribution Channelsافة قنوات التوز

الء Agents%7.4%15.7%5.8%20.2%13.4%13.2الو

Brokers%5.8%11.4%5.3%14.0%8.2%10.4الوسطاء

Banks%5.2%26.8%2.3%41.1%9.6%21.3البنوك (المصارف)

ة ة والمال ثمار Investment / Financial Institutions%6.3%6.4%38.0‐المؤسسات االس

نت اعة ع االن Policies Sold Online%0.5%0.0%1.9الوثائق الم

Others%19.9%4.4%22.3%7.0%19.6%4.2األخرى

ــــع All Distribution Channels%7.6%8.3%5.1%13.1%12.9%7.1افة قنوات التوز

Commission Paid (العموالت المدفوعة)

Gross Written Premiums (اجمالي االقساط المكتتبة)

Commission Ratio (نسبة العموالت )

Percent of Total Gross Premium (توزيع إجمالي األقساط)

إجمالي األقساط المكتتبة والعموالت المدفوعة حسب قنوات التوزيع الشركات الوطنية واالجنبية
Gross Written Premium & Commission Paid by Distribution Channel

(2021)

فروع التأم 

ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Distribution Channel NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL



CBUAE Classification: Public#

9A جدول رقمTABLE 9A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021

ق 3,552,3514,191,6921,097,8801,268,4354,650,2305,460,128Fireتأم الح

ان حري والط 1,630,7131,466,777411,335396,8892,042,0491,863,666Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 3,799,6523,589,9581,619,8691,552,0325,419,5215,141,991Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 4,568,0904,337,468747,030777,6695,315,1205,115,138Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

3,458,3923,273,813663,917662,5304,122,3093,936,344Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 17,009,19716,859,7094,540,0314,657,55721,549,22921,517,265Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  7,641,5038,337,3432,001,7362,053,3089,643,23910,390,651Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  701,839640,766187,469165,658889,308806,424Group Lifeتأم ح

اة جما  690,0671,042,92522,43717,474712,5041,060,399Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 5,247,8775,809,02728,387,08530,797,41733,634,96136,606,443Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00797,775754,229797,775754,229Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 6,639,7837,492,71729,394,76631,734,77836,034,54939,227,495Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  31,290,48332,689,76835,936,53438,445,64367,227,01771,135,411TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي المخصصات الفنية حسب فرع التأمين

Gross Technical Provisions by Line of Business

فروع التأم 
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

9B جدول رقمTABLE 9B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 3,156,0813,736,000396,269455,6933,552,3514,191,692Fireتأم الح

ان حري والط 1,583,5921,416,92447,12149,8531,630,7131,466,777Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,725,3042,496,8691,074,3481,093,0903,799,6523,589,958Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 4,419,5754,195,358148,514142,1104,568,0904,337,468Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

3,137,9362,969,460320,456304,3543,458,3923,273,813Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 15,022,48814,814,6101,986,7092,045,09817,009,19716,859,709Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  6,545,2837,216,4861,096,2201,120,8577,641,5038,337,343Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  611,160566,88690,67873,880701,839640,766Group Lifeتأم ح

اة جما  370,325681,550319,742361,375690,0671,042,925Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 2,085,8982,426,4093,161,9793,382,6175,247,8775,809,027Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 000000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 3,067,3843,674,8443,572,3993,817,8726,639,7837,492,717Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  24,635,15525,705,9416,655,3286,983,82731,290,48332,689,768TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي المخصصات الفنية حسب فرع التأمين

Gross Technical Provisions by Line of Business

فروع التأم 
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public #

9C جدول رقمTABLE 9C
AED in 000'sاأللف درهم 

20202021202020212020202120202021
ق 001,786,6982,095,9932,863,5323,364,1344,650,2305,460,128Fireتأم الح

ان حري والط 00460,554439,8911,581,4951,423,7752,042,0491,863,666Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 002,736,1262,619,1842,683,3942,522,8075,419,5215,141,991Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 00923,151940,8894,391,9694,174,2495,315,1205,115,138Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

001,048,820578,8383,073,4893,357,5054,122,3093,936,344Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 006,955,3496,674,79514,593,87914,842,47021,549,22921,517,265Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  726,085841,7803,946,5624,389,1374,970,5935,159,7359,643,23910,390,651Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  200,877167,5226521,810687,780637,091889,308806,424Group Lifeتأم ح

اة جما  10,52753,46100701,9771,006,937712,5041,060,399Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 24,280,76126,602,069009,354,20010,004,37433,634,96136,606,443Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 268,756276,88200529,019477,347797,775754,229Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 24,760,92127,099,9356521,81011,272,97712,125,74936,034,54939,227,495Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  25,487,00527,941,71510,902,56311,065,74230,837,44932,127,95467,227,01771,135,411TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

NON‐LIFE COMPANIESTOTAL

إجمالي المخصصات الفنية حسب فرع التأمين

Gross Technical Provisions by Line of Business
Life, Non-Life & Composite Companies

فروع التأم 

ات التأم ع األشخاص 
ن األموال وتك

ات  ات تأم الممتل
ات Line of Businessاالجما والمسؤول

LIFE COMPANIES
ات التأم (النوع معا )

COMPOSITE COMPANIES

شركات التأمين على الحياة وشركات التأمينات العامة وشركات التأمين على الحياة والتأمينات العامة



CBUAE Classification: Public#

10A جدول رقمTABLE 10A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 596,849667,129763,424912,3361,360,2731,579,465Fireتأم الح

ان حري والط 334,681296,549261,808280,841596,489577,390Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,620,7492,376,4481,378,4021,490,3793,999,1513,866,827Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 897,241847,283471,420445,3061,368,6611,292,589Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

545,253580,245234,429243,540779,681823,785Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 4,994,7734,767,6543,109,4833,372,4038,104,2568,140,056Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  4,272,1344,809,6701,414,1021,486,7045,686,2376,296,373Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  224,697199,97132,57728,955257,274228,926Group Lifeتأم ح

اة جما  110,377348,77715,3216,861125,698355,638Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 5,122,6575,629,60728,347,75130,781,55133,470,40836,411,158Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00797,775754,229797,775754,229Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 5,457,7316,178,35529,193,42431,571,59634,651,15537,749,951Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  14,724,63815,755,67833,717,00936,430,70348,441,64752,186,381TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي المخصصات الفنية حسب فرع التأمين

Net Technical Provisions by Line of Business

فروع التأم 
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

10B جدول رقمTABLE 10B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ق 561,942631,32334,90735,806596,849667,129Fireتأم الح

ان حري والط 328,423290,1716,2576,377334,681296,549Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 1,909,6711,679,223711,078697,2252,620,7492,376,448Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 874,989822,34322,25224,940897,241847,283Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

481,676507,63963,57772,606545,253580,245Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 4,156,7013,930,700838,072836,9544,994,7734,767,654Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  3,607,5854,109,229664,549700,4404,272,1344,809,670Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  205,698183,37918,99916,592224,697199,971Group Lifeتأم ح

اة جما  54,850301,64655,52747,131110,377348,777Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 2,025,9252,363,3583,096,7323,266,2495,122,6575,629,607Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 000000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 2,286,4722,848,3833,171,2593,329,9725,457,7316,178,355Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  10,050,75810,888,3124,673,8804,867,36614,724,63815,755,678TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي المخصصات الفنية حسب فرع التأمين

Net Technical Provisions by Line of Business

فروع التأم 
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public #

11A جدول رقمTABLE 11A
AED in 000'sاأللف درهم 

UPRURROSLRIBNRALAEULAEMATHTotal
ق 1,276,4941,7033,544,683584,03819,92633,28305,460,128Fireتأم الح

ان حري والط 601,5961,8911,003,027233,46311,85011,84001,863,666Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,409,77477,0211,709,038875,0934,95366,11105,141,991Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 1,079,1129,3123,411,305568,01317,44629,94905,115,138Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

1,672,4696,5881,563,298639,80019,95834,23103,936,344Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 7,039,44496,51511,231,3522,900,40774,133175,414021,517,265Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  6,465,67746,4331,951,2521,886,0632,71638,510010,390,651Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  211,0699,402461,835118,11724,8431,157806,424Group Lifeتأم ح

اة جما  48,2268,386301,479128,76113,096570,4501,060,399Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 429,084076,8806,12902136,094,32836,606,443Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00413000753,816754,229Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 688,37917,787840,607253,00737,96037,419,75239,227,495Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  14,193,500160,73614,023,2115,039,47776,851221,88437,419,75271,135,411TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي المخصصات الفنية حسب فرع التأمين
Gross Technical Provisions by Line of Business

Line of Businessفروع التأم 
مخصص 

األقساط غ 
ة س المك

مخصص 
المخاطر غ 
ة المنته

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

مخصص 
ات  المطال

دة غ  المتك
لغة الم

ة  س مصارف 
ات  المطال
الموزعة

ة  س مصارف 
ات غ  المطال

الموزعة
المخصص 

عالحسا  المجم

(2021)



CBUAE Classification: Public #

11B جدول رقمTABLE 11B
AED in 000'sاأللف درهم 

UPRURROSLRIBNRALAEULAEMATHTotal
ق 344,4876,153858,788333,7373,01633,28301,579,465Fireتأم الح

ان حري والط 137,6122,520317,866104,2923,26111,8400577,390Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 1,844,63474,5751,277,698599,9383,87066,11103,866,827Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 343,0529,930725,698181,1352,82429,94901,292,589Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

357,0603,664268,554154,8635,41334,2310823,785Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 3,026,84696,8433,448,6041,373,96518,385175,41408,140,056Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  3,939,71140,3241,261,2421,013,8722,71438,51006,296,373Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  70,4011,949115,06536,66014,8437228,926Group Lifeتأم ح

اة جما  13,425141,87322,54103,096274,702355,638Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 425,652036,4936,03402135,942,95836,411,158Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00413000753,816754,229Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 509,4771,949193,84465,23617,96036,971,48437,749,951Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  7,476,034139,1174,903,6912,453,07221,100221,88436,971,48452,186,381TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

ع المجم
Line of Business

صافي المخصصات الفنية حسب فرع التأمين
Net Technical Provisions by Line of Business

فروع التأم 
مخصص 

األقساط غ 
ة س المك

مخصص 
المخاطر غ 
ة المنته

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

مخصص 
ات  المطال

دة غ  المتك
لغة الم

ة  س مصارف 
ات  المطال
الموزعة

ة  س مصارف 
ات غ  المطال

الموزعة
المخصص 

الحسا 

(2021)



CBUAE Classification: Public#

12A جدول رقمTABLE 12A
AED in 000'sاأللف درهم 

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق 746,6911,510,632178,262347,658924,9531,858,290Fireتأم الح

ان حري والط 438,948296,24976,15155,615515,099351,864Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,325,0452,107,999958,677912,5103,283,7223,020,509Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 875,615686,76898,395157,795974,010844,563Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

633,896285,754130,031101,883763,927387,637Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 5,020,1964,887,4031,441,5151,575,4616,461,7126,462,864Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  11,626,56711,910,0843,982,3463,956,71615,608,91315,866,800Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  635,451526,92495,21375,352730,664602,275Group Lifeتأم ح

اة جما  333,200662,84816,66011,950349,860674,798Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 247,516624,7543,024,9385,435,3833,272,4546,060,136Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00192,827150,427192,827150,427Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1,216,1671,814,5253,329,6385,673,1124,545,8057,487,637Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  17,862,93018,612,0128,753,50011,205,28926,616,43029,817,301TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

(2021)

إجمالي المطالبات المدفوعة والمتكبدة حسب فرع التأمين

Gross Paid and Incurred Claims by Line of Business

فروع التأم 

ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

12B جدول رقمTABLE 12B
AED in 000'sاأللف درهم 

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق 667,8931,382,21978,798128,413746,6911,510,632Fireتأم الح

ان حري والط 430,264291,9798,6854,270438,948296,249Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 1,694,3801,561,092630,665546,9072,325,0452,107,999Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 859,372674,05816,24412,711875,615686,768Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

594,487263,83739,40921,917633,896285,754Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 4,246,3964,173,185773,800714,2185,020,1964,887,403Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  10,044,10510,309,4231,582,4621,600,66111,626,56711,910,084Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  543,997448,75491,45578,170635,451526,924Group Lifeتأم ح

اة جما  278,592596,48754,60866,361333,200662,848Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 208,317541,01839,19983,735247,516624,754Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 000000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1,030,9051,586,259185,262228,2661,216,1671,814,525Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  15,321,40616,068,8672,541,5242,543,14517,862,93018,612,012TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

NATIONAL COMPANIES

إجمالي المطالبات المدفوعة والمتكبدة حسب فرع التأمين

Gross Paid and Incurred Claims by Line of Business

(2021)

فروع التأم 

ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

13A جدول رقمTABLE 13A
AED in 000'sاأللف درهم 

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق 161,880199,597103,815261,440265,696461,037Fireتأم الح

ان حري والط 108,68683,90353,17166,357161,857150,260Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 1,656,8701,459,244811,658892,9812,468,5282,352,225Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 225,202180,17271,77679,743296,978259,915Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

138,144150,94749,47941,497187,623192,443Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 2,290,7832,073,8631,089,9001,342,0173,380,6823,415,881Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  6,232,3396,473,9722,559,1672,568,6558,791,5069,042,627Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  167,160140,05918,04816,437185,208156,496Group Lifeتأم ح

اة جما  41,097276,5249,4111,15950,508277,682Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 203,637597,9212,962,3105,396,1853,165,9475,994,106Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00192,827150,427192,827150,427Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 411,8931,014,5043,182,5975,564,2083,594,4906,578,712Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  8,935,0159,562,3406,831,6639,474,88015,766,67819,037,220TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

TOTAL

صافي المطالبات المدفوعة والمتكبدة حسب فرع التأمين

Net Paid and Incurred Claims by Line of Business

(2021)

فروع التأم 

ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIES

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

13B جدول رقمTABLE 13B
AED in 000'sاأللف درهم 

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق 151,926195,8569,9543,741161,880199,597Fireتأم الح

ان حري والط 107,56683,2501,121652108,68683,903Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 1,215,3551,098,720441,515360,5241,656,8701,459,244Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 219,302174,7555,9005,417225,202180,172Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

129,858144,2118,2866,735138,144150,947Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 1,824,0071,696,793466,776377,0702,290,7832,073,863Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  5,353,9615,570,835878,378903,1386,232,3396,473,972Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  155,394129,17311,76610,887167,160140,059Group Lifeتأم ح

اة جما  41,097276,524Group Credit Life(4,768)34,983281,2926,114تأم ائتمان ح

اة فردي 199,626529,3814,01168,540203,637597,921Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 000000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 390,002939,84521,89174,659411,8931,014,504Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  7,567,9708,207,4731,367,0451,354,8678,935,0159,562,340TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

NATIONAL COMPANIES

صافي المطالبات المدفوعة والمتكبدة حسب فرع التأمين

Net Paid and Incurred Claims by Line of Business

(2021)

فروع التأم 

ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

14A جدول رقمTABLE 14A

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق Fire%54.2%27.0%60.9%31.2%52.9%26.1تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%23.9%35.0%19.6%26.9%24.9%36.9التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%62.0%67.4%66.8%70.1%60.1%66.3تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%33.5%38.6%79.6%49.7%29.6%37.7التأم الهند واال

Other%11.9%23.5%20.5%26.2%10.4%23.1أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%41.6%41.6%54.0%49.4%38.7%39.8المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%82.1%80.7%80.5%81.0%82.6%80.6المجم

اة جما  Group Life%75.8%92.0%46.0%58.1%83.6%100.8تأم ح

اة جما  Group Credit Life%73.2%38.0%51.8%72.2%73.8%37.1تأم ائتمان ح

اة فردي Individual Life%86.7%46.8%92.1%51.2%57.7%22.8تأم ح

ن األموال اة وتك Annuities & Fund Accumulation%141.3%181.1%141.4%181.3%0.0%0.0دفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulation%85.0%51.6%91.5%53.7%69.5%46.6المجم

افة فروع التأم  ع ‐  TOTAL ‐ All Types of Business Combined%68.3%60.9%79.9%62.4%62.8%60.2المجم

TOTAL

نسبة الخسارة (اإلجمالية) حسب فرع التأمين

Gross Loss Ratios by Line of Business

(2021)

فروع التأم 

ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIES

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

14B جدول رقمTABLE 14B

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق Fire%52.9%26.1%39.0%23.9%54.7%26.4تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%24.9%36.9%8.4%17.1%25.7%37.8التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%60.1%66.3%67.1%77.3%58.0%62.9تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%29.6%37.7%14.4%18.4%30.2%38.5التأم الهند واال

Other%10.4%23.1%6.2%11.1%11.0%24.8أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%38.7%39.8%43.6%47.2%38.0%38.7المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%82.6%80.6%84.4%83.4%82.3%80.2المجم

NATIONAL COMPANIES

نسبة الخسارة (اإلجمالية) حسب فرع التأمين

Gross Loss Ratios by Line of Business

(2021)

فروع التأم 

ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

15A جدول رقمTABLE 15A

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق Fire%59.4%34.2%73.4%29.1%47.5%38.6تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%40.9%44.0%41.5%33.2%40.4%52.3التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%62.7%65.8%75.1%68.3%56.9%64.6تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%50.1%57.3%78.6%70.8%43.2%54.0التأم الهند واال

Other%22.6%22.0%19.1%22.8%23.7%21.7أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%54.5%53.9%66.3%53.9%48.9%54.0المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%79.6%77.4%79.1%78.8%79.8%76.8المجم

TOTAL

نسبة الخسارة (الصافية) حسب فرع التأمين

Net Loss Ratios by Line of Business

(2021)

فروع التأم 

ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIES

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

15B جدول رقمTABLE 15B

دةالمدفوعة دةالمدفوعةالمتك دةالمدفوعةالمتك المتك
PaidIncurredPaidIncurredPaidIncurred

ق Fire%47.5%38.6%9.3%24.6%51.6%40.0تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%40.4%52.3%6.8%11.7%42.0%54.3التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%56.9%64.6%57.6%70.5%56.7%62.7تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%43.2%54.0%32.4%35.3%43.7%54.8التأم الهند واال

Other%23.7%21.7%10.2%12.6%25.3%22.8أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%48.9%54.0%49.7%61.5%48.7%52.3المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%79.8%76.8%77.0%74.9%80.3%77.2المجم

NATIONAL COMPANIES

نسبة الخسارة (الصافية) حسب فرع التأمين

Net Loss Ratios by Line of Business

(2021)

فروع التأم 

ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL OPERATORS

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

16A جدول رقمTABLE 16A

ة العموالت ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ال
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

Commission 
Ratio

Expense Ratio
Combined 

Ratio
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

ق Fire%71.2%7.4%9.6%89.1%9.2%19.0%67.6%7.0%7.8تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%41.6%7.0%10.7%42.6%3.6%19.3%41.3%7.8%8.6التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%89.3%10.4%16.9%84.7%0.8‐%18.8%91.1%14.8%16.2تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%46.8%5.5%7.7%100.1%4.9%15.5%42.2%5.6%7.1التأم الهند واال

Other%31.6%10.6%9.0%50.6%11.6%18.4%28.1%10.5%7.3أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%61.8%8.7%11.6%76.7%4.1%18.6%58.4%9.7%10.0المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%97.1%9.6%5.5%100.3%12.3%7.5%96.0%8.7%4.8المجم

FOREIGN COMPANIES
ة ات األجن ال

TOTAL
االجما 

نسبة العموالت ونسبة المصاريف والنسبة المجمعة (اإلجمالية) حسب فرع التأمين

Gross Commission, Expense & Combined Ratios by Line of Business

(2021)

Line of Businessفروع التأم 

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية

NATIONAL COMPANIES
ة ات الوطن ال



CBUAE Classification: Public#

16B جدول رقمTABLE 16B

ة العموالت ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ال
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

Commission 
Ratio

Expense Ratio
Combined 

Ratio
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

ق Fire%67.6%7.0%7.8%60.4%8.9%12.5%68.6%6.7%7.2تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%41.3%7.8%8.6%32.1%8.8%14.9%41.7%7.8%8.3التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%91.1%14.8%16.2%103.3%14.5%21.8%87.5%14.9%14.5تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%42.2%5.6%7.1%38.0%8.0%15.5%42.4%5.5%6.7التأم الهند واال

Other%28.1%10.5%7.3%26.6%8.4%12.0%28.4%10.8%6.6أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%58.4%9.7%10.0%72.4%11.5%17.3%56.3%9.5%8.9المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%96.0%8.7%4.8%104.2%13.8%6.0%94.8%7.9%4.6المجم

TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

نسبة العموالت ونسبة المصاريف والنسبة المجمعة (اإلجمالية) حسب فرع التأمين
 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 

Gross Commission, Expense & Combined Ratios by Line of Business
Traditional & Takaful National Companies

(2021)

فروع التأم 

ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business



CBUAE Classification: Public#

17A جدول رقمTABLE 17A

ة العموالت ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ال
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

Commission 
Ratio

Expense Ratio
Combined 

Ratio
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

ق Fire%84.8%32.5%7.1‐%110.8%14.7%22.7%62.7%47.6%32.4‐تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%70.7%28.0%1.8%70.1%6.5%22.2%71.1%44.6%13.9‐التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%90.7%13.6%14.4%95.0%1.0‐%20.8%88.6%20.3%11.4تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%70.2%26.9%6.8‐%93.8%9.7%5.5%64.4%31.0%9.8‐التأم الهند واال

Other%58.4%40.5%4.6‐%49.3%26.6%3.6%61.5%45.2%7.4‐أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%82.7%21.5%6.7%90.9%5.9%18.6%78.8%29.0%0.9المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%100.1%16.3%4.2%102.9%18.6%5.2%99.0%15.4%3.7المجم

NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

نسبة العموالت ونسبة المصاريف والنسبة المجمعة (الصافية) حسب فرع التأمين
الشركات الوطنية واالجنبية

Net Commission, Expense & Combined Ratios by Line of Business
National & Foreign Companies

(2021)

فروع التأم 

ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Line of Business



CBUAE Classification: Public#

17B جدول رقمTABLE 17B

ة العموالت ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ة العموالتال ة المصارفس ة المجمعةس س ال
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

Commission 
Ratio

Expense Ratio
Combined 

Ratio
Commission 

Ratio
Expense Ratio

Combined 
Ratio

ق Fire%62.7%47.6%32.4‐%39.6%72.3%42.0‐%65.2%44.9%31.4‐تأم الح

ان حري والط Marine & Aviation%71.1%44.6%13.9‐%16.0%46.4%37.2‐%73.7%44.5%12.8‐التأم ال

ات األخرى ارات والمرك Motor & Transportation%88.6%20.3%11.4%93.2%18.8%16.8%87.2%20.8%9.7تأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy%64.4%31.0%9.8‐%65.2%42.2%9.3‐%64.4%30.6%9.9‐التأم الهند واال

Other%61.5%45.2%7.4‐%58.4%45.3%2.9%61.9%45.2%8.6‐أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance%78.8%29.0%0.9%85.8%24.8%11.2%77.3%29.9%1.3‐المجم

ع ‐ تأم ص  Total ‐ Health Insurance%99.0%15.4%3.7%108.4%22.4%9.0%97.3%14.2%2.8المجم

TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

نسبة العموالت ونسبة المصاريف والنسبة المجمعة (الصافية) حسب فرع التأمين
 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 

Net Commission, Expense & Combined Ratios by Line of Business
Traditional & Takaful National Companies

(2021)

فروع التأم 

ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Line of Business



CBUAE Classification: Public#

TABLE 18جدول رقم 18
AED in 000'sاأللف درهم 

ات  تأم المرك
الشامل ‐ أفراد

ات  تأم المرك
ة ‐  ة المدن المسؤول

ات ‐  تأم المرك
االجما تجاري

Personal Motor ‐ 
Comprehensive

Personal Motor ‐ 
Third Party 

Liability
Commercial 

MotorTOTAL
Gross of Reinsurance ( إجما من إعادة التأم)

ة س 2,794,193823,9701,256,7944,874,957Earned Premiumاألقساط المك

دة ات المتك 1,932,029246,406842,0733,020,509Losses Incurredالمطال

517,297148,595159,988825,880Commissionالعموالت 

360,588111,44236,880508,910Expensesالمصارف

اح / (الخسائر) 317,527217,854519,659Profit / (Loss)(15,721)األر

ة الخسارة Loss Ratio%62.0%67.0%29.9%69.1س

ة العموالت  Commission Ratio%16.9%12.7%18.0%18.5س

ة المصارف Expense Ratio%10.4%2.9%13.5%12.9س

ة المجمعة س Combined Ratio%89.3%82.7%61.5%100.6ال

Net of Reinsurance ( صا من إعادة التأم)

ة س 2,218,443626,466906,9883,751,896Earned Premiumاألقساط المك

دة ات المتك 1,413,392257,034681,8002,352,225Losses Incurredالمطال

354,807105,89379,515540,215Commissionالعموالت 

360,588111,44236,880508,910Expensesالمصارف

اح / (الخسائر) 89,656152,098108,793350,546Profit / (Loss)األر

ة الخسارة Loss Ratio%62.7%75.2%41.0%63.7س

ة العموالت  Commission Ratio%14.4%8.8%16.9%16.0س

ة المصارف Expense Ratio%13.6%13.3%17.8%16.3س

ة المجمعة س Combined Ratio%90.7%97.2%75.7%96.0ال

تحليل الربحية للتأمين على المركبات
Motor Insurance Profitability Analysis

(2021)

ــــــــان DESCRIPTIONالب



CBUAE Classification: Public#

TABLE 19جدول رقم 19
AED in 000'sاأللف درهم 

التأم الص الفردي
التأم الص 

الجما 
تأم الحوادث 
ة االجما الشخص

Health Insurance, 
Individual

Health Insurance, 
Group

Personal 
Accident 
InsuranceTOTAL

Gross of Reinsurance ( إجما من إعادة التأم)

ة س 705,88918,218,342408,82819,333,060Earned Premiumاألقساط المك

دة ات المتك 511,83515,236,187118,77815,866,800Losses Incurredالمطال

48,763944,14561,4481,054,357Commissionالعموالت 

65,2081,734,72955,4621,855,398Expensesالمصارف

اح / (الخسائر) 80,084303,281173,140556,504Profit / (Loss)األر

ة الخسارة Loss Ratio%82.1%29.1%83.6%72.5س

ة العموالت  Commission Ratio%5.5%15.0%5.2%6.9س

ة المصارف Expense Ratio%9.6%13.6%9.5%9.2س

ة المجمعة س Combined Ratio%97.1%57.6%98.3%88.7ال

Net of Reinsurance ( صا من إعادة التأم)

ة س 421,12910,752,120186,67311,359,922Earned Premiumاألقساط المك

دة ات المتك 240,1978,772,06530,3669,042,627Losses Incurredالمطال

20,076402,97348,563471,612Commissionالعموالت 

65,2081,734,72955,4621,855,398Expensesالمصارف

اح / (الخسائر) Profit / (Loss)(9,716)52,282(157,647)95,649األر

ة الخسارة Loss Ratio%79.6%16.3%81.6%57.0س

ة العموالت  Commission Ratio%4.2%26.0%3.7%4.8س

ة المصارف Expense Ratio%16.3%29.7%16.1%15.5س

ة المجمعة س Combined Ratio%100.1%72.0%101.5%77.3ال

تحليل الربحية للتأمين الصحي
Health INSURANCE Profitability Analysis

(2021)

ــــــــان DESCRIPTIONالب



CBUAE Classification: Public#

20A جدول رقمTABLE 20A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ة  ثمارات عقار 4,090,1714,039,14248,05048,2924,138,2204,087,434Real estate investmentsاس

ة وسندات الدين  10,334,41412,586,57618,597,34921,294,12628,931,76333,880,702Equity and debt securitiesاألوراق المال

 12,494,37112,539,3256,790,7147,528,41919,285,08520,067,744Cash and depositsالنقد والودائع 

اة 48,45945,54493,91085,597142,369131,141Loans secured by Life insurance policiesقروض مضمونة بوثائق التأم ع الح

A ة أخرى مصنفة 2,030,6722,258,3452,153,6322,023,3474,184,3044,281,692Loans, Deposits and Other Instruments that are A Ratedقروض وودائع وأدوات مال

لة ات الزم ثمار  ال 641,689565,37245,74438,041687,433603,413Investment in associatesاالس

ثمرة أخرى 5,569,0536,141,9089,899,7549,675,40515,468,80715,817,313Other invested assetsموجودات (أصول) مس

ثمرة 35,208,82738,176,21237,629,15340,693,22672,837,98178,869,438Total Invested Assetsإجما الموجودات (األصول) المس

Percent of Total ( ة من اإلجما س (ال

202020212020202120202021
ة  ثمارات عقار Real estate investments%5.2%5.7%0.1%0.1%10.6%11.6اس

ة وسندات الدين  Equity and debt securities%43.0%39.7%52.3%49.4%33.0%29.4األوراق المال

 Cash and deposits%25.4%26.5%18.5%18.0%32.8%35.5النقد والودائع 

اة Loans secured by Life policies%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1قروض مضمونة بوثائق التأم ع الح

A ة أخرى مصنفة Loans, Deposits and Other Instruments that are A Rated%5.4%5.7%5.0%5.7%5.9%5.8قروض وودائع وأدوات مال

لة ات الزم ثمار  ال Investment in associates%0.8%0.9%0.1%0.1%1.5%1.8االس

ثمرة أخرى Other invested assets%20.1%21.2%23.8%26.3%16.1%15.8موجودات (أصول) مس

ثمرة Total Invested Assets%100%100%100%100%100%100إجما الموجودات (األصول) المس

الموجودات (األصول) المستثمرة حسب الفئة

Invested Assets by Class

فئة الموجودات (األصول)
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

Asset Class NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية

Asset Class NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL فئة الموجودات
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال



CBUAE Classification: Public#

20B جدول رقمTABLE 20B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
ة  ثمارات عقار 3,476,8803,375,691613,291663,4514,090,1714,039,142Real estate investmentsاس

ة وسندات الدين  8,274,57710,593,1762,059,8361,993,40010,334,41412,586,576Equity and debt securitiesاألوراق المال

 10,526,68910,659,1151,967,6811,880,21012,494,37112,539,325Cash and depositsالنقد والودائع 

اة 48,45945,5440048,45945,544Loans secured by Life insurance policiesقروض مضمونة بوثائق التأم ع الح

A ة أخرى مصنفة 1,873,4152,157,694157,257100,6512,030,6722,258,345Loans, Deposits and Other Instruments that are A Ratedقروض وودائع وأدوات مال

لة ات الزم ثمار  ال 393,757315,925247,932249,447641,689565,372Investment in associatesاالس

ثمرة أخرى 2,552,4592,728,2123,016,5943,413,6965,569,0536,141,908Other invested assetsموجودات (أصول) مس

ثمرة 27,146,23629,875,3578,062,5918,300,85535,208,82738,176,212Total Invested Assetsإجما الموجودات (األصول) المس

Percent of Total ( ة من اإلجما س (ال

202020212020202120202021
ة  ثمارات عقار Real estate investments%10.6%11.6%8.0%7.6%11.3%12.8اس

ة وسندات الدين  Equity and debt securities%33.0%29.4%24.0%25.5%35.5%30.5األوراق المال

 Cash and deposits%32.8%35.5%22.7%24.4%35.7%38.8النقد والودائع 

اة Loans secured by Life insurance policies%0.1%0.1%0.0%0.0%0.2%0.2قروض مضمونة بوثائق التأم ع الح

A ة أخرى مصنفة Loans, Deposits and Other Instruments that are A Rated%5.9%5.8%1.2%2.0%7.2%6.9قروض وودائع وأدوات مال

لة ات الزم ثمار  ال Investment in associates%1.5%1.8%3.0%3.1%1.1%1.5االس

ثمرة أخرى Other invested assets%16.1%15.8%41.1%37.4%9.1%9.4موجودات (أصول) مس

ثمرة Total Invested Assets%100%100%100%100%100%100إجما الموجودات (األصول) المس

الموجودات (األصول) المستثمرة حسب الفئة

Invested Assets by Class

فئة الموجودات (األصول)
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Asset Class TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 

فئة الموجودات (األصول)
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

Asset Class TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL OPERATORSNATIONAL COMPANIES



CBUAE Classification: Public#

21A جدول رقمTABLE 21A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
Assetsالموجودات (األصول)

ثمرة 35,208,82738,176,21237,629,15340,693,22672,837,98178,869,438Total Invested Assetsإجما الموجودات (األصول) المس

دات إعادة التأم  16,571,22716,862,8262,219,5252,014,94018,790,75218,877,766Reinsurance recoverableمس

1,064,8961,245,155128,479150,5051,193,3741,395,660Reinsurance receivablesذمم إعادة التأم المدينة

6,059,1666,113,4751,932,3621,771,3007,991,5287,884,775Insurance receivablesذمم تأم مدينة

4,314,1855,450,544578,663584,3064,892,8486,034,849Other receivables and prepaymentsذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى 

ف االستحواذ المؤجلة ال  746,684731,9804,495,0644,428,6045,241,7485,160,585Deferred policy acquisition costsت

ات واآلالت والمعدات 1,752,6601,664,194133,491132,2981,886,1511,796,493Property, machinery and equipmentالممتل

ة ة إلزام 669,728765,820370,573384,1631,040,3011,149,983Statutory depositsودائع قانون

279,898257,73063,142102,190343,040359,920Intangible assetsالموجودات غ الملموسة

1,648,3641,108,540001,648,3641,108,540Othersأخرى

ع الموجودات (األصول) 68,315,63572,376,47547,550,45250,261,534115,866,088122,638,009Total Assetsمجم

ات (الخصوم) Liabilitiesالمطل

ة 31,290,48332,689,76835,936,53438,445,64367,227,01771,135,411Total Technical Provisionsإجما المخصصات الفن

257,677239,51036,07723,139293,754262,649Premiums collected in advanceأقساط تأم مقبوضة مقدما

3,303,4293,662,632904,033849,5414,207,4634,512,173Insurance payableذمم التأم الدائنة

3,792,1154,326,280289,344363,2694,081,4594,689,549Reinsurance payablesذمم اعادة التأم الدائنة

ة س 350,948341,57469,64076,270420,588417,844Unearned reinsurance commissionsعموالت اعادة التام غ المك

ات األخرى 6,121,8637,465,5604,236,4974,383,60310,358,36111,849,164Accrued expenses and other liabilitiesالمصارف المستحقة والمطل

ة دائنة  الة/المضار 139,655106,80800139,655106,808Wakala / Mudaraba Payableذمم الو

1,009,4591,094,710001,009,4591,094,710Borrowingsالقروض

ة الخدمة للموظف  ت نها اف ضات م 394,151392,51473,53978,210467,690470,724End of service indemnityتع

57,63371,9560057,63371,956Othersأخرى

ات (الخصوم) ع المطل  46,717,41350,391,31341,545,66644,219,67688,263,07994,610,990Total Liabilitiesمجم

م
ُ
كة األ Equity Attributable to Equityholders of Parentحقوق المساهم العائدة لمساه ال

ك  د الصا  حساب المش 26,46931,801719,06926,713Net balance in participants' funds(5,088)692,600الرص

ع 7,418,5717,295,671007,418,5717,295,671Issued and paid up share capitalرأس المال المصدر والمدف

112,124111,11700112,124111,117Share premiumعالوة إصدار

نة Treasury shares(35,973)(35,973)00(35,973)(35,973)أسهم الخ

ع 15,00015,0000015,00015,000Additional paid in capitalرأس المال اإلضا المدف

اح/الخسائر المدورة 3,843,8073,930,139598,86469,0824,442,6713,999,220Retained earnings/lossاألر

كة األم 005,157,0015,802,7685,157,0015,802,768Head Office Accountحساب ال

ة  134,205146,55000134,205146,550Minority interestحقوق األقل

ات اط 9,417,88910,527,746222,452138,2069,640,34110,665,952Reservesاإلحت

ع حقوق المساهم  21,598,22221,985,1616,004,7876,041,85827,603,00828,027,019Total Equityمجم

ات (الخصوم) ع حقوق المساهم والمطل 68,315,63572,376,47547,550,45250,261,534115,866,088122,638,009Total Equity and Liabilitiesمجم

قائمة المركز المالي

Statement of Financial Position

ــــــــان الب
ة ات الوطن ةال ات األجن االجما ال

DESCRIPTION NATIONAL COMPANIESFOREIGN COMPANIESTOTAL

National & Foreign Companies

الشركات الوطنية واالجنبية



CBUAE Classification: Public#

21B جدول رقمTABLE 21B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
Assetsالموجودات (األصول)

ثمرة 27,146,23629,875,3578,062,5918,300,85535,208,82738,176,212Total Invested Assetsإجما الموجودات (األصول) المس

دات إعادة التأم  14,584,39714,817,6291,986,8302,045,19716,571,22716,862,826Reinsurance recoverableمس

826,1021,012,584238,793232,5701,064,8961,245,155Reinsurance receivablesذمم إعادة التأم المدينة

5,069,3665,126,844989,800986,6306,059,1666,113,475Insurance receivablesذمم تأم مدينة

3,133,4404,108,3711,180,7451,342,1734,314,1855,450,544Other receivables and prepaymentsذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى 

ف االستحواذ المؤجلة ال  509,186506,770237,498225,210746,684731,980Deferred policy acquisition costsت

ات واآلالت والمعدات 1,594,5921,510,422158,068153,7731,752,6601,664,194Property, machinery and equipmentالممتل

ة ة إلزام 392,900452,170276,828313,649669,728765,820Statutory depositsودائع قانون

158,326135,437121,572122,293279,898257,730Intangible assetsالموجودات غ الملموسة

001,648,3641,108,5401,648,3641,108,540Othersأخرى

ع الموجودات (األصول) 53,414,54557,545,58414,901,09014,830,89168,315,63572,376,475Total Assetsمجم

ات (الخصوم) Liabilitiesالمطل

ة 24,635,15525,705,9416,655,3286,983,82731,290,48332,689,768Total Technical Provisionsإجما المخصصات الفن

244,421219,49413,25620,016257,677239,510Premiums collected in advanceأقساط تأم مقبوضة مقدما

2,974,7593,284,521328,670378,1113,303,4293,662,632Insurance payableذمم التأم الدائنة

2,825,3983,351,598966,717974,6823,792,1154,326,280Reinsurance payablesذمم اعادة التأم الدائنة

ة س 280,780278,00870,16763,565350,948341,574Unearned reinsurance commissionsعموالت اعادة التام غ المك

ات األخرى 3,108,2834,099,2963,013,5803,366,2646,121,8637,465,560Accrued expenses and other liabilitiesالمصارف المستحقة والمطل

ة دائنة  الة/المضار 00139,655106,808139,655106,808Wakala / Mudaraba Payableذمم الو

710,322890,858299,137203,8521,009,4591,094,710Borrowingsالقروض

ة الخدمة للموظف  ت نها اف ضات م 356,573352,19237,57840,322394,151392,514End of service indemnityتع

6,3062,89851,32769,05857,63371,956Othersأخرى

ات (الخصوم) ع المطل  35,141,99838,184,80611,575,41512,206,50746,717,41350,391,313Total Liabilitiesمجم

م
ُ
كة األ Equity Attributable to Equityholders of Parentحقوق المساهم العائدة لمساه ال

ك  د الصا  حساب المش Net balance in participants' funds(5,088)692,600(5,088)00692,600الرص

ع 4,463,8214,307,9212,954,7502,987,7507,418,5717,295,671Issued and paid up share capitalرأس المال المصدر والمدف

110,925109,9191,1981,198112,124111,117Share premiumعالوة إصدار

نة Treasury shares(35,973)(35,973)(35,973)(35,973)00أسهم الخ

ع 15,00015,0000015,00015,000Additional paid in capitalرأس المال اإلضا المدف

اح/الخسائر المدورة 3,843,8073,930,139Retained earnings/loss(587,736)(536,226)4,380,0324,517,875األر

كة األم 000000Head Office Accountحساب ال

ة  61,19772,19673,00774,354134,205146,550Minority interestحقوق األقل

ات اط 9,241,57110,337,868176,318189,8789,417,88910,527,746Reservesاإلحت

ع حقوق المساهم  18,272,54719,360,7783,325,6752,624,38421,598,22221,985,161Total Equityمجم

ات (الخصوم) ع حقوق المساهم والمطل 53,414,54557,545,58414,901,09014,830,89168,315,63572,376,475Total Equity and Liabilitiesمجم

قائمة المركز المالي
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CBUAE Classification: Public#

22A جدول رقمTABLE 22A
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
تتا  Underwriting Incomeالدخل اال

ة   29,062,53930,269,06113,434,25314,047,96842,496,79244,317,029Gross Written Premiumاجما األقساط المكت

ة   13,470,97214,317,21110,718,96811,245,36024,189,94025,562,571Net Written Premiumصا األقساط المكت

ة س 13,528,62514,022,89810,893,91011,193,59624,422,53525,216,494Net Premiums Earnedصا األقساط المك

ات المدفوعة  ة المطال س ات ومصارف  8,454,7068,978,2767,735,7276,907,04216,190,43315,885,319Net Claims & Claim Related Expenses Paidصا المطال

دة ات المتك ة المطال س ات ومصارف  8,573,1609,761,6568,963,4939,568,97117,536,65319,330,627Net Claims & Claim Related Expenses Incurredصا المطال

ة س ة المك الة/حصة المضار Wakala / Mudaraba Fees Earned(5,627)0061(5,627)61أجر الو

823,123701,0061,136,024832,1301,959,1471,533,135Net Commissions Paidصا العموالت المدفوعة

دة 842,988706,134928,731905,2201,771,7191,611,353Net Commissions Incurredصا العموالت المتك

ف االستحواذ األخرى ال 791,532432,601Other Acquisition Expenses(61,341)531,953493,942259,579ت

ة  2,054,4412,066,3641,145,3531,173,2423,199,7943,239,606General Expensesمصارف عموم

ص والرسوم اخ ائب وال 175,437161,05274,96170,924250,398231,976Taxes, Licenses and Feesال

تتاب االخرى ف اإل ال 2,761,8312,721,3591,479,8931,182,8254,241,7243,904,184Other Underwriting Expensesت

تتاب 872,439370,330Net Underwriting Income / (Loss)(463,420)(478,207)1,350,646833,750صا دخل / (خسارة) اال

ثماري Investment Incomeالدخل االس

ة ثمارات العقار سب من االس 129,965109,8762,3252,144132,290112,020Earned Income from Real Estate Investmentsدخل مك

ثمارات االخرى سب من االس 1,054,6871,089,988484,361478,5351,539,0481,568,524Earned Income from Other Investmentsدخل مك

ثمارات ــح / (الخسارة) المحققة ع االس 156,075471,116680,602464,156836,677Net Realized Gain / (Loss) on Investments(6,960)صا ال

ثمارات ــح / (الخسارة) غ المحققة ع االس 431,0772,146,7741,626,4052,112,6392,057,482Net Unrealized Gain / (Loss) on Investments(34,134)صا ال

مة ة الق ثمارات متدن الت  االس Adjustment for Impaired Investments(114,472)(99,293)(4,526)(22,844)(109,946)(76,449)تعد

ثمارات ة ع االس ف العمالت األجن ــح / (خسارة)  47,707Foreign Exchange Gain / (Loss) on Investments(166,174)49,244(166,815)(1,536)641ر

ثمار  1,067,7491,675,5342,914,9172,832,4043,982,6664,507,938Gross Investment Incomeإجما دخل االس

ثمار 297,278292,79714,78415,661312,062308,458Investment Expensesمصارف االس

ثمار 770,4721,382,7372,900,1332,816,7433,670,6044,199,480Net Investment Incomeصا دخل االس

شغ آخر  837,835445,709Other Operating Income(94,744)491,424540,453346,411دخل 

ة أخرى ل شغ 561,891688,4081,865,0741,803,0452,426,9642,491,454Other Operating Expensesمصارف 

اح عات األر ل حساب القروض وتوز ــح / الخسارة ق 2,050,6502,068,532903,264455,5342,953,9142,524,066Total Profit / (Loss) prior to Loans & Dividendsإجما ال

8,221Others(20,164)8,22100(20,164)أخرى

اح ع حام الوثائق  عات األر ل توز ــح / الخسارة ق 2,070,8142,060,311903,264455,5342,974,0782,515,845Total Profit / (Loss) prior to Policyholder Dividendsإجما ال

اح ع حام الوثائق  عات األر 30,44228,9584,918035,36128,958Policyholder Dividendsتوز

ــح / (الخسارة)  2,040,3722,031,353898,345455,5342,938,7172,486,887Total Profit / (Loss)إجما ال

قائمة الدخل
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CBUAE Classification: Public#

22B جدول رقمTABLE 22B
AED in 000'sاأللف درهم 

202020212020202120202021
تتا  Underwriting Incomeالدخل اال

ة   24,734,05825,918,4504,328,4814,350,61229,062,53930,269,061Gross Written Premiumاجما األقساط المكت

ة   11,165,78011,849,6752,305,1932,467,53613,470,97214,317,211Net Written Premiumصا األقساط المكت

ة س 11,187,74611,624,7862,340,8792,398,11213,528,62514,022,898Net Premiums Earnedصا األقساط المك

ات المدفوعة  ة المطال س ات ومصارف  7,151,8607,611,1091,302,8461,367,1678,454,7068,978,276Net Claims & Claim Related Expenses Paidصا المطال

دة ات المتك ة المطال س ات ومصارف  7,422,3848,348,1841,150,7761,413,4728,573,1609,761,656Net Claims & Claim Related Expenses Incurredصا المطال

ة س ة المك الة/حصة المضار Wakala / Mudaraba Fees Earned(5,627)61(5,627)0061أجر الو

372,763258,489450,360442,517823,123701,006Net Commissions Paidصا العموالت المدفوعة

دة 327,867257,931515,121448,202842,988706,134Net Commissions Incurredصا العموالت المتك

ف االستحواذ األخرى ال 485,202473,65046,75120,292531,953493,942Other Acquisition Expensesت

ة  1,604,8091,581,082449,632485,2822,054,4412,066,364General Expensesمصارف عموم

ص والرسوم اخ ائب وال 147,087133,19428,35027,858175,437161,052Taxes, Licenses and Feesال

تتاب االخرى ف اإل ال 2,237,0982,187,926524,733533,4332,761,8312,721,359Other Underwriting Expensesت

تتاب 1,200,397830,745150,2493,0051,350,646833,750Net Underwriting Income / (Loss)صا دخل / (خسارة) اال

ثماري Investment Incomeالدخل االس

ة ثمارات العقار سب من االس 119,84895,70410,11814,173129,965109,876Earned Income from Real Estate Investmentsدخل مك

ثمارات االخرى سب من االس 771,372855,810283,315234,1791,054,6871,089,988Earned Income from Other Investmentsدخل مك

ثمارات ــح / (الخسارة) المحققة ع االس 156,075Net Realized Gain / (Loss) on Investments(6,960)115,32217,07040,753(24,030)صا ال

ثمارات ــح / (الخسارة) غ المحققة ع االس 431,077Net Unrealized Gain / (Loss) on Investments(34,134)299,34652,561131,731(86,695)صا ال

مة ة الق ثمارات متدن الت  االس Adjustment for Impaired Investments(109,946)(76,449)2,412(19,763)(112,358)(56,687)تعد

ثمارات ة ع االس ف العمالت األجن ــح / (خسارة)  Foreign Exchange Gain / (Loss) on Investments(1,536)00641(1,536)641ر

ثمار  724,4481,252,287343,301423,2471,067,7491,675,534Gross Investment Incomeإجما دخل االس

ثمار 142,333149,960154,945142,837297,278292,797Investment Expensesمصارف االس

ثمار 582,1151,102,327188,356280,410770,4721,382,737Net Investment Incomeصا دخل االس

شغ آخر  424,140472,84467,28467,609491,424540,453Other Operating Incomeدخل 

ة أخرى ل شغ 408,862438,229153,029250,180561,891688,408Other Operating Expensesمصارف 

اح عات األر ل حساب القروض وتوز ــح / الخسارة ق 1,797,7901,967,688252,860100,8442,050,6502,068,532Total Profit / (Loss) prior to Loans & Dividendsإجما ال

8,221Others(20,164)8,221(20,164)00أخرى

اح ع حام الوثائق  عات األر ل توز ــح / الخسارة ق 1,797,7901,967,688273,02492,6242,070,8142,060,311Total Profit / (Loss) prior to Policyholder Dividendsإجما ال

اح ع حام الوثائق  عات األر 030,44228,958Policyholder Dividends(1,791)32,23328,958توز

ــح / (الخسارة)  1,765,5571,938,729274,81592,6242,040,3722,031,353Total Profit / (Loss)إجما ال

قائمة الدخل

Income Statement

ــــــــان الب
ة دي الوطن ةات التأم التقل اف الوطن ةات التأم الت ات الوطن ال

DESCRIPTION TRADITIONAL COMPANIESTAKAFUL COMPANIESNATIONAL COMPANIES

Traditional & Takaful National Companies

 شركات التأمين التقليدي الوطنية وشركات التأمين التكافلي الوطنية 



CBUAE Classification: Public#

23A جدول رقمTABLE 23A
AED in 000'sاأللف درهم 

االجما 

TOTAL

(MCR) 6,150,000متطلب الحد األد لرأس المالMinimum Capital Requirement (MCR)

تتاب ‐ التأمينات العامة 1,520,716Underwriting Risk ‐ Property and Liability Insuranceمخاطر اإل

اة تتاب ‐ التأم ع الح 420,180Underwriting Risk ‐ Life Insuranceمخاطر اإل

تتاب ‐ التأم الص  1,034,316Underwriting Risk ‐ Health Insuranceمخاطر اإل

ة ثمار 4,200,535Investment Riskالمخاطر االس

2,320,918Credit Riskمخاطر االئتمان

(BSCR) 7,051,981المتطلب األسا لمالءة رأس المالBasic Solvency Capital Required (BSCR)

ة  ل شغ 1,920,501Operational Riskالمخاطر ال

(SCR) 8,972,482متطلب مالءة رأس المالSolvency Capital Requirement (SCR)

(MGF) لغ األد للضمان 5,719,897Minimum Guarantee Fund (MGF)الم

ات 17,756,883Admissible Assets less Liabilitiesصا الموجودات المقبولة مطروحا منها المطل

10,398,225MCR Solvency Margin ‐ Surplus / (Deficit)الفائض / (العجز)  هامش الحد األد لرأس المال 

7,648,564SCR Solvency Margin ‐ Surplus / (Deficit)الفائض / (العجز)  هامش مالءة رأس المال

لغ األد للضمان 10,901,148MGF Solvency Margin ‐ Surplus / (Deficit)الفائض / (العجز)  هامش الم

ة الحد األد لرأس المال MCR Solvency Ratio%289س

ة مالءة رأس المال SCR Solvency Ratio%198س

لغ األد للضمان ة الم MGF Solvency Ratio%310س

(2021)

ــــــــان DESCRIPTIONالب

تحليل المالءة المالية
Solvency Analysis



CBUAE Classification: Public#

23B جدول رقمTABLE 23B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة ات الوطن ال
NATIONAL 

COMPANIES

(MCR) 3,300,000متطلب الحد األد لرأس المالMinimum Capital Requirement (MCR)

تتاب ‐ التأمينات العامة 1,082,678Underwriting Risk ‐ Property and Liability Insuranceمخاطر اإل

اة تتاب ‐ التأم ع الح 122,729Underwriting Risk ‐ Life Insuranceمخاطر اإل

تتاب ‐ التأم الص  762,453Underwriting Risk ‐ Health Insuranceمخاطر اإل

ة ثمار 3,300,486Investment Riskالمخاطر االس

1,794,070Credit Riskمخاطر االئتمان

(BSCR) 5,082,909المتطلب األسا لمالءة رأس المالBasic Solvency Capital Required (BSCR)

ة  ل شغ 1,356,613Operational Riskالمخاطر ال

(SCR) 6,439,522متطلب مالءة رأس المالSolvency Capital Requirement (SCR)

(MGF) لغ األد للضمان 3,896,002Minimum Guarantee Fund (MGF)الم

ات 14,368,580Admissible Assets less Liabilitiesصا الموجودات المقبولة مطروحا منها المطل

9,741,364MCR Solvency Margin ‐ Surplus / (Deficit)الفائض / (العجز)  هامش الحد األد لرأس المال 

6,653,442SCR Solvency Margin ‐ Surplus / (Deficit)الفائض / (العجز)  هامش مالءة رأس المال

لغ األد للضمان 9,196,962MGF Solvency Margin ‐ Surplus / (Deficit)الفائض / (العجز)  هامش الم

ة الحد األد لرأس المال MCR Solvency Ratio%435س

ة مالءة رأس المال SCR Solvency Ratio%223س

لغ األد للضمان ة الم MGF Solvency Ratio%369س

تحليل المالءة المالية للشركات الوطنية
Solvency Analysis for National Companies

(2021)

ــــــــان DESCRIPTIONالب



CBUAE Classification: Public#

24A جدول رقمTABLE 24A

AED in 000'sاأللف درهم 
ن مةالشارقةأم القي ةرأس الخ جميع المواقعخارج الدولة داخل الدولةأبو ظ عجماند الفج
Umm Al 
QuwainSharjah

Ras Al 
KhaimahFujairahDubaiAjmanAbu DhabiWithin UAE

Outside 
UAE

All 
Locations

ق 54491,68732,62437,3271,932,5136,959665,0442,766,697575,8253,342,522Fireتأم الح

ان حري والط 3563,2297,2339,636887,1991,720380,1301,349,181118,3181,467,499Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 246322,324132,20072,9902,790,27020,6391,027,2634,365,932365,2094,731,141Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 647,52211,30011,577838,2972,302900,3821,811,387665,4352,476,823Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

6540,28617,61513,8642,403,0298,437793,3773,276,673184,4473,461,121Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 896565,049200,972145,3948,851,30840,0573,766,19513,569,8711,909,23415,479,105Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  4,772850,15585,13841,24911,818,55032,1916,883,67119,715,725152,40519,868,130Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  91525,7144,9343,451487,3733,577294,622820,58512,022832,607Group Lifeتأم ح

اة جما  033387,5870432,1860221,047741,154206,341947,495Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 6,995151,00620,7818,2846,087,39027,839698,5027,000,79882,4357,083,233Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 106,459Annuities & Fund Accumulation(0)0000106,0890370106,459دفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 7,910177,053113,30311,7357,113,03831,4161,214,5418,668,996300,7988,969,794Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  13,5781,592,257399,412198,37827,782,896103,66311,864,40741,954,5922,362,43744,317,029TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي األقساط المكتتبة حسب اإلمارة
Gross Written Premium by Emirate

Line of Business فروع التأم 

(2021)



CBUAE Classification: Public #

24B جدول رقمTABLE 24B
AED in 000'sاأللف درهم 

ن مةالشارقةأم القي ةرأس الخ جميع المواقعخارج الدولة داخل الدولةأبو ظ عجماند الفج
Umm Al 
QuwainSharjah

Ras Al 
KhaimahFujairahDubaiAjmanAbu DhabiWithin UAEOutside UAEAll Locations

ق 141,642463,121322,779785,900Fire(387)2111,8956,51719,809283,624تأم الح

ان حري والط 261,790103,284365,074Marine & Aviation(13,870)1125,7591,0661,258246,771796التأم ال

ات األخرى ارات والمرك 246225,348103,40263,0262,222,95313,943662,7673,291,686345,2393,636,925Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 40,315434,805475,121Engineering, Construction & Energy(237,007)272,019250(2,804)64,6193,233التأم الهند واال

4111,9164,6303,208670,2583,265112,954806,27174,107880,378Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 324279,537118,84884,4983,695,62517,868666,4854,863,1841,280,2136,143,397Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  11,732,649Total ‐ Health Insurance(445,182)3,352337,88366,32833,6276,620,79925,9615,089,88112,177,831المجم

اة جما  3225,7791,7441,191141,3873,675145,875299,9738,780308,753Group Lifeتأم ح

اة جما  07753,5800153,025080,775287,458178,255465,713Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 6,982146,53020,6338,2465,838,21427,741694,8226,743,16962,5536,805,722Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 106,337Annuities & Fund Accumulation(0)0000105,9690368106,337دفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 7,304152,38675,9579,4376,238,59431,416921,8417,436,936249,5897,686,525Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  10,980769,806261,133127,56216,555,01775,2456,678,20724,477,9511,084,62025,562,571TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي األقساط المكتتبة حسب اإلمارة
Net Written Premium by Emirate

Line of Businessفروع التأم 

(2021)



CBUAE Classification: Public #

TABLE 25جدول رقم 25

ن مةالشارقةأم القي ةرأس الخ جميع المواقعخارج الدولة داخل الدولةأبو ظ عجماند الفج
Umm Al 
QuwainSharjah

Ras Al 
KhaimahFujairahDubaiAjmanAbu DhabiWithin UAEOutside UAEAll Locations

ق 966,7581,5301,06791,69069425,941127,776106,329234,105Fireتأم الح

ان حري والط 325,229803546162,67970428,004217,96832,892250,860Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 107287,262155,29664,7231,914,97316,031948,8953,387,288236,1513,623,439Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 31,93055119916,10410014,28133,16825,74558,913Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

2712,5332,4669861,809,3181,511153,8241,980,66590,5162,071,181Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 236333,712160,64667,5213,994,76419,0401,170,9465,746,865491,6336,238,498Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  75173,92912,3854,981849,1434,790527,6001,473,579729,6772,203,256Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  131,5641261517,977951,48011,40626111,667Group Lifeتأم ح

اة جما  0903002,87601793,175363,211Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 2838,241914378283,4491,23933,553328,0573,212331,269Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00005720175890589Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 2969,8951,070529294,8741,33435,229343,2273,509346,736Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  1,283417,536174,10173,0315,138,78125,1641,733,7757,563,6711,224,8198,788,490TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

عدد وثائق التأمين حسب اإلمارة
Number of Policies by Emirate

Line of Businessفروع التأم 

(2021)



CBUAE Classification: Public #

26A جدول رقمTABLE 26A
AED in 000'sاأللف درهم 

ن مةالشارقةأم القي ةرأس الخ جميع المواقعخارج الدولة داخل الدولةأبو ظ عجماند الفج
Umm Al 
QuwainSharjah

Ras Al 
KhaimahFujairahDubaiAjmanAbu DhabiWithin UAEOutside UAEAll Locations

ق 18532,91114,31012,694711,9852,741237,4221,012,248264,2451,276,494Fireتأم الح

ان حري والط 717,0523,2142,887355,940607114,754494,463107,133601,596Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 142133,35863,67037,5541,573,9137,562477,9332,294,131115,6422,409,774Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 122,6446,5544,632453,7661,086274,854763,537315,5751,079,112Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

3221,4408,2356,9661,213,6784,982358,8591,614,19258,2771,672,469Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 367227,40495,98364,7344,309,28216,9791,463,8226,178,571860,8727,039,444Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  600132,78433,77514,1393,895,5909,7112,350,4986,437,09528,5826,465,677Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  1617,5121,539710107,51092389,304207,6593,409211,069Group Lifeتأم ح

اة جما  0160041,77501,21943,0105,21648,226Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 0201151380,2459398380,86948,216429,084Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 0000000000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1617,7291,555711529,53093290,920631,53856,841688,379Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  1,128367,917131,31279,5838,734,40227,6223,905,24013,247,205946,29514,193,500TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي األقساط غير الُمكتسبة حسب اإلمارة
Gross Unearned Premium Reserve by Emirate

Line of Businessفروع التأم 

(2021)



CBUAE Classification: Public #

26B جدول رقمTABLE 26B
AED in 000'sاأللف درهم 

ن مةالشارقةأم القي ةرأس الخ جميع المواقعخارج الدولة داخل الدولةأبو ظ عجماند الفج
Umm Al 
QuwainSharjah

Ras Al 
KhaimahFujairahDubaiAjmanAbu DhabiWithin UAEOutside UAEAll Locations

ق 36,355162,417182,071344,487Fire(136)7,0753,4387,311108,391(17)تأم الح

ان حري والط 30,035107,577137,612Marine & Aviation(62,278)28,47746645582,594320التأم ال

ات األخرى ارات والمرك 14283,94048,60133,7831,228,6324,138298,1851,697,421147,2131,844,634Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 141,7221384,006147,298195,754343,052Engineering, Construction & Energy(4,684)14,3991,715التأم الهند واال

156,1842,0021,282270,53681147,077327,90829,152357,060Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 144110,07556,22338,1471,831,8745,272323,3452,365,080661,7663,026,846Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  3,939,711Total ‐ Health Insurance(63,744)46182,36027,74810,9922,249,7458,0061,624,1434,003,455المجم

اة جما  1292,76367943236,85456927,67369,0991,30170,401Group Lifeتأم ح

اة جما  05008,30401028,4115,01413,425Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 0169101376,9728277377,43648,216425,652Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 0000000000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1292,937689432422,13057728,052454,94654,531509,477Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  734195,37284,66049,5714,503,74913,8551,975,5406,823,481652,5537,476,034TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي األقساط غير الُمكتسبة حسب اإلمارة
Net Unearned Premium Reserve by Emirate

Line of Businessفروع التأم 

(2021)



CBUAE Classification: Public #

27A جدول رقمTABLE 27A
AED in 000'sاأللف درهم 

ن مةالشارقةأم القي ةرأس الخ جميع المواقعخارج الدولة داخل الدولةأبو ظ عجماند الفج
Umm Al 
QuwainSharjah

Ras Al 
KhaimahFujairahDubaiAjmanAbu DhabiWithin UAEOutside UAEAll Locations

ق 1234,5689,03646,372448,2081,220181,048720,464204,489924,953Fireتأم الح

ان حري والط 010,0611,0913,160333,26482768,221416,62498,475515,099Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 81295,385102,75842,9351,881,59519,922742,6993,085,374198,3483,283,722Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 016,7593,10217,577512,738620214,979765,774208,236974,010Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

275,8741,96440,305470,3233,319171,959693,77170,156763,927Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 119362,647117,950150,3493,646,12925,9081,378,9055,682,007779,7056,461,712Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  4,032772,39776,13026,9309,425,11429,2985,206,48415,540,38568,52915,608,913Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  71914,2695,1082,425288,6912,824386,351700,38730,277730,664Group Lifeتأم ح

اة جما  02,63930,5970197,79285780,958312,84337,016349,860Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 6,867115,38724,9638,1962,670,89832,179391,7323,250,22222,2323,272,454Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 0000189,33903,489192,8270192,827Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 7,586132,29560,66810,6213,346,71935,860862,5304,456,28089,5254,545,805Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  11,7371,267,339254,749187,89916,417,96291,0667,447,92025,678,672937,75926,616,430TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب اإلمارة
Gross Claims Paid by Emirate

Line of Businessفروع التأم 

(2021)



CBUAE Classification: Public#

27B جدول رقمTABLE 27B
AED in 000'sاأللف درهم 

ن مةالشارقةأم القي ةرأس الخ جميع المواقعخارج الدولة داخل الدولةأبو ظ عجماند الفج
Umm Al 
QuwainSharjah

Ras Al 
KhaimahFujairahDubaiAjmanAbu DhabiWithin UAEOutside UAEAll Locations

ق 010,37490111,090102,37433121,595146,666119,030265,696Fireتأم الح

ان حري والط 5,0454714693,5601939,809108,80053,058161,857Marine & Aviation(0)التأم ال

ات األخرى ارات والمرك 80190,81487,88335,0401,427,85213,801513,5892,269,060199,4682,468,528Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 2,2236993,985161,20611332,896201,11395,865296,978Engineering, Construction & Energy(10)التأم الهند واال

105,86982430,927138,17449,449187,623Other(1,458)71,592412أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 78210,04889,94248,8031,890,86115,263608,8162,863,812516,8713,380,682Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  8,791,506Total ‐ Health Insurance(335,557)2,750338,17255,18022,0044,980,89022,6953,705,3739,127,063المجم

اة جما  2013,1811,74754353,208695113,885173,46011,748185,208Group Lifeتأم ح

اة جما  03503,149036,3411145,25045,2035,30450,508Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 6,866114,46524,9518,1952,582,55032,166391,3913,160,5845,3633,165,947Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 0000189,33903,489192,8270192,827Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 7,067117,99729,8478,7372,861,43832,975514,0143,572,07422,4153,594,490Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  9,895666,217174,96979,5449,733,18870,9334,828,20315,562,949203,72915,766,678TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

صافي المطالبات المدفوعة حسب اإلمارة
Net Claims Paid by Emirate

Line of Businessفروع التأم 

(2021)



CBUAE Classification: Public#

28A جدول رقمTABLE 28A
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 1,932,51391,690711,985448,2082,400,772Fireتأم الح

ان حري والط 887,199162,679355,940333,264728,635Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,790,2701,914,9731,573,9131,881,5951,397,805Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 838,29716,104453,766512,7382,205,607Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

2,403,0291,809,3181,213,678470,3231,319,227Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 8,851,3083,994,7644,309,2823,646,1298,052,046Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  11,818,550849,1433,895,5909,425,1142,120,990Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  487,3737,977107,510288,691308,333Group Lifeتأم ح

اة جما  432,1862,87641,775197,792281,110Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 6,087,390283,449380,2452,670,89834,027,532Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 106,0895720189,339754,229Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 7,113,038294,874529,5303,346,71935,371,203Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  27,782,8965,138,7818,734,40216,417,96245,544,240TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات باإلجمالي إلمارة دبي
Gross Results for Dubai

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

28B جدول رقمTABLE 28B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 283,62491,690108,391102,374336,370Fireتأم الح

ان حري والط 246,771162,67982,59493,560219,270Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2,222,9531,914,9731,228,6321,427,8521,074,235Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 272,01916,104141,722161,206524,363Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

670,2581,809,318270,536105,869272,545Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 3,695,6253,994,7641,831,8741,890,8612,426,784Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  6,620,799849,1432,249,7454,980,8901,261,969Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  141,3877,97736,85453,20848,391Group Lifeتأم ح

اة جما  153,0252,8768,30436,34143,232Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 5,838,214283,449376,9722,582,55033,948,456Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 105,9695720189,339754,229Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 6,238,594294,874422,1302,861,43834,794,308Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  16,555,0175,138,7814,503,7499,733,18838,483,061TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات بالصافي إلمارة دبي
Net Results for Dubai

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

29A جدول رقمTABLE 29A
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 665,04425,941237,422181,048863,496Fireتأم الح

ان حري والط 380,13028,004114,75468,221268,840Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 1,027,263948,895477,933742,699643,674Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 900,38214,281274,854214,979860,322Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

793,377153,824358,859171,959647,827Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 3,766,1951,170,9461,463,8221,378,9053,284,158Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  6,883,671527,6002,350,4985,206,4841,442,934Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  294,6221,48089,304386,351237,013Group Lifeتأم ح

اة جما  221,0471791,21980,958529,744Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 698,50233,553398391,7321,299,331Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 3701703,4890Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 1,214,54135,22990,920862,5302,066,088Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  11,864,4071,733,7753,905,2407,447,9206,793,180TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات باإلجمالي إلمارة أبو ظبي
Gross Results for Abu Dhabi

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

29B جدول رقمTABLE 29B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 141,64225,94136,35521,595108,660Fireتأم الح

ان حري والط Marine & Aviation(7,076)9,809(62,278)28,004(13,870)التأم ال

ات األخرى ارات والمرك 662,767948,895298,185513,589373,233Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy(113,344)14,2814,00632,896(237,007)التأم الهند واال

112,954153,82447,07730,92793,660Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 666,4851,170,946323,345608,816455,134Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  5,089,881527,6001,624,1433,705,373969,422Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  145,8751,48027,673113,88593,300Group Lifeتأم ح

اة جما  80,7751791025,250270,783Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 694,82233,553277391,3911,296,864Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 3681703,4890Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 921,84135,22928,052514,0141,660,947Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  6,678,2071,733,7751,975,5404,828,2033,085,502TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات بالصافي إلمارة أبو ظبي
Net Results for Abu Dhabi

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

30A جدول رقمTABLE 30A
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 6,9596942,7411,22011,967Fireتأم الح

ان حري والط 1,720704607827638Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 20,63916,0317,56219,92213,333Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 2,3021001,0866202,723Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

8,4371,5114,9823,31911,137Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 40,05719,04016,97925,90839,797Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  32,1914,7909,71129,2987,153Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  3,577959232,8242,520Group Lifeتأم ح

اة جما  0008570Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 27,8391,239932,179105,574Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 31,4161,33493235,860108,094Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  103,66325,16427,62291,066155,044TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات باإلجمالي إلمارة عجمان
Gross Results for Ajman

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

30B جدول رقمTABLE 30B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق Fire(1,289)331(136)694(387)تأم الح

ان حري والط 796704320193167Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 13,94316,0314,13813,80110,414Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 250100138113391Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

3,2651,5118118242,750Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 17,86819,0405,27215,26312,433Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  25,9614,7908,00622,6954,737Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  3,67595569695510Group Lifeتأم ح

اة جما  0001140Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 27,7411,239832,166105,522Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 31,4161,33457732,975106,032Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  75,24525,16413,85570,933123,202TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات بالصافي إلمارة عجمان
Net Results for Ajman

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

31A جدول رقمTABLE 31A
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 5449618512124Fireتأم الح

ان حري والط 353701Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2461071428197Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 631019Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

6527322724Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 896236367119266Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  4,7727516004,032566Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  91513161719450Group Lifeتأم ح

اة جما  00000Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 6,99528306,86720,084Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 7,9102961617,58620,534Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  13,5781,2831,12811,73721,366TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات باإلجمالي إلمارة أم القيوين
Gross Results for Umm Al Quwain

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

31B جدول رقمTABLE 31B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق Fire(347)0(17)2196تأم الح

ان حري والط 0Marine & Aviation(0)1132التأم ال

ات األخرى ارات والمرك 2461071428097Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 3Engineering, Construction & Energy(10)631التأم الهند واال

41271575Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل Total ‐ Property & Liability Insurance(243)32423614478المجم

ع ‐ تأم ص  3,3527514612,750403Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  32213129201127Group Lifeتأم ح

اة جما  00000Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 6,98228306,86620,079Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 7,3042961297,06720,206Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  10,9801,2837349,89520,366TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات بالصافي إلمارة أم القيوين
Net Results for Umm Al Quwain

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

32A جدول رقمTABLE 32A
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 91,6876,75832,91134,56887,507Fireتأم الح

ان حري والط 63,22925,22917,05210,06130,119Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 322,324287,262133,358295,385192,400Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 47,5221,93022,64416,75951,122Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

40,28612,53321,4405,87433,952Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 565,049333,712227,404362,647395,100Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  850,15573,929132,784772,397244,738Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  25,7141,5647,51214,26922,078Group Lifeتأم ح

اة جما  33390162,639126Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 151,0068,241201115,387532,958Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 177,0539,8957,729132,295555,162Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  1,592,257417,536367,9171,267,3391,194,999TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات باإلجمالي إلمارة الشارقة
Gross Results for Sharjah

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

32B جدول رقمTABLE 32B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 11,8956,7587,07510,37419,452Fireتأم الح

ان حري والط 25,75925,2298,4775,04517,826Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 225,348287,26283,940190,814131,219Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 4,6191,9304,3992,22320,513Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

11,91612,5336,1841,59212,212Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 279,537333,712110,075210,048201,222Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  337,88373,92982,360338,17292,933Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  5,7791,5642,7633,1815,354Group Lifeتأم ح

اة جما  7790535025Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 146,5308,241169114,465525,389Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 152,3869,8952,937117,997530,768Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  769,806417,536195,372666,217824,922TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات بالصافي إلمارة الشارقة
Net Results for Sharjah

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

33A جدول رقمTABLE 33A
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 32,6241,53014,3109,03618,420Fireتأم الح

ان حري والط 7,2338033,2141,091948Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 132,200155,29663,670102,75873,192Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 11,3005516,5543,10211,408Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

17,6152,4668,2351,9649,580Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 200,972160,64695,983117,950113,548Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  85,13812,38533,77576,13013,018Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  4,9341261,5395,1083,800Group Lifeتأم ح

اة جما  87,58730030,59739,537Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 20,7819141524,96399,883Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 113,3031,0701,55560,668143,219Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  399,412174,101131,312254,749269,786TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات باإلجمالي إلمارة رأس الخيمة
Gross Results for Ras Al Khaimah

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

33B جدول رقمTABLE 33B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 6,5171,5303,4389011,997Fireتأم الح

ان حري والط 1,0668034664758Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 103,402155,29648,60187,88350,156Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 3,2335511,7156993,662Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

Other(1,583)4,6302,4662,002412أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 118,848160,64656,22389,94254,290Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  66,32812,38527,74855,18010,396Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  1,7441266791,747972Group Lifeتأم ح

اة جما  53,5803003,1496,733Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 20,6339141024,95197,971Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 75,9571,07068929,847105,677Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  261,133174,10184,660174,969170,363TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات بالصافي إلمارة رأس الخيمة
Net Results for Ras Al Khaimah

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

34A جدول رقمTABLE 34A
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 37,3271,06712,69446,37222,636Fireتأم الح

ان حري والط 9,6365462,8873,1604,745Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 72,99064,72337,55442,93570,287Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة 11,5771994,63217,57710,433Engineering, Construction & Energyالتأم الهند واال

13,8649866,96640,3059,462Otherأخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 145,39467,52164,734150,349117,562Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  41,2494,98114,13926,9305,856Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  3,4511517102,4251,341Group Lifeتأم ح

اة جما  00000Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 8,28437818,19626,034Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 11,73552971110,62127,375Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  198,37873,03179,583187,899150,793TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات باإلجمالي إلمارة الفجيرة
Gross Results for Fujairah

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

34B جدول رقمTABLE 34B
AED in 000'sاأللف درهم 

ة أعداد الوثائقاألقساط المكت

مخصص 
األقساط غ 
ة س المك

ات  المطال
المدفوعة

مخصص 
ات تحت  المطال

ة س ال

Written 
Premium

Number of 
Policies

Unearned 
Premium 
ReserveClaims Paid

Outstanding 
Claim 

Reserves

ق 19,8091,0677,31111,09015,379Fireتأم الح

ان حري والط 1,258546455146555Marine & Aviationالتأم ال

ات األخرى ارات والمرك 63,02664,72333,78335,04059,244Motor & Transportationتأم الس

شاءات والطاقة Engineering, Construction & Energy(21,157)3,985(4,684)199(2,804)التأم الهند واال

1,701Other(1,458)3,2089861,282أخرى

ات ات والمسؤول ع ‐ تأم الممتل 84,49867,52138,14748,80355,722Total ‐ Property & Liability Insuranceالمجم

ع ‐ تأم ص  33,6274,98110,99222,0043,227Total ‐ Health Insuranceالمجم

اة جما  1,191151432543242Group Lifeتأم ح

اة جما  00000Group Credit Lifeتأم ائتمان ح

اة فردي 8,24637818,19526,023Individual Lifeتأم ح

ن األموال اة وتك 00000Annuities & Fund Accumulationدفعات الح

ن األموال ات تك ع ‐ تأم األشخاص وعمل 9,4375294328,73726,264Total ‐ Insurance of Persons & Fund Accumulationالمجم

افة فروع التأم  ع ‐  127,56273,03149,57179,54485,214TOTAL ‐ All Types of Business Combinedالمجم

البيانات بالصافي إلمارة الفجيرة
Net Results for Fujairah

(2021)

Line of Businessفروع التأم 



CBUAE Classification: Public#

  و دالموقع االل ــــخ الق تار
Web SiteRegistration Date

1  ة للتام  الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةكة أبوظ دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.adnic.ae22‐Jul‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAbu Dhabi National Insurance Company1

 (ش.م.ع)2 ة المتحدةكة مساهمة عامةكة االمارات للتأم دياإلمارات الع  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.eminsco.com26‐Aug‐1985Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockEmirates Insurance Company (PSC)2تأم

3  ة للتأم  االهل ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الع دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.alaininsurance.com 8-Aug-1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Ain Ahlia Insurance Company3

كة مساهمة عامة4    للتأم ة المتحدةكة مساهمة عامةكة د دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.dubins.ae 13‐Nov‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockDubai Insurance Company (PSC)4

5  ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الظفرة للتأم دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.aldhafrainsurance.ae 14‐Nov‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl dhafra Insurance Company5

6
 (ش.م.ع) ‐  ة للتأم ة االسكندناف كة الع ال

  انا للتأم افل ‐ اس ت
ة المتحدةكة مساهمة عامة  اإلمارات الع اف  ت تأم

 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم
ن األموال ات تك وعمل

www.ascanatakaful.ae15‐Dec‐1984
Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 

Accumulation Operations
Takaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockArabian Scandinavian Insurance6

7  ة للتأم مة الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةكة رأس الخ دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.rakinsurance.com20‐Dec‐1998

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockRas Al Khaimah National Insurance Company P.S.C7

 المتحدة8 دل  ف ة المتحدةكة مساهمة عامةكة التأم دياإلمارات الع  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.fidelityunited.ae22‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockUnited Fidelity Insurance Company8تأم

 (ش.م.ع)9 ة المتحدةكة مساهمة عامةكة عمان للتأم دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.tameen.ae24‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint Stock(Oman Insurance  Company (PSC9

10  ة للتأم ة الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الوث دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.awnic.com24‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Wathba National Insurance Company10

 ‐ ش . م . ع11 ة للتأم ة الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الفج دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.afnic.ae25‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Fujairah National Insurance Company PSC11

12  ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الشارقة للتأم دياإلمارات الع  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.shjins.com25‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockSharjah Insurance Company (P.S.C)12تأم

14  ت للتأم ة المتحدةكة مساهمة عامةكة أور دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.orientonline.ae29‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockOrient Insurance Company14

15  ة للتأم ة الوطن ح ة المتحدةكة مساهمة عامةكة ال دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.albuhaira.com30‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Buharia National Insurance Company15

كة مساهمة عامة)16 )  ة للتأم ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الصقر الوطن دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.alsagrins.ae26‐Oct‐1989

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Sagr National Insurance Company (PSC)16

 ( سالمة )17 ة للتأم ة الع كة اإلسالم ة المتحدةكة مساهمة عامةال  اإلمارات الع اف  ت تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.salama.ae25‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Takaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockIslamic Arab Insurance Company "SALAMA"17

18  س للتأم ة المتحدةكة مساهمة عامةالالي دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.alliance-uae.com31‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAlliance Insurance Company18

ة ش م ل20  الع ةكة التأم كة أجن ع  ديلبنانف  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.arabiainsurance.com1‐Nov‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceLebanon
Foreign Company 

Branch
Arabia Insurance Company sal20

ة المساهمة المحدودة21  األردن ةكة التأم كة أجن ع  دياألردنف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.jicjo.com1‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceJordanتأم
Foreign Company 

Branch
Jordan Insurance Company Ltd21

ة ش . م . ب(م)22 ة السعود  الع ةكة التأم ج كة خل ع  نف ح ديال  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.damana.com13‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceBahrainGCC Company BranchSaudi Arabian Insurance Company B.S.C (C)22تأم

مة ايران30  ب ةكة سها كة أجن ع  ديايرانف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل  www.bimehir.ae19‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceIran, Islamic Republic ofتأم
Foreign Company 

Branch
Iran Insurance Company30

متد32  ل ا س كوم شورا سوى  سوميتومو ا ةمي كة أجن ع  انف ا ديال  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.ms-ins.com22‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceJapanتأم
Foreign Company 

Branch
Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd32

34  ا شورس كوم ف ا ان ال ةام كة أجن ع  ةف ك ات المتحدة االم ديالوال  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.metlife.com23‐Dec‐1984Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceUnited  States of Americaتأم
Foreign Company 

Branch
American Life Insurance Company34

متد37  ل ا س كوم شورا تال أ ةذي أور كة أجن ع  ديالهندف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.oicgulf.ae29‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceIndiaتأم
Foreign Company 

Branch
The Oriental Insurance Company Limited37

38  ةكة قطر للتأم كة أجن ع  ديقطرف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.qici.com.qa29‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceQatarتأم
Foreign Company 

Branch
Qatar Insurance Company38

42  ق األد كة الضمان العامة لل  ‐  ةاإلتحاد الوط كة أجن ع  ديلبنانف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.unic-aiaw.com29‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceLebanonتأم
Foreign Company 

Branch
Al Ittihad Al Watani ‐ General Insurance Company for 
the Near East

42

 ش.م.ق43  و إعادة التأم ة العامة للتأم كة القط ةال كة أجن ع  ديقطرف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.qgirc.ae29‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceQatarتأم
Foreign Company 

Branch
Qatar General Insurance & Reinsurance Company 
S.A.Q

43

متد44  ل ا شورس كوم  أ ةأدم كة أجن ع  ستانف ديا  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.adamjeeinsurance.com29‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsurancePakistanتأم
Foreign Company 

Branch
Adamjee Insurance Company Limited44

45
  ا س كوم شورا دو فايرا ش طوكيو مارن اند ني

متد ل
ة كة أجن ع  انف ا ديال  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.tmnf.ae29‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceJapanتأم

Foreign Company 
Branch

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company Ltd45

 ش.م.ل48 ق األوسط للتأم غنا ال ةس كة أجن ع  ديلبنانف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.cigna.com30‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceLebanonتأم
Foreign Company 

Branch
Cigna Insurance Middle East S.A.L48

متد49  ل ا س كوم ا اشورا ةذي نيو اند كة أجن ع  ديالهندف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.nia-dubai.com30‐Dec‐1984Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceIndiaتأم
Foreign Company 

Branch
The New India Assurance Company Limited49

ستان54 ا س كورورشن أوف  شورا ف أ ت ال ةس كة أجن ع  ستانف ديا  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.emirates.net.ae30‐Dec‐1984Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsurancePakistanتأم
Foreign Company 

Branch
State Life Insurance Corporation Of Pakistan54

ه59  .ا  أس . ا  ج كورازو ةأس كة أجن ع  اف طال ديإ  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.generali-uae.com31‐Dec‐1984Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceItalyتأم
Foreign Company 

Branch
Assicurazioni Generali S.P.A59

ة للتأمينات العامة61 كة الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةال دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.ngionline.ae31‐Dec‐1984

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockNational General Insurance Company61

متد62  ل ا س كوم شورا ف أ ــــخ ال ةزور كة أجن ع  اف ديس  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.zurich.com4‐Apr‐1988Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceSwitzerlandتأم
Foreign Company 

Branch
Zurich Life Insurance Company Limited62

متد63 ف ل ناشيونال ال ــــخ إن ور ةز كة أجن ع  ة المتحدةف ديالممل  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.zurich.com7‐Jun‐1991Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceUnited Kingdomتأم
Foreign Company 

Branch
Zurich International Life Limited63

 ش.م.ع64  واعادة التأم ة للتأم  الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةد دياإلمارات الع  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.dnirc.com6‐Jan‐1992Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint Stockتأم
Dubai National Insurance & Reinsurance Company 
P.S.C

64

65
ق االوسط ) ش   ( ال س للتأم ال أند صن آلالي رو

. م . ب(مقفلة)
ة كة أجن ع  نف ح ديال  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.rsadirect.ae21‐Oct‐1992Property and Liability InsuranceTraditional Insurancebahrainتأم

Foreign Company 
Branch

Royal & Sun Alliance Insurance Company (Middle 
East) BSCC

65

66  ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الخزنة للتأم دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.akic.ae27‐Jan‐1997

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Khazna Insurance Company P.S.C66

67  ة المتحدةكة مساهمة عامةكة االتحاد للتأم دياإلمارات الع  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.unioninsurance.ae26‐Apr‐1998

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockUnion Insurance67

69  ع د  (الخليج) ش.م.ب (م) ف سا للتأم ةأ ج كة خل ع  نف ح ديال  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.axa-gulf.com22‐Jan‐2002Property and Liability InsuranceTraditional InsurancebahrainGCC Company BranchAXA  Insurance Gulf  B.S.C(c) Dubai69تأم

 ( أمان )70 عادة التأم  و ة للتأم  اإلسالم ة المتحدةكة مساهمة عامةكة د  اإلمارات الع اف  ت تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.aman.ae16‐Sep‐2003

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Takaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint Stock
Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. (Aman) 
P.S.C

70

افل71 افل ‐ ش م ع ‐ ت ة للت  الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةكة أبوظ  اإلمارات الع اف  ت تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.takaful.ae23‐Nov‐2003

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Takaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint Stock
Abu Dhabi National Takaful Company ‐ P S C ‐ 
Takaful.

71

ة)ش.م.ب (مقفلة)72 اة (العالم  الح  ع ةكة التأم ج كة خل ع  ة المتحدةف دياإلمارات الع  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.licinternational.com25‐Oct‐2005Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceUnited Arab EmirateGCC Company Branchتأم
Life Insurance Corporation Company (International) 
B.S.C(C)

72

 (ضمان73 ة للضمان الص كة الوطن ة المتحدةكة مساهمة عامةال دياإلمارات الع  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.damanhealth.ae6‐Dec‐2006Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockThe National Health Insurance Company (Daman) PJS73تأم

ا74 س كورورشن اوف اند شورا ال ا ةج كة أجن ع  ديالهندف  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.gicdubai.com3‐Jul‐2006Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceIndiaتأم
Foreign Company 

Branch
General Insurance Corporation Of India74

متد76 ناشيونال ل دنت ان ندز بروف ةف كة أجن ع  ة  المتحدةف ديالممل  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.fpinternational.com18‐Apr‐2007Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceUnited Kingdomتأم
Foreign Company 

Branch
Friends Provident International Limited76

اة والعام ش م ع ع77  الح  ع ة للتأم كة الوطن ةال كة أجن ع  ديُعمانف  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.nlicgulf.com13‐May‐2007Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceOmanتأم
Foreign Company 

Branch
National Life and General Insurance Company SAOG77

78  افل العائ ة المتحدةكة مساهمة عامةكة نور للت  اإلمارات الع اف  ت ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.noortakaful.com15‐May‐2008Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockNoor Takaful Family PJSC78تأم

79  ع د  (ف ا س كوم ان هوم أشورا ةأم كة أجن ع  ةف ك ات المتحدة االم ديالوال  تقل تأم
 األشخاص  ات + تأم ات والمسؤول  الممتل تأم

ن األموال ات تك وعمل
www.aig.com14‐Jul‐2008

Property and Liability Insurance + Insurance of Persons and Fund 
Accumulation Operations

Traditional InsuranceUnited States of America
Foreign Company 

Branch
American Home Insurance Company (Dubai Br.)79

افل  ش.م.ع80 ة المتحدةكة مساهمة عامةكة دار الت دياإلمارات الع  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.noortakaful.com26‐Aug‐2008Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockDar Al Takaful PJSC80تأم

متد81 س ل شورا ف ري ا ست ال م ةشب ت كة أجن ع  ة المتحدةف ديالممل  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.chubb.com24‐Aug‐2008Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceUnited Kingdomتأم
Foreign Company 

Branch
CHUBB Tempest Life ReInsurance Ltd81

82  اف  الت ة المتحدةكة مساهمة عامةكة ميثاق للتأم  اإلمارات الع اف  ت اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.methaq.ae10‐Sep‐2008Property and Liability InsuranceTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockMethaq Takaful Insurance82تأم

 ش.م.ع83  للتأم سا الهالل األخ ة المتحدةكة مساهمة عامةكة ا دياإلمارات الع  تقل ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.hayah.com16‐Sep‐2008Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAXA Green Crescent Insurance Company P.J.S.C83تأم

افل ش.م.ع84 ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الهالل للت  اإلمارات الع اف  ت اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.yastakaful.ae5‐Jan‐2009Property and Liability InsuranceTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Hilal Takafu P.S.C84تأم

افل العام85 ة المتحدةكة مساهمة عامةكة نور للت  اإلمارات الع اف  ت اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.noortakaful.com6‐Jan‐2009Property and Liability InsuranceTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockNoor Takaful General PJSC85تأم

 (ش.م.ع)86 افل االمارات ‐ تأم ة المتحدةكة مساهمة عامةت  اإلمارات الع اف  ت ن األموالتأم ات تك  األشخاص وعمل www.noortakaful.com14‐Oct‐2008Insurance of Persons and Fund Accumulation OperationsTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockTakaful Emarat ‐ Insurance PSC86تأم

 ائتمان الصادرات87 ة المتحدةكة مساهمة عامةكة اإلمارات لتأم دياإلمارات الع  تقل  ضمان الصادراتتأم www.ecie.ae1‐Jun‐2009Export guarantee insuranceTraditional InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockExport Credit Insurance Company of The Emirates87تأم

 ش.م.ع89 ة المتحدةكة مساهمة عامةدار التأم  اإلمارات الع اف  ت اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.insurancehouse.ae2‐May‐2011Property and Liability InsuranceTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockInsurance House89تأم

ة)90 افل ش.م.ع (وطن ة للت ة المتحدةكة مساهمة عامةكة الوطن  اإلمارات الع اف  ت اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.watania.ae12‐Jul‐2011Property and Liability InsuranceTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockAl Watania Takaful90تأم

91
د   "م عادة التأم  و كة المتوسط والخليج للتأم

غلف" ش م ب مقفلة
ة كة أجن ع  نف ح ديال  تقل اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.medgulf.ae30‐Nov‐2015Property and Liability InsuranceTraditional InsuranceBahrainتأم

Foreign Company 
Branch

The Mediterranean & Gulf Insurance & Reinsurance 
Company BSC (c)  ‐ Medgulf

91

افل(مساهمة عامة)92  ت ت يو ان  ة المتحدةكة مساهمة عامةكة اور  اإلمارات الع اف  ت اتتأم ات والمسؤول  الممتل www.orientunbtakaful.ae16‐Jul‐2017Property and Liability InsuranceTakaful InsuranceUnited Arab EmiratePublic Joint StockOrient UNB Takaful(PJSC)92تأم
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Nameاالسم د  رقم الق ل القانو كةالش ة ال س  ج اف  ت دي / تأم  تقل  تأم  Insurance Typeأنواع التأم
Traditional Insurance / Takaful 

Insurance
Company NationalityLegal Type



CBUAE Classification: Public#

فالُمصطلح DefinitionTermالتع

كة (المؤمن): ال
 الدولة،  شاط  ة ال ا م ة الُمرخص لها   األجن كة التأم ة المتحدة، و  دولة اإلمارات الع  المؤسسة  كة التأم

.  ل التأم ق وك ع أو عن ط ق ف إما عن ط
The insurance company incorporated in the UAE and the foreign insurance company licensed to
carry out insurance activities in the UAE either through a branch or through an insurance agent. 

Company (Insurer)

 .قسط التأم  قة التأم  وث ة الُمحددة  ة التأمي  التغط كة من المؤمن له لتوف لغ من المال تتقاضاە ال An amount of many that the company receives from the insured to provide  Insurance Premiumم

لغ التأم   .م حدد قسط التأم  أساسها   ع قة ال  الوث مة المذكورة  ة المؤِمن القصوى وهو الق هو مسؤول
The Insurer’s maximum liability, which is the value indicated in the Insurance Policy, based on
which the premium is determined.

Sum Insured

 .المؤمن له كة عقد التأم The person who concluded an insurance contract with the company. Insuredالشخص الذى أبرم مع ال

د ة.الُمستف صورة قانون ه هذە الحقوق   ابتداًء أو ُحولت إل سب حقوق عقد التأم الشخص الذي ا
The person who acquired the rights of the insurance contract at the start or to whom these
rights are legally transferred.

Beneficiary

إعادة التأم :
 عما يتم دفعه  د التأم ل مع ض المؤِمن من ق  وتع د التأم  مع اء المخاطر المؤمن عليها من المؤِمن إ ل أع ة تح عمل

ر أو الخسارة. للمؤَمن لهم إذا تعرضوا لل

The mechanism of shifting risks of the insured risks from the Insurer to the Re‐Insurer and
indemnification of the Insurer by the Re‐Insurer for what is paid to the Insured Person(s) in the
event of a loss.

Re‐insurance:

كة إعادة التأم ) د التأم ( ُمع
ممارسة أعمال  ة ُمرخص لها   أجن كة إعادة تأم ة المتحدة أو   دولة اإلمارات الع  ُمؤسسة  كة إعادة تأم ة  أ

 الخارج.   كة إعادة تأم  الدولة أو    إعادة التأم

Any reinsurance company incorporated in the UAE or foreign reinsurance company licensed to
carry out reinsurance operations inside the UAE or a foreign reinsurance company outside the
UAE.

Re‐insurer

ط التأم  وس
 من   أو طالب إعادة التأم  طالب التأم ما ب ل مستقل ف ش    أو إعادة التأم ات التأم  عمل الشخص الذي يتوسط 

كة إعادة   أو  كة التأم ه عمولة من  ل أتعا  مقا تقا  من جهة أخري، و  أو إعادة تأم كة تأم ة   أ جهة و
 لديها.  أو إعادة التأم  يتم التأم  ال التأم

The person who independently intermediates in insurance and reinsurance operations between
the applicant of the insurance or the reinsurance on one side and any insurance or reinsurance
company on the other side and receive for his efforts commission from the insurance company
or the reinsurance company with which the insurance or reinsurance has been accomplished. 

Insurance Broker

ار شف وتقدير األ  وتقديرها.خب ال ع التأم  موض ار الحادثة  شف عن األ ال قوم  الشخص الذي 
The person who examines damages occurs to the subject matter of the insurance and assesses
them.

Loss and Damage Adjuster

شاري التأم  اس
 إعداد   الُمالئم والمساعدة  شأن الغطاء التأمي م المشورة   لعمالئه وتقد ات التأم دراسة متطل قوم  الشخص الذي 

ه من ُعمالئه. ل أتعا  مقا تقا ، و ات التأم ُمتطل

The person who studies the insurance requirements for his clients, give advice in respect of the
suitable insurance coverage, assists in preparing the insurance requirements and receives for
his efforts remuneration from his clients.

Insurance Consultant

تواري ات الُمتعلقة بها.اإل  والوثائق والحسا مة عقود التأم قوم بتقدير ق الشخص الذي 
The person who estimates values of the insurance contracts, documents and the related
accounts.

Actuary

ل التأم   عنها أو عن أحد فروعها.وك
ً
ة ا  ن كة أو المفوض لممارسة أعمال التأم ل ال الشخص الُمعتمد من ق

The person approved and authorized by the Company to carry out insurance operation on its
behalf or in behalf of any branch thereof.

Insurance Agent

 .السجل الء التأم  أو و ات التأم The register of the insurance companies or the insurance agents.Registerسجل 

استمارة طلب التأم 
دأ   أساس م  عرض من المؤَمن له وتقوم ع  معلومات حول الخطر، و لة للحصول ع  وس ل أساس العقد، و ش

ة.  حسن الن منت
The basis of the contract, and is a means to get information about the risk, a proposal by the
Insured, which based on the Principle of Utmost Good Faith.

Insurance Application Form:

قة التأم (عقد التأم ) وث
اماتهما وحقوقهما أو حقوق   وال  الطرف وط العقد ب  المؤمن والمؤمن له الُمتضمنة  مة ب  الُم صة) التأم قة (بول وث

قة.  وأي ملحق بهذە الوث د من التأم الُمستف

The insurance document (policy) concluded by the insurer and insured containing the terms and 
conditions of the contract between the two parties, their liabilities, and rights or the rights of
beneficiary of the insurance and endorsements therein. 

Insurance policy (Insurance 
Contract)

Types of Insuranceفروع التأم 

ات ات والمسؤول ‐ تأم الممتل
‐ Property and liability 
Insurance

ق  أ.    التأم من الح
ه،  طة  ق والتأمينات المرت  ضد اخطار الح شمل (التأم طة و ات والتأمينات المرت اع لألشخاص ولل ق الم  الح تأم

 الزجاج).  ك قة،  تأم  السطو وال تأم
Personal Fire, Commercial Fire & Allied Lines includes (Fire insurance and the allied perils,
Robbery and theft, Glass insurance)

a.   Fire insurance

حري  ب. التأم ال
ات الُمتعلقة بها).   أجسام السفن وآالتها ومهماتها والمسؤول  ع  اجسام السفن (التأم  ع * التأم

ه). ات الُمتعلقة  حري والمسؤول  ضد اخطار النقل ال حري (التأم ضائع ال  نقل ال * التأم
* Marine Insurance ‐ Hull: (Marine hull, machinery and equipment and related liabilities).
* Marine Insurance ‐ Cargo: (Marine cargo & related liabilities)

b.   Marine  Insurance

ان  ج.  تأم الط
 أجسام   ع ه، التأم ات الُمتعلقة   ضد اخطار النقل الجوي والمسؤول ان وسفن الفضاء يتضمن (التأم  الط تأم
ات  د والمرك ة والمناط  األقمار الصناع  ع ات الُمتعلقة بها، التأم مها وآالتها ومهماتها والُمسؤول  ح الطائرات وما 

ات الُمتعلقة بها). ة وآالتها ومهماتها والمسؤول الفضائ

Aviation & Aerospace insurance Includes (Air cargo & related liabilities, Aviation hull, machinery
and equipment and related liabilities, Satellites, balloons and spaceships and their machinery
and equipment and related liabilities).

c.    Aviation Insurance 

ات األخرى ارات والمرك  د.   تأم الس
   ع ات الُمتعلقة بها، التأم ة والمسؤول ات ال  المرك  ع ات الُمتعلقة بها، التأم ة والمسؤول ات ال  المرك  ع التأم

ه. ات الُمتعلقة  ي والمسؤول  ضد اخطار النقل ال ات الُمتعلقة بها، التأم القاطرات والمسؤول
Land vehicles and related liabilities, Coaches & related liabilities, Land transport cargo & related
liabilities.

d.   Motor and Transportation 
Insurance

ة ة المتنوعةتأم الحوادث الشخص  ضد أخطار الحوادث الشخص Miscellaneous personal accident insuranceAccident Insuranceالتأم

 .التأم الص   الجما  الص  الفردي، التأم  الص  Individual Health Insurance ‐ Group Health Insurance.Health Insuranceالتأم

ن  ات تك ‐ تأم األشخاص وعمل
األموال

‐ Insurance of Persons & Fund 
Accumulation

اة جما   من سنة. أ.    تأم ح جميع فروعه لمدة سنه وأ   اة الجما  الح  ع  Group Life Insurance all types up to one year and over one year.a.   Group Life Insuranceالتأم

اة جما   من سنة. ب. تأم ائتمان ع الح جميع فروعه لمدة سنه وأ   اة ائتمان جما  الح  ع Group Credit Life Insurance all types include "up to 1 Year and over 1 year. b.   Group Credit Life Insuranceالتأم

ط  اة فردي مرت  ج.  تأم ح
الوحدات

ثمارة ومنها األسهم والسندات  أي عدد من الوحدات االس ثمار  ة االس ان  توفر إم الوحدات ال طة   الُمرت منتجات التأم
اة   الح  ع  مضمون العوائد، والتأم الوحدات غ ط  اة الفردي الُمرت  الح  ع تضمن التأم ثمارة، و والصناديق االس

الوحدات مضمون العوائد. ط  الفردي المرت

Insurance plans that provide the option to invest in any number of qualified investments, such
as stock, bonds, mutual funds, and includes individual unit‐linked life without guarantees, and
individual unit‐linked life with guarantees.

c.    Individual Unit‐Linked Life

اة فردي  د.   تأم ح
 مضمون العوائد ومشارك مضمون  العوائد ومشارك غ  مشارك  شمل غ جميع فروعه و اة الفردي   الح  ع  التأم

الوحدات‐ مضمون العوائد. ط  اة فردي مرت  ح  مضمون العوائد‐ تأم الوحدات غ ط  اة فردي مرت  ح العوائد ‐ تأم
Individual Life Insurance all types include "Non‐Participating ‐ Participating Without

Guaranteed Return ‐ Participating With Guaranteed Return").
d.   Individual Life Insurance

خوخة. ه.   التقاعد ات دفعات التقاعد والش  Annuities and Pensions.e.    Annuitiesتغط

ن األموال اة وتك اة. و.  دفعات الح ات الوفاة أو الح احتمال طة   مرت ن األموال والغ ات تك Policies of fund accumulation not linked to life or death probabilities.f.    Fund Accumulationعمل

ة  المؤمن اقتطاعها واالحتفاظ بها.الُمخصصات المال جب ع   الُمخصصات ال
The provisions which the insurer must deduct and maintain to meet the insured's accrued
financial liabilities as per Laws stipulations.

Technical Provisions

ة الُمشتقات المال
ال  ات ذات صلة وتتضمن األش امات أو مؤ متها من موجودات أو ال شتق ق   ة ال امات المال الموجودات أو االل

ط منها. ضات ومشتقات االئتمان أو خل ارات وعقود المقا ة وعقود الخ ل الشائعة منها: العقود اآلجلة والعقود المستق

A financial asset or liability whose value is derived from an underlying asset, liability or related
index. Common forms of derivative instruments include forwards, futures, options, swaps,
credit derivatives or combinations thereof (as applicable).

Derivatives

ثمارات ــح متوقع.االس كة بهدف تحقيق ر ل ال ف األموال أو رأس المال من ق ثمار أو توظ ة اس The act of investing, laying out money or capital by a company with the expectation of profit.Investmentsعمل

ثمرة ما فيها أدوات التحوط األخرى والنقد.الموجودات الُمس ثمارة  ات اس ع الموجودات الُمحتفظ بها لغا مجم
The sum of all assets held for investment purposes, including derivatives or other hedging
instruments and cash.

Invested Assets

امات ذات الصلة.التحوط الموجودات واالل ل المخاطر الُمتعلقة  قة تتضمن تقل ط ثمار  To invest in a manner that reduces the risks related to underlying assets or liabilities.Hedgingاالس

ة المطلوب هامش المالءة المال
 للضمان  لغ األد  لرأس المال وال ات الحد األد ة متطل كة لتلب ل ال ع األموال الواجب االحتفاظ بها من ق مجم

ات مالءة رأس المال. وُمتطل
Funds that the company is required to maintain to fulfill the obligations of the Minimum Capital
Requirement, Minimum Guarantee Fund and Solvency Capital Requirement.  

Solvency Margin

ات الحد األد لرأس المال  المتحدة المركزي.ُمتطل ف اإلمارات العر حددە م ُ ما   جميع األوقات  كة  ل ال ه من ق  المطلوب االحتفاظ  الحد األد
The minimum capital required to be maintained by a company at all times as directed by the
CBUAE.

Minimum Capital 
Requirement  (MCR)

ات مالءة رأس المال متطل
اسها  تم ق لة و  شهرا المق  ع ة والمتوقعة خالل االث ة األعمال الحال كة االحتفاظ بها لتغط  ال جب ع   األموال ال

ار.  االعت ع ة قد تم أخذها  م افة المخاطر ال د من أن  للتأ

Funds that the company must maintain to cover current and projected operations during the
next twelve months, which are measured to ensure that all quantitative risks have been taken
into account.

Solvency Capital Requirement 
(SCR)

لغ األد للضمان الم
قل  ما ال  لة و  شهرا الُمق  ع ة والمتوقعة خالل االث ة األعمال الحال كة لتغط ل ال األموال الواجب االحتفاظ بها من ق

.   المتحدة المركزي أيهما أع ف اإلمارات العر حددە م ُ لغ الذي  ات مالءة رأس المال أو الم عن ثلث ُمتطل

Funds that the company must maintain to cover current and projected operations during the
next twelve months, which is at least one third of the Solvency Capital Requirement or a greater
amount as determined by the CBUAE.

Minimum Guarantee Fund 
(MGF)

ة س  .ُمخصص األقساط غ الُم ان المركز الما ــــخ ب عد تار ات الُممتدة لما  ل للمسؤول  الُمقا مثل ذلك الجزء من قسط التأم ُ ُمخصص األقساط الذي 
Provisions for the premium which represents the portion of the premium corresponding to the
responsibilities extended beyond the date of the statement of financial position.

Unearned Premium Reserves 
(UPR)

ة ُمخصص االخطار غ المنته
  ان المركز الما ــــخ ب عد تار ات الممتدة لما  ل للمسؤول  المقا مثل ذلك الجزء من قسط التأم ُ ُمخصص األقساط الذى 

كة. ــح المستهدف من ال ات المتوقعة والمصارف وال ة الُمطال اف لتغط   ه القسط غ كون ف و

Provisions for the premiums which represent the portion of the premium subsequent to the
financial statement date and where the premium is expected to be insufficient to cover
anticipated claims, expenses and a reasonable profit margin.

Unexpired Risk Reserves (URR)

ة س ات تحت ال ُمخصص الُمطال
ة لم يتم  ل ُمطال ة من  ق امات الُمت ع االل مثل مجم عد، وُ تها  س لغ عنها ولم تتم  ات الُم مثل المطال ُ الُمخصص الذى 

 حدة. ل حالة ع  أساس  تها وع س االنتهاء من 
Provisions representing claims that have been reported but not yet settled. Typically, this is the
sum of the remaining liabilities for each open claim estimated on a case‐by‐case basis.

Outstanding Loss Reserves 
(OSLR)

دة  ات الُمتك ُمخصص الُمطال
لغة (المتحققة) غ الُم

ــــخ  شأنها بتار ة  اف  معلومات  ليغ عنها أو لم يتم الحصول ع  حدثت ولم يتم الت ات ال المطال الُمخصصات الُمتعلقة 
ليغ. الت

Provisions for claims that have been incurred but not yet reported or have not obtained enough
information related to such claims as of the reporting date.

Incurred but Not Reported 
(IBNR)

ات  ة ُمطال س ُمخصص مصارف 
ة  س موزعة أو ُمخصص مصارف 
ات غ موزعة ة ُمطال س ات  ُمطال

ات  ة الُمطال س مثل ُمخصص مصارف  ث  ف إدارتها، ح ال ة وت ل ات الُمستق ُمخصصات مواجهة مصارف الُمطال
ات  ة الُمطال س مثل ُمخصص مصارف  ُ ما  ة ُمحددة، ف  ُمطال لها ع مكن تحم   ف ال ال الموزعة تلك المصارف والت

ة ُمحددة.  ُمطال لها ع مكن تحم  ال  ف األخرى ال ال  المصارف والت  الموزعة إجما غ

Provisions representing future claim expenses and related handling costs. The Allocated (ALAE)
reserve is for expenses and costs that can be assigned to a specific claim. The Unallocated
(ULAE) reserve is for all other overhead expenses and costs that can’t be assigned to a specific
claim.

Allocated Loss Adjustment 
Expense (ALAE) or 
Unallocated Loss Adjustment 
Expense (ULAE)

ا (الُمخصص) الحسا  االحت
ات   جميع الُمطال غ ُ  أن   من سه وع لة األجل أل ن األموال ط ات تك  األشخاص وعمل ة عقود تأم ُمخصص تغط

تواري. حددە اإل ُ ة ووفقا لما  ل الُمستق

Provisions created for long term insurance contracts (Insurance of Persons and Fund
Accumulation operations products more than one year) to cover all future claim liabilities as
determined by the Actuary.

Mathematical Reserve
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