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   قائمة الدخل

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  إيضـــاح 

    

 381,043 317,271  أقساط التأمين  إجمالي

 (256,193) (211,712)  حصة معيدي التأمين من االقساط 

 124,850 105,559  صافي األقساط  

 (4,615) 12,158 )أ(  11 إحتياطي األقساط الغير مكتسبة  (إلى) من / صافي المحول

 120,235 117,717  صافي إيرادات األقساط

 21,399 18,045  مكتسبة عموالت 

 (43,948) (41,464)  عموالت مدفوعة

 1,997 2,989  أخرى 

 99,683 97,287  إيرادات التأمين إجمالي

    

 233,433 316,408  التعويضات المدفوعة  إجمالي

 (194,575) (278,979)  حصة معيدي التأمين من االقساط 

 38,858 37,429  صافي التعويضات المسددة 

 28,845 (994)  مخصص مطالبات تحت التسوية ومخصصات فنية

 تحت التسوية حصة معيدي التأمين في التعويضات 

 (23,453) 7,262  والمخصصات الفنية 

 44,250 43,697  المتكبدة صافى التعويضات 

 55,433 53,590  صافي إيرادات التأمين 

 26,768 22,677 20 بالصافي  -من أنشطة استثمارية إيرادات 

 6,430 4,512 21 بالصافي  -ستثمارات عقارية إ من إيرادات

 30 - 22 إيرادات أخرى 

 88,661 80,779  اإليرادات  إجمالي

 (30,576) (25,706) 23 عمومية ومصروفات إدارية 

 58,085 55,073  عام للربح الصافي 

    

 درهم درهم   

    ربح العام النصيب السهم من 

 0.50 0.48 24 األساسي والمخفف
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 الشامل  قائمة الدخل

 2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم   

    

 58,085 55,073    لعامل ربح الصافي 

    

    اإليرادات الشاملة األخرى

   بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر

العادلة من  أرباح غير محققة على األصول المالية بالقيمة  )خسارة( /    صافي

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  

(71,802) 62,747 

    

 120,832 (16,729)    الدخل الشامل للعام)الخسارة( / إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وإعادة التأمين ش.م.ع.دبي الوطنية للتأمين شركة  
 القوائم المالية
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   المساهمينفي حقوق  اتقائمة التغير

 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

 رأس  
 المال 

إحتياطي  
 قانوني 

إحتياطي  
 إلزامي 

 إحتياطي  
 عام 

احتياطي  
 إعادة التأمين 

إحتياطى القيمة  
العادلة لألصول  
المالية بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 األخرى 
 أرباح  
 مرحلة 

إجمالي  
حقوق  

 المساهمين 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 541,045 63,810 95,110 -  180,000  28,875  57,750  115,500 2019يناير  1الرصيد كما في  
 (86,625) (86,625) - - - - - -   توزيعات أرباح

 (5,809) (5,809) - - - - - - ( 19)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 -  28,875 - - -  (28,875) - - تحويل إلى أرباح مرحلة 

 (92,434) (63,559) - - -  (28,875) - - تعامالت مع المالك 

 58,085 58,085 - - - - - - عام لل الربحصافي 
  محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خاللالصافي األرباح غير  

 62,747 - 62,747 - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 

 120,832 58,085 62,747 - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للعام 

         
 569,443 58,336 157,857 - 180,000 - 57,750 115,500   2019ديسمبر  31الرصيد كما في  

 (40,425) (40,425) - - - - - - ( 26توزيعات أرباح )إيضاح 
 (5,401) (5,401) - - - - - - ( 19)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 (45,826) (45,826) - - - - - - تعامالت مع المالك  

 55,073 55,073 - - - - - - عام لل صافي الربح
 - (1,059) - 1,059 - - - - تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين

  بالقيمة العادلة من خاللتحويل إلى أرباح مرحلة من بيع أصول مالية  
 - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 

 
(8,138) 8,138 - 

محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة  الغير    )الخسارة(  صافي األرباح 
 - - - - اإليرادات الشاملة األخرى من خالل 

 
(71,802) - (71,802) 

 (16,729) 62,152 (79,940) 1,059 - - - - إجمالي )الخسارة( الشاملة األخرى للعام  

 506,888 74,662 77,917 1,059 180,000 - 57,750 115,500   2020ديسمبر  31الرصيد كما في  
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   قائمـة التدفقات النقدية

 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 58,085 55,073  لعامل الربح صافي 

    : على تسويات

 350 325 5 إهالك ممتلكات ومعدات  

 1,847 1,849 6 استثمارات عقاريةإهالك 

 (30) - 22 أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 1,197 844 17 مخصص نهاية الخدمة للموظفين 

 48,953 (38,234)  عقود التأمينمخصص 

 (38,916) 32,342  أصول عقود إعادة التأمين

 (26,768) (22,677) 20 صافي   -إيرادات من إستثمارات 

 (8,277) (6,361)  إيرادات من إستثمارات عقارية 

 36,441 23,161  في رأس المال العامل  ات ريقبل التغي ةالتشغيلالتدفقات النقدية 

    في رأس المال العامل  ات يريالتغ    

 (18,237) 26,617  مدينو تأمينات  

 (1,334) 4,960  أرصدة مدينة اخرى

 21,497 (50,500)  دائنو تأمينات

 (2,553) (7,742)  أرصدة دائنة اخرى

 (12,235) (4,437)  صافي  -أطراف ذات عالقة   المبالغ المستحقة من/ )إلى(

 23,579 (7,941)  الناتجة من األنشطة التشغيلية)المستخدمة في( / النقدية 

 (215) (231) 17 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 23,364 (8,172)  الناتجة من األنشطة التشغيلية)المستخدمة في( /  صافي النقدية

    

    األنشطة اإلستثمارية   التدفقات النقدية من

 (429) (343) 5 ممتلكات ومعدات شراء  

 - (58,893) 7 شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

استبعاد من  بالقيمة    المحصل  مالية  اإليرادات أصول  خالل  من  العادلة 

 - 62,809  الشاملة األخرى 

 32 -  المحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 26,768 22,677 20 صافي  -إستثمارات إيرادات من 

 8,277 6,361  إيرادات من إستثمارات عقارية 

 34,648 32,611  الناتجة من األنشطة اإلستثمارية  صافي النقدية

    

    يالتمويل النشاط التدفقات النقدية من  

 (86,625) (40,425) 26 توزيعات أرباح مدفوعة  

 (86,625) (40,425)   النشاط التمويلي التدفقات النقدية المستخدمة في 

 (28,613) (15,986)  في النقدية وما في حكمها  التغير صافي 

 142,544 113,931  النقدية وما في حكمها في بداية العام

 113,931 97,945 12 النقدية وما في حكمها في نهاية العام 
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 النشاط والشكل القانوني  -1

للتأمين وشركة    الوطنية    ، 1992يناير    6التأمين )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في دبي بتاريخ    إعادةدبي 

 لبنان. -ولها فرع خارجي في بيروت 

  2007لسنة    (6)وذلك وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم    أنواعه التأمين بجميع    إعادة تمارس الشركة كافة أعمال التأمين و

 .شركات ووكالء التأمينالخاص بلدولة اإلمارات العربية المتحدة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين 

المسجل   للتـأميـنالو  يببناية دب  9  و  7الطابق  هو  عنوان الشركة  العربية دبي،  ،  1806، ص.ب  بورسعيد  ،طنية  اإلمارات 

 المتحدة.

 بيان التوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية -2

ً تم إ ة  رالتفسيرات الصادو ن مجلس معايير المحاسبة الدوليةلتقارير المالية الصادرة عالدولية للمعايير ل  عداد القوائم المالية وفقا

الدولية  ع المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  رقم  ون  االتحادي  القانون  أحكام  بشأن  2015لسنة    (2)متطلبات   )وتعديالته( 

التجارية، والقانون اإلب   الخاصة   التأمين  عملياتتنظيم  و  التأمين  إنشاء هيئةب  الخاص  2007لسنة    (6) تحادي رقم  الشركات 

 يتم عرض القوائم المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، مقربة إلى أقرب ألف.   وكالء التأمين.شركات وب

  الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحاليةلمعايير لالتأثير على التطبيق األولي  2-1

الصادرة من    والتفسيرات  الدولية للتقارير الماليةالمعايير  في السنة الحالية، قام مجلس اإلدارة بتطبيق عدد من التعديالت على  

 . 2020يناير  1قبل مجلس المعايير المحاسبة الدولية والتي تسري على الفترة المحاسبية من أو بعد 

 المالية للشركة. اإلفصاحات أو المبالغ المدرجة في هذه القوائمأثر مادي على  التعديالت لتبنيلم يكن 

 
 تاريخ السريان  العنوان  رقم المعيار 

 

المرجعية إلطار العمل المفاهيمي في اإلشارات 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 2020يناير  1

 

 

 تعديالت على اإلشارات المرجعية إلطار العمل المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
التعديالت  تبنت الشركة تعديالت   المرجعية  متضمنة في  الدولية إلعداد  على اإلشارات  المعايير  المفاهيمي في  العمل  إلطار 

المترتبة على المعايير المتأثرة وذلك لتشير إلى   التعديالتتضمنت التعديالت،  .  للمرة األولى في الفترة الحالية  التقارير المالية

ات واالقتباسات من إطار العمل إطار العمل الجديد. ولكن ال تعمل جميع التعديالت على تحديث تلك األحكام المتعلقة باإلشار

إطار العمل التي    وذلك لتشير إلى إطار العمل المفاهيمي المعدل. وهناك بعض األحكام التي تم تعديالها فقط لتوضيح نسخة

المعدل.  المفاهيمي  اإلطار  في  صياغتها  تمت  جديدة  بتعديالت  المعايير  في  التعريفات  تعديل  عدم  لتوضح  أو  إليها    تشير 

  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم    14و    6و    3و    2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  التي تم تعديلها هي  المعايير  

وتفسير لجنة    22و    20و    19و    12و تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم    38و    37و    34و    8و  

 .32-تفسير المعايير
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 بيان التوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية   -2

 الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحاليةلمعايير التأثير على التطبيق األولي ل 2-1

 تاريخ السريان  العنوان  رقم المعيار 

 8رقم  1المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 تعريف األهمية النسبية  و عرض القوائم المالية
 

 2020يناير  1

 

الدولي رقم   المحاسبي  المعيار  الدولي رقم    1تعديالت على  المحاسبي  والمعيار  المالية  القوائم  األهمية    8عرض  تعريف 
 النسبية

 
.  للمرة األولى في الفترة الحالية  8والمعيار المحاسبي الدولي رقم   1تبنت الشركة تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
النسبية في   فهم تعريف  التعديالت على تسهيل  الدولي رقم  عملت  المحاسبي  الغرض منها تغيير مفهوم   1المعيار  ولم يكن 

لية إلعداد التقارير المالية. تم تغيير األهمية النسبية المؤثرة على المستخدمين من "قد تؤثر" األهمية النسبية في المعايير الدو
باإلشارة إلى   8المعيار المحاسبي الدولي رقم تم استبدال تعريف األهمية النسبية في  .إلى "من المتوقع بشكل مناسب أن تؤثر" 

في   النسبية  األهمية  رتعريف  الدولي  المحاسبي  بتعديل  1قم  المعيار  الدولي  المحاسبية  المعايير  قام مجلس  لذلك  باإلضافة   .
لضمان   النسبية  األهمية  عبارة  إلى  تشير  أو  النسبية  األهمية  تعريف  في  المتضمنة  األخرى  المفاهيمية  واإلطارات  المعايير 

 التناسق.
 

 تاريخ السريان  العنوان  رقم المعيار 

 7و  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 إصالح مرجعية سعر الفائدة 
 

 2020يناير  1

 

 7و  9تعديالت إصالح مرجعية سعر الفائدة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تعمل هذه التعديالت على تعديل متطلبات محددة للمحاسبة التحوطية لتستمر على التحوطات المتأثرة خالل فترة الشكوكية قبل 

أو   عناصر  لمرجعية تعديل  القائمة  لإلصالحات  نتيجة  الحالية  الفائدة  معدل  بمرجعيات  المتأثرة  التحوطية  المحاسبة  أدوات 
 معدل الفائدة.

يؤثر  الفائدة.  لمعدل  انكشافات مرجعيتها  على  التحوطية  المحاسبة  تطبق  أنها  بأعتبار  بالشركة  ذات عالقة  التعديالت  تكون 
 ى التحو التالي: تطبيق التعديالت على محاسبة الشركة عل

للشركة معدل مديونية عائم مرتبط باإليبور ولها تدفقعات نقدية تحوطية تستخدم مبادالت معدل الفائدة. تسمح التعديالت  •
إلصالحات  نسبة  التحوطية  النقدية  التدفقات  ومبلغ  موعد  حول  شكوكية  وجود  من  بالرغم  التحوطية  المحاسبة  باستمرار 

 الفائدة.مرجعية معدل 

]العملة    باستخدام  تحوطات قيمتها العادلة  تقوم بقياسقامت الشركة بإصدار ]العملة ب[ مقومة بمديونية بمعدل ثابت والتي   •

معدل   مبادالت  ب[  ]العملة  على  مثبتة  التحوطية  اإليبور.بفائدة  الب[  المحاسبة  باستمرار  التعديالت  كان   تسمح  إذا  حتى 

لمعد التحوط  مرجعية  منفصلمستقبال  بشكل  للتعرف  قابل  غير  اإليبور  ب[  ]العملة  الفائدة  يشمل  ل  ال  االعفاء  هذا  ولكن   .

المخصص يجب أن يستمر الفائدة  لم تعد عناصر    متطلب أن عنصر خطر معدل  إذا  بامكانية قياسه على نحو يعتمد عليه. 

 ، يتم ايقاف العالقة التحوطية. المخاطر قابلة للقياس بشكل موثوق

التي تخضع إلصالحات مرجعية    كة باألرباح أو الخسائر التراكمية في االحتياطي التحوطي للتدفقات النقديةتحتفظ الشر •

النقدية التدفقات  الفائدة فيما يتعلق بموعد ومبلغ  للتدفقات   معدل  المستقبلية  التحوطات  إذا رأت الشركة بأن  التحوطية.  للبنود 

ف إصالحات مرجعية معدل الفائدة، يتم فورا إعادة تصنيف الربح أو الخسارة  نسبة لسبب خال  النقدية لم يعد متوقع حدوثها

 التراكمية إلى الربح أو الخسارة. 

على   جديدة  افصاح  متطلبات  أيضا  التعديالت  رقم  أدرجت  المالية  للتقارير  الدولي  تخضع    7المعيار  التي  التحوطية  للعالقة 
المالية رقم    لالستثناءات للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت على  الجديدة في  9المدخلة بموجب  بيان متطلبات االفصاح  تم   .
 االيضاحات.
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 بيان التوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية   -2

 الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم تسري بعد لمعايير ا 2-2

 الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم تسري بعد: التالية  لمعاييراقامت الشركة في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية بتطبيق 

 

 تاريخ السريان  العنوان  رقم المعيار 

 2022يناير  1 الممتلكات والمباني والمعدات  (  16) الدولي رقم  المحاسبة معيار

 اإليرادات قبل االستخدام المرغوب فيه:  –الممتلكات والمباني والمعدات  - 16 رقم الدولير المحاسبة معيا

توفير قبل  بيعها  من  ايرادات  أي  والمعدات  والمباني  الممتلكات  بنود  تكلفة  من  الخصم  التعديالت  مثال  لالستخدامها  تمنع   ،

قادرا   ليكون  له  الالزم  والشرط  الموقع  إلى  األصل  إحضار  أثناء  التشغيلاإليرادات  قبل   على  من  فيه  المرغوب  النحو  على 

الشركة   تقوم  الخسارة.  أو  الربح  قائمة  في  بها  المتعلقة  والتكاليف  اإليرادات  بتلك  تعترف  الشركة  فإن  لذلك،  ونتيجة  اإلدارة. 

 المخزون.  2رقم   الدولير المحاسبة معيا لتكلفة تلك البنود طبقا   بقياس

هذه   16  رقم  الدولير المحاسبة  معيايحدد اآلن  ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح".  توضح التعديالت أيضا معنى "اختبار  

أو توريد البضائع أو الخدمات للتأجير لآلخرين    كتقييم ما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل قادر على استخدامه في انتاج أو

ة والدخل الشامل اآلخر، يجب على القوائم المالية االفصاح  أو ألغراض إدارية. إذا لم يرد منفصال في قائمة الربح أو الخسار

االيرادادت مبلغ  لألنشطة    عن  انتاج  تمثل  ال  والتي  المنتجة  باألصناف  المتعلقة  الخسارة  أو  الربح  في  المتضمنة  والتكاليف 

 المعتادة للشركة.

الشركة   )أو عنصر على  المرحلة  لألرباح  االفتتاحي  للرصيد  كتسويات  للتعديالت  األولي  للطبيق  التراكمي  باألثر  االعتراف 

 في بداية أو فترة يتم عرضها. حسب االقتضاء(آخر لحقوق الملكية، 

 مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 تاريخ السريان  العنوان  قم المعيار ر

 2022يناير  1 تكلفة الوفاء بالعقود  –العقود المرهقة    37معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تكلفة الوفاء بالعقود  –العقود المرهقة  – 37تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تتضمن   بعقود  الوفاء  تكلفة  بأن  التعديالت  بذلك  تحدد  للوفاء  اإلضافية  التكاليف  مباشرة وهي تشمل  بالعقد  المتعلقة  التكاليف 
العقد ومخصصات التكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقود )مثل مخصصات اإلهالك لعقار أو ممتلكات أو معدات  

 مستخدمة في الوفاء بالعقد(.
الشركة   تقم  لم  التي  العقود  على  التعديالت  التقرير تسري  السنوية إلعداد  الفترة  بداية  في  التزاماتها  بعد وجميع  بها  بالوفاء 

 والتي تقوم فيها الشركة بالتطبيق األولي للتعديالت. عدم إعادة صياغة أرقام المقارنة. 
ل االفتتاحي  للرصيد  كتسوية  للتعديالت  األولي  للتطبيق  التراكمي  باألثر  باالعتراف  الشركة  تقوم  ذلك،  عن  ألرباح وبدال 

 المدورة أو المكونات األخرى لحقوق الملكية، حسب ما يكون مناسبا، في تاريخ التطبيق األولي.
 مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 تاريخ السريان  العنوان  رقم المعيار 

 2022يناير  1 2020-2018دورة  ة الدولير يي امعالتحسينات السنوية لل

التبني للمرة األولى المعايير الدولية   1للتقارير المالية رقم معايير. المعيار الدولي    4التحسينات السنوية التعديالت على  تشمل  
إضافي تخفيف  تمنح  المالية.  بمحاسبة   للتقارير  يتعلق  فيما  األم  الشركة  بعد  األولى  للمرة  متبنية  التي تصبح  التابعة  للشركة 

نتيجة للتعديالت، فإن الشركة التابعة التي تستخدم االستثناء في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   فروقات التحويل التراكمي.
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التي يتم تضمينها    راكمي لجميع العمليات األجنبية بالقيمة الدفترية)أ( يمكنها اآلن أيضا اختيار قياس فروقات التحويل الت  1
المالية للتقارير  الدولية  المعايير  إلى  للتحول  الشركة األم  تاريخ  أساس  األم على  للشركة  المالية  القوائم  يتم عمل  في  لم  إذا   ،

لدمج اإلجراءات ولتأثير مجموعة األعمال ب  تسويات  األم  الشركة  فيها  قامت  التابعة. هناك خيار مماثل  التي  الشركة  حيازة 
المالية رقم    متاح للتقارير  الدولي  المعيار  الذي يستخدم االستثناء في  المشترك  المشروع  المنتسبة أو  المعيار   1للشركة  )أ(. 

رقم   المالية  للتقارير  بتطبيق  9الدولي  بأنه  التعديالت  توضح  المالية.  عدم  %10"اختبار    األدوات  يجب  كان  إذا  ما  لتقييم   "
)المقترضة( والمقرض، يما االعتراف بمطلوبات مالية، فإن الشركة تضمن فقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين الشركة  

لى  في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل الشركة أو المقرض باإلنابة عن اآلخرين. تم تطبيق التعديل بأثر رجعي ع
 غييرات والتحويالت التي حدثت في أو بعد تاريخ التطبيق األول للشركة للتعديل.  الت

 ، يعني لقياس القيمة العادلة في أو بعد تاريخ التطبيق األول للشركة للتعديل.تم تطبيق التعديل بأثر رجعي

 تاريخ السريان  العنوان  رقم المعيار 

 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 عقود التأمين 
 

 2023يناير  1

 

رقم  يقرر   المالية  للتقارير  الدولي  رقم    17المعيار  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  وقياس    17يقرر  لالعتراف  المبادئ 
يحدد المعيار الدولي عقود التأمين.    4وعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويجل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

المالية رقم   التأمين مع سمات بمشاركة مباشرة   17للتقارير  ، تم وصفها كمنهج متغير  نموذج موحد والذي تم تعديله لعقود 
الموحد إذا تم الوفاء ببعض المعايير بقياس االلتزام عن التغطية المتبقية باستخدام منهج تخصيص    يتم تبسيط النموذج  الرسوم.
وهي تقيس    . يستخدم النموذج الموحد االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والوقت والشكوكية للتدفقات التقدية المستقبليةاألقساط

الشكوك تلك  المحاسبيةبوضوح تكلفة  الدولية  المعايير  قام مجلس  المالية    ية.  للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت على  بإصدار 
أجلت    .17التطبيق التي تم التعرف عليها بعد إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    لمعالجة المسائل وتحديات  17رقم  

. وفي نفس الوقت أصدر المجلس  2023يناير    1ارير التي تبدأ في أو بعد  التعديالت تاريخ التطبيق األولي لفترات اعداد التق
)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9تمديد لالستثناء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

الد4 المعيار  المؤقت من تطبيق  المحدد لالستثناء  تاريخ االنتهاء  التي تمدد  المالية رقم  (  للتقارير  الدولي    9ولي  المعيار  في 
 . 2023يناير  1لفترات اعداد التقارير التي تبدأ من أو بعد    4للتقارير المالية رقم 

يتم تطبيق المنهج   بأثر رجعي، ما لم يكون غير عملي، وفي هذه الحالة  17يجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 المعدل بأثر رجعي أو منهج القيمة العادلة. 

 
 تاريخ السريان  العنوان  رقم المعيار 

 1معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

   تصنيف االلتزامات متداولة وغير متداولة

 

 2023يناير  1

 

 تصنيف االلتزامات متداولة وغير متداولة: – 1تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم 
فقط على عرض القوائم المالية في قائمة المركز المالي وليس المبلغ أو وقت    1تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم  تؤثر  

 االعتراف بأي أصل أو التزام أو دخل أو مصاريف أو معلومات يتم االفصاح عنها بخصوص تلك البنود.
التعديالت بأن تصنيف االلتزامات متداولة وغير متداولة يستند على الحقوق القائمة بنهاية فترة اعداد التقرير، وتحدد  توضح  

عدم تأثر التصنيف بالتوقعات بخصوص ما إذا كانت الشركة ستمارس حقوقها لتأجيل سداد المطلوبات وتوضح بأن الحقوق 
ات بنهاية فترة اعداد التقرير وتدخل تعريف التسوية للتوضيح بأن التسوية تشير إلى تكون قائمة إذا كان قد تم االمتثال بالتعهد

 التحويل إلى الطرف المقابل النقد أو أدوات حقوق الملكية أو األصول أو الخدمات األخرى. 
 لتطبيق المبكر.مع السماح با 2023يناير  1يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 

يكون لتطبيق    يتوقع مجلس اإلدارة أن  السماح بالتطبيق المبكر.مازال المجلس بصدد وضع تاريخ سريان التعديالت، ولكن تم  

   في حال نشوء معامالت.القوائم المالية للشركة في الفترات المستقبلية  تأثير علىهذه التعديالت 

  مةملخص السياسات المحاسبية الها  -3

 ياسبالعرف المح 3-1

لكل   المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  قبل  من  المحددة  المقاييس  بإستخدام  المالية  القوائم  إعداد  وايراد  نوع  تم  وإلتزام  أصل 

 في السياسات المحاسبية أدناه. بالتفصيل القياس موضحة أسسومصروف. 
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 ممتلكات ومعدات  3-2

يتم تحميل اإلهالك   في القيمة.  إضمحاللمخصوماً منها مجمع اإلهالك وأية خسائر    التكلفةبيتم تسجيل الممتلكات والمعدات  
 على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات. 

 . يتم استخدام المعدالت اآلتية إلحتساب األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول
 سنوات 

 11 -4 أثاث وتجهيزات 
   3 سيارات

   4 حاسوب جهزة أ

 يتم تحديث تقديرات القـيمة المتبقية، العمـر اإلنتاجـي لكل أصل بحسب الحاجة ولكن على األقل سنوياً.

اإلستبعادات والقيمة الدفترية  يتم تحديد األرباح والخسائر الناجمة عن استبعاد العقارات والمعدات بالفرق بين المتحصل من  
 ضمن "اإليرادات األخرى". الخسارة الربح أو لألصول، ويتم اإلعتراف بها في 

 إستثمارات عقارية 3-3

العقارية  اإلستثمارات  حساب  يتم  األولي،  باإلعتراف  والحقاً  بالتكلفة  أولي  بشكل  العقارية  باإلستثمارات  اإلعتراف  يتم 
الثابت على   القسط  لطريقة  وفقاً  اإلهالك  تحديد  يتم  اإلهالك.  بعد خصم مجمع  التكلفة  بقيمة  التكلفة وتدرج  نموذج  بإستخدام 

 سنة.  40تم تقديره  والذي مدار العمر اإلنتاجي المقدر للعقار

 المملوكة للشركة ال تخضع لإلهالك.  ياألراض

وال يتوقع الحصول على أية  بشكل دائم  أوعند التوقف عن إستخدامها    استبعادهاال يتم إدراج العقارات اإلستثمارية عندما يتم  
مستقبلية   اقتصادية  استبعادهامنافع  عن  نتيجة  ناتجة  أوخسائر  أرباح  أية  أو  .  يتم تكهين  عقارية  إستثمارات  أية  إستبعاد 

 اإلستبعاد.التكهين أو سنة  ياإلعتراف بها فى قائمة الدخل ف 

 .خبير مستقل وذلك ألغراض اإلفصاح فقط من قبل تم تحديدها يالقيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

 اإلعتراف باإليرادات  3-4

المالي الدوليقامت الشركة بتطبيق   التقرير  العمالء" (  15رقم )  معيار  الدولييضع  .  "العقود مع  المالي  التقرير  رقم    معيار 
نموذج موحد شامل من خمسه خطوات للكيانات، وذلك إلستخدامها في المحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود مع   (15)

 العمالء. 

 تحديد العقد مع العميل. •
 تحديد اإللتزامات الواجبة األداء في العقد؛  •
 ؛ تحديد سعر الصفقة •
 تخصيص سعر الصفقة إلى اإللتزامات الواجبة األداء في العقود؛ •
 حقق اإليراد عند )أو كما( يفى الكيان باإللتزام واجب األداء. يت •

أثر   أن  إلى  الشركة  الدولي توّصلت  المالي  التقرير  الماليةغير جوهري  بص    (15رقم )  معيار  القوائم  للشركة كما في    على 
من إيراداته يتوافق مع المعيار الدولي  كبيراً  حيث أن جزءاً  ،2018يناير  1في  في تاريخ التطبيق األوليكما تاريخ التقرير و 

 ". عقود التأمين"  (4)للتقارير المالية رقم 

 األقساط  إجمالي

 بعد قبول مخاطر التأمين.له التأمين للمؤمن  وثيقةكإيراد عند إصدار التأمين  وثائقورسوم األقساط  إجماليب اإلعترافيتم 

 التأمين إعادةن مالعمولة 

العموالتا  تأجيلبمبدئيا  الشركة    تقوم أرباح  بإستثناء  المكتسبة  كإيراداتو   لعمولة  فترة  تدرج  مدى  إثبات الوثيقة  على  يتم   .

 عند السداد.   أرباح العموالت
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  -3

 )تابع( اإلعتراف باإليرادات 3-4

 إيرادات الفائدة 

 ووفقاً لألساس الزمني لألداة  أساس اإلستحقاق مع األخذ في اإلعتبار معدل الفائدة الساري    علىيتم اإلعتراف بإيرادات الفائدة  
 عندما يستحق. 

 إيرادات اإليجار

 يتم اإلعتراف بإيرادات إيجار العقارات اإلستثمارية وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 باح توزيعات األر

 . إستالم التوزيعات يالحق فباإليراد الناتج عن التوزيعات عندما يتم إقرار  اإلعترافيتم 

 المطالبات  3-5

بها    والمصروفات  الفعلية  المطالبات  ىعل  ملت شت  المطالبات العام والمرتبطة  خالل  مخصص  ،  المدفوعة  في  والحركة 
 بها في وقت تسجيل المطالبات. اإلعترافتكاليف المطالبات يتم . المطالبات تحت التسوية

  المخلفات الحصول على    يبالحق ف  اإلعترافبالنسبة للمطالبات التي تتعلق بتعويضات غير متعلقة بتأمين السيارات فإنه يتم  
 .  د تسجيل المطالبةنع بالحق اإلعترافعند الوقت الفعلي للسداد أما بالنسبة لتعويضات تأمين السيارات فإنه يتم 

حتى   تسويتها  يتم  لم  لكن  عنها،  اإلخطار  تم  التي  للمطالبات  المقدرة  المبالغ  قيمة  التسوية  تحت  المطالبات  ويمثل مخصص 
 حدة. ، على أساس تقدير كل حالة على المركز الماليتاريخ 

ب الخاص  الجزء  التسوية    إعادةأما  تحت  المطالبات  تجاه  تصنيفهالتأمين  التأمينك  فيتم  معيدي  عقود  ضمن    أصول  وتظهر 
 . قائمة المركز الماليالمتداولة في   األصول

 اإلبالغ عنها مخصص المطالبات التى حدثت ولم يتم  3-6
 المطالبات  يصافعلى    اً بناء  الماليقائمة المركز  تاريخ    يعنها ف  اإلبالغحدثت ولم يتم    يمخصص للمطالبات الت  تكوينيتم  

المصدرة من  للوائح الخاصة بشركات التأمين و  وفقاوذلك  باإلعتماد على التقديرات اإلكتوارية من قبل خبير اكتواري مستقل  
 قبل هيئة التأمين باإلمارات العربية المتحدة.  

 تسوية الخسائر الغير مخصصة  مصروفاتمخصص  3-7
تا  لمصروفاتمخصص    تكوينيتم   في  وذلك  محددة  بمطالبات  ربطها  يمكن  ال  والتي  الغير مخصصة  الخسائر  ريخ  تسوية 

صة بشركات ذلك وفقا للوائح الخارية من قبل خبير اكتواري مستقل وبالإلعتماد على التقديرات اإلكتوا  قائمة المركز المالي
  المتحدة.المصدرة من قبل هيئة التأمين باإلمارات العربية التأمين و

 اإللتزام كفايةإختبار مدى  3-8
اإللتزام المترتب عليها في   كفايةكافة اإللتزامات التأمينية المعترف بها بما فيها مطالبات التعويضات يتم إجراء اختبار مدى  

النقدية   التدفقات  لكل  الحالية  التقديرات  مقارنة  يتضمن  وهذا  تقارير.  إصدار  فترة  كل  لتلك  التعاقدية  تاريخ  المصاحبة 
والقيم   النقدية    الدفتريةاإللتزامات  التدفقات  تقديرات  بها.  المتوقعة  التعاقدية  المرتبطة  التعويضات  تكاليف  والمغطى تتضمن 

يتم تحميله فوراً على قائمة الدخل بواسطة تكوين مخصص للخسائر   الدفتريةف آخرين. أي انخفاض في القيم  امنها من أطر
  االلتزام. كفايةالناتجة عن اختبار مدى 

  األقساط الغير مكتسبة يإحتياط 3-9
بفترة التأمين  التأمين، والتي ترتبط    إعادة  المكتسبة منقساط  األ   بإجمالييمثل الجزء الخاص    األقساط الغير مكتسبة  إحتياطى

وفقاً للفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي وحتى تاريخ استحقاق تحسب بنسب  والالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي  
على الحسابات االكتوارية المأخوذة من الخبير االكتواري المستقل بالتوافق مع القوانين المالية لشركات التأمين   بناءً  الوثيقة

 ة.ربية المتحدمن هيئة التأمين في االمارات العالصادرة 
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 إحتياطي المخاطر غير منتهية الصالحية 3-10

إحتياطي   بينيمثل  الفرق  الصالحية  منتهية  غير  للمطالبات   المخاطر  المتوقعة  والقيمة  المكتسبة  غير  األقساط  مخصص 

بناًء على الحسابات في تاريخ اعداد التقرير  الصالحية    للفترات غير المنتهية لوثائق التأمين السارية  والمصروفات التي تعزى

 من هيئة التأمين. التوافق مع القوانين المالية لشركات التأمين الصادرة االكتوارية المأخوذة من الخبير االكتواري المستقل ب

 أقساط إعادة التأمين  3-11

أقساط   احتساب  الغير    الوثائقيتم  الجزء  احتساب  ويتم  مباشرة،  تأمينات  كأقساط  المحاسبية  الفترة  نفس  تأمينها خالل  المعاد 

 مكتسب وفقاً لإلتفاقيات التي تمت مع شركات إعادة التأمين خالل العام. 

 التأمين  إعادة أصول 3-12

قد    األصول  هقائمة مركز مالي. وتعتبر هذتاريخ كل    يف  التأمين  إعادةد  من عقو  ستردادالقابلة لإلالمبالغ    إضمحالليتم تقييم  

إن   ،بها  يالمبدئ  اإلعترافوقع بعد    ذلك نتيجة لحدث  ىعل  ما كان هناك دالئل موضوعية  إذا  ةالقيم  يف  لإلضمحاللتعرضت  

الحدث المستحقة وإن  القيم  قد التسترد كل  التى    قد يكون  الشركة  المبالغ  بدقة على  قياسه  أثر يمكن   حصل عليهاتسوف  له 

 التأمين.  يالشركة من معيد

 المالية  األدوات 3-13

 االستبعاد األولي و والقياس االعتراف أ(

ً   عندما تصبح الشركة  الماليةواإللتزامات  األصول  ب  عترافيتم اإل مبدئيا    ويتم قياسها  لألداة المالية  األحكام التعاقدية  في   طرفا
 تقاس ، والتي الربح أو الخسارة  من خالل المدرجة بالقيمة العادلة ستثناء تلكإب، المعامالت باإلضافة إلى تكاليف بالقيمة العادلة

 ً تلتزم    وهو التاريخ الذيالعملية    في تاريخ  المالية  لألصول  والمبيعات العادية  المشترياتب  عترافاإليتم  .  بالقيمة العادلة  مبدئيا
 .ل )تاريخ اإلتجار على سبيل المثال(األص بشراء أو بيع شركةفيه ال

 األصول   يتم تحويل  عندما  أو  المالية  األصول  النقدية منتدفقات  لل  الحقوق التعاقدية  يتنته  عندما  األصول المالية  يتم استبعاد
 يتم إستبعاد اإللتزام المالي عند انتهائه.   .والمكافآت كبيرةالمخاطر الجميع المالية و

 التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية ب(

 لغرض القياس الالحق، تقوم الشركة بتصنيف أصولها المالية إلى الفئات التالية: 

I. األًصول المالية بالتكلفة المضمحلة 

 المالية التي:  األصول هي  المضمحلةاألصول المالية بالتكلفة  

 ؛  تدفقات نقدية تعاقدية باإلحتفاظ بهم بهدف الحصول على الشركة  تقوم -
دفعات ألصل الدين والفائدة على تكون  التي  وحددة للتدفقات النقدية  تظهر في تواريخ مشروط تعاقدية  التي تتمتع ب -

 المبلغ األصلي المستحق.

قياس األصول   يتم  المبدئي،  قيابعد اإلعتراف  تم  بالتي  المسها  الإة بضمحلالتكلفة  الفائدة  مخصوما منها فعلية  ستخدام طريقة 
ً أثر الخصم عندما ال يكون  تجاهليتم و مخصص انخفاض القيمة  .جوهريا

المتداولة، فيما عد   هذه األًصول   يتم إدراج التقرير فيتم    منشهر    12ا التي تستحق بعد أكثر من  ضمن األصول  نهاية فترة 
 تصنيفها كأصول غير متداولة. 

ومعظم   النقدية ومافي حكمها، مستحق من األطرف ذات العالقة   الودائع القانونية،  المالية بالتكلفة المضمحلة تشمل  األصول

 األرصدة المدينة األخرى. 
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 الالحق لألصول المالية )تتمة(التصنيف والقياس  ب( 

II . األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

األسهم   في  اإلستثمارات  الدينتصنف  األولي    وسندات  اإلعتراف  الشاملة األخرى. عند  اإليرادات  العادلة من خالل  بالقيمة 

أداة على حدة(   أساس كل  فيه )على  اختيار ال رجعة  إجراء  للشركة  اإلستثمارات في األسهم  كاإلستثمارات    لتصنيفيمكن 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات    نيفالتصبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يسمح  واستثمارات الدين  

 الشاملة األخرى إذا كانت اإلستثمارات في األسهم محتفظ بها للتداول.  

 القيمة العادلة قياس

في   المدرجة  األسهم  أسعار  إلى  بالرجوع  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  منظمة،  مالية  أسواق  في  تداولها  يتم  التي  اإلستثمارات 

قائمة المركز المالي. يتم قياس االستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة بالقيمة  تاريخ  البورصة عند ختام األعمال في  

 الملحوظة والغير ملحوظة. لمستثمرل المالية بياناتالو ار معلومات السوقمع األخذ بعين اإلعتبالعادلة، 

 األرباح والخسائر الناتجة عن القياس الالحق 

يرادات الشاملة  بالقيمة العادلة من خالل اإلستثمارات  لإل  التغير في القيمة العادلة  من  الناتجةر  ئالخساو  رباحعتراف باأليتم اإل

بالقيمة العادلة من خالل  ستثمارات  إلل احتياطي القيمة العادلة ضمن  يتم ذكرها، واألخرى  ةالشامل  يراداتإلاقائمة  في  خرى  األ

األاإل الشاملة  الملكية  خرىيرادات  حقوق  تصنيفال    األصول  استبعاد  يتم  عندما  .ضمن  اعادة  الخسائر   رباحاأل  يتم  أو 

بها    المتراكمة شاملة  إكالمعترف  تصنيفها  يتم  لكن  و  الدخل   قائمة   إلى   الملكيةحقوق    احتياطيمن    ىخرأيرادات    ى لإإعادة 

 . المرحلةرباح األ

 التصنيف والقياس الالحق لإللتزامات المالية ج(

 الدائنة األخرى.   األرصدةمعظم واألطراف ذات العالقة  إلىالمبالغ المستحقة تشمل اإللتزامات المالية 

 بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.   المستهلكةيتم قياس اإللتزامات المالية الحقاً بالتكلفة 

 إضمحالل قيمة وعدم تحصيل األصول المالية  د( 

المخصصات بخسائر  باإلعتراف  الشركة  بالقيمة   تقوم  المقاسة  غير  التالية  المالية  األدوات  على  المتوقعة  اإلئتمان  لخسائر 
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 أصول مالية عبارة عن أدوات دين •
   صادرةعقود ضمانات مالية  •
   صادرةالتزامات قروض  •

 ملكية.لم تقم الشركة باإلعتراف بأي خسائر إضمحالل مقابل أدوات حقوق 

لفترة العمر، باستثناء تلك األدوات المالیة خسائر اإلئتمان المتوقعة  مخصص الخسارة بمبلغ يعادل قیمة    بقياستقوم الشركة  

 12لمدة  خسائر اإلئتمان المتوقعة  التي لم تزيد مخاطر االئتمان بشكل كبیر منذ اإلعتراف بها األولي، في حین يتم قیاس قیمة  

 شهر.

عن األحداث االفتراضية على أداة  خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة  شهراً جزءاً من    12لمدة  خسائر اإلئتمان المتوقعة  تعتبر  

 شهًرا بعد تاريخ التقرير. 12مالية ممكنة خالل 
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 )تابع( إضمحالل قيمة وعدم تحصيل األصول المالية  د( 

 اإلئتمان المتوقعة قياس خسائر

 خسائر اإلئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. يتم قياسها على النحو التالي: 

األصول المالية التي ال تضمحّل فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لكافة أوجه القصور النقدي )أي   •

 المستحقة للجهة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها(.الفرق بين التدفقات النقدية 

األصول المالية المضمحلّة قيمتها في تاريخ التقرير: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  •

 المستقبلية المقدرة.

للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة في حالة سحب   التزامات القروض غير المسحوبة: كالقيمة الحالية •

 االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها.

 عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض الحامل ناقص أي مبالغ تتوقع الشركة استرداده. •

 مقاصة األدوات المالية  هـ(

بشرط وجود حق قانوني    قائمة المركز المالياألصول واإللتزامات المالية وإظهار القيمة الصافية في  يتم عمل مقاصة بين  

بإجراء مقاصة للمبالغ المحددة وذلك عند وجود نية للتسوية على أساس المبلغ الصافي أو لتحويل األصول إلى نقد وتسوية  

 اإللتزامات في وقت واحد.  

 الخاصة بعقود التأمين اتالتأمين دائنوو مدينو 3-14

إدراج إالتأمين  دائنوو  مدينو  أرصدة  يتم  عند  يتضمو  ستحقاقها.ات  وإلى    نهذا  من  المستحقة  التالمبالغ    إعادة و  مينأسماسرة 

 حاملي عقود التامين. والتأمين 

مؤشر    إذا أي  القيمة    ، اتالتأمين  مدينوقيمة    إلضمحاللوجد  الشركة  خسائر  و  ات التأمين  يمدينلالدفترية  تخفض  تدرج 

 قائمة الدخل.  يف اإلضمحالل

 الموظفين تعويضات  3-15

 مزايا الموظفين قصيرة األجل

في غضون   المستحقة  )تلك  األجل  قصيرة  الموظفين  مزايا  بتكاليف  اإلعتراف  مثل   12يتم  الخدمة  تقديم  يتم  أن  بعد  شهراً 

 .والمكافآت( في الفترة التي يتم تقديم الخدمة وال يتم خصمهازات المدفوعة واإلجازات المرضية اإلجا

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  القوائم المالية يتم عمل مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين لكامل المبلغ المستحق للموظفين لفترات خدمتهم حتى تاريخ  

 وفقا لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة وكما يعتبربند منفصل ضمن اإللتزامات غير المتداولة. 

ويستند الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب للموظف ومدة الخدمة، واإلنتهاء من فترة الخدمة كحد  

ت العربية المتحدة. وتدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة أدنى كما هو محدد في قانون العمل لدولة اإلمارا

   الخدمة.
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 المعامالت بالعمالت األجنبية  3-16
األصول   المعاملة.  تاريخ  في  السائد  الصرف  سعر  بإستخدام  اإلمارات  درهم  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تترجم 

عن  وا الناتجة  الفروق  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  السائد  الصرف  بسعر  تترجم  األجنبية  بالعمالت  النقدية  إللتزامات 

 الترجمة يتم اإلعتراف بها ضمن قائمة الدخل. 

باستخدام سعر الصرف السائد في  ال يتم إعادة ترجمة البنود غير النقدية في نهاية العام ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )تترجم  

القيمة   تحديد  تاريخ  في  الصرف  بسعر  تترجم  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  النقدية  غير  البنود  بإستثناء  المعاملة(.  تاريخ 

 العادلة. 

 األصول الغير مالية إضمحالل 3-17

شر على  يكون هنالك أي مؤ  مركز مالي أو عندمالشركة في تاريخ كل قائمة  الغير مالية ل  صولأل لالدفترية  القيم  يتم مراجعة  

بخسائر   اإلعترافسترداد، ويتم  يتم تقدير قيمة األصل القابلة لإلفك مؤشر على ذلك  كان هنا  إذا ة  وفي حال  .القيمة  إضمحالل

القيمة    اإلضمحالل تزيد  أو  لالدفترية  عندما  نقدية  ىعل   هقدرتألصل  تدفقات  لإل  تحقيق  القابلة  قيمته  ويتم عن  هذا  سترداد. 

المحمّ   الدخل.  قائمةالقيمة ضمن    إضمحاللبخسائر    اإلعتراف اإلضمحالل  إ يتم عكس  تجل  القابلة  ذا  النقد  توليد  وحدة  اوز 

 . الدفتريةسترداد قيمته لإل

 التأجير التشغيلي  3-18

يحتفظ بموجبها  التي  التأجير  بالجزء    عقود  و  األكبرالمؤجر  مخاطر  علمن  تصنيفها  يتم  الملكية  تأجير  أ  ىمنافع  عقود  نها 

بموجبالمدفوعات  ب  اإلعترافيتم    تشغيلي. الدخل  تشغيلي  التأجير  العقود    المستلمة  قائمة  ً ذلك ووضمن  القسط  ل  فقا طريقة 

 العقد. مدى فترة ىالثابت عل

 النقدية وما في حكمها  3-19

وأرصدة الودائع الثابتة ذات تواريخ  الدفترية  تتضمن النقدية وما فى حكمها النقدية بالصندوق، الودائع تحت الطلب، الحسابات  

 قل من ثالثة أشهر والغير مرهونة.استحقاق أ

 المحتملة واألصول المحتملة  اإللتزاماتالمخصصات،  3-20

ناتج   حالي  إلتزام  وجود  عند  بالمخصصات  اإلعتراف  خارجي  يتم  تدفق  عليه  يترتب  قد  الغالب  وفي  ماضية  أحداث  عن 

بشكل موثوق فيه. التوقيت أو كمية التدفق ال تزال غير مؤكدة. إلتزام  تقديرها  يمكن  االقتصادية من الشركة ومبالغ    للموارد

 .حالي ينشأ من وجود إلتزام قانوني أو إيجابي والذي نتج عن أحداث سابقة

قياس   في يتم  األكثر موثوقية  المتاحة  األدلة  إلى  استناداً  الحالي،  اإللتزام  لتسوية  المطلوبة  المقدرة  النفقات  في  المخصصات 

حيث يتم تحديد وجود عدد من اإللتزامات المماثلة،   تاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة باإللتزام الحالي.

إلى تدف إلى  واحتمال أن تكون هناك حاجة  المخصصات  النظر في فئة اإللتزامات ككل. يتم خصم  التسوية من خالل  ق في 

 .جوهريةقيمها الحالية، حيثما تكون القيمة الزمنية للنقود 

ب اإلعتراف  تسديد  يتم  وأي  بإلتزام  من  الشركة  تكون  متعلق  فرضي  بشكل  كأصل  متأكدة  ثالث  من طرف  تحصيله  إمكانية 

 مة هذا األصل قيمة اإللتزام المتعلق به. لكن ال يجب أن تفوق قي منفصل

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

 داً، ال يتم اإلعتراف بأي التزامفي تلك الحاالت التي يعتبر فيها تدفق ممكن للموارد اإلقتصادية نتيجة لإللتزامات الحالية وار

 .في سياق عملية تجميع األعمال إال إذا كان من المفترض

 .يتم إعتبار التدفقات الممكنة من المنافع اإلقتصادية للشركة والتي ال تستوفي معايير اإلعتراف باألصل كأصول محتملة
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  -3

 حقوق الملكية، االحتياطيات وتوزيعات األرباح  3-21

 . الصادرةلألسهم رأس المال القيمة االسمية يمثل 

 ( من اإليضاحات حول القوائم المالية. 16و) (15), (14التفاصيل األخرى لإلحتياطيات موضحة في اإليضاحات رقم )

 المرحلة للسنوات السابقة والسنة الحالية. والخسائر جميع األرباح  المرحلة األرباحتشمل 

الدائنة األخرى للمساهمين المستحقة األرباح توزيعات  تدرج الموافقة في   عندما في األرصدة  العمومية تتم  الجمعية  اجتماع 

 .التقريرقبل تاريخ 

 التقديرات المحاسبية واألحكام المستخدمة في تطبيق السياسة المحاسبية 3-22

إلتزامات،  ال األصول،  وقياس  االعتراف  على  كبير  تأثير  لها  التي  واالفتراضات  التقديرات  حول  ادناه  الموضحة  معلومات 

 مصروفات. قد تكون النتائج الفعلية مختلفة إلى حد كبير.إيرادات و

ومخصص األقساط  صة  ومخصص نفقات تسوية الخسائر الغير مخصالمطالبات المعلقة والمطالبات التي لم يتم اإلبالغ عنها  

 الغير مكتسبة

( النهائي  اإللتزام  عنهاتقدير  اإلبالغ  يتم  لم  التي  والمطالبات  المعلقة  الغير   المطالبات  الخسائر  تسوية  نفقات  ومخصص 

عقود التأمين هي من أكثر التقديرات المحاسبية التي تقوم ومخصص األقساط الغير مكتسبة ل( الناجمة عن مطالبات  مخصصة

الشركة أهمية. هذه التقديرات يتم مراجعتها وتحديثها بإستمرار، والتسويات الناجمة عن هذه المراجعة تنعكس في قائمة بها  

الحالية  التطورات  لتأثير  وفقاً  تحديثها  بعد  السابقة،  الخبرة  على  القائم  األساسي  اإلفتراض  على  تعتمد  العملية  هذه  الدخل. 

 ، وهو أساس مناسب لتوقع األحداث المستقبلية. ابات اإلكتوارية()متضمنة الحس واإلتجاهات المحتملة

 تصنيف اإلستثمارت العقارية والمرتبطة بحكم القيمة العادلة 

تقوم الشركة بعمل تقديرات لتحديد ما إذا كانت العقارات مؤهلة لتكون استثمارات عقارية طبقاً لتوجيهات المعيار المحاسبي 

غير هام ومصنف وفقاً لذلك مشغول من قبل مالكه    إذا كان هناك أي عقار  فيما العقاري" للنظر  ( "اإلستثمار  40الدولي رقم )

 .كإستثمار عقاري

عائد اإليجار  يتم تقدير القيمة العادلة لإلستثمار العقاري من قبل مثمن عقاري مستقل ألغراض اإلفصاح آخذاً بعين اإلعتبار  

هذا التقدير تم تقريره بالنظر إلى سعر اإليجار في السوق ومتوسط عائد اإليجار. وكانت القيمة العادلة  .  فقط )طريقة اإليراد(

 وافر المعلومات.تعتمد على عوامل السوق وت

 الغير مدرجة  األوراق المالية

وقيمة صافي  ألرباح  اتقنيات متعددة    إلى  مستقل باإلستناد  مثمنتم حساب األوراق المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة من قبل  

المستقل بعين اإلعتبار معلومات السوق المتاحة   مثمنآخذ الللوصول إلى القيمة العادلة المقدرة لهذه االستثمارات.  األصول  

تم ذكر مزيد . قد تختلف النتائج الفعليّة بشكل كبير.  الغير متاحة عن المستثمرالمالية  لشركات عامة مماثلة وبعض المعلومات  

 . 7ت في إيضاح من المعلومات حول استخدام التقديرا

 المشكوك في تحصيلها  مخصص الديون

صدار تقرير وذلك من خالل تقييم مدى إتقوم اإلدارة بمراجعة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في تاريخ كل فترة  

و التأمين  مدينو  استرداد  التأمين.إإمكانية  و  دادلالستر  لقابلیةا  تقییم  يتم،    لتأمینا   غیر  للمدينین  بالنسبة  عادة   ء نشاإ  يتم، 

 . 9  قمر لمالیةا يررللتقا لیةولدا لمعايیرا منهجیة  بموجب لمبسطا  للنهج فقاً و تلمخصصاا
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 التقارير القطاعية  3-23

 ً دارة على تقارير معلومات اإل  ة يعاقطالتقارير ال  أرباح  تعتمد"قطاعات التشغيل"  (  8)  لمعيار التقارير المالية الدولية رقم   طبقا

والت ب  يالداخلية  التشغيلإتراجع  القرار  صانع  بواسطة  الشركة    القياس سياسات    .يالرئيس  ينتظام  طريق  عن   المستخدمة 

ً للتقارير القطاعية   ة. في قوائمها المالي نفسها المستخدمة هي (8)لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  طبقا
 

 ودائع قانونية  -4
 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 10,000 10,000 ، اإلمارات العربية المتحدةمودعة في بنك محلي بدبي ودائع 

الود الائع  تمثل  بدبيالقانونية  محلي  بنك  في  المتحدةمودعة  العربية  اإلمارات  و  ،  لصالح  مرهونة  االقتصاد  وديعة  زارة 

للمادةخطيطوالت وفقاً   ،  ( )   (42رقم  رقم  اإلتحادي  القانون  هيئة  بشأن  2007  لسنة  (  6من    عمليات تنظيم  و  التأمين  إنشاء 

 .خطيطبشأن شركات ووسطاء التأمين. ال يمكن سحب هذه الودائع دون أخذ موافقة مسبقة من وزارة اإلقتصاد والت التأمين

 ممتلكات ومعدات  -5

 اإلجمــالـي  معـدات كمبيوتر  سيــــارات   أثـاث وتـركيبات  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

     

     التكلـفـــة 

 5,931 3,724 723 1,484 2020 يناير 1كما في 

 343 225 - 118 إضافات  

 (4) - - (4) خالل العام استبعادات

 6,270 3,949 723 1,598 2020ديسمبر  31كما في 

     

     التراكمي اإلهــــالك 

 5,367 3,510 405 1,452 2020يناير  1كما في 

 325 141 140 44 المحمل خالل العام 

 (4) - - (4) خالل العام استبعادات

 5,688 3,651 545 1,492 2020ديسمبر  31كما في 

     القيمة الدفترية  صافي

 582 298 178 106 2020ديسمبر  31كما في 

     

     التكلـفـــة  

 6,503 4,126 375 2002 2019يناير  1كما في 

 429 42 375 12 إضافات  

 (1,001) (444) (27) (530) خالل العام استبعادات

 5,931 3,724 723 1,484 2019ديسمبر  31كما في 

     
     التراكمياإلهــــالك 

 6,016 3,743 329 1,944 2019يناير  1كما في 

 350 210 103 37 المحمل خالل العام 

 (999) (443) (27) (529) خالل العام استبعادات

 5,367 3,510 405 1,452 2019ديسمبر  31كما في 

     القيمة الدفترية   صافي

 564 214 318 32 2019ديسمبر  31كما في 
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 إستثمارات عقارية  -6

  ات شرك  موه لتقييم العقاري ذ م مخدمات ال  وأنيتلالستشارات العقارية ذ م م    الند ستيرلينجقامت    ، 2020ديسمبر    31في  
مليون درهم على    140.29مليون درهم    140.04غ  مبلبستثمارات العقارية  لإل  العادلة  قيمةال تقييم، بتقدير  بال  مختصةمستقلة  
للتقييم العقاري ذ م مقامت شركة    :2019)التوالي     ات شرك  موه ريل بوينت لالستشارات العقارية ذ م م وطواحين الهواء 

مليون درهم على    139.8مليون درهم    138.68غ  مستقلة مختصة بالتقييم، بتقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية بمبل
الزيادة في القيمة الرأسمالية    ألغراضيتم اإلحتفاظ بالعقار  .  والخبرة المهنية ذات الصلة   تالمؤهالب  المثمنون  يتمتع  .(التوالي

األعمال إلستخدامها في    اتمن هذه العقار  (%9:  2019% )10   غير مؤثرة بنسبةتشغل الشركة مساحة    .التأجير  وألغراض
 . التجارية الخاصة بها

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ماليةال صولاأل -7

تجميع   للقيمة المقاسة  المالية    األصوليتم  الهرمي  التسلسل  من  مستويات  ثالثة  إلى  المالي  المركز  قائمة  في  العادلة  بالقيمة 
لقيمة العادلة، على  العادلة. يتم تحديد هذه المجموعات على أساس أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس ا

 النحو التالي: 

 . لألصول المتماثلة: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة 1المستوى  •

المستوى  2المستوى   • في  والمتضمنة  المدرجة  تلك  المدخالت غير  يتم رصدها    1:  اإل  لألصولوالتي   ، لتزاماتأو 
 )أي مشتقة من األسعار(. سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر 

المدخالت  3المستوى   • قابلة    اإللتزاماتأو    لألصول :  الملحوظة )مدخالت غير  السوق  بيانات  على  تستند  والتي ال 
 للرصد(. 

 تم تصنيف القيم العادلة لألصول المالية إلى هذه المستويات الثالث على النحو التالي: 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإليضاح 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      2020ديسمبر  31

 324,701 - - 324,701 )أ( اإلستثمارات في األوراق المالية المدرجة  

 42,853 42,853 - - )ب(  مدرجة* الألوراق المالية غير اإستثمارات في 

 59,328 - - 59,328  استثمارات في سندات الدين 

 426,882 42,853 - 384,029  القيمة العادلة صافي 

      2019ديسمبر  31

 435,717 - - 435,717 )أ( اإلستثمارات في األوراق المالية المدرجة  

غير   المالية  األوراق  في  اإلستثمارات 

 مدرجة* ال
 )ب( 

- - 66,883 66,883 

 502,600 66,883 - 435,717  صافي القيمة العادلة  

 . الشركة وذلك لمصلحة ومنفعة األطراف ذات العالقة قبل محتفظ بها منغير المدرجة   األوراق المالية  نإ *

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   التكلفة 

 105,721 105,721 يناير 1كما في 

   

   التراكمي  هالكاإل

 29,822 31,669 يناير 1كما في 

 1,847 1,849   العام المحمل خالل 

 31,669 33,518 ديسمبر  31كما في 

   

 74,052 72,203 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في 
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 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )تابع(   األصول المالية -7

 .الشركة بشراء أسهم مدرجة  لم تقوم  ،خالل العام)أ( تم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار التداول في تاريخ التقرير. 

 

: ثالث  2019)  2020ديسمبر    31كما في    ينتلشركتابعة    المتداولة إستثمارات في األوراق المالية غير  لدى الشركة    )ب(  

 األصول وصافي قيمة من قبل مقيم مستقل اعتماداً على التقنيات المتعددة لألرباحإلستثمارات  العادلة ل تم تقييم القيمة  شركات(

  التي يمكن الحصول عليها   من خالل تقييم التقنيات  استخدم بيانات السوقب  (وصافي قيمة األصول  المتعددة لألرباح:  2019)

معلومات الغير قابلة للرصد من مستثمر غير عام. حيث  ال  واستخدم  عوامل خصم معينةوالعامة القابلة للمقارنة    الشركاتمن  

استخراج القيمة العادلة لهذه األوراق المالية غير المدرجة من أخر  فقد تم  ،  ليست متاحة للعامةأن أحدث المعلومات المالية  

   (.2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالقوائم المالية  :  2019) 2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  مالي مدقق تقرير

كما  المستثمر فيها    الشركاتفي حال كانت المعلومات عن   قد تكون مختلفة  المتداولة األوراق المالية غير  أن هذه    اإلدارةعتقد  ت

لإلستخدام  2020ديسمبر    31في   المتاحة.    .متاحة  المعلومات  باعتبار  تقدير  أفضل  العادلة  القيم  هذه  إدراج  تم  وقد  تعتبر 

التعامل مع هذا التقدير على  ، لذلك، تم  الهرمية  من تسلسل القيمة العادلة  3هذه تحت المستوى    غير المتداولة  األوراق المالية

   .جوهريأنه 

 األول ستوى مالحركة في األصول المالية في مجموعة ال

 هي على النحو التالي:   األولإن تسوية القيم الدفترية لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 

 

 

 . %7.1إلى   %4.5بمعدل فائدة يتراوح من قامت الشركة باإلستثمار في سندات الدين 

 

 

 

 

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   مدرجةالغير اإلستثمارات في األوراق المالية  

 371,453 435,717 يناير  1الرصيد كما في  

 - (46,809) استبعادات خالل العام

 64,264 (64,207) المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى األرباح( / الخسائر)

 435,717 324,701 ديسمبر   31الرصيد كما في  

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   سندات الديناإلستثمارات في 

 - 58,893 إضافات خالل العام 

 - 435 المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  األرباح

 - 59,328 ديسمبر   31الرصيد كما في  
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 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )تابع(   األصول المالية -7

 الحركة في األصول المالية في مجموعة المستوى الثالث

 تأمينات  مدينو -8

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   

 15,560 9,909 المستحق من حملة الوثائق

 12,016 7,461 المستحق من شركات تأمين

 3,186 2,840 من شركات إعادة تأمينتحق مسال

 70,505 54,746 المستحق من وكالء ووسطاء تأمين

 74,956 101,267 

 (4,279) (4,585) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 70,371 96,988 

يبلغ   اإلئتمان  فترة  ليوماً.    90إن متوسط  كامل  التأمين  يتم عمل مخصص  درهم    مليون  4.59  والبالغة  المتأخرةمستحقات 

 . ، قد تم تضمينها بالكاملوغير قابلة للتحصيل مضمحلةوالتي تكون درهم إماراتي(  مليون 4.28 :2019إماراتي )

 أرصدة مدينة اخرى  -9

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   

 21,049 15,206 تكلفة العمولة المؤجلة 

 2,358 3,228 مدفوعات مقدمة

 494 731 مستحقةفوائد 

 5,791 7,715 مدينون إيجار 

 1,705 2,105 أرصدة مدينة اخرى 

 28,985 31,397 

 (2,206) (4,754) خسائر اإلئتمان المتوقعة  

   

 24,231 29,191 

  2.21:  2019درهم )مليون    4.75الديون المشكوك في تحصيلها لمدينو اإليجار بما قيمته    ت الشركة بإثبات مخصصمقا

 .مليون درهم(

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   مدرجةالاإلستثمارات في األوراق المالية غير 

 68,400 6,8836 يناير  1الرصيد كما في  

 - (16,000) استبعادات خالل العام

 (1,517) (8,030) الخسائر المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 66,883 42,853 ديسمبر   31الرصيد كما في  
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 األطراف ذات العالقةصدة أر -10

 :ياألطراف ذات العالقة كما يلأرصدة تفاصيل 

 المستحق من أطراف ذات عالقة 

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   اإلدارة المشتركة  على ناءاً أطراف ذات عالقة ب

 4,235 5,136 دايموند ليز ش.ذ.م.م 

 7,851 12,294 مسرح الحبتور ذ.م.م 

 1,854 2,116 شركة دبي لإلستثمار الوطني 

 990 1,931 فندق نورث ذ.م.م 

 8,540 9,779 مجموعة الحبتور أخرى من شركات 

 31,256 23,470 

   المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   المشتركة الملكيةعلى   ءاً أطراف أخرى ذات عالقة بنا

 - 4,292 ذ.م.مش.الحبتور موتورز 

 943 - مجموعة الحبتور أخرى من شركات 

 4,292 943 

تعويضات   وتسديد  من  أقساط  بتحصيل  اإلعتيادية  األعمال  إطار  في  الشركة  تعريف   منتقوم  ضمن  تقع  أخرى  شركات 

 باإلتفاق المتبادل بين كال الطرفين. هذه المعامالت  . تتم(24)عيار المحاسبي الدولي رقم مللاألطراف ذات العالقة طبقاً 
 

 :أدناهالتي تمت مع األطراف ذات العالقة مبينة  الجوهرية تفاصيل المعامالت

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   

 62,073 70,514 أقساط مكتتبة

   

 16,868 120,310 مطالبات مدفوعة

   

 3,068 2,114 عموالت مدفوعة

   

 21,839 16,614 خارجها /تصليحات بالوكالة 

   

   مكافآت اإلدارة العليا

 3,144 2,710 مكافآت قصيرة االجل -

 382 215 مكافآت نهاية الخدمة  -

 2,925 3,526 
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 عقود التأمين   إلتزامات -11

 والحساسيات اإلفتراضات

تحديثها لكي يتم  مخصصات المطالبات و  تحليل في  الخاصة    اإلفتراضات ما إذا تم مراجعة  تحديد  ل  استخدام هذا األسلوب  يتم

مع  اتتم اإلشى  يمكن  التي  األخرى  والمعلومات  السوق  في  السائدة  أقرب التطبيقات  إلى  التوصل  يمكن  حتى  عليها  عتماد 

 حتماالت المتوقعة.اإل

ذلك، من  النشاط  بالرغم  طبيعة  االعتبار  في  األخذ  والتكلفة    ،ومع  المتوقعة  االحتماالت  مؤكدة  بصورة  تحديد  يمكن  ال  فإنه 

 ييم كل مطالبة وفقاً لكل حالة على حدة اعتماداً على المعلومات المتاحة واالتجاهات السابقة.الفعلية للمطالبة. ولكن يتم تق

أن االلتزام    االدارةتحليل الحساسية يتم بالنسبة لعدة مطالبات والتي تعتبر مؤشراً على مدى كفاية عملية التقدير المتبعة. تعتقد  

 ئمة المركز المالي بطريقة صحيحة. الناشئ عن المطالبات قد ظهر بقا

 تطّور المطالبات 

ضون سنة فيما غ بالنسبة لكافة اكتتابات التأمين التي تقوم بها الشركة فإن التقديرات الغير مؤكدة يتم تسويتها بصفة عامة في  

ت سنوات.  أعدا  ثالث  غضون  في  التسوية  تتم  حيث  السيارات  المتراكمة مين  المسجلة  المطالبات  يعكس  التالي  الجدول 

و ذلك    حادث   يلها ومخصص مصروفات تسوية الخسائر الغير مخصصة لكلومخصص المطالبات التي حدثت ولم يتم تسج

 .هتاريخالمدفوعات المتراكمة حتى باإلضافة إلى ، لكل عام كز ماليقائمة مرفي كل تاريخ 
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 ت عقود التأمين )تابع(  اإلتزام -11

 )تابع(  تطور المطالبات

 سنة وقوع الحادث  

 

وما   2016

 اإلجمالي  2020 2019 2018 2017 قبل ذلك 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       تقدير المطالبات المتراكمة  

  316,560 249,170 193,467 165,459 1,245,936 سنة وقوع الحادث في نهاية  

  - 259,410 212,859 179,257 1,264,117 بعد مضي عام واحد  

  -    -  213,663 180,669 1,244,180 بعد مضي عامين

  -    -     -  175,385 1,235,979 بعد مضي ثالثة أعوام 

  -    -     -     -  1,232,157 بعد مضي أربعة أعوام 

 2,197,175 316,560 259,410 213,663 175,385 1,232,157 تقدير المطالبات المتراكمة 

حتى    المدفوعة المطالبات المتراكمة  

 تاريخه

1,212,833 165,860 199,044 234,604 280,612 2,092,953 

كما  مخصص مطالبات تحت التسوية 

 2020ديسمبر    31في 

19,324 9,525 14,619 24,806 35,948 104,222 

مخصص المطالبات التى حدثت ولم  

  واإلحتيطات األخرى  يتم تسجيلها

 2020ديسمبر  31كما في 

19,323 9,525 14,725 28,292 93,893 165,758 

مخصص مصروفات تسوية الخسائر  

ديسمبر   31كما في  الغير مخصصة 

2020 

435 176 282 589 1,447 2,929 

  إجمالي المطالبات تحت التسوية

 كما  والمخصصات الفنية 

 2020ديسمبر    31في 

19,758 9,701 15,007 28,881 95,340 168,687 

حصة معيدى التأمين فى المطالبات  

ديسمبر   31كما في تحت التسوية 

2020 

16,652 6,795 9,673 22,117 52,196 107,433 

صافى المطالبات تحت التسوية  

 كما  والمخصصات الفنية 

 2020ديسمبر  31في 

3,106 2,906 5,334 6,764 43,144 61,254 

  مخصص المطالبات تحت التسوية  

 كما  والمخصصات الفنية 

 2019ديسمبر  31في 

14,009 10,093 15,279 19,113 110,199 168,693 

حصة معيدي التأمين فى المطالبات  

والمخصصات الفنية    تحت التسوية

 2019ديسمبر  31كما في 

10,599 8,125 9,394 12,255 74,322 114,695 
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 )تابع( إلتزامات عقود التأمين  -11

  2020 2019 

 

إلتزامات  إجمالي 

 عقود التأمين 

 درهمألف 

 أصول عقود  

 معيدي التأمين 

 درهمألف 

 صافي إلتزامات 

 عقود التأمين 

 درهمألف 

إلتزامات   إجمالي

 عقود التأمين

 درهم ألف 

 أصول عقود  

 معيدي التأمين 

 درهم ألف 

 صافي إلتزامات 

 عقود التأمين

 درهم ألف 

 56,911 (115,109) 172,020 44,753 (90,029) 134,782 (أ) أقساط تأمين غير مكتسبةإحتياطي 
 26,129 (75,972) 102,101 28,141 (76,081) 104,222 ( ب) عقود التأمين صاتمخص

يتم لم  التي  التعويض  مطالبات  اإلبالغ    مخصص 

 (31,352) 61,536 )ج(  عنها

30,184 

63,868 (38,723) 

 
25,145 

 2,724 - 2,724 2,929 - 2,929 )د( مخصص مصروفات تسوية الخسائر الغير مخصصة  
 1,244 - 1,244 254 - 254 (ز)  احتياطي المخاطر غير المنجز

  303,723 (197,462) 106,261 341,957 (229,804) 112,153 

 
 أقساط التأمين الغير مكتسبةإحتياطي  (أ)

  2020 2019 

 

 إجمالي 

 درهمألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهمألف 

 الصافي 

 درهمألف 

 إجمالي

 درهم ألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهم ألف 

 الصافي 

 درهم ألف 

        
 172,020 (115,109) 56,911 151,943 (99,647) 52,296 (i) يناير  1الرصيد كما في  

        
 56,754 (114,410) 171,164 44,313 (88,646) 132,959  المخصص خالل العام  

 (52,139) 98,948 (151,087) (56,471) 113,726 (170,197)  المخصص المستخدم خالل العام  

 25,080 (12,158) 20,077 (15,462) 4,615 (37,238) (ii) صافي الحركة خالل العام  
        

 134,782 (90,029) 44,753 172,020 (115,109) 56,911 (ii+i) ديسمبر 31الرصيد كما في  
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 )تابع( إلتزامات عقود التأمين  -11

 عقود التأمين  اتمخصص ( ب)

  2020 2019 

 

 جمالياإل 

 درهمألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهمألف 

 الصافي 

 درهمألف 

 جمالياإل

 درهم ألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهم ألف 

 الصافي 

 درهم ألف 

        
 102,101 (75,972) 26,129 73,786 (52,134) 21,652 (i) يناير  1الرصيد كما في  

        
 38,858 (194,575) 233,433 39,441 (279,088) 318,529  المخصص خالل العام  

 (34,381) 170,737 (205,118) (37,429) 278,979 (316,408)  ما تم تسويته خالل العام  

 2,121 (109) 2,012 28,315 (23,838) 4,477 (ii) العام صافي الحركة خالل 

        
 104,222 (76,081) 28,141 102,101 (75,972) 26,129 (ii+i) ديسمبر 31الرصيد كما في  

 

 مخصص مطالبات التعويض التي لم يتم اإلبالغ عنها (ج)
  2020 2019 

 

 جمالياإل 

 درهمألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهمألف 

 الصافي 

 درهمألف 

 جمالياإل

 درهم ألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهم ألف 

 الصافي 

 درهم ألف 

        
 63,868 (38,723) 25,145 64,655 (39,107) 25,548 (i) يناير  1الرصيد كما في  

        
 24,424 (35,677) 60,101 22,093 (31,352) 53,445  المخصص خالل العام  
 (24,827) 36,061 (60,888) (17,054) 38,723 (55,777)  ما تم تسويته خالل العام  

 7,371 5,039 (787)  384 (403) (2,332) (ii) صافي الحركة خالل العام 
        

 61,536 (31,352) 30,184 63,868 (38,723) 25,145 (ii+i) ديسمبر 31الرصيد كما في  
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 التأمين )تابع( إلتزامات عقود  -11

 مخصصة التسوية الخسائر غير  مصروفاتمخصص  ( د)
  2020 2019 

 

 اإلجمالي 

 درهمألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهمألف 

 الصافي 

 درهمألف 

 اإلجمالي

 درهم ألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهم ألف 

 الصافي 

 درهم ألف 

        
 2,724 - 2,724 2,620 - 2,620 (i) يناير  1الرصيد كما في  

        
 1,453 - 1,453 2,929 - 2,929  المخصص خالل العام  
 (1,349) - (1,349) (2,724) - (2,724)  ما تم تسويته خالل العام  
 205 - 205 104 - 104 (ii) صافي الحركة خالل العام 

        
 2,929 - 2,929 2,724 - 2,724 (ii+i) ديسمبر 31الرصيد كما في  

 

 حتياطي المخاطر غير المنجز  ( ذ)
  2020 2019 

 

 اإلجمالي 

 درهمألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهمألف 

 الصافي 

 درهمألف 

 اإلجمالي

 درهم ألف 

 حصة معيدي التأمين

 درهم ألف 

 الصافي 

 درهم ألف 
        

        
    1,244 - 1,244 (i) يناير  1الرصيد كما في  

        

 1,244 - 1,244 254 - 254  المخصص خالل العام  

    (1,244)  (1,244)  ما تم تسويته خالل العام 

 1,244 - 1,244 (990) - (990) (ii) صافي الحركة خالل العام 
        

 254 - 254 1,244 - 1,244 (ii+i) ديسمبر 31الرصيد كما في  
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 ها مية وما في حكدالنق -12
 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 113,931 97,945 البنوكفي نقدية بالصندوق وال

   % 2.95 -%  0.09  ما بينسنوية تتراوح  فائدة  بوك محلية  بن  فيأشهر(    12  -  3)البنوك ودائع قصيرة االجل  تتضمن النقدية ب
(2019 :2.15% - 2.95%) . 

 مال ال أسر -13

 . درهم للسهم الواحد ومدفوعة بالكامل 1 سهم، بقيمة 115.500.000المال المصرح به والمصدر هو  رأس

 2020 2020 2019 2019 

 ألف درهم عدد األسهم  ألف درهم  األسهم عدد  

 115.500 115.500.000 115.500 115.500.000 ديسمبر  31الرصيد في 

 قانونيال يحتياطاإل -14

على    %10تحويل  يجب أن يتم    2015( لسنة  2اإلتحادي رقم )قانون  المن    (239)طبقاً للنظام األساسي للشركة والمادة رقم  
يستلزم اإلستمرار  القانوني غير القابل للتوزيع. ووفقاً للنظام األساسي للشركة،    ياإلحتياطاألقل من صافي أرباح السنة إلى  

ل العام  خال  .المال المدفوع للشركة رأسمن    %50القانوني إلى    ياإلحتياطإجراء هذه التحويالت إلى أن يصل رصيد هذا    في
  من رأس المال المدفوع   %50  وهوإلى الحد األدنى  الرصيد    وصلحيث  مبلغ إلى االحتياطي القانوني  حويل  الشركة بت  لم تقم

  .: ال يوجد(2019)

 عام ال يحتياطاإل -15

لم يتم أي    .وموافقة الجمعية العمومية للشركة  دارة مجلس اإل  من قبل  يمكن استخدام هذا االحتياطي ألي غرض من األغراض 
 .: ال يوجد(2019)العام  هذا  خاللتحويل من أو إلى اإلحتياطي العام 

 إحتياطي إعادة التأمين  -16
 

 مليون  1.059، مبلغ  إعادة التأمينبشأن تعليمات تنظيم    2019لسنة    23من قرار مجلس هيئة التأمين رقم    34طبقاً للمادة  
من اجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها خالل السنة تم تحويلها من األرباح المرحلة إلى    %0.5تساوي    درهم إماراتي

 . يتم تراكم هذا االحتياطي سنة بعد سنة ولن يتم صرفه دون موافقة مسبقة من هيئة التأمين. احتياطي
 

 للموظفين  كافأة نهاية الخدمةم -17
 2020 2019 

 درهمألف  ألف درهم  

   

 5,497 6,479 يناير   1الرصيد في 

 1,197 844 المحمل على السنة 

 (215) (231) مدفوعات خالل السنة 

 6,479 7,092 ديسمبر  31الرصيد في 
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   دائنو تأمينات -18

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 8,777 5,718 دائنون تجاريون 

 15,469 9,668 شركات تأمين 

 79,849 37,696 إعادة تأمينشركات 

 5,550 6,384 المستحق لوسطاء التأمين 

 6,003 5,682 إحتياطي أقساط محجوزة

 65,148 115,648 

 أرصدة دائنة أخرى  -19

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 10,177 7,657 أيرادات عمولة مؤجلة 

 7,970 9,907 مصروفات مستحقة 

 3,051 2,524 مخصص مزايا موظفين 

 5,809 5,401 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة * 

 19,123 18,300 أرصدة دائنة اخرى 

 43,789 46,130 

القانون اإلتحادي  من    169الفقرة  تخصيصاً من صافي أرباح العام، وذلك وفقاً لنص    دارةتمثل مكافآت أعضاء مجلس اإل*  

 وفقاً للنظام األساسي للشركة.  2015لسنة   (2)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ي صاف   -من أنشطة استثمارية  إيرادات -20

 ي صاف  - يرادات إستثمارات عقاريةإ -21

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 12,799 12,015 دخل اإليجارات  إجمالي

 (4,522) (5,654) مصروفات صيانة

 (1,847) (1,849) (6 )ايضاحإهالك 

 4,512 6,430 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 19,916 21,339 صافي -توزيعات أرباح 

 2,397 1,338 صافي  -إيرادات فوائد 

 4,455 - صافي  - إيرادات بيع الحقوق

 22,677 26,768 
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 أخرى  يراداتإ -22

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 30 - ومعدات  ممتلكات استبعاد من أرباح

 - 30 

 عمومية  وإدارية مصروفات  -23

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 19,742 16,463 تكاليف موظفين 

 10,834 9,243 مصروفات تشغيلية أخرى

 25,706 30,576 

 من ربح العام نصيب السهم  -24

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 58,085 55,073 )ألف درهم(  لعاماصافي ربح  

   

 115,500,000 115,500,000 (13المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ايضاح 

   

 0.50 0.48 )بالدرهم(: األساسي والمخفف  ربحية السهم
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 التحليل القطاعي -25

 .ستثماركتتاب واإل: اإلعمل رئيسيين وهما قسمينتمارس الشركة 

  .االستثمار العقاري واألصول المالية   يضم  ستثماراتقطاع اإل.  والتأمين على الحياة  العام  التأمين  الى  كتتابقطاع اإل  يصنف

 استثمارية. حصةالتأمين على الحياة يغطي فترة مدتها اثنا عشر شهراً وال يتضمن أي 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 االجمالي االستثمارات  االكتتاب  االجمالي االستثمارات  االكتتاب 

 420,950 39,907 381,043 352,374 35,103 317,271 ايرادات القطاع 

       

 88,631 33,198 55,433 80,779 27,189 53,590 نتائج القطاع  

       مخصصة:  غير 

 30   -   ايرادات أخرى  -

 (30,576)   (25,706)   مصروفات ادارية   -

 58,085   55,073   ربح العام صافي 

       

 956,669 576,652 380,017 822,987 499,085 323,902 أصول القطاع

 123,931   107,945   أصول غير مخصصة 

 1,080,600   930,932   اجمالي األصول 

       

 511,157 5,418 505,739 424,044 4,971 419,073 التزامات القطاع

 -   -   التزامات غير مخصصة 

 511,157   424,044   إجمالي اإللتزامات

 تم تصنيف نتائج االكتتاب كما يلي:  

 

 ألف درهم 

 إجمالي  الحياة أعمال   أعمال عامة  

2020      

 317,271  3,001  314,270 األقساط المكتتبة إجمالي

 97,287  897  96,390 إيراد اإلكتتاب  إجمالي

 43,697  564  43,133 المتكبدة  صافي المطالبات

 53,590  333  53,257 االكتتاب  دخل صافي

      

2019      

 381,043  3,120  377,923 إجمالي األقساط المكتتبة

 99,683  813  98,870 إجمالي إيراد اإلكتتاب 

 44,250  (32)  44,282 المتكبدة  صافي المطالبات

 55,433  845  54,588 االكتتاب  دخل صافي
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 مقترحة  وزيعات أرباحت -26

أرباح توزيعات  اإلدارة  مجلس  المدفوع  نم  %30  اقترح  المال  إماراتي  مليون    34.650 بقيمة  رأس  درهم    0.30)درهم 

 .  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في للسهم( 

  إماراتي   درهم  0.35)درهم إماراتي  مليون    40.425  نقدية بمبلغ  أرباح  توزيعات  دارةاقترح مجلس اإل  ، خالل العام الماضي

في لك في إجتماع الجمعية العمومية  وقد تم إعتماد ذ،  2019  ديسمبر  31  كما في  المال المدفوع  رأسمن    %35للسهم( تمثل  

 . 2020 مارس

 يةعرضإللتزامات الفعلية والا -27

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   

 175 310 ضمانات مالية 

 مضمونة بودائع بنكية. والبنوك تم إصدارها من قبل  مليون درهم(  0.175:  2019مليون درهم ) 0.31 ضمانات بمبلغ

النهائية لهذه القضايا غير   النتيجة  الرغم من أن  للدعاوى القضائية. وعلى  الطبيعي معرضة  إن الشركة وفي سياق األعمال 

 تغطية كافة اإللتزامات التي قد تنتج وذلك بناًء على تقديرات اإلدارة. لمحدد حتى اآلن، فقد تم تكوين إحتياطي كافي 

 التأجير التشغيلي  -28

 اإليجارات كمستأجر 

 ال يوجد التزامات جوهرية ناتجة عن عقود تأجير تشغيلي غير قابلة لإللغاء.  يقائمة المركز المالي تاريخ ف

 ماليةرأسارتباطات  -29

 .(مليون 0.896: 2019)مليون درهم.  0.896وفي بيان تاريخ الوضع المالي ، كانت للشركة التزامات ببرامجيات تبلغ 

 أخطار التأمين أهداف وسياسات الشركة لمواجهة  -30

إن النشاط التأميني الرئيسي الذي تقوم به الشركة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمستوى الخطر الذي يتعرض له األفراد والمؤسسات 

 .الصحية والمالية وتلك الناشئة عن أية أحداث غير متوقعةمخاطر العقارات، الحياة، المسؤلية، الحوادث من حيث 

 ً أيضا الشركة  تواجه  و  كذلك  التأمينية  ألنشطتها  مباشرتها  جراء  من  السوق  ب  ية.اإلستثمارمخاطر  الشركة  تلك   إدارةتقوم 

وأيضاً   بعناية  الموضوعة  واللوائح  اإلجراءات  لكل من  عن طريق  المخاطر عن طريق عدد من  التفويض  أسلوب  استخدام 

 التأمينية.إدارتي االكتتاب في وثائق التأمين وتسوية المطالبات 

بتصميم   الشركة  لقامت  السياسات  من  العدداً  ومخاطر  مؤهلين    .راسعاألقبول  أشخاص  بإجراء  ذويقوم  كافية  خبرة  وي 

وتحليل  المخاطر  وقياس  التأميني  المسح  إجراء  يتم  وكذلك  وحريص،  متحوط  بأسلوب  المخاطر  تلك  وتسعير  تقديرات 

وذلك بخالف دراسة العوامل المتعلقة بالتسعير   مخاطركامل قبل قبول أي  الحساسية وتقدير اتفاقيات إعادة التأمين بحرص  

 من حيث طبيعة التأمين، مدى الربحية، اتجاه السوق والخبرة السابقة من العمليات المماثلة.
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 )تابع(  أهداف وسياسات الشركة لمواجهة أخطار التأمين 30 - 

 استراتيجية االكتتاب 

تهدف بصفة أساسية إلى تحقيق التوازن في المحفظة   يالمتبعة من قبل الشركة لتقييم مخاطر التأمين والتتتضمن اإلجراءات  

للمخاطر  التأمينية. التعرض  درجة  الصناعة،  في ضوء  اإلجراءات  تحديد  ونوعية و  ،يتم  التأمين  أنواع  من  نوع  كل  حدود 

ى أدنى مستوى ممكن مع مراعاة الحدود المنصوص عليها المخاطر المرتبطة بمستويات قبول طلبات التأمين وتخفيضها إل

 .  سياسات الشركة في إدارة المخاطرطبقاً ل المخاطرمن قبل السلطات المختصة. ويتم قبول 

 التأمين  إعادة مخاطر إدارة

المتعلقة بمطالبات التأمين   والخسائر المحتملة  تقوم الشركة بالتعاون مع شركات التأمين األخرى بتقليل وتحديد حجم المخاطر

التأمين. إعادة  ألغراض  أخرى  أطراف  مع  ترتيبات  في  يدخل  االعتيادية  األعمال  سياق  في  العقود    وبالتالي  عن  التنازل 

لحامل  يلمعيد الشركة  إلتزامات  من  يخفف  ال  لحامل  ي التأمين  ملتزمة  الشركة  تبقى  للجزء    يالوثائق.  بالنسبة  التأمين  وثائق 

 التأمين بإلتزاماتهم.  يتتحمل قيمة التأمين إن لم يلتزم معيدوالمعاد تأمينه 

تيار معيدي التأمين من خالل عوامل  التأمين التعاقدية واإلختيارية، ويتم إخ  إعادةالتأمين من خالل إبرام اتفاقيات    إعادةيتم  

 عدة منها: مركزهم السوقي، تصنيفهم التأميني، الخبرة السابقة في التعامل ومدة التعامل معهم. 

 يتم تسويتها في الوقت.من خالل تبادل القوائم التي  يتم متابعة الحصص المستحقة من معيدي التأمين على أساس دوري 

 شروط وأحكام وثائق التأمين 

وعلى هذا فإن شروط وأحكام عقود التأمين تتفاوت ولكنها    ،عدم التأكد من وقوع الحدثإن التأمين بطبيعته يقوم على مبدأ  

 . شركات التأمين العاملة في السوق التعاريف التأمينية المتبعة بين ترتكز بشكل أساسي على 

 كتتابخسائر اإلوأرباح  ةحساسي

المساهم في    ةإن  التأمين  عمليات  درهم    53.590بلغ  تلشركة  ا  أرباحمن  في  مليون  المنتهية     2020ديسمبر    31للسنة 

 مليون درهم(.  55.433: 2019)

 من عمليات التأمين بالنسبة لآلتي: جوهريال تتوقع الشركة أي تأثير 

الكليه   • المخاطر  مستوى  في  إن  المنتهية  الشركة % 33:  2019)  %33هو    2020ديسمبر    31للسنة  بدأت  وقد   .) 

تم تصميم   قد  المخاطر.  ونقل  قبول  الذي يشمل  المخاطر  إدارة  تدابير  المشاريع على نطاق  وضع حماية وسلسلة من 

معاهدةالزائدةلخسارة  لمناسبة   قبل  من  للشركة  التأمين  إلتزامات  تغطية  يتم  شركات    ةاختياريت  ترتيبا  /.  إعادة مع 

 .مالية الكبيرةال اآلثار ضد  لحمايةلدة التأمين للخسائر الزائدة إعا برامجو التأمين

 التأمين مستقرة مصدر جيد للدخل.   إعادةن عموالت الشركة المكتسبة من إ •

فئات األعمال  لبقاء  اً ظرن فإكما هي  مخاطر جميع  قوي عل،  مالي  تأثير  تتوقع  الشركة ال  أرباح  ى ن  كنتيجة   صافي  التأمين 

 الخسارة.للتغيرات في نسب 
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 )تابع(   أهداف وسياسات الشركة لمواجهة أخطار التأمين -30

 التقارير التنظيمية القائمة على المخاطر 
 

المالية  لوفقاً   المتحدة  لهيئةلقوانين  العربية  اإلمارات  في  و  التأمين  المالي  المركز  الحياة  وقوائم  على  للتأمين  الشامل  الدخل 

( كما هو  لتأمين العام )مشار إليه بتأمين الممتلكات والمسؤوليات( و اتأمين األشخاص وعمليات تكوين األموالب)المشار إليها  

 مبين في الجدول التالي: 

 

 عمليات تكوين األموال ز المالي لشركات تأمين األشخاص وقائمة المرك

 2020 2019 

 ألف درهم درهم ألف  

   األصول  

   غير المتداولةاألًصول 

 4,000 4,000 ودائع قانونية 

   المتداولة  األًصول 

 1,784 935 مدينو تأمينات  

 129 151 أرصدة مدينة أخرى  

 343 263 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 2,014 2,780 أصول عقود معيدي التأمين 

 1,638 1,135 ها النقدية وما في حكم

 5,264 5,908 

 9,908 9,264 إجمالي األصول

   حقوق الملكية واإللتزامات   

   حقوق الملكية 

 - 9 إحتياطي إعادة التأمين 

 3,924 3,641 أرباح مرحلة

 2,186 104 تأمين عام المحولة منالتحويالت صافي 

 6,110 3,754 إجمالي حقوق الملكية 

   اإللتزامات   

   اإللتزامات الغيرالمتداولة 

 54 69 لموظفينل مكافأة نهاية الخدمة 

   اإللتزامات المتداولة    

 2,814 3,845 التزامات عقود التأمين

 928 1,596 دائنو تأمينات 

 1 - مبالغ مستحقة أخرى

 1 - مبالغ مستحقة إلى أطراف أخرى 

 5,441 3,744 

 3,798 5,510 اإللتزاماتإجمالي 

 9,908 9,264 تزاماتلواإل إجمالي حقوق الملكية
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 )تابع(  أهداف وسياسات الشركة لمواجهة أخطار التأمين -30
 

 )تابع( التقارير التنظيمية القائمة على المخاطر 
 

 عمليات تكوين األموال لشركات تأمين األشخاص و الدخلقائمة 

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 3,120 3,001 إجمالي أقساط التأمين 

 (1,974) (1,736) حصة معيدي التأمين من االقساط 

 1,146 1,265 صافي األقساط  

 (47) 8 إحتياطي األقساط الغير مكتسبة صافي المحول إلى 

 1,099 1,273 صافي األقساط المكتسبة

 44 11 عموالت مكتسبة 

 (330) (387) عموالت مدفوعة

 813 897 إجمالي إيرادات التأمين

 1,380 1,487 إجمالي التعويضات المدفوعة 

 (1,131) (1,216) حصة معيدي التأمين من االقساط 

 249 271 صافي التعويضات المسددة 

 (1,420) 1,224 مخصص مطالبات تحت التسوية ومخصصات فنية

 1,139 (931) حصة معيدي التأمين في التعويضات تحت التسوية والمخصصات الفنية 

 (32) 564 صافى التعويضات المتكبدة 

 845 333 صافي إيرادات التأمين 

 845 333 إجمالي اإليرادات 

 (661) (607) مصروفات إدارية وعمومية 

 184 (274) صافي ربح العام 
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 )تابع(   الشركة لمواجهة أخطار التأمينأهداف وسياسات  -30
 

 )تابع( التقارير التنظيمية القائمة على المخاطر 
 

 ز المالي لشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات قائمة المرك

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   األصول  

   األًصول الغير المتداولة

 6,000 6,000 ودائع قانونية 

 564 582 ومعدات ممتلكات 

 74,052 72,203 استثمارات عقارية

 78,785 80,616 

   األًصول المتداولة  

 502,600 426,882 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

 95,204 69,436 مدينو تأمينات  

 29,062 24,080 أرصدة مدينة اخرى 

 23,127 30,993 عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات 

 227,790 194,682 أصول عقود معيدي التأمين 

 112,293 96,810 النقدية وما في حكمها 

 842,883 990,076 

 1,070,692 921,668 إجمالي األصول

   حقوق الملكية واإللتزامات   

   حقوق الملكية 

 115,500 115,500 رأس المال  

 57,750 57,750 إحتياطى قانوني 

 180,000 180,000 إحتياطى عام

 - 1,050 إحتياطي إعادة التأمين 

 إحتياطى القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 157,857 77,917 اإليرادات الشاملة األخرى 

 (2,186) (104) تأمين على الحياةألصافي التمويالت المحولة إلى 

 54,412 71,021 أرباح مرحلة

 563,333 503,134 إجمالي حقوق الملكية 

   اإللتزامات   

   اإللتزامات غير المتداولة  

 6,425 7,023 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   
   اإللتزامات المتداولة 

 339,143 299,878 التزامات عقود التأمين

 114,720 63,552 دائنو تأمينات 

 46,129 43,789 أرصدة دائنة اخرى 

 942 4,292 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 411,511 500,934 

 507,359 418,534 إجمالي اإللتزامات

 1,070,692 921,668 تزاماتلواإل إجمالي حقوق الملكية
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 )تابع(   أهداف وسياسات الشركة لمواجهة أخطار التأمين -30

 )تابع( التقارير التنظيمية القائمة على المخاطر 

 تأمين الممتلكات والمسؤوليات لشركات الدخل  قائمة

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 377,923 314,270 إجمالي أقساط التأمين 

 (254,219) (209,976) حصة معيدي التأمين من االقساط 

 123,704 104,294 صافي األقساط  

 (4,568) 12,150 إحتياطي األقساط الغير مكتسبة صافي المحول إلى 

 119,136 116,444 صافي إيرادات األقساط

 21,355 18,034 عموالت مكتسبة 

 (43,618) (41,077) عموالت مدفوعة

 1,997 2,989 أخرى 

 98,870 96,390 إجمالي إيرادات التأمين

   

 232,053 314,921 إجمالي التعويضات المدفوعة 

 (193,444) (277,763) حصة معيدي التأمين من االقساط 

 38,609 37,158 صافي التعويضات المسددة 

 30,265 (2,218) مخصص مطالبات تحت التسوية ومخصصات فنية

 (24,592) 8,193 حصة معيدي التأمين في التعويضات تحت التسوية والمخصصات الفنية 

 44,282 43,133 صافى التعويضات المتكبدة 

 54,588 53,257 صافي إيرادات التأمين 

 26,768 22,677 بالصافي  -إيرادات من أنشطة استثمارية 

 6,430 4,512 بالصافي  -إيرادات إستثمارات عقارية 

 30 - إيرادات أخرى 

 87,816 80,446 إجمالي اإليرادات 

 (29,915) (25,099) مصروفات إدارية وعمومية 

 57,901 55,347 صافي ربح العام 
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 المالية  سياسات وأهداف إدارة المخاطر  -31

 ةالمالي سياسات وأهداف إدارة المخاطر  

  ة مستحقمبالغ  وأرصدة مدينة أخرى  و،  الصندوقفي  والبنك    فينقدية  ال  الودائع القانونية،  على  المالية للشركة  صولاألتشتمل  

 األرصدة ومعظم  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة لشركةل  المالية لتزاماتاإلوتتضمن استثمارات. ومن أطراف ذات عالقة 

 . (3ايضاح رقم )   يلتزامات المالية موضحة فواإل األصولسات المحاسبية المتعلقة بكل مجموعة من ا. إن السيخرىاألدائنة ال

 األصول واإللتزامات تصنيفات 

 2020 - عام

   األدوات المالية  

 األصول

بالتكلفة 

 المستهلكة

القيمة العادلة من 

خالل اإليرادات  

 اإلجمالي عقود تأمين   الشاملة األخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 10,000 - - 10,000 ودائع قانونية 

 197,462 197,462 - - أصول عقود معيدي التأمين 

 97,945 - - 97,945 النقدية وما في حكمها

خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  أصول 

 426,882 - 426,882 - اإليرادات الشاملة األخرى  

 70,371 70,371 - - مدينو تأمينات 

 5,797 - - 5,797 أرصدة مدينة اخرى 

 31,256 - - 31,256 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 144,998 426,882 267,833 839,713 

   2019  –عام 

   األدوات المالية  

 األصول

بالتكلفة 

 المستهلكة

القيمة العادلة من  

خالل اإليرادات  

 اإلجمالي عقود تأمين  الشاملة األخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     

 10,000 - - 10,000 ودائع قانونية 

 229,804 229,804 - - أصول عقود معيدي التأمين 

 113,931 - - 113,931 حكمهاالنقدية وما في 

خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  أصول 

 502,600 - 502,600 - اإليرادات الشاملة األخرى  

 96,988 96,988 - - مدينو تأمينات 

 5,784 - - 5,784 أرصدة مدينة اخرى 

 23,470 - - 23,470 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 153,185 502,600 326,792 982,577 
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 المالية )تابع(  سياسات وأهداف إدارة المخاطر  -31

 األصول واإللتزامات )تابع( تصنيفات 

 2020 -عام 

 اإلجمالي عقود التأمين  ة المستهلكةبالتكلف اإللتزامات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 303,723 303,723 - إلتزامات عقود التأمين

 101,280 65,148 36,132 وأرصدة دائنة اخرىدائنو تأمينات 

 4,292 - 4,292 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 40,424 368,871 409,295 

 2019عام 

 اإلجمالي عقود التأمين المستهلكةبالتكلفة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  اإللتزامات 

 341,957 341,957 - إلتزامات عقود التأمين

 151,601 115,648 35,953 تأمينات وأرصدة دائنة اخرىدائنو 

 943 - 943 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 39,896 457,605 494,501 

المالية للشركة هي مخطر اإلئتمان الناتجة عن األدوات  الرئيسية  الفائدة  ،المخاطر  السيولة،    ،مخاطر معدل  مخاطر  مخاطر 

 كما يلي:  المخاطر  الخاصة بإدارة هذهالسياسات راجع مجلس اإلدارة وقام بالموافقة على العمالت ومخاطر السوق.  صرف

 اإلئتمانمخاطر 

لتزامات التي تعهد بها، مما يترتب عليها خسارة للطرف  اإلب  على الوفاء  األطراففي عدم قدرة أحد    اإلئتمانتتمثل مخاطر  

 اآلخر.

الشركة في اإلمارات العربية المتحدة. إن النقدية مودعة لدى مجموعة بنوك ذات تصنيفات ائتمانية   كتتابإ  أنشطةتتم كافة  

المخاطر   وتعتبر  أن  اإلئتمان جيدة.  كما  العمالء.  من  كبير  عدد  من  مستحقة  كونها  موزعة  المدينة  بالحسابات  المتعلقة  ية 

قة ن المبالغ مستحوذلك ألمتنوعة    الوكالءوالمستحقات من    كات تأمين أخرىية المتعلقة بالمستحقات من شراإلئتمانالمخاطر  

 من شركات التأمين، ومع ذلك يتم مراقبتها من قبل اإلدارة. كبيرمن عدد 

المخاطر   من  التقليل  بشركات  اإلئتمان يتم  المتعلقة  فقط    إعادةية  التعامل  طريق  عن  تتمتع    مع التأمين  التي  الشركات  تلك 

 بتصنيف مقبول. 

 . قائمة المركز المالي المالية في  ألصوللالدفترية للقيم ية محدودة بالنسبة اإلئتمان المخاطر 

 الجدول التالي يوضح تحليل ألعمار المدينون الناتجة عن تأمينات:

 
لم تستحق ولم 

 تضمحليتم 
 قيمتها 

 إستحقت 

 إجمالي

إستحقت  
 وإضمحلت

 إجمالي قيمتها 
<120  
 يوم

120  -  180  
 يوم

>180  
 يوم

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 70,371 )4,585( 74,956 14,720 6,889 8,169 45,178 2020ر بديسم 31

 96,988 )4,279( 101,267 14,327 11,211 8,609 67,120 2019ر بديسم 31

 فيما عدا المنصوص عليهم سابقاً. إضمحاللهم لم يتم  ونن المستحقون المديأ  الشركةرأي ب
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 المالية )تابع(  سياسات وأهداف إدارة المخاطر  -31

 مخاطر السيولة 

الحالية   المالية  بالتزاماتها  الوفاء  في  الشركة  تواجهها  التي  بالمخاطر  تتمثل  السيولة  مخاطر  مواعيدها  إن  في  والمستقبلية 

المال التعثر  خط  ويشير  اإل  يالمحددة،  عن  األصول  زيادة  على  إلى  ويتوجب  الشركة.  مال  رأس  كفاية  وبالتالي  لتزامات، 

 الشركة أن تحتفظ بمستوى كاف من السيولة حسب المتطلبات المطبقة حالياً في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

احتيا بمتابعة  الشركة  إلى  تقوم  الحاجة  تدعو  في أي وقت  اإللتزامات  لسداد  كافية  لتأكيد وجود موارد  الالزمة  السيولة  جات 

 مقابلتها. الجدول التالي يلخص المستحقات لمختلف األدوات المالية: 

 2020 -عام 

 30أقل من  
 ً  يوما

30-90 
 يوماً 

90-180   
 ً  يوما

 180أكثر من 
 اإلجمالي يوماً 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم صولاأل
      

 10,000 10,000 - - - ودائع قانونية 
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 اإليرادات الشاملة األخرى 
- 
 

- 
 

- 
 

426,882 426,882 

 70,371 10,556 17,593 24,629 17,593 مدينو تأمينات 

 5,797 566 1,037 3,905 289 أرصدة مدينة اخرى 

 31,256 1,563 14,065 9,377 6,251 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

نقدية بالصندوق والبنوك متضمنة ال
      الودائع: 

 75,883 15,151 20,626 40,106 - المحملة بالفوائد

 22,062 - - - 22,062 الغير محملة بالفوائد

 197,462 - - - - ن )أ(أصول العقود إعادة التأمي

 46,195 78,017 53,321 464,718 839,713 

      االلتزامات

 101,280 20,256 30,384 35,448 15,192 دائنو تأمينات وأرصدة دائنة اخرى

 4,292 332 683 2,458 819 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 303,723 - - - - )أ( إلتزامات عقود التأمين

 16,011 37,906 31,067 20,588 409,295 
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 المالية )تابع(  سياسات وأهداف إدارة المخاطر  -31

 مخاطر السيولة 

 2019 -عام 

  30أقل من   

 ً  يوما

30-90  ً   180-90 يوما

 ً  يوما

  180أكثر من 

ً ي  وما

 يجمالاإل

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  األصول

      

 10,000 10,000 - - - ودائع قانونية 

 - أصول مالية 
 

- 
 

- 
 

502,600 502,600 

 96,988 14,549 24,247 33,945 24,247 مدينو تأمينات 

 5,784 565 1,035 3,896 288 أرصدة مدينة اخرى 

مبالغ مستحقة من أطراف ذات  
 عالقة 

4,694 7,041 10,561 1,174 23,470 

نقدية بالخزينة والبنوك متضمنة 
      الودائع: 

 113,919 17,089 22,783 62,655 11,392 المحملة بالفوائد

 12 - - - 12 الغير محملة بالفوائد

 229,804 - - - - )أ( قود إعادة التأمينعأصول 

 40,633 107,537 58,626 545,977 982,577 

      اإللتزامات 

 151,601 30,321 45,480 53,060 22,740 دائنو تأمينات وأرصدة دائنة اخرى

 943 73 150 540 180 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 341,957 - - - - )أ( إلتزامات عقود التأمين

 22,920 53,600 45,630 30,394 494,501 

، النهائية  المحتملةقود إعادة التأمين المقابلة على تسوية المطالبات  عأصول  استحقاقات إلتزامات عقود التأمين وتتوقف   (أ)

 لذلك ال يمكن تخصيصها ألي فئة ديون مستحقة بنفس الوقت.

 مخاطر أسعار الفائدة 

 ي قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغير ف  يتغير فالتنتج عن    يالمخاطر الت  يمخاطر أسعار الفائدة ه

السوق الفائدة  ودائعيمعدل  الشركة  تمتلك  بالفوائد  .  التجارية    يف   محملة  فائدالبنوك  بين  ةبمعدل  تتراوح    -  % 0.09  سنوية 

2.95%   (2019  :2.15 %  -2.95%  ) ً تأثيرات مستقبلية نتيجة   يالشركة ال تتوقع أولكن    ،. معدل الفائدة متغير بطبيعتهسنويا

ولم يالحظ أي تحركات كبيرة ألسعار الفائدة    كبيراً رادات الفوائد ليس  يإجمالي مبلغ إحيث أن    المستقبل  يلتغير سعر الفائدة ف

 خالل العام. 

 مخاطر صرف العمالت

من   كبير  فإجزء  بالدوالر  يرتبط  الدرهم  ألن  نظراً  األمريكي.  بالدوالر  أو  اإلماراتي  بالدرهم  الشركة  وأصول  ن  إلتزامات 

 مخاطر صرف العمالت محدودة للغاية. 
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 المالية )تابع(  المخاطر سياسات وأهداف إدارة  -31

 مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي عبارة عن تفاوت قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات بسبب  

 عوامل متعلقة تحديداً بسندات معينة أو بمن قام بإصدارها، أو عوامل تؤثر على جميع السندات المتداولة في السوق. 

 في األسواق المالية. ر مدرجة  يوالغستثماراتها في األسهم المدرجة إلمخاطر السوق فيما يتعلق ب  معرضةالشركة 

من مخاطر السوق عن طريق محفظة متنوعة، وعن طريق مراقبة التطورات في أسواق األسهم، باإلضافة    بالحد تقوم الشركة  

ؤثرة في تحركات السوق بما في ذلك تحليل أداء الشركات التي تستثمر  إلى أن الشركة تقوم بصورة نشطة بمراقبة العوامل الم

 فيها.

 جميع استثمارات الشركة داخل اإلمارات العربية المتحدة.

 حقوق الملكية سعار أ ةحساسي

أسعار   لمخاطر  معرضة  عن    الملكية  حقوقالشركة  الملكية  اتاإلستثمارالناشئة  حقوق    ات اإلستثمارب  اإلحتفاظيتم    . في 

   ات.اإلستثمار هال تقوم الشركة بالمتاجرة في هذوليس ألغراض تجارية. وألغراض استراتيجية 

 في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. الملكية حقوقمكانية التعرض لمخاطر أسعار إ على أساسليل الحساسية أدناه تحتم تحديد 

 ، إذاً: في تاريخ التقرير %10بنسبة  أعلى/أقلبقيمة الملكية  أسعار حقوقتغير في حال  ثبات المتغيرات إفتراضعلى 

حيث أنه تم تصنيف اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة   2020ديسمبر  31تتأثر األرباح الصافية عن السنة المنتهية في  لن •

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.  

سيزيد/ • األخرى  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  لألصول  العادلة  القيمة   ينقص   إحتياطي 

 (. درهم مليون 50.26: زيادة/ نقصان: بقيمة 2019مليون درهم ) 42.69 بقيمة

 سندات الدين 

اإلدارة    تعتبر.  تعتبر جميع استثمارات الدين للشركة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة المخاطر اإلئتمانية
لدى وكالة تصنيف مرموقة على األقل.    فئة تصنيف ائتمان استثمار  أن المخاطر االئتمانية المنخفضة لألوراق المالية المدرجة
االئتمانية   المخاطر  منخفضة  األخرى  األدوات  للجهة  تعتبر  ويكون  السداد  عن  للتخلف  منخفضة  مخاطر  لها  يكون  حيث 

 بااللتزامات التعاقدية للتدفقات النقدية على المدى القصير. مقدرة كبيرة على الوفاء  المصدرة

 إدارة رأس المال -32

 إن أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي: 

الخاص    2007لسنة    6التوافق مع متطلبات رأس مال التأمين وفقاً للقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم   .1

ال   التأمين  عملياتتنظيم  و  التأمين  إنشاء هيئةب المال  لرأس  األدنى  الحد  فإن  التأمين.  دائم لشركات  بشأن شركات ووكالء 

 درهم(.  100,000,000: 2019)  إماراتي درهم  100,000,000هو لقانون التأمين طبقا ل

 ، حتى تستمر عوائدها لحاملي األسهم. يةاإلستمرارعلى مبدأ قدرة الشركة على البقاء  ضمان  .2

 العوائد للمساهمين عن طريق تسعير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى الخطر.توفير معدل مناسب من  .3

على   الحفاظ  أجل  من  االقتصادية.  األوضاع  في  التغيرات  فى ضوء  عليه  تعديالت  وتدخل  المال  رأس  هيكل  الشركة   تدير 

 إصدار أسهم جديدة.لشركة قيمة توزيعات األرباح للمساهمين أو ا قد تعّدلأو تعديل هيكل رأس المال، 

 . 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31المنتهية في تغييرات في األهداف أو السياسات خالل األعوام  ياليوجد أ
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 )تابع(  إدارة رأس المال32 - 

 

 الجدول التالي يلخص الحد األدنى للمتطلبات القانونية لرأس مال الشركة وحقوق ملكية الشركة فى نهاية العام: 

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

 113,931 97,945 النقدية وما في حكمها   

 569,443 506,888 المملوكة  إجمالي حقوق الملكية

 100,000 100,000 الحد األدنى لرأس المال القانوني

 المقارنة أرقام  -33

الم األرقام  إعادة تصنيف  الحالية تم  الفترة  لمطابقة عرض  المعروضة.  قارنة  المعلومات  لم    وتحسين جودة  ذلك،  بالرغم من 

 المدرجة سابقاً.وحقوق الملكية واإللتزامات واألرباح للعام ألصول إجمالي اتتأثر 

 األحداث الالحقة -34

( ال  26)إيضاح    2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  من رأس المال المدفوع    %30  فيما عدا توزيع األرباح المقترح بنسبة

 القوائم المالية.  هذه اعتمادتاريخ هذا التقرير وإعداد خالل الفترة ما بين تاريخ  تستدعي تعديالً  مة ها توجد أية أحداث الحقة

 




