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 .شركة أكسا الهالل األخضر للتأمين ش.م.ع

 

 تقرير مجلس اإلدارة

  2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 

 .2019 يونيو 30المنتهية في  للفترةيسر مجلس اإلدارة تقديم التقرير السنوي ألنشطة الشركة مصحوبًا بالبيانات المالية 

 

مليون درهم للفترة  2.47بلغت رة خسا م في نهاية العام، مقارنة صافيمليون دره .370بقيمة  ربحسجلت الشركة صافي 

 مقارنة بالعام الماضي.مليون درهم  2.8 بقيمة مما يمثل تحسن، المماثلة من العام الماضي

 

مليون درهم  28.94مقارنة بمبلغ  2019 يونيو 30في للفترة المنتهية مليون درهم  32.67بلغ إجمالي األقساط المكتتبة 

 ٪ عن العام الماضي.13بزيادة قدرها  واالحتفاظ بالعمالء االستقراروهو ما يمثل لنفس الفترة من العام الماضي، 

 

 

وواصلت ، المنافسة الشديدة في السوق التأمين على الحياة على الرغم منأعمال حافظت الشركة على حجم ، خالل هذه الفترة

مليون درهم في نهاية  4.45الحياة من خالل اتفاقيات إعادة التأمين الداخلية التي بلغت  علىالشركة كتابة أعمال االئتمان 

 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. 5.04العام مقارنة مع 

 

 

بإجمالي ، مقارنة  درهممليون  3.3 بقيمة بحققت الشركة صافي أرباح اكتتا، 2019 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 

 .ي نفس الفترة من العام الماضيمليون درهم ف 3.5ت بلغ باكتتا أرباحصافي 

 

 

غير المستغل إلى  سوق التأمين على الحياةعلى التركيز في تها قدركفاءة مع الحفاظ على لزيادة الوقد اتخذت الشركة تدابير 

ضافية إ تامينية منتجاتتوقع طرح ومن الم، 2019كبير. في هذا الصدد ، تم إطالق منتجات الحماية في أواخر يونيو حد 

 يةاإلدارالنفقات مراقبة ٪ مع  6بنسبة  السنويتكاليف التشغيل إجمالي  انخفضو .2019في الربعين الثالث والرابع من عام 

 .والتكاليف ذات الصلة

 

مليون درهم في نهاية  3.26بشكل ملحوظ إيرادات أساسية أعلى من عملياتها االستثمارية التي بلغت و  حققت الشركةكما 

في سندات الحكومة  العرضمليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة  2.49مقارنة مع  2019يونيو  30

 .الودائع والشركات وكذلك أفضل صفقات

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AXA Green Crescent Insurance Company P.J.S.C. 
Floor 16, RAK Bank Building, Corniche Road 

P.O. Box 63323, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

Telephone number: 00971 2 408 4700, Fax number: 00971 2 445 8717 

 

 
 شركة أكسا الهالل األخضر للتأمين ش.م.ع

 ، بناية بنك رأس الخيمة، شارع الكورنيش16الطابق
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة63323ص.ب 

0097124458717، فاكس رقم: 0097124084700هاتف رقم:   

Public Joint Stock Company funded by a paid-up capital of AED 200 million, 

registered at the Insurance Authority with registration Nr.83 dated 16/09/2008 

مليون درهم ومسجلة لدى هيئة التأمين 200شركة مساهمة عامة برأسمال مدفوع قدره   
61/09/2008بتاريخ  83بموجب القيد رقم    

  

 
 2019التوقعات لعام 

 

ومع ارتفاع أسعار النفط وتحسن الناتج ، يتوقع أن تشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي انتعاشا في النمو االقتصادي في عام 

% للمنطقة في العام المقبل وتمتع جميع االقتصادات الست في دول مجلس التعاون 2.7. والتوقعات هي نمو بنسبة 2019

 الخليجي بأداء قوي نسبيا.

 

 الشركة ستقوم التأمين، سوق ديناميكيات على تأثيرها وخاصة المتحدة العربية اإلمارات لدولة الكلي تصاداالق ضوء في

 بشأن الشركة في االكتتاب نهج سيبقى ذلك، على عالوة. الحياة على التأمين على االستراتيجي تركيزها وتوقيت نطاق بتعديل

 .التنافسية الشريحة هذه في الصعبة السوق ظروف استمرار يعكس مما للغاية، حصيفًا ةيالصحالرعاية 

 

 

 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 عن مجلس أدارة شركة أكسا الهالل األخضر للتأمين بالنيابة 

 صغيرالمحمد 

 الرئيس التنفيذي 

 

 

 

 

 
 



 

  ش.م.ع األخضر للتأمین أكسا الھالل
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیة
 
 

 الصفحة المحتویات
 

 ۱ المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةحول مراجعة قي الحسابات المستقلین تقریر مدق
 

 ۳ بیان المركز المالي المرحلي الموجز
 

 ٤ بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز
 

 ٥ المرحلي الموجز األخرى ةالشامل اإلیراداتواألرباح أو الخسائر بیان 
 

 ٦ لمساھمین المرحلي الموجزل ملكیةاللتغیرات في حقوق بیان ا
 

 ۷ بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز
 

  ۹ المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 
 
 









  ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

٤ 

 الخسائر المرحلي الموجز وأبیان األرباح 
 (غیر مدققة) یونیو ۳۰ في المنتھیةفترة لل
 

 
 الموجزة. جزًء ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ۲۰إلى  ۱تُشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 
 .۲و ۱إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحتین 

  
الثالثة فترة 

 ھر ـــــــــأش
فترة الثالثة 
 أشـــــــــھر 

 فترة الستة
 ھر ـــــــــأش

فترة الستة 
 أشـــــــــھر 

 المنتھیة في المنتھیة في المنتھیة في المنتھیة في  
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح 
      

 ۲۸٫۹٤۱ ۳۲٫٦۷۳ ۸٫۳۲۰ ۱۱٫٥۰۸ ۱۲ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 )٥٫٦۲۰( )۸٫۳٦۹( )۳٫۸۱۲( )۳٫۳۲۲( ۱۲ إجمالي األقساطحصة شركات إعادة التأمین من 

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 ۲۳٫۳۲۱ ۲٤٫۳۰٤ ٤٫٥۰۸ ۸٫۱۸٦ ۱۲ صافي أقساط التأمین

 متضمناً  غیر المكتسبة األقساطاحتیاطي التغیر في صافي 
 )۷٫۳۱۸( )۸٫٤۱۸( ۳٫۸٤۰ ٦٥۷ ۱۲ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة  
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 ۱٦٫۰۰۳ ۱٥٫۸۸٦ ۸٫۳٤۸ ۸٫۸٤۳ ۱۲ المكتسبة أقساط التأمینصافي 
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 ۲۳۷ ٥۷۳ ۱۹۳ ٤۳۲  المكتسبة عموالت إعادة التأمین
 )۱٫٦٤٤( )۲٫۱۰۳( )۹۲٦( )۱٫۰۱٤(  مصروفات االستحواذ على عقود التأمین

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 )۱٫٤۰۷( )۱٫٥۳۰( )۷۳۳( )٥۸۲(  العموالت المتكبدةصافي 

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 )۱۰٫۲۱۲( )۱٤٫۷۰٥( )٥٫۳۱۲( )۹٫۳۱٤( ۱٤ إجمالي المطالبات المدفوعة

 ۲٫۷۲٦ ٤٫۲٥۷ ۱٫۱۳٤ ۳٫۰۳٦ ۱٤ المطالبات المدفوعة من إجمالي التأمینإعادة شركات حصة 
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 )۷٫٤۸٦( )۱۰٫٤٤۸( )٤٫۱۷۸( )٦٫۲۷۸(  صافي المطالبات المدفوعة
 )۷۳۳( )۱٫۷۰۱( ۱٫٥۳۳ ۲٫۷۱۷ ۱٤ التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة

 ٦٤۸ ۱۰۹ )۷۱۳( )٤٥۱( ۱٤ القائمةإعادة التأمین من المطالبات شركات حصة التغیر في 
 )۱٫٥۳٥( ۱٫٥٥۱ )٤۷۰( ٥۰٤ ۱٤ المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھاالتغیر في احتیاطي 

 المطالبات التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي 
 ۱٥۳ ۲٦۱ )۲۰٦( ٥٥۷ ۱٤ المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  

 )۲۲٥( ۱۰٥ ۲۷ ۹٤ ۱٤ غیر المخصصة الخسائراحتیاطي مصروفات تسویة التغیر في 
 )۱٫۷۰۱( )٦۹۸( )۱٫۳٥۰( )۲٫۳٤٤( ۱٤ التغیر في االحتیاطي الحسابي

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 )۱۰٫۸۷۹( )۱۰٫۸۲۱( )٥٫۳٥۷( )٥٫۲۰۳( ۱٤ المتكبدةمطالبات الصافي 

 )۲۰٥( )۲۱٥( )۸۲( )۲۰(  أتعاب إدارة المطالبات
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 )۱۱٫۰۸٤( )۱۱٫۰۳۸( )٥٫٤۳۹( )٥٫۲۲۱(  التأمینب المتعلقة مصروفاتالمطالبات والإجمالي 
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 ۳٫٥۱۲ ۳٫۳۲۰ ۲٫۱۷٦ ۳٫۰٤۰  صافي إیرادات التأمین
      

 ۲٫٤۹۲ ۳٫۲٦۲ ۱٫۳٤۹ ۱٫٤٦۷ ۱۳ صافي - إیرادات االستثمارات
 صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة 

 )۳۳۹( ۱۹٥ )۲۰۹( -  األرباح أو الخسائرمن خالل   
خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة  )/ رصدعكس(

 )۱٫٥۸۷( ۳ )۱٫٥۸۷( )۳٤۷(  من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
 ۳۰۰ - - -  إیرادات أخرى

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
  ٤٫۱٦۰ ۱٫۷۲۹ ٦٫۷۸۰ ٤٫۳۷۸ 

 )٦٫٦۰۰( )٦٫۹۹۰( )۳٫۱٦۱( )۳٫۳٥٤( ۱٥ المصروفات اإلداریة والعمومیة
 عكس/(رصد) مخصص انخفاض قیمة أقساط وأرصدة

 )۲٤۸( ٥۸٤ ۸۳ ۲۲٤  التأمین المدینة   
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 )۲٫٤۷۰( ۳۷٤ )۱٫۳٤۹( ۱٫۰۳۰  الفترة )خسائرأرباح / (
  ======== ======== ======== ======== 

 )۰ .۰۱۲( ۰ .۰۰۲ )۰ .۰۰۷( ۰ .۰۰٥ ۱٦ األساسیة والمخفضة (درھم) –السھم للفترة  )خسارةربحیة / (
  ======== ======== ======== ======== 



  ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

٥ 

 المرحلي الموجز األخرى اإلیرادات الشاملةواألرباح أو الخسائر  بیان
 (غیر مدققة) یونیو ۳۰المنتھیة في للفترة 

   

 
 الموجزة. جزًء ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ۲۰إلى  ۱تُشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 
 .۲و ۱الصفحتین المرحلیة الموجزة مدرج على  المعلومات المالیةإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 

  
الثالثة فترة 

 ھر ـــــــــأش
فترة الثالثة 
 أشـــــــــھر 

 فترة الستة
 ھر ـــــــــأش

فترة الستة 
 أشـــــــــھر 

 المنتھیة في المنتھیة في المنتھیة في المنتھیة في  
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح 
      

 )۲٫٤۷۰( ۳۷٤ )۱٫۳٤۹( ۱٫۰۳۰  الفترة )خسائرأرباح / (
      

      اإلیرادات الشاملة األخرى
      

 البنود التي لن تتم إعادة تصنیفھا الحقاً ضمن بیان 
      األرباح أو الخسائر:  

 استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
 ٦٤ ۱۰۷ ۷٥ ۷۲  صافي التغیر في القیمة العادلة –الشاملة األخرى   
      

 البنود التي تم أو قد تتم إعادة تصنیفھا الحقاً ضمن 
      بیان األرباح أو الخسائر:  

استثمارات الدین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 
 ۱۷٥ ۲۸۳ ۱٫۱٥۱ )۳۱٤(  صافي التغیر في القیمة العادلة –األخرى 

  ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- 
 ۲۳۹ ۳۹۰ ۱٫۲۲٦ )۲٤۲(  الشاملة األخرى للفترة ) / اإلیراداتالخسائر(
  ----------------- ----------------- --------------- ----------------- 

 )۲٫۲۳۱( ۷٦٤ )۱۲۳( ۷۸۸  للفترة الشاملة )الخسائر( اإلیرادات / إجمالي
  ======= ======= ======= ======== 



  ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

٦ 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة للمساھمین المرحلي الموجز
 (غیر مدققة) یونیو ۳۰المنتھیة في للفترة 

    

 رأس المال 
  االحتیاطي
 احتیاطي آخر القانوني

 الخسائر 
 المتراكمة

 احتیاطي 
 اإلجمالي القیمة العادلة

درھمألف  ألف درھم ألف درھم   ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

۰۰۰٫۲۰۰ (مدققة) ۲۰۱۸ینایر  ۱في   ٤ ۳۷۲٫۱  ( ۷٦٤٫۷٦ ) (۷٤۱) ۱۲۳٫۸۷۱ 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

       :إجمالي اإلیرادات الشاملة
 (۲٫٤۷۰) - (۲٫٤۷۰) - - - الفترة خسائر

 ۲۳۹ ۲۳۹ - - - - الشاملة األخرى للفترة اإلیرادات
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 (۲٫۲۳۱) ۲۳۹ (۲٫٤۷۰) - - - الشاملة للفترة   ) / اإلیراداتالخسائر( إجمالي
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

۰۰۰٫۲۰۰ )مدققة غیر( ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في   ٤ ۳۷۲٫۱  (۷۹٫۲۳٤) (٥۰۲) ۱۲۱٫٦٤۰ 
 ======= ======= ======= ======= ======= ======= 
       

۰۰۰٫۲۰۰ (مدققة) ۲۰۱۹ینایر  ۱في   ٤ ۳۷۲٫۱  ( ۱۱۹٫۸۱ ) (۲٫۱۹٦) ۰٦۱٫۱۱۸  
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

       إجمالي اإلیرادات الشاملة:
 ۳۷٤ - ۳۷٤ - - - الفترة أرباح

 ۳۹۰ ۳۹۰ - - - - الشاملة األخرى للفترة اإلیرادات
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 ۷٦٤ ۳۹۰ ۳۷٤ - - - الشاملة للفترة   اإلیرادات إجمالي
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

۳۷۲٫۱ ٤ ۲۰۰٫۰۰۰ )مدققة غیر( ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في   (۸۰٫۷٤٥) (۱٫۸۰٦) ۱۱۸٫۸۲٥ 
 ======= ======= ======= ========  ========  ========  
 

 الموجزة. جزًء ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ۲۰إلى  ۱تُشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 
 



  ش.م.ع للتأمینكسا الھالل األخضر أ
 

۷ 

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز
 (غیر مدققة) یونیو ۳۰المنتھیة في للفترة 

 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 

    األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
    

 )۲٫٤۷۰( ۳۷٤  الفترة أرباح / (خسائر)
    

    لـ: تعدیالت
 ٤۰۱ ۲٤۳ ۱٥ االستھالك 

 ۱۸۷ ۲۱٥ ۱٥ اإلطفاء
 ۲۲۷ ۱۸۸ ۱۳ مصروفات ذات صلة باالستثمار

 (أرباح) / خسائر القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 ۳۳۹ )۱۹٥(  من خالل األرباح أو الخسائر

 ۲٤۸ (٥۸٥) ٦ (عكس) / رصد مخصص انخفاض قیمة أقساط وأرصدة التأمین المدینة
 ۳ ٦ ۱۳ خسائر من بیع استثمارات

 (عكس) / خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 ۱٫٥۸۷ )۳(  من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 ۱۳۸ ۱۳۱  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
 )۲٫٤۰۹( (۲٫٦۳۳)  إیرادات الفائدة

 )۳۱۳( (۸۲۱) ۱۳ إیرادات توزیعات األرباح
  ----------------- ----------------- 

 )۲٫۰٦۲( (۳٫۰۸۰)  النقد المستخدم في العملیات
    

    التغیرات في:
 )۱٫۲۷٥( (۱٫٤۲۹)  تكالیف االستحواذ المؤجلة

 ً  ٥٫۷٦٥ (٦٫۱۷۱)  أقساط وذمم التأمین المدینة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما
 ۱۲٫۸٤٤ ۱۲٫۳٥۲  مطلوبات عقود التأمین
 )۲٫۱۳۳( (۳٫٥٦۱)  التأمینموجودات عقود إعادة 

 ۷٦ ۲۰۷  عموالت إعادة التأمین غیر المكتسبة
 )۲٫٤۸۷( (۳۹٥)  المستحق لطرف ذي عالقة

 )۸٫۷٤۳( ۱٫۹٦۲  ذمم التأمین الدائنة واالستحقاقات األخرى
  ----------------- ----------------- 

 ۱٫۹۸٥ (۱۱٥)  النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة
 )٥٦۸( (۷۸)  تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

  ----------------- ------------------ 
 ۱٫٤۱۷ (۱۹۳)  صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التشغیلیة

  ----------------- ----------------- 
 

 
 ع)ــابــ(ت

  



  ش.م.ع للتأمینكسا الھالل األخضر أ
 

۸ 

 (تابع) المرحلي الموجزبیان التدفقات النقدیة 
 (غیر مدققة) یونیو ۳۰المنتھیة في للفترة 

 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 

    االستثماریةاألنشطة التدفقات النقدیة من 
 )۲( (۱٫۰٦٤)  إضافات للممتلكات والمعدات

 )٤۲۹( ۱۳٫٥۱۱  ودائع ألجلاستحقاق/ (إیداع) 
 )۲٫٤۲۸( (۱۸٫٥۳۸)  شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

متحصالت من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
 ۳٫۷۹۸ ۲۰٫٥۱۳  الشاملة األخرى

 )۸۹٤( (۱٫۹۰۱)  أو الخسائر شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
 المتحصالت من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 - ۱٫۰٦۲  األرباح أو الخسائر
 ۳۱۳ ۸۲۱  توزیعات األرباح المستلمة

 ۱٫۷۲٥ ۲٫٥۳۲  الفائدة المستلمة
  ----------------- ----------------- 

 ۲٫۰۸۳ ۱٦٫۹۳٦  االستثماریةصافي النقد الناتج من األنشطة 
  ----------------- ----------------- 

 ۳٫٥۰۰ ۱٦٫۷٤۳  صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ
 ۷٫٤۳۲ ۱٤٫۲۸۸  ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 

  ----------------- ----------------- 
 ۱۰٫۹۳۲ ۳۱٫۰۳۱ ۹ یونیو ۳۰النقد وما یعادلھ في 

  ========= ========= 
 

 المعامالت غیر النقدیة
 

 فیما یلي المعامالت األساسیة غیر النقدیة:
 
 ، فیما یتعلقألف درھم) ۲۳۹ :۲۰۱۸ یونیو ۳۰(ألف درھم  ۳۹۰تم إدراج رصید مدین ضمن احتیاطي القیمة العادلة بمبلغ  )۱(

  . اإلیرادات الشاملة األخرىالقیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  زیادةب
   

 الموجزة. جزًء ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ۲۰إلى  ۱تُشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 

 .۲و ۱الصفحتین إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۹ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي،  ("الشركة") ش.م.ع األخضر للتأمین أكسا الھاللتأسیس تسجیل وتم 
اإلمارات العربیة المتحدة. تعمل الشركة في مجال تقدیم حلول التأمین على الحیاة والتأمین الصحي وفقاً ألحكام 

التأمین، كما أن الشركة مسجلة في  ووكالءبشأن شركات  وتعدیالتھ، ،۲۰۰۷) لسنة ٦نون االتحادي رقم (القا
تم تأسیس الشركة  .)۸۳(دى ھیئة التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة تحت سجل رقم سجل شركات التأمین ل

أبوظبي، اإلمارات العربیة  ،٦۳۳۲۳إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص.ب . ۲۰۰۸یولیو  ۲٦بتاریخ 
 المتحدة.

 
 مبدأ االستمراریة

 
یونیو  ۳۰( ۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في  أشھرالستة درھم لفترة  ألف ۳۷٤ لغمبب أرباحالشركة صافي  حققت

درھم كما  ألف ۸۰٫۷٤٥، كما أن لدى الشركة خسائر متراكمة بلغت ألف درھم) ۲٫٤۷۰: خسائر بمبلغ ۲۰۱۸
المرحلیة  المالیة المعلومات. تم إعداد ھذه ألف درھم) ۸۱٫۱۱۹: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في 

ترتكز افتراضات مبدأ االستمراریة على العملیات المستقبلیة وقدرة الشركة على أساس مبدأ االستمراریة.  الموجزة
 یونیو ۳۰على إنتاج تدفقات نقدیة كافیة للوفاء بالتزاماتھا المستقبلیة. لدى الشركة أرصدة نقدیة كافیة كما في 

، كما تشیر الخطط المستقبلیة إلى قدرة الشركة على تحقیق أرباح وإنتاج تدفقات نقدیة كافیة. إن أعضاء ۲۰۱۹
مجلس إدارة الشركة على یقین بأن الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، وستواصل أعمالھا 

أ على أساس مبد المرحلیة الموجزة المالیة لوماتالمعبدون تقلیص عملیاتھا بشكل ملحوظ. وعلیھ، تم إعداد ھذه 
 االستمراریة.

 
 أساس اإلعداد ۲
 
 بیان التوافق  أ)(

 
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  "التقاریر المالیة  ۳٤تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة وفقا

. وبالتالي، ال تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة كافة المعلومات الالزمة للبیانات المالیة المرحلیة"
وللسنة المنتھیة في  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في قراءتھا جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة للشركة  ویتعینالكاملة، 

المنتھیة في  الستة أشھرفترة إن نتائج  .المالیة التقاریر إلعداد الدولیة للمعاییرالتي تم إعدادھا وفقا و ذلك التاریخ
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  التي ستنتھيمؤشر لنتائج السنة بمثابة بالضرورة  ال تعد ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

 
 أساس القیاس ب)(
 

القیمة ب الموجودات المالیةالتكلفة التاریخیة باستثناء  على أساسالمرحلیة الموجزة  المعلومات المالیةتم إعداد ھذه 
 ،بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى المالیة والموجودات العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 . التي تتم إعادة تقییمھا
 
  ریراالتقإعداد وعملة  الرسمیةالعملة  ج)(
 

بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھو المرحلیة الموجزة تم عرض ھذه المعلومات المالیة 
بالدرھم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحیح  التي تم عرضھاالعملة الرسمیة للشركة. تم تقریب المعلومات المالیة 

 ذكر خالف ذلك.باأللف، ما لم یُ 
  



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۰ 

 (تابع)أساس اإلعداد  ۲
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  (د)
 

 التي تؤثر على األحكام والتقدیراتبوضع  اإلدارة ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة، قامتعند إعداد 
ف النتائج قد تختل .واإلیرادات والمصروفاتالمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات تطبیق السیاسات المحاسبیة و

 الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم  إن
، باستثناء ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ھا الواردة في البیانات المالیة السنویة للسنة المنتھیة في الیقین في التقدیرات ھي نفس

من المعاییر  ۱٦قین في التقدیرات المرتبطة بتطبیق المعیار رقم األحكام الھامة الجدیدة والمصادر الرئیسیة لعدم الی
 .۱-۳في اإلیضاح رقم  الواردالدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 
 ھي الموجزة المرحلیة المالیة المعلومات ھذه في المطبقة المحاسبیة السیاسات إنباستثناء ما ھو موضح أدناه، ف

 ذلك التاریخ.  في المنتھیة وللسنة ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱في  كماللشركة  المالیة البیانات فيالمطبقة  السیاسات نفس
 

 دیسمبر ۳۱في  كما للشركةمن المتوقع أن یتم إظھار التغییرات في السیاسات المحاسبیة في البیانات المالیة 
 ذلك التاریخ.   التي ستنتھي في وللسنة ۲۰۱۹

 
 السیاسات المحاسبیة الھامةالتغیر في  ۳-۱

 
اعتباراً  "عقود اإلیجار" من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٦المعیار رقم مبدئیاً بتطبیق  الشركةقامت 

مادي  تأثیرھا غیرولكن  ۲۰۱۹ینایر  ۱. تسري بعض المعاییر الجدیدة األخرى اعتباراً من ۲۰۱۹ینایر  ۱من 
 .  للشركة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزةعلى 

 
 )۲۰۱۹ینایر  ۱(یسري اعتباراً من  "عقود اإلیجار"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦المعیار رقم 

 
الصادر في  "عقود االیجار"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦بتطبیق المعیار رقم  الشركةقامت 
من المعاییر الدولیة  ۱٦. یقدم المعیار رقم ۲۰۱۹ینایر  ۱، على أن یكون تاریخ التطبیق المبدئي ھو ۲۰۱٦ینایر 

في محاسبة المستأجر، حیث یلغي التمییز بین عقود االیجار التشغیلي  ھامةإلعداد التقاریر المالیة تغییرات 
ویتطلب من المستأجر االعتراف باألصل ذات حق االستخدام  ۱۷م والتمویلي بموجب المعیار المحاسبي الدولي رق

والتزامات اإلیجار عند بدء عقد اإلیجار لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود ایجار 
 الموجودات ذات القیمة المنخفضة.

 
 محاسبة المستأجر

 
راكم ام بالتكلفة والحقاً یتم قیاسھ بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتمبدئیاً بقیاس األصل ذات حق االستخد الشركةتقوم 

 وخسائر انخفاض القیمة، والمعدلة ألي إعادة قیاس اللتزام اإلیجار.
 

مبدئیاً بقیاس التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة مخصومة باستخدام معدل  الشركةتقوم 
الخصم الضمني في عقد االیجار. بعد ذلك، یتم تعدیل التزام اإلیجار مقابل مدفوعات الفائدة واإلیجار، وكذلك 

 تأثیر تعدیالت اإلیجار، باإلضافة إلى أمور أخرى.
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦تطبیق البدیل المسموح بھ بموجب المعیار رقم  ةالشركاختارت 
على متطلباتھا العامة بشأن عقود اإلیجار قصیرة األجل (أي الذي ال یتضمن خیار شراء وتصل مدى االیجار في 

بمدفوعات  الشركةة. وعلیھ، تعترف شھراً أو أقل) وعقود إیجار موجودات ذات قیمة منخفض ۱۲تاریخ بدء العقد 
اإلیجار المرتبطة بعقود االیجار ھذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار أو على أساس 
منھجي آخر إذا كان ھذا األساس یمثل نمط امتیازات المستأجر، على غرار المحاسبة الحالیة لعقود اإلیجار 

 التشغیلي.
  



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۱ 

 (تابع) یة الھامةالسیاسات المحاسب ۳
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامةالتغیر في  ۳-۱
 

 (تابع)عقود اإلیجار" "من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦المعیار رقم 
 

 التحول
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستخدام منھجیة استرجاعیة  ۱٦بتطبیق المعیار رقم  الشركةقامت 
من المعاییر الدولیة  ۱٦أن تأثیر المعیار رقم  الشركةمعدلة، وبالتالي لم تتم إعادة بیان المعلومات المقارنة. رأت 
كما في تاریخ التقریر وقامت بعرض الموجودات ذات إلعداد التقاریر المالیة لیس مادي على األرباح المحتجزة 

 أخرى" في استحقاقاتحق االستخدام ضمن "الممتلكات والمعدات" في حین تم عرض التزامات اإلیجار ضمن "
 بیان المركز المالي المرحلي الموجز.

 
 الموجزة المرحلیة المالیة التأثیر على المعلومات

 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، فیما یتعلق بعقود االیجار  ۱٦نتیجة للتطبیق المبدئي للمعیار رقم 
ً كعقود ایجار تشغیلي، اعتراف  ألف درھم للموجودات ذات حق االستخدام  ۹۳٤بمبلغ  الشركةالمصنفة سابقا

 .۲۰۱۹ یونیو ۳۰ألف درھم لمطلوبات عقود االیجار كما في  ۹۰۹) ومبلغ والمعداتالمدرجة ضمن الممتلكات (
 

 الشركةمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، قامت  ۱٦فیما یتعلق أیضاً بعقود اإلیجار بموجب المعیار رقم 
المنتھیة  أشھر ةالستباالعتراف بتكالیف االستھالك والفائدة بدالً من مصروفات عقود اإلیجار التشغیلي. خالل فترة 

ألف  ۱۰ألف درھم فیما یتعلق بمصروفات االستھالك ومبلغ  ۸٥بمبلغ  الشركة، اعترفت ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في 
 درھم فیما یتعلق بمصروفات الفائدة من عقود االیجار ھذه.

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ٤

 
 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 

   السندات المدرجة:
  ۱۳٫۲۱٤  ۱۷٫۷٦٥ تجاریة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  ۲۲٫۰۲٤  ۹٫۳۹۹ شبھ حكومیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۹٫۱٦۷  ۷٫٥۲۱ حكومیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ---------------- --------------- 
 ۳٤٫٦۸٤  ٥۰٥٫٤٤  
 ---------------- --------------- 

   الصكوك المدرجة:
  ۳٫٦۲۹  ۷٫۲۸۹ تجاریة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ۱٫۸۰۸   ۳٫۷٦۷ شبھ حكومیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱۳٫۸۳۱  ۱٦٫۰٥۱ المتحدة حكومیة داخل دولة اإلمارات العربیة

 ---------------- --------------- 
 ۲۷٫۱۰۷  ۱۹٫۲٦۸  
 ---------------- --------------- 

   أدوات حقوق الملكیة المدرجة:
  ۳۲۰  ۳۷۸ أسھم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

   
  ۲٫۱٤۷  ۲٫۱۹٤ صندوق دین خاص غیر إماراتي

 ---------------- --------------- 
 ٦٤٫۳٦٦٫  ٦٤۱٤۰ 
 ======= ======= 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۲ 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ٥
 

 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤٫٥۱٤ ٤٫۷۱۹ أسھم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱٫۰٦۰ ۱٫۸۸۹ أدوات دین تجاریة مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ---------------  --------------- 
 ٦٫٦۰۸ ٥٫٥۷٤ 
 ======= ======= 

 
 أقساط وأرصدة التأمین المدینة ٦

 

 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٦٫٦۲۰ ۹٫۸۱۹ المستحق من حاملي وثائق التأمین
 ۲٫۱۸۸ ٦٫۳٦٤ )۱۷(إیضاح  المستحق من شركات التأمین

 ۱٫۳٦۹ ۱٫۸٤۱ المستحق من شركات إعادة التأمین
 ---------------- --------------- 
 ۱۸٫۰۲٤ ۱۰٫۱۷۷ 
   

 (۲٫٤۰۱) (۱٫۸۱٦) أقساط وذمم التأمین المدینةمخصص انخفاض قیمة  ناقصاً:
 ---------------- --------------- 
 ۱٦٫۲۰۸ ۷٫۷۷٦ 
 ======= ======= 

 
مستحق من  ألف درھم) ۲٦۸: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( مین على مبلغ ال شيءالتأإعادة یشتمل المستحق من شركات 

 .)۱۷(إیضاح طرف ذي عالقة 
 

 :المدینةأقساط وذمم التأمین فیما یلي الحركة في مخصص انخفاض قیمة 
 

 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

٤۰۱٫۲ في بدایة الفترة/ السنة  ۸٦٤٫۱  
 من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹التعدیل عند تطبیق المعیار رقم 

 ٤۳۷ - التقاریر المالیة
 ۱۰۰ (٥۸٥) خالل الفترة/ السنة (عكس)/ رصد مخصص

 ---------------  --------------- 
٤۰۱٫۲ ۱٫۸۱٦ في نھایة الفترة/ السنة  

 ======= ======= 
  



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۳ 

 (تابع)أقساط وأرصدة التأمین المدینة  ٦
 

 فیما یلي التوزیع الجغرافي للذمم المدینة الناشئة عن عقود التأمین وإعادة التأمین: )۱(
 
 اإلجمالي خارج اإلمارات داخل اإلمارات 
 ألف درھم ألف درھم درھم ألف 

    (غیر مدققة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
    

 ۹٫۸۱۹ - ۹٫۸۱۹ المستحق من حاملي وثائق التأمین
 ٦٫۳٦٤ ٦٫۳٦٤ - المستحق من شركات التأمین

 ۱٫۸٤۱ ۱٫۸٤۱ - المستحق من شركات إعادة التأمین
 ----------------  ---------------  ----------------  
 ۹٫۸۱۹ ۸٫۲۰٥ ۸٫۰۲٤۱  
    

 مخصص انخفاض قیمة أقساط وذمم  ناقصاً:
)۱٫۳۰٦( التأمین المدینة  )٥۱۰(  )۱٫۸۱٦(  

 ------------------  ----------------  ------------------  
 ۸٫٥۱۳ ۷٫٦۹٥ ۱٦٫۲۰۸ 
 =======  =======  =======  

    (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
    

٦۲۰٫٦ المستحق من حاملي وثائق التأمین  - ٦۲۰٫٦  
۱۸۸٫۲ - المستحق من شركات التأمین  ۱۸۸٫۲  

۳٦۹٫۱ - المستحق من شركات إعادة التأمین  ۳٦۹٫۱  
 --------------  --------------  ----------------  
 ٦۲۰٫٦  ٥٥۷٫۳  ۱۷۷٫۱۰  
    

 مخصص انخفاض قیمة أقساط وذمم  ناقصاً:
) التأمین المدینة ۷۸٥٫۱ ) (٦۱٦) ( ٤۰۱٫۲ ) 

 ----------------  ---------------  ----------------  
 ۸۳٥٫٤  ۹٤۱٫۲  ۷۷٦٫۷  
 =======  =======  =======  

 
۷  ً  الذمم المدینة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما

 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ً  ۳۷۷ ٥۱۹ المصروفات المدفوعة مقدما
 ۱٫٥۲۹ ۱٫٦۳۱ الفائدة مستحقة القبض

 ۳٤٦ ۳٥۷ المبالغ المدفوعة مقدماً للوسطاء والموردین
 ۲۲۷ ۱٦۰ المبالغ المستحقة من الموظفین

 ۱٫۱۰۳ ۱٫۱٦۳ )۱۷(إیضاح  الذمم المدینة األخرى
 ---------------- --------------- 
 ۳٫۸۳۰ ۳٫٥۸۲ 
 ======= ======= 
 

مستحق من طرف ذي عالقة  ألف درھم) ٦۲: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(تتضمن الذمم المدینة األخرى مبلغ ال شيء 
 .)۱۷(إیضاح 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱٤ 

 الودائع القانونیة ۸
 

ً لمتطلبات القانون االتحادي رقم  التأمین، تحتفظ الشركة بودائع  ووكالءبشأن شركات  ۲۰۰۷لسنة  )٦(وفقا
رخصة التأمین على كضمان مقابل  ألف درھم) ٤٫۰۰۰: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ٤٫۰۰۰مصرفیة بقیمة 

األشخاص وعملیات تراكم األموال (التأمین الصحي والتأمین على الحیاة). ال یمكن استخدام ھذه الودائع بدون 
 موافقة ھیئة التأمین.

 
 ٪۳ .٤٥إلى  ٪۲ .۸٤یتراوح من  یتم االحتفاظ بالودائع القانونیة لدى بنوك تجاریة محلیة، وتخضع لمعدل فائدة

 .سنویاً) ٪۳ .٤٥إلى  ٪۱ .٦۰: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(سنویاً 
 

 النقد وما یعادلھ ۹
 

 ألغراض بیان التدفقات النقدیة، یتألف النقد وما یعادلھ مما یلي:
 
 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤٫۰۰۰ ٤٫۰۰۰ )۸(إیضاح  القانونیةالودائع 
 ٦۹٫٦۹۲ ٦۹٫۷۲٥ ودائع ألجل

 ٦٫۹۷٥ ۱۰٫۱۷٤ ودائع ونقد تحت الطلب
 ---------------- ---------------- 

 ۸۰٫٦٦۷ ۸۳٫۸۹۹ األرصدة المصرفیة والنقد
   

 (٤٫۰۰۰) (٤٫۰۰۰) الودائع القانونیة ناقصاً:
 (٦۲٫۳۷۹) (٤۸٫۸٦۸) أشھر ۳ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تمتد ألكثر من  ناقصاً:

 -----------------  ------------------  
 ۱٤٫۲۸۸ ۳۱٫۰۳۱ النقد وما یعادلھ

 ======= ======= 
 

سنویاً  ٪۳ .٤٥إلى  ٪۲ .۹۰، تخضع الودائع المصرفیة لمعدل فائدة فعلي یتراوح من ۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في 
. یتم االحتفاظ بكافة األرصدة المصرفیة والودائع لدى بنوك سنویاً) ٪۳ .٤۲إلى  ٪۲ .۷٥: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(

داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة.



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱٥ 

 مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین ۱۰
 

 :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹ یونیو ۳۰العمل كما في  قطاعفیما یلي مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین حسب 
 

 (مدققة) ۲۰۱۸  (غیر مدققة) ۲۰۱۹ 
 
 اإلجمالي التأمین على الحیاة التأمین الصحي  اإلجمالي التأمین على الحیاة التأمین الصحي 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

        :المطلوبات الناشئة عن عقود التأمین
۷۹٤٫۱  ۱۷٫۰٦٥ ۱٥٫۷٤۰ ۱٫۳۲٥ احتیاطیات إجمالي األقساط غیر المكتسبة  ۸۲۳٫٤  ٦۱۷٫٦  

۳۷۱٫۷ ۸۲٥  ۹٫۸۹۷ ۸٫۸۷۱ ۱٫۰۲٦ احتیاطي إجمالي المطالبات القائمة  ۱۹٦٫۸  
۲۳۸٫٦ ۳۷۹  ٥٫۰٦٦ ٤٫۷۸۹ ۲۷۷ احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  ٦٫٦۱۷ 

۱۰۷٫۲ ٤٥٥  ۳٫۷۲۳ ۳٫٦۲۲ ۱۰۱ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة  ۲٫٥٦۲ 
۱۷٦٫۱٥ -  ۱٥٫۸۷٤ ۱٥٫۸۷٤ - االحتیاطي الحسابي  ۱۷٦٫۱٥  

 ٤٥۲ ۳۳٥ ۱۱۷  ۳٤۷ ۲۳۰ ۱۱۷ غیر المخصصةاحتیاطي مصروفات تسویة الخسائر 
 ---------------- ---------------- ----------------  ---------------- ---------------- ---------------- 
 ۲٫۸٤ ٤٦۹٫۱۲٥ ٦۱٫۹۷۲  ٥۷۰٫۳  ۰٥۰٫۳٦  ٦۲۰٫۳۹  
 ======= ======= =======  ======= ======= ======= 

        :التأمینموجودات عقود إعادة 
 ٤۹۹ ٤۹۹ -  ۳٫٦۹۰ ۳٫٦۹۰ - حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

۷۸۳٫۲ ۱۳۰  ۳٫۰۲۲ ۳٫۰۱۲ ۱۰ حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي اجمالي المطالبات القائمة  ۹۱۳٫۲  
۲۳۳٫۱ -  ۱٫٤۹٤ ۱٫٤۹٤ - ایتم اإلبالغ عنھحصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم   ۲۳۳٫۱  

 ---------------- ---------------- ----------------  ---------------- ---------------- ---------------- 
 ۱۰ ۸٫۱۹٦ ۸٫۲۰٦  ۱۳۰ ٥۱٥٫٤  ٦٤٥٫٤  
 ======= ======= =======  ======= ======= ======= 

        :الصافي
۷۹٤٫۱  ۱۳٫۳۷٥ ۱۲٫۰٥۰ ۱٫۳۲٥ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة  ۳۲٤٫٤  ۱۱۸٫٦  

٥۸۸٫٤ ٦۹٥  ٦٫۷۸٥ ٥٫۸٥۹ ۹۲٦ احتیاطي المطالبات القائمة  ۲۸۳٫٥  
۰۰٥٫٥ ۳۷۹  ۳٫٥۷۲ ۳٫۲۹٥ ۲۷۷ احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  ۳۸٤٫٥  

۱۰۷٫۲ ٤٥٥  ۳٫۷۲۳ ۳٫٦۲۲ ۱۰۱ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة  ٥٦۲٫۲  
۱۷٦٫۱٥ -  ۱٥٫۸۷٤ ۱٥٫۸۷٤ - االحتیاطي الحسابي  ۱۷٦٫۱٥  

 ٤٥۲ ۳۳٥ ۱۱۷  ۳٤۷ ۲۳۰ ۱۱۷ احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة
 ---------------- ---------------- ----------------  ---------------- ---------------- ---------------- 
 ۲٫۷٤ ٤٦۰٫۹۳۰ ٤۳٫٦۷٤٤  ٦۰٫۳  ٥۳٥٫۳۱  ۹۷٥٫۳٤  
 ======= ======= =======  ======= ======= ======= 
 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱٦ 

 ذمم التأمین الدائنة واالستحقاقات األخرى ۱۱
 

 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٥٦۹ ۲٫۲٥۷ التأمینالمستحق لشركات إعادة 
 - ۱٫٤۷۹ )۱۷(إیضاح أطراف ذات عالقة  –المستحق لشركات إعادة التأمین 

 ۳٫۰٤٤ ٥٫۱۲۳ العموالت مستحقة الدفع
 ۷۲۳ - المستحق لحاملي وثائق التأمین

 ً  ۲۲۹ ۲۸٤ األقساط المستلمة مقدما
 ۱۷۳ - ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع

 ٥٫٤۸۳ ٤٫۸٦۳ )۱۷(إیضاح  الدائنة األخرى المصروفات المستحقة والذمم
 ---------------- --------------- 
 ۱٤٫۰۰٦ ۱۰٫۲۲۱ 
 ======= ======= 

 
س یماكسبنان وأرصدة مستحقة لشركة أكسا ل ذات عالقةأطراف  –تتضمن المبالغ المستحقة لشركات إعادة التأمین 

مستحق الدفع لطرف : ال شيء) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ألف درھم على التوالي  ۱٫۲۱۰ و ألف درھم ۲٦۹بمبلغ 
 .)۱۷(إیضاح ذي عالقة 

 
 ): ال شيء۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ۸۱۳تتضمن المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبلغ 

 .)۱۷(إیضاح مستحق الدفع إلى طرف ذي عالقة 
 

 التأمین الدائنة واألرصدة الدائنة واالستحقاقات:فیما یلي التوزیع الجغرافي ألرصدة  )۱(
 

 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 

   داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
۰٤٤٫۳ ٥٫۱۲۳ العموالت مستحقة الدفع  

 ۷۲۳ - المستحق لحاملي وثائق التأمین
 ً  ۲۲۹ ۲۸٤ األقساط المستلمة مقدما

 ۱۷۳ - ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع
٤۸۳٫٥ ٤٫۸٦۳ المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى  

 ---------------- --------------- 
 ۱۰٫۲۷۰ ٦٥۲٫۹  
 ---------------- --------------- 

   خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ٥٦۹ ۲٫۲٥۷ المستحق لشركات إعادة التأمین

 - ۱٫٤۷۹ )۱۷(إیضاح أطراف ذات عالقة  –المستحق لشركات إعادة التأمین 
 ---------------- --------------- 
 ۳٫۷۳٥٦ ٦۹ 
 ---------------- --------------- 
 ۱٤٫۰۰٦ ۲۲۱٫۱۰  
 ======= ======= 

 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۷ 

 صافي إیرادات أقساط التأمین ۱۲

 
 

 (غیر مدققة) مدققة)(غیر  (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     إجمالي األقساط المكتتبة:

 ۱٫۲۸۲ ۱٫٥۷٦ ۳۸۷ ۲۰ التأمین الصحي
     التأمین على الحیاة:

 ۲۱٫٤۰٤ ۲٦٫٦٤٤ ۳٫۲۱۹ ۹٫۱۰۰ مباشرة -
 ٦٫۲٥٥ ٤٫٤٥۳ ٤٫۷۱٤ ۲٫۳۸۸ أقساط مفترضة -
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
 ۱۱٫٥۰۸ ۸٫۳۲۰ ۳۲٫٦۷۳ ۲۸٫۹٤۱ 
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

     األقساط المتنازل عنھا:
 )٥٫٦۲۰( )۸٫۳٦۹( )۳٫۸۱۲( )۳٫۳۲۲( التأمین على الحیاة

 ---------------- ---------------- ---------------- --------------- 
 )۳٫۳۲۲( )۳٫۸۱۲( )۸٫۳٦۹( )٥٫٦۲۰( 
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

 ۲۳٫۳۲۱ ۲٤٫۳۰٤ ٤٫٥۰۸ ۸٫۱۸٦ صافي األقساط المكتتبة
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

     التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة:
 ۹۸٥ ٤٦۸ ٦٥٤ ۹٥۷ التأمین الصحي

 )۸٫۳٥٤( )۱۰٫۹۱۷( ۳٫۰۳٤ )۹٦٦( الحیاةالتأمین على 
 ---------------- --------------- ------------------ --------------- 
 )۹( ۳٫٦۸۸ )۱۰٫٤٤۹( )۷٫۳٦۹( 
 ---------------- --------------- ------------------ --------------- 

التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من 
     األقساط غیر المكتسبة:احتیاطي 

 ۱٫۳۳۲ ۳٫۱۹۱ ۱٫٤۳۳ ۳۲۸ التأمین الصحي
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
 ۳۲۸ ۱٫٤۳۳ ۳٫۱۹۱ ۱٫۳۳۲ 
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

     :المنتھیةالتغیر في احتیاطي المخاطر غیر 
 ۱۲٦ ۳٥٤ ۱۲٦ ٤۷۸ التأمین الصحي

 )۱٫٤۰۷( )۱٫٥۱٤( )۱٫٤۰۷( )۱٤۰( التأمین على الحیاة
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

صافي المحول إلى احتیاطي األقساط غیر 
 )۱٫۲۸۱( )۱٫۱٦۰( )۱٫۲۸۱( ۳۳۸ المنتھیة

 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
صافي المحول إلى احتیاطي األقساط غیر 

متضمناً احتیاطي المخاطر غیر  المكتسبة
 )۷٫۳۱۸( )۸٫٤۱۸( ۳٫۸٤۰ ٦٥۷ المنتھیة 

 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
 ۱٦٫۰۰۳ ۱٥٫۸۸٦ ۸٫۳٤۸ ۸٫۸٤۳ المكتسبةقساط األصافي 

 ======= ======= ======= ======= 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۸ 

 صافي إیرادات االستثمار ۱۳
 
 
 

 

 التأمینمطالبات  ۱٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

 فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة

 ۳۱۳ ۸۲۱ ۱۳۸ ۲٤۰ إیرادات توزیعات األرباح
 ۱٫٥۷۷ ۱٫٤۷۸ ۸۷۸ ۷٤۸ إیرادات الفائدة

 )۲۲۷( )۱۸۸( )۱۱۰( )۸۳( مصروفات االستثمار ذات الصلة
 )۳( )٦( )۳( )٦( خسائر من بیع استثمارات

     
     ودائع ألجل

 ۸۳۲ ۱٫۱٥۷ ٤٤٦ ٥٦۸ إیرادات الفائدة
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
 ۱٫٤٦۷ ۱٫۳٤۹ ۳٫۲٦۲ ۲٫٤۹۲ 
 ======= ======= ======= ======= 

 غیر مدققة)( (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

 فترة الستة 
 أشھر المنتھیة 

 یونیو ۳۰في 
 ۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 )۱۰٫۲۱۲( )۱٤٫۷۰٥( )٥٫۳۱۲( )۹٫۳۱٤( المطالبات المدفوعة
حصة شركات إعادة التأمین من إجمالي المطالبات 

 ۲٫۷۲٦ ٤٫۲٥۷ ۱٫۱۳٤ ۳٫۰۳٦ المدفوعة
 ---------------- --------------- ------------------- --------------- 

 )۷٫٤۸٦( )۱۰٫٤٤۸( )٤٫۱۷۸( )٦٫۲۷۸( صافي المطالبات المدفوعة
 ---------------- --------------- ------------------- --------------- 

 )۷۳۳( )۱٫۷۰۱( ۱٫٥۳۳ ۲٫۷۱۷ التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة
التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي 

 ٦٤۸ ۱۰۹ )۷۱۳( )٤٥۱( المطالبات القائمة
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

 )۸٥( )۱٫٥۹۲( ۸۲۰ ۲٫۲٦٦ صافي التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

 )۱٫٥۳٥( ۱٫٥٥۱ )٤۷۰( ٥۰٤ التغیر في المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا
التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من المطالبات 

 ۱٥۳ ۲٦۱ )۲۰٦( ٥٥۷ المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 

صافي التغیر في المطالبات المتكبدة التي لم یتم 
 )۱٫۳۸۲( ۱٫۸۱۲ )٦۷٦( ۱٫۰٦۱ اإلبالغ عنھا

 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
التغیر في احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر 

 )۲۲٥( ۱۰٥ ۲۷ ۹٤ المخصصة
 )۱٫۷۰۱( )٦۹۸( )۱٫۳٥۰( )۲٫۳٤٤( التغیر في االحتیاطي الحسابي

 ------------------ --------------- -------------------- ----------------- 
 )۱۰٫۸۷۹( )۱۰٫۸۲۱( )٥٫۳٥۷( )٥٫۲۰۱( صافي المطالبات المتكبدة

 ======== ======= ========= ======== 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۹ 

 المصروفات اإلداریة والعمومیة ۱٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 .)۱۷(إیضاح تشتمل تكالیف الموظفین على بعض المبالغ المحملة من قبل طرف ذي عالقة  )۱(

 
 السھم )خسارةربحیة / ( ۱٦

 
الفترة المنسوبة لحاملي أسھم  )خسائرأرباح / (السھم األساسیة من خالل قسمة  )خسارةربحیة / (یتم احتساب 

 الملكیة العادیة في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.
  

الفترة المنسوبة لحاملي أسھم  )خسائرأرباح / (من خالل قسمة  المخففةالسھم  )خسارةربحیة / (یتم احتساب 
السھم  )ةخسارربحیة / (الملكیة العادیة في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم الحتساب 

األساسیة، زائداً المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي كان لیتم إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة 
 أسھم عادیة. إلىالمخففة المحتملة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

 فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ٤٫۰۰٦ ٤٫۲۷٤ ۱٫۹٥٥ ۲٫۱٦۳ )۱تكالیف الموظفین (
 ۲۷ ۱۸ - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ۷٦٤ ۹۲۰ ۱۸۷ ۳٦٦ أتعاب قانونیة ومھنیة
 ۲٥۲ ۱۲۹ ۱۲۷ ۲۰ اإلیجار

 ۹ ٦٤ ۲ ۳۳ التسویق واإلعالن
 ۷۰ ۷٥ ۲٥ ۲۹ رحالت عمل وترفیھ

 ٤۰۱ ۲٤۳ ۱۹۱ ۱۹٥ االستھالك
 ۱۸۷ ۲۱٥ ۹۳ ۱۰٥ اإلطفاء

 ٤۷۳ ٥۱٤ ۲۸۳ ۲۷٥ المعلوماتمصروفات اتصاالت وتقنیة 
 ۳۲ ٥٦ ۲۱ ٤٤ رسوم مصرفیة

 ۳۷۹ ٤۸۲ ۲۷۷ ۱۲٤ مصروفات أخرى
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
 ۳٫۳٥٤ ۳٫۱٦۱ ٦٫۹۹۰ ٦٫٦۰۰ 
 ======= ======= ======= ======= 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۰ 

 (تابع) السھم )خسارةربحیة / ( ۱٦
 

 واألسھم المستخدمة في حساب خسارة السھم: األرباح / (الخسائر)یوضح الجدول التالي بیانات 
 

 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۱۷

 
 دارةموظفي اإلوتتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات الزمیلة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة 

من قبلھم. تتم الموافقة على سیاسات التسعیر وشروط بشكل أساسي والشركات المملوكة  لدى الشركة الرئیسیین
 ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.

 
 ف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي:فیما یلي أرصدة األطرا

 
 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

   المستحق من أكسا الخلیج
 ۲٫۱۸۸ ٦٫۳٦٤ )٦(إیضاح األعمال المفترضة  -

 ---------------- --------------- 
 ۲٦۸ - )٦(إیضاح مطالبات التأمین الصحي  -
 ---------------- --------------- 

   المستحق من أكسا إي بي بارتنرز
 ٦۲ - )۷(إیضاح  أخرىذمم مدینة  -
 ---------------- --------------- 

   أكسا إي بي بارتنرز إلىالمستحق 
 - ۸۱۳ )۱۱(إیضاح  أخرىذمم دائنة  -
 ---------------- --------------- 
 
 
 
 

 (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

الثالثة فترة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۹ 

 فترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 الفترة المنسوبة إلى حاملي  )خسائرأرباح / (
 )۲٫٤۷۰( ۳۷٤ )۱٫۳٤۹( ۱٫۰۳۰ أسھم الملكیة العادیة (ألف درھم)

 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

 ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ باآلالف) (األسھم
 ---------------- ---------------- ---------------- --------------- 

األساسیة  –السھم للفترة  )خسارةربحیة / (
 )۰ .۰۱۲( ۰ .۰۰۲ )۰ .۰۰۷( ۰ .۰۰٥ والمخففة (درھم)

 ---------------- --------------- ---------------- --------------- 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۱ 

 (تابع) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۱۷
 

 (تابع) فیما یلي أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي:
 
 (مدققة) (غیر مدققة) 

 
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

   لبنانالمستحق ألكسا 
 - ۲٦۹ )۱۱(إیضاح عقود إعادة التأمین  -

 ---------------- --------------- 
   الخلیجكسا ألالمستحق 

 ۱٫٤٤۸ ۱٫۰٥۳ أخرى -
 ---------------- --------------- 

   لماكسیسالمستحق 
   )۱۱(إیضاح عقود إعادة التأمین  -

 ۱٫۲۱۰ - 
 ---------------- --------------- 

 
 العالقة خالل الفترة:فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات 

 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 

 الستة أشھرفترة 
 ۳۰المنتھیة في 

۲۰۱۹ یونیو  

 الستة أشھرفترة 
 ۳۰المنتھیة في 

۲۰۱۸ یونیو  
 ألف درھم ألف درھم 

   عقود إعادة التأمین مع أكسا الخلیج
 ۱٥۲ ۱۰ المطالبات المستردة لقطاع التأمین الصحي -
   

   التأمین مع أكسا لبنانعقود إعادة 
 (۳٤۹) (۲۹۳) األقساط المتنازل عنھا لقطاع التأمین على الحیاة -
   

   المصروفات المحملة من قبل أكسا الخلیج على الشركة
 (۱٫٤٤۱) (۱٫۳٥۳) )۱( )۱٥(إیضاح تكالیف االنتداب  -
 - (٤۳) )۱٥(إیضاح مصروفات االتصاالت والسفر  -
 - (۱٤) تكالیف أخرى -
   

   األعمال المفترضة مع أكسا الخلیج
 ٥٫۰۳۸ ٤٫٤٥۳ األقساط المفترضة -
 (۱٫٤۸٤) (۱٫۳٦۷) المطالبات المدفوعة -

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۲ 

 (تابع) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۱۷
 

 (تابع) فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:
 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

 

 الستة أشھرفترة 
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۱۹ یونیو

 الستة أشھرفترة 
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۱۸ یونیو
 ألف درھم ألف درھم 
   

   أخرى:
تكالیف االنتداب المحملة من قبل أكسا الھالل األخضر للتأمین على 

 أكسا أي أیھ بارتنرز
- ۲۱۰ 

)۲٥۲( - الشركةالمصروفات المحملة من قبل أكسا أي أیھ بارتنرز على   
 ۱۳۱ - تعویضات نھایة الخدمة المحولة من أكسا الخلیج للشركة

)۱۸( تعویضات نھایة الخدمة المحولة من الشركة إلى أكسا الخلیج  )٦٤(  
)۱۸( مكافآت أعضاء مجلس اإلدراة  )۲۷(  

   
   :موظفي اإلدارة الرئیسیین تعویضات

   
   موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل الفترة: تعویضاتفیما یلي 

   
 ٦٤۰ ۸۰۷ تعویضات قصیرة األجل

 ---------------- --------------- 
 ۱۰٥ ۱۹ تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

 ---------------- --------------- 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة ۱۸
 

 االلتزامات المحتملة
 

مطلوبات محتملة فیما یتعلق بضمانات البنوك والضمانات األخرى وأمور  ، لدى الشركة۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في 
، وال ألف درھم) ۲٫۰۰۰: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ۲٫۰۰۰أخرى تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ 

 أن ینشأ عنھا أي التزامات مادیة. تتوقع الشركة
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱۹
 

قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات  بالشركةتتطلب مجموعة من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات الخاصة 
 والمطلوبات المالیة وغیر المالیة.

 
تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غیر الملحوظة الھامة وتعدیل التقییم. عندما یتم قیاس القیم العادلة 

ت من طرف أخر مثل أسعار الوسیط أو خدمات التسعیر، تقوم اإلدارة بتقییم الدلیل الذي تم باستخدام معلوما
الحصول علیھ من األطراف األخرى لدعم النتیجة، بحیث تستوفي ھذه التقییمات متطلبات المعاییر الدولیة إلعداد 

تصنیف  قیمة العادلة الذي یتم في إطارهالتقاریر المالیة، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقیاس ال
 ھذه التقییمات.

  



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۳ 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱۹
 

معطیات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر  الشركةعند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم 
ممكن. یتم تصنیف القیم العادلة ضمن عدة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العادلة بناًء على المدخالت 

 المستخدمة في أسالیب التقییم المبینة على النحو التالي:
 

 لوبات مطابقة.: األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مط۱المستوى  •
وھي عبارة عن معطیات ملحوظة  ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى  •

 لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غیر مباشر (مشتقة من األسعار). 
غیر  مدخالتة (: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غیر مرتكزة على معطیات السوق الملحوظ۳المستوى  •

 ملحوظة).
 

في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستویات مختلفة في 
النظام المتدرج للقیمة العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج 

شركة ال المدخالت الجوھریة األقل أھمیة بالنسبة لعملیة القیاس بأكملھا. تقومللقیمة العادلة الذي ینطوي على 
بالتحویالت فیما بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي تم خاللھا  باالعتراف

 التغییر.
 

 الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة
 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۱المستوى  

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم (غیر مدققة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ في
    

    بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ٤٫۷۱۹ - ٤٫۷۱۹ أسھم مدرجة

 ۱٫۸۸۹ - ۱٫۸۸۹ أدوات دین مدرجة
 -----------------  ---------------- ---------------- 
 ٦٫٦۰۸ - ٦٫٦۰۸ 
 ---------------- ---------------- ---------------- 

    بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
 ۳۷۸ - ۳۷۸ أسھم مدرجة

 ٦۱٫۷۹۲ - ٦۱٫۷۹۲ أدوات دین مدرجة
 ۲٫۱۹٤ ۲٫۱۹٤ - صندوق دین خاص

 -------------------  ---------------- -------------------  
 ٦۲٫۱۷۰ ۲٫۱۹٦٤٫ ٤۳٦٤ 
 -------------------  ---------------- -------------------  
 ٦۸٫۷۷۸ ۲٫۱۹٤ ۷۰٫۹۷۲ 
 ========  ======= ========  

     (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
     

     بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ٤٫٥۱٤ - ٤٫٥۱٤ أسھم مدرجة

 ۱٫۰٦۰ - ۱٫۰٦۰ أدوات دین مدرجة
 ---------------- ---------------- --------------- 
 ٥٫٥۷٥٫٥ - ٤۷٤ 
 ---------------- ---------------- --------------- 

     بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
 ۳۲۰ - ۳۲۰ أسھم مدرجة

٦۷۳٫٦۳ أدوات دین مدرجة  -   ٦۳٫٦۷۳ 
۷۱٤٬۲ - صندوق دین خاص  ۲٫۱٤۷ 

 ------------------  ---------------- ------------------  
 ۹۹۳٫٦۳  ۷۱٤٬۲  ٦٦٫۱٤۰ 
 ------------------  ---------------- ------------------  
 ٥٦۷٫٦۹  ۷۱٤٬۲  ۷۱٤٫۷۱  
 ========  ======= ========  



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
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۲٤ 

 القطاعات التشغیلیة ۲۰
 

وفقاً للمنتجات والخدمات الخاصة بھا. لدى الشركة قطاعین ألغراض إداریة، یتم تقسیم الشركة إلى وحدات أعمال 
 یتم إصدار تقاریر بشأنھا كما یلي:

 
 قطاع التأمین الصحي والذي یوفر تغطیة طبیة لحاملي وثائق التأمین؛ و -
 قطاع التأمین على الحیاة والذي یوفر منتجات التأمین على الحیاة ألجل محدد. -

 
 .۲۰۱۸و  ۲۰۱۹لم یتم إجراء معامالت فیما بین القطاعات خالل 

 
 (غیر مدققة): ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فیما یلي بیان الدخل حسب القطاع للفترة المنتھیة في 

 

 التأمین الصحي 
التأمین على 

 اإلجمالي الحیاة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    

 ۳۲٫٦۷۳ ۳۱٫۰۹۷ ۱٫٥۷٦ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
)۱۲٫٤۳۱( ۸۲۲ التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة  )۱۱٫٦۰۹(  

 ------------------ ------------------ ----------------- 
 ۲۱٫۰٦٤ ۱۸٫٦٦٦ ۲٫۳۹۸ أقساط التأمین المكتسبة

    
)۸٫۳٦۹( - حصة شركات إعادة التأمین من إجمالي أقساط التأمین  )۸٫۳٦۹(  
 التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي 

 ۳٫۱۹۱ ۳٫۱۹۱ - األقساط غیر المكتسبة
 ------------------ ------------------ --------------- 
 - )٥٫۱۷۸(  )٥٫۱۷۸(  
 ------------------ ------------------ --------------- 

 ۱٥٫۸۸٦ ۱۳٫٤۸۸ ۲٫۳۹۸ صافي إیرادات أقساط التأمین
 ------------------ ------------------ --------------- 

 ٥۷۳ ٥۷۳ - عموالت إعادة التأمین
)۱۳٦( مصروفات االستحواذ على عقود التأمین  )۱٫۹٦۷(  )۲٫۱۰۳(  

 ------------------ ------------------ --------------- 
)۱۳٦( صافي العموالت المتكبدة  )۱٫۳۹٤(  )۱٫٥۳۰(  

 ------------------ ------------------ --------------- 
    

)۱٫۱٦۹( إجمالي المطالبات المدفوعة  )۱۳٫٥۳٦(  )۱٤٫۷۰٥(  
)۲۰۱( التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة  )۱٫٥۰۰(  )۱٫۷۰۱(  

 ۱٫٥٥۱ ۱٫٤٤۹ ۱۰۲ المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھاالتغیر في 
)٦۹۸( - االحتیاطي الحسابيالتغیر في   )٦۹۸(  
  الخسائراحتیاطي مصروفات تسویة التغیر في 

)۱( غیر المخصصة  ۱۰٦ ۱۰٥ 
 ------------------ ------------------ ------------------ 

)۱٫۲٦۹( إجمالي المطالبات المتكبدة  )۱٤٫۱۷۹(  )۱٥٫٤٤۸(  
 ------------------ ------------------ ------------------ 
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۲٥ 

 (تابع)القطاعات التشغیلیة  ۲۰
 

 (غیر مدققة) (تابع) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰فیما یلي بیان الدخل حسب القطاع للفترة المنتھیة في 
 

 التأمین الصحي 
التأمین على 

 اإلجمالي الحیاة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    
    

 ٤٫۲٥۷ ٤٫۲٥۷ - إعادة التأمینالمطالبات المستردة من شركات 
التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي 

)۱۱۹( القائمةالمطالبات   ۲۲۸ ۱۰۹ 
المطالبات التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من 

 ۲٦۱ ۲٦۱ - المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا
 ------------------ ------------------ ----------------- 

)۱٫۳۸۸( صافي المطالبات المتكبدة  )۹٫٤۳۳(  )۱۰٫۸۲۱(  
)۲۱٥( أتعاب إدارة المطالبات  - )۲۱٥(  

 ------------------ ------------------ ------------------ 
)۱٫٦۰۳( التأمینب المتعلقة مصروفاتالمطالبات والإجمالي   )۹٫٤۳۳(  )۱۱٫۰۳٦(  

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 ۳٫۳۲۰ ۲٫٦٦۱ ٦٥۹ صافي إیرادات التأمین

    
 ۳٫۲٦۲ ۲٫۸۹۱ ۳۷۱ إیرادات االستثمارات

صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة 
 ۱۷۳ ۲۲ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

۱۹٥ 

بالقیمة العادلة عكس انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
 ۳ - من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

۳ 

 ------------------ ------------------ --------------- 
 ۱٫۰٥۲ ٥٫۷۲۸ ٦٫۷۸۰ 
 ------------------ ------------------ --------------- 
    

 (٦٫۹۹۰) (٦٫۱۱۸) (۸۷۲) المصروفات اإلداریة والعمومیة
    

 ٥۸٤ ۱۲٥ ٤٥۹ خسائر انخفاض قیمة أقساط وذمم التأمین المدینة 
 ------------------ ------------------ --------------- 

 ۳۷٤ (۲٦٥) ٦۳۹ أرباح/ (خسائر) الفترة
 ======== ======== ====== 

 
 (غیر مدققة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰الموجودات والمطلوبات على حسب القطاع كما في تفاصیل فیما یلي 

 
التأمین  

 الصحي
التأمین على 

 اإلجمالي غیر مخصصة الحیاة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۱۸٦٫٥۲۰ ۱٥٫۲٤۹ ۱۳٦٫۷٦۲ ۳٤٫٥۰۹ موجودات القطاع
 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- 

 ٦۷٫٦۹٥ ٦٫۳۳۷ ٥۷٫۷۰٥ ۳٫٦٥۳ مطلوبات القطاع
 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- 

 
 



 
 ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲٦ 

 (تابع)القطاعات التشغیلیة  ۲۰
 

 (غیر مدققة): ۲۰۱۸ یونیو ۳۰فیما یلي بیان الدخل حسب القطاع للفترة المنتھیة في 
 

 
التأمین 
 الصحي

التأمین على 
 اإلجمالي الحیاة

 ألف درھم ألف درھم درھم ألف 
    

 ۲۸٫۹٤۱ ۲۷٫٦٥۹ ۱٫۲۸۲ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 )۸٫٦٥۰( )۹٫۷٦۱( ۱٫۱۱۱ التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 ۲۰٫۲۹۱ ۱۷٫۸۹۸ ۲٫۳۹۳ أقساط التأمین المكتسبة

    

 )٥٫٦۲۰( )٥٫٦۲۰( - األقساط المتنازل عنھا لشركات إعادة التأمین
التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر 

 ۱٫۳۳۲ ۱٫۳۳۲ - المكتسبة
 ------------------ ------------------ ------------------ 
 - )٤٫۲۸۸( )٤٫۲۸۸( 
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 ۱٦٫۰۰۳ ۱۳٫٦۱۰ ۲٫۳۹۳ صافي إیرادات أقساط التأمین
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 ۲۳۷ ۲۳۷ - عموالت إعادة التأمین
 )۱٫٦٤٤( )۱٫٤۹٤( )۱٥۰( مصروفات االستحواذ على عقود التأمین

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 )۱٫٤۰۷( )۱٫۲٥۷( )۱٥۰( صافي العموالت المتكبدة

 ------------------ ------------------ ------------------ 
    

 )۱۰٫۲۱۲( )۸٫۲٥۳( )۱٫۹٥۹( إجمالي المطالبات المدفوعة
 )۷۳۳( )۱٫۱۹۹( ٤٦٦ التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة

 )۱٫٥۳٥( )۱٫٦۸۷( ۱٥۲ المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھاالتغیر في 
 )۱٫۷۰۱( )۱٫۷۰۱( - التغیر في االحتیاطي الحسابي

 )۲۲٥( )۱٦۸( )٥۷( غیر المخصصة الخسائراحتیاطي مصروفات تسویة التغیر في 
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 )۱٤٫٤۰٦( )۱۳٫۰۰۸( )۱٫۳۹۸( إجمالي المطالبات المتكبدة
 ------------------ ------------------ ------------------ 
    

 ۲٫۷۲٦ ۲٫٥۷٤ ۱٥۲ المطالبات المستردة من شركات إعادة التأمین
 ٦٤۸ ۹٥۸ )۳۱۰( ةالقائمالمطالبات التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي 

م المطالبات المتكبدة التي لم یتالتغیر في حصة شركات إعادة التأمین من 
 ۱٥۳ ۱۷۷ )۲٤( اإلبالغ عنھا

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 )۱۰٫۸۷۹( )۹٫۲۹۹( )۱٫٥۸۰( صافي المطالبات المتكبدة

 )۲۰٥( - )۲۰٥( أتعاب إدارة المطالبات
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 )۱۱٫۰۸٤( )۹٫۲۹۹( )۱٫۷۸٥( التأمینب المتعلقة مصروفاتالمطالبات والإجمالي 
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 ۳٫٥۱۲ ۳٫۰٥٤ ٤٥۸ صافي إیرادات التأمین
    

 ۲٫٤۹۲ ۲٫۱۱۹ ۳۷۳ إیرادات االستثمارات
 )۳۳۹( - )۳۳۹( صافي أرباح القیمة العادلة للموجودات المالیة 

 )۱۷( )۱۷( - إیرادات أخرى
 ------------------ ------------------ ------------------ 
 ۳۰۰ - ۳۰۰ 

 )٦٫٦۰۰( )٦٫۱۲۰( )٤۸۰( المصروفات اإلداریة والعمومیة
 )۲٤۸( )۲۳( )۲۲٥( عكس خسائر انخفاض قیمة أقساط وأرصدة التأمین المدینة 

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 )۹۰۰( )۹۸۷( ۸۷ أرباح/ (خسائر) الفترة

 ======== ======== ======== 
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۲۷ 

 (تابع)القطاعات التشغیلیة  ۲۰
 

 (مدققة) ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱الموجودات والمطلوبات حسب القطاع كما في تفاصیل فیما یلي 
 

 
 التأمین الصحي

التأمین على 
 الحیاة

غیر 
 اإلجمالي مخصصة

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۱٦۹٫۷٥٤ ۱۱٫۱۹٦ ۱۳٦٫۹۲۲ ۲۱٫٦۳٦ موجودات القطاع
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

 ٥۱٫٦۹۳ ۷٫۲۹۹ ٤۰٫٦٥۱ ۳٫۷٤۳ مطلوبات القطاع
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
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