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 جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة
 المحدودة -  أبو ظبي 

 

 11، الدور 1101مكتب رقم 

 برج الكمالة 

 شارع زايد األول 

 الخالدية

 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 

 + 971 2 666 9750 هاتف

 

ية التي تعمل بموجبها جرانت ثورنتون للمحاسبة  جميع الحقوق محفوظة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانون 2202 ©
أبوظبي المسجل    -المتحدة. تشمل هذه التراخيص فرع جرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة المحدودة    والمراجعة المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، تعمل في اإلمارات العربية

 في دبي. لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية وفرع جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة )بي في آي( المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية 

تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية إلى عمالئها أو تشير إلى شركة عضو واحدة أو أكثر ضمن    لتجارية التي بموجبهاتشير "جرانت ثورنتون" إلى العالمة ا

ال تقدم جرانت ثورنتون الدولية المحدودة خدمات بإسمها  لة.  الشركات األعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها األعضاء تمثل كيانات قانونية منفص

والشركات األعضاء ليسوا وكالء لبعضهم البعض وال يُلزم أحد اآلخر وال يتحملوا مسؤولية أخطاء وأفعال  على اإلطالق، بل يتم تقديم الخدمات بواسطة الشركات األعضاء. جرانت ثورنتون الدولية  
 بعضهم البعض. 

grantthornton.ae 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 الموجزة  المرحلية المالية البيانات مراجعة تقريـر
 .  ع.م.ش التأمين  دار شركة مساهمي /السادة إلى

 

 مقدمـة 

  30  في  كما"(  الشركة. )" ع.م.ش  التأمين  دار  لشركة  المرفق  المدقق  غير  الموجز  المرحلي  المالي  المركز  بيان  بمراجعة  قمنا
 أشهر والتسعةأشهر  الثالثة لفترة  المدقق غير الموجز المرحلي اآلخر الشامل والدخل الخسائر أو األرباح وبيان ،2022 يونيو
  المرحلي   النقدية  التدفقات  وبيان  المدقق،  غير  الموجز  المرحلي  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وبيان  التاريخ،  ذلك  في  ةالمنتهي
  عن   مسؤولة  اإلدارة  إن.  الصلة  ذات  التفسيرية  واإليضاحات  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة  المدقق  غير  الموجز
 التقارير"    34  رقم  الدولي  المحاسبي  لمعيار  وفقا    عادل  بشكل  وعرضها   المدققة  غير  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  إعداد
  المرحلية   المالية  البيانات  هذه  حول   استنتاج  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن.  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادر"  المرحلية  المالية

 .مراجعتنا إلى استنادا   الموجزة

 المراجعـة نطاق

  بها   يقوم  التي  المرحلية   المالية  البيانات  مراجعة "    ،2410  رقم  المراجعة  عمليات  حول   الدولي  للمعيار  وفقا    بمراجعتنا  قمنا  لقد
  من  رئيسي  بشكل  االستفسارات،  بإجراء  القيام  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة  تتضمن".  للشركة   المستقل  الحسابات  مدقق

 المراجعة   نطاق  إن.  أخرى  مراجعة  وإجراءات  تحليلية  إجراءات  وإتباع  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص
  جميع  حول  تأكيد  على  الحصول  من  تمكننا ال  فإنها  وبالتالي،  للتدقيق،  الدولية  للمعايير  وفقا    بالتدقيق  القيام  نطاق  من  جوهريا    أقـل

  .بشأنها تدقيق  رأي نبدي ال فإننا لذا،. التدقيق يبينها أن يمكن التي الهامة األمور

 االستنتاج

  من  إعدادها،   يتم  لم   المرفقة   الموجزة  المرحلية   المالية  البيانات  أن   نعتقد  تجعلنا  أمور  أية  علمنا  إلى   يصل   لم   مراجعتنا،  على  بناء  
 ".المرحلية المالية التقارير( " 34) رقم  الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   الجوهرية،  النواحي كافة

 
 
 
 
 
 

 ثورنتون  جرانت
 البكري   أسامة

 935: التسجيل  رقم
 المتحدة  العربية  اإلمارات أبوظبي،
  2022 نوفمبر 8:  التاريخ





 . ع.م .ش التأمين  دار
 الموجزة  المرحلية  المالية البيانات

 2022سبتمبر   30بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للفترة المنتهية في  
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الموجزة  المرحلية المالية البيانات هذه  من يتجزأ ال جزءا   24 رقم إلى  1 رقم من اإليضاحات تشكل

( مدقق غير)    (مدقق غير)  ( مدقق غير)  (مدقق غير)   
 

 إيضاحات 

فترة الثالثة  أشهر  
المنتهية  في 30  
 سبتمبر 2022 

  
 

فترة الثالثة أشهر  
المنتهية  في 30  
 سبتمبر 2021 

  
 

فترة التسعة  أشهر  
المنتهية  في 30  
 سبتمبر 2022 

  
 

فترة التسعة  أشهر  
المنتهية  في 30  
 سبتمبر 2021 

  
 

 درهم  درهم  درهم  درهم   
      

 174,534,063 236,386,083 42,252,886 53,227,835 19 األقساط  إجمالي
( 10,745,198)  التأمين  إعادة  أقساط  حصة  (11,319,355 )  (102,512,861 )  (58,443,453 )  
  األقساط من التأمين إعادة حصة

 عنها  المتنازل
 

(2,542,953 )  (1,221,364 )  (,8432145, )  (4,955,317 )  

 111,135,293 128,658,379 29,712,167 39,939,684  األقساط   صافي
  احتياطيالمحول من / إلى  صافي

 األقساط غير المكتسبة 
 

5,508,087 3,912,186 (23,273,702 )  (9,874,435 )  

 101,260,858 105,384,677 33,624,353 45,447,771  المكتسبة   األقساط  صافي
 9,083,836 23,475,628 1,934,525 1,437,324  المكتسبة  العموالت
( 7,261,962)  المدفوعة  العموالت  (7,486,822 )  (29,349,003 )  (20,645,624 )  

 89,699,070 99,511,302 28,072,056 39,623,133  االكتتاب  إيرادات إجمالي 

      
( 64,640,845)    المدفوعة المطالبات إجمالي  (37,192,233 )  (153,764,824 )  (111,935,132 )  
   مطالبات من التأمين إعادة حصة

 التسوية  وخسائر التأمين
 

30,258,744 29,051,416 88,625,081 68,909,730 

( 34,382,101)  المدفوعة  المطالبات  صافي  (8,140,817 )  (65,139,743 )  (43,025,402 )  
  مطالبات في( الزيادة/ )  النقص
 التسوية  احتياطي تحت

 
3,304,152 (3,963,751 )  (11,331,476 )  6,339,967 

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

 

(2,530,473 )  610,358 1,636,909 (6,319,770 )  
  احتياطي في( الزيادة/ )  النقص

  –  عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات
 بالصافي 

 

415,542 (1,988,677 )  3,396,330 (3,212,594 )  
  احتياطي في( الزيادة/ )  النقص

 المنتهية  غير المخاطر
 

- - 252,339 - 
  احتياطي في( الزيادة/ )  النقص

 غير الخسائر تعديل مصروفات
 صافي   – المخصصة

 

(72,713 )  117,750 (1,105,817 )  199,755 

( 33,265,593)  المتكبدة  المطالبات  صافي  (13,365,137 )  (72,291,458 )  (46,018,044 )  

      
 1,202,539 2,781,062 219,641 1,851,320  األخرى   االكتتاب إيرادات 

  ومعالجة  االكتتاب مصروفات
 األخرى   المطالبات

 
1,352,153 (3,950,760 )  (1,335,556 )  (11,067,398 )  

 33,816,167 28,665,350 10,975,800 9,561,013  االكتتاب  إيرادات  صافي
 3,593,116 5,252,259 564,257 1,012,762 14    بالصافي - االستثمار إيرادات 

 37,409,283 33,917,609 11,540,057 10,573,775  اإليرادات  إجمالي 

( 9,883,472) 15 وعمومية  إدارية   مصاريف  (9,806,505 )  (29,205,046 )  (29,577,749 )  

 7,831,534 4,712,563 1,733,552 690,303  للفترة   الربح  صافي

      
      : السهم  على العائد 
 0.07 0.04 0.01 0.01 16 والمخفض  األساسي السهم ربح



 . ع.م .ش التأمين  دار
 الموجزة  المرحلية  المالية البيانات

 الموجز  المرحلي  الشامل الدخل بيان
 2022 سبتمبر  30  في   المنتهية للفترة
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جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة  24إلى رقم  1اإليضاحات من رقم تشكل   
 

إيض 
( مدقق غير) احات  )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( 

 

 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

في 30 سبتمبر 
 2022 

  
 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية  
في  30  سبتمبر  

  2021 
  
 

فترة التسعة 
أشهر المنتهية  
في  30  سبتمبر  

 2022 
  
 

فترة  التسعة  أشهر  
المنتهية في 30  
 سبتمبر 2021  

  
 

 درهم  درهم درهم  درهم  
      
      

 7,831,534 4,712,563 1,733,552 690,303  للفترة  الربح صافي
      
      

  الشاملة( الخسارة/ ) الدخل
 األخرى

  تصنيفها يُعاد لن التي البنود
 الخسائر  أو األرباح إلى الحًقا

 

    
  بالقيمة استثمارات بيع خسارة
  الشامل الدخل   خالل من  العادلة
 ملكية أدوات - اآلخر

 

- - (279,018 )  - 
  غير( الخسارة/ ) الربح صافي
  االستثمارات من المحققة
  الدخل خالل من العادلة بالقيمة
 الملكية أدوات –  اآلخر الشامل

 
 
 
 
5 (434,793 )  940,504 469,053 6,250,871 

 تصنيفها سيعاد التي البنود
 الخسائر  أو األرباح إلى الحًقا

 
    

  غير( الخسارة/ ) الربح صافي
  االستثمارات من المحققة
  الدخل خالل من العادلة بالقيمة
 الدين  أدوات –  اآلخر الشامل

 
 
 
 
5 (69,902 )  (59,296 )  (190,641 )  110,342 

 14,192,747 4,711,957 2,614,760 185,608  للفترة  الشامل الدخل مجموع



 . ع.م .ش التأمين  دار
 الموجزة  المرحلية  المالية البيانات

 الموجز  المرحلي الملكية حقوق  في التغيرات  بيان
 2022 سبتمبر  30  في   المنتهية للفترة
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  رأس
 المال 

  األولى الشريحة
المال  لرأس الخزينة  أسهم    

(  خسائر) /أرباح
 متراكمة 

  إعادة احتياطي
 التأمين 

  من  المقترحة المكافآت 
اإلدارة  مجلس  

  إعادة احتياطي
االستثمار  تقييم  

  احتياطي
 قانوني 

  الملكية حقوق إجمالي 
 للمساهمين

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
          

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

 4,712,563 - - - - 4,712,563 - - - للفترة  الربح صافي

 (605) - (605) - - - - - - للفترة  اآلخر الشامل الدخل
( 928,124) - - - المال  لرأس األول المستوى من مستحقة قسيمة  - - - - (928,124 )  
( 4,660,318) - - الخزينة  أسهم  - - - - - (4,660,318 )  
 استبعاد عند المحقق  غير المكسب تحويل

  الدخل خالل  من العادلة بالقيمة  المصنف االستثمار
( 5,135,714) - - 5,135,714 - - - الملكية  حقوق – اآلخر الشامل  - - 
( 856,796) - - - - - اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة دفع  - - (856,796 )  

  2022 سبتمبر  30 في كما  الرصيد
( 4,660,318) 15,000,000 118,780,500 ( مدقق غير)  1,371,460 422,793 - 9,134,774 7,243,671 147,292,880 

          
( 5,446,912) - 15,000,000 118,780,500 ( مدقق) 2021 يناير 1 في  كما الرصيد  423,698 979,729 20,861 6,291,675 136,049,551 

 7,831,534 - - - - 7,831,534 - - - للفترة  الربح صافي

 6,361,213 - 6,361,213 - - - - - - للفترة  اآلخر الشامل الدخل
( 928,125) - - - المال  لرأس األول المستوى من مستحقة قسيمة  - - - - (928,125 )  

( 4,751,233) - - - ( 10 إيضاح) معلنة أرباح  توزيعات  - - - - (4,751,233 )  
  االستثمار استبعاد عند المحققة الخسارة  تحويل

  الشامل الدخل خالل من العادلة   بالقيمة المصنف
 - - الديون  – اآلخر

 
- 

- - - 67,841 - 67,841 

 - - اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة دفع
 
- 42,369 - (979,729 )  - - (937,360 )  

  2021 سبتمبر  30 في كما  الرصيد
 15,000,000 118,780,500 ( مدقق غير)

 
- (3,252,367 )  423,698 - 6,449,915 6,291,675 143,693,421 

 
   
 
 

 
 
 

 
 الموجزة  المرحلية المالية البيانات هذه  من يتجزأ ال جزءا   24 رقم إلى  1 رقم من اإليضاحات تشكل



 دار التأمين ش.م.ع. 
 البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 2022سبتمبر  30بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للفترة المنتهية في 
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. الموجزة  المرحلية المالية  البيانات هذه من يتجزأ  ال  جزءا    24 رقم إلى  1 رقم من اإليضاحات  تشكل

 
إيضاحا 

( مدقق غير) ت ( مدقق غير)   

  

  أشهر التسعة فترة
  30 في المنتهية
   2022 سبتمبر

    

  المنتهية أشهر التسعة فترة
   2021 سبتمبر 30 في 
    

 
 درهم  درهم  

 التشغيلية  األنشطة
 

  
 7,831,534 4,712,563  للفترة  الربح صافي 

    :نقدية غير لبنود تعديالت
 1,265,933 1,038,317 4 والمعدات  الممتلكات استهالك 
   العادلة بالقيمة المصنف لالستثمار العادلة القيمة في  التغيرات
 الخسائر   أو األرباح  خالل من

14 
(903,907 )  (262,266)  

   العادلة بالقيمة مصنفة  استثمارات بيع من خسارة
 اآلخر  الشامل الدخل خالل من

14 
- 76,294 

  العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات بيع من ربح
 الخسائر   أو األرباح  خالل من

14 
- (143,700)  

( 2,314,221) 14 األرباح  وتوزيعات الفوائد  إيرادات  (3,263,444)  
 444,725 469,565 11 للموظفين  الخدمة  نهاية  مكافآت مخصص

  من العادلة بالقيمة استثمار استبعاد من المحققة غير الخسارة تصنيف إعادة
 الديون - اآلخر  الشامل الدخل خالل

 
(279,017 )  - 

 5,949,076 2,723,300  العامل  المال رأس في  التغيرات قبل التشغيلي  الربح
    العامل  المال رأس في التغيرات
( 41,336,703)  مدينة  تأمين وذمم أقساط  (48,053,554 )  

( 51,876,634)  التأمين إعادة عقود موجودات  (14,777,551 )  
 27,644,628 82,302,051  الفنية   االحتياطيات

( 523,843,48)  مقدما   مدفوعة ومبالغ أخرى مدينة ذمم  (835,141)  
 9,203,763 24,616,091  أخرى  دائنة وذمم دائنة تأمين ذمم

( 20,868,779) (7,415,380)  العمليات  في المستخدم  النقد صافي  
( 329,730) 11 للموظفين  المدفوعة الخدمة نهاية  مكافآت  (697,200)  
(937,360) (856,796)  المدفوعة   اإلدارة مجلس أعضاء  مكافآت  

( 8,601,907)  التشغيلية  األنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات صافي  (22,503,339 )  

    
    االستثمارية األنشطة
( 906,244) 4 ومعدات  ممتلكات لشراء مدفوعات  (1,420,033)  
  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات بيع من  متحصالت
 اآلخر

5 19,627,809 3,012,029 

  خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات شراء
 اآلخر  الشامل الدخل

5 (11,330,117 )  - 

  خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات شراء
 الخسائر  أو  األرباح 

5 (6,991,342 )  (2,287,853)  

  أو األرباح  خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات بيع من  متحصالت
 الخسائر 

5 9,323,263 991,923 

( 23,000,000) -  الثابتة الودائع مدفوعات  
 - 14,000,000  األجل  قصيرة االستثمارات استرداد  متحصالت

 3,263,444 2,314,221  مستلمة أرباح   وتوزيعات فوائد

( 19,440,490) 26,037,590  االستثمارية  األنشطة( في المستخدمة/ ) عن الناتجة التدفقات صافي  

    
    التمويل  أنشطة

( 928,124)  المال   لرأس األول المستوى  (928,125)  
( 4,660,318) 10 الخزينة  أسهم شراء  (4,751,233)  

( 5,588,442)  التمويل  أنشطة في المستخدم  النقد صافي  (5,679,358)  

    
( 47,623,187) 11,847,241  يعادله وما النقد في التغير صافي  

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

    

 25,003,637 66,704,798 9 الفترة  نهاية في يعادله وما النقد
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 القانوني  والشكل النشاط 1

  العربية   اإلمارات  –  أبوظبي  إمارة  في  ومدرجة  مسجلة   عامة  مساهمة  شركة  هي"(  الشركة. )" ع.م.ش  التأمين  دار   شركة
 االتحادي  التجاري  الشركات  لقانون  طبقا    الحياة  على  التأمين  غير  التأمين  حلول  فئات   جميع  تقديم   في  نشاطها  وتمارس  المتحدة
 شركات   سجل  في  مسجلة  وهي  عملياتها  وتنظيم  التأمين  هيئة  إنشاء  بشأن  2007  لسنة   6  رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة
  لقد .  89  التسجيل  رقم  تحت(  سابق ا  اإلماراتية  التأمين  هيئة)  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المركزي  المصرف   في  التأمين
 من  بنشاطها  الشركة  وتقوم  2011  أبريل  10  بتاريخ  نشاطها  بممارسة  وبدأت  2010  ديسمبر  8  بتاريخ  الشركة  تأسست
  والمصفح   والشارقة  التجاري  الخليج   -ودبي  زايد  الشيخ  شارع  -ودبي  السمحة   في  وفروعها  أبوظبي   في  الرئيسي  مكتبها  خالل

 . السيارات وعالم ومحوي

 . المالية لألوراق أبوظبي سوق  في مدرجة  العادية الشركة أسهم

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

  2  رقم  االتحادي  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  2020  لسنة  26  رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  صدر  2020  سبتمبر  27  في
  المواد   من  بعض  أن   إال  ،2021  يناير  2  في  التنفيذ  قيد  التعديالت  وأصبحت  التجارية  الشركات  بشأن  وتعديالته  2015  لسنة

  متطلباتها  وستطبق  الجديدة  األحكام  مراجعة  بصدد   الشركة.  إصدارها  سيتم  التي  األخرى  التنفيذية   اللوائح  إلى   تشير  المعدلة
 .التنفيذ حيز التعديالت دخول تاريخ من  واحدة سنة اهأقص موعد في

  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  2020  لسنة  24  رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  صدر
  2 في  التنفيذ  قيد  التعديالت  وأصبحت  2020  سبتمبر  27  في  عملياتها  وتنظيم  التأمين  هيئة  إنشاء بشأن  2007  لسنة   6  رقم
 . اإلماراتي المركزي المصرف وسلطة  إشراف تحت التأمين قطاع أصبح ،2021 يناير  2 المفعول ساري . 2021 يناير

  20  في"(  الجديد  الشركات  قانون)"   التجارية   الشركات  شأن  في  2021  لسنة(  32)  رقم  بالمرسوم  االتحادي  القانون  صدر
  ، (المعدلة  بصيغته)  2015  لسنة (  2)  رقم   االتحادي  القانون  محل  وسيحل  ، 2022  يناير  2  في   نفاذ  بتاريخ  2021  سبتمبر

ا  عشر  اثني  الشركة  أمام.  وتعديالته  التجارية  الشركات  شأن  في  الشركات   قانون  بأحكام  لاللتزام  السريان  تاريخ  من  شهر 
 . الجديد

  والمسؤولية   الحوادث  ضد  التأمين  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على   الشركة،  تقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  مجموعة  تشمل
  والغاز   النفط  حقول  ومرافق  وخدمات  الصحي،  والتأمين  األخطار،   ضد  والتأمين  والجوي،  والبحري  البري  والنقل  المدنية،
 . والبحرية البرية

 عامة  معلومات 2

 االمتثال بيان 2-1

  عن   الصادر "  المرحلية  المالية  التقارير"   34  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد   تم
 .المتحدة العربية اإلمارات  لدولة االتحادي القانون في بها المعمول األحكام مع وتتوافق الدولية المحاسبة معايير مجلس

  والتي   التأمين  لشركات  المالية  التعليمات  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  التأمين  هيئة  أصدرت  ،2014  ديسمبر  28  في
 . 2022 سبتمبر 30 في كما التأمين لشركات المالية باللوائح ممتثلة الشركة. 2015 يناير 29 في التنفيذ حيز دخلت

 اإلعداد  أسس 2-2

  بالدرهم   عرضها  وتم  2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  إعداد  تم
 . للشركة العرض وعملة الوظيفية العملة يمثل والذي اإلماراتي

 بالقيمة  المالية   األدوات  بعض   قياس  باستثناء  التاريخية،   التكلفة   مبدأ  على   بناء    الموجزة  المرحلية  المالية   البيانات  إعداد   تم
 . العادلة
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 ( تتمة) عامة معلومات 2

 (تتمة) اإلعداد أسس 2-2

 تشمل وال" المرحلية المالية التقارير"  34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد  تم
 جنب  إلى  جنبا    قراءتها  وينبغي  المالية،  للتقارير  الدولية   للمعايير  وفقا  السنوية  المالية  البيانات  في  المطلوبة  المعلومات  جميع
 في  المنتهية  أشهر  سعةالت  لفترة   النتائج  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة.  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  المالية  البيانات  مع
 . 2022 ديسمبر  31 في المنتهية  المالية للسنة توقعها يمكن التي النتائج على مؤشرا بالضرورة ليست  2022 سبتمبر 30

 
  البيانات   في  المتبعة  المحاسبية  والتقديرات  السياسات  مع  يتفق  أساس  على  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  إعداد  تم  لقد

  يناير   1  في   الفعالة   الجديدة  والتفسيرات  المعايير  تطبيق  عدا  فيما  ، 2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  للشركة  المالية
2022 .

 الحالية  المعايير على والتعديالت  والتفسيرات المعايير 2-3
 

 2022 في السارية الحالية المعايير على والتعديالت  والتفسيرات المعايير
 
 للتقارير الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة   تفسيرات  أو  المنشورة  المعايير  على   للتطبيق قابلة جديدة  وتعديالت  معايير  توجد  ال

   .للشركة الموجزة  المرحلية المالية البيانات  على مادي تأثير لها يكون أن المتوقع من والتي الصادرة المالية
 

 المفعول  سارية وغير الصادرة والتفسيرات المعايير

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

  التأمين عقود 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار •

  رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت )  التأمين  عقود  17  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت  •
   ( 4  رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار 17

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

 للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت)  2020-2018  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  دورة  على  السنوية  التحسينات •
  الدولي   المحاسبة  ومعيار  16  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار  9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار  1  رقم  المالية
   ( 41 رقم

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

 واحدة معاملة من والمطلوبات بالموجودات المتعلقة المؤجلة الضريبة •

  بالمعايير  المتعلق  2  ممارسة  وبيان  1  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت)  المحاسبية  السياسات  عن  اإلفصاح •
 ( المالية للتقارير  الدولية

 (8  رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت) المحاسبية التقديرات تعريف •

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

.  للشركة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  على  جوهري  تأثير  أي  أعاله  المذكورة  للتعديالت  يكون  أن  المتوقع  من  ليس
 .للتطبيق قابلة أصبحت  إذا المستقبلية الفترات في العملية الوسائل استخدام الشركة تعتزم

 
 المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 المحاسبي العرف 3-1

  لكل   المالية  للتقارير  الدولية  المعايير قبل  من   المحدد  القياس أساس  باستخدام   الموجزة  المرحلية  المالية   البيانات  هذه  إعداد  تم
 السياسات  في  التفصيل  من  بمزيد  القياس  أسس  وصف  وتم.  والمصاريف  واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  أنواع  من  نوع

 .المحاسبية
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 
   ومعدات ممتلكات 3-2

  االستهالك   احتساب  يتم.  القيمة  في  االنخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تسجيل  يتم
 .والمعدات للممتلكات المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط  أساس على

 :كالتالي للموجودات المقدر اإلنتاجي العمر على القائمة المستخدمة االستهالك معدالت

 السنوات 
  

  والبرمجيات اآللي الحاسب أجهزة
3 - 4  

 وديكور  مكتبية معدات
4   

 السيارات
4 

 المباني
30 

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

  االستبعاد  عن  الناتجة  المتحصالت  بين  الفرق   أنها  على   والمعدات  الممتلكات  استبعاد  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تحديد  يتم
 .والخسائرأ األرباح ضمن تسجيلها ويتم للموجودات الدفترية القيمة مع

 األقساط 3-3
 التأمين لعقود األخرى التأمين شركات  أو الوثائق لحملة الفترة خالل بها المعترف المبالغ المكتتبة اإلجمالية األقساط تعكس 
  .االكتتاب عملية اكتمال عند بها االعتراف يتم. األقساط  أساس على محسوبة أخرى  ومبالغ رسوم أي وتستبعد

 يتم .  كإيراد  المكتسب  الجزء  إثبات  يتم.  السابقة  المحاسبية  الفترات   في  المكتوب  بالعمل  يتعلق  فيما  تعديالت  أي  األقساط  تشمل
 باستخدام   المكتسبة  غير  األقساط  احتساب  ويتم  التعويض  فترة  مدار  على   المخاطر  إرفاق  تاريخ  من  األقساط  على  الحصول 
 . التالي األساس

  المكتسبة غير األقساط احتياطي 3-4
 التي   التأمين  بفترة  والمتعلق  التأمين،  إعادة  إجمالي  ،  المكتسبة  األقساط  من  الجزء  ذلك  المكتسبة  غير  األقساط  احتياطي  يمثل
  البيان   تاريخ   من  القائمة  الفترة  على   تعتمد  خطية   طريقة  باستخدام  رئيسي  بشكل  حسابه  ويتم  المالي   المركز  بيان   تاريخ  تلي

 االكتواري الخبير من عليها الحصول تم التي االكتوارية التقديرات  على بناء   البوليصة استحقاق تاريخ حتى المالي المركز
 التأمين  هيئة  سابقا  )  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  عن  الصادرة  التأمين  لشركات  المالية  للوائح  وفق ا  المستقل

 ( المتحدة العربية اإلمارات دولة  في

    المطالبات  3-5
  في   والحركة  الفترة  خالل  والمتكبدة  المدفوعة  الصلة  ذات  األخرى  والتكاليف  الفعلية  المطالبات  المتكبدة  المطالبات  تتضمن

 .المطالبات تسجيل عند المطالبة معالجة بتكاليف  االعتراف يتم. القائمة المطالبات

 االسترداد   وحقوق  اإلنقاذ  بحقوق  االعتراف  يتم  ال  السيارات،  غير  المطالبات  استرداد  عمليات  في  المتضمنة  للشكوك  نسبة
  المسترد   المبلغ  يحتسب  بالسيارات،  المتعلقة  بالمطالبات  المتعلقة  لالستردادات  وبالنسبة.  الفعلي  االسترداد   وقت  في   إال  والحلول

 .المطالبات تسجيل وقت في

  تاريخ   في  تسويتها  يتم  لم  ولكن  عنها،  المبلغ  المطالبات  لجميع  المقدرة  التسوية  قيم  التسوية  تحت  المطالبات  مخصص  يمثل
 كموجودات   القائمة  المطالبات  تجاه  التأمين  معيدي  جزء  تصنيف  يتم.  حدة  على  حالة  كل  تقدير  أساس  على  المالي  المركز  بيان
 . المالي المركز بيان في متداولة كموجودات إظهارها ويتم تأمين إعادة عقود
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 
 عنها  مبلغ وغير المستحقة المطالبات مخصص 3-6

  تقديرات   أساس  على   المالي  المركز  بيان  تاريخ  في  كما  عنها  مبلغ  وغير  مستحقة  مطالبات  أي   عن  مخصص  تكوين  يتم
 العربية  اإلمارات  مصرف  قبل  من   الصادرة  التامين  لشركات  المالية  للتعليمات  طبقا    مستقل  اكتواري   خبير  خالل  من  اكتوارية
 ( المتحدة العربية اإلمارات  دولة في التأمين هيئة سابقا  ) المركزي المتحدة

 
 المخصصة غير الخسائر تعديل مصاريف مخصص 3-6

 بيان  تاريخ   في  محددة،  لمطالبات  تخصيصها  يمكن  ال  التي  المخصصة   غير الخسائر  تعديل  لمصاريف  مخصص  تكوين  يتم
 المالية  للتعليمات  وفق ا  مستقل  اكتواري  خبير  من  عليها  الحصول  تم  التي  االكتوارية  التقديرات  على  بناء    المالي  المركز
 العربية   اإلمارات  دولة  في  التأمين  هيئة  سابقا  )  المركزي  المتحدة   العربية  اإلمارات  مصرف  عن  الصادرة  التأمين  لشركات
 (.المتحدة

 المنتهية  غير  المخاطر احتياطي مخصص 3-8

  غير   القسط  يكون  أن   يتوقع  وحيث  التقرير  لتاريخ  الالحق  التأميني  قسط   من  الجزء  ذلك  المنتهية  غير  المخاطر  احتياطي  يمثل
 .المعقول الربح وهامش والمصروفات المطالبات لتغطية كاف  

 االلتزام كفاية اختبار     3-9

 مخصص  متضمنتا    التأمين  عقود   مطالبات  كفاية  من  للتحقق  االلتزام   كفاية  اختبارات  تطبيق  يتم  مالية،  سنة  كل   نهاية  في
  بقيمتها  المطالبات  بهذه  المرفقة   ةيالتعاقد  ةيالنقد  التدفقات  عيلجم  ةيالحال  التقديرات  مقارنة  وتتضمن.  المستحقة  المطالبات

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

 
 التأمين  إعادة أقساط 3-10

  احتساب  ويتم  المباشرة  التأمين  أقساط  تسجيل  فيها  تم  التي  ذاتها  المحاسبية  الفترة  في  عليها  المتنازل  التأمين  إعادة  أقساط  تسجل
 . السارية التأمين إعادة اتفاقيات مع يتوافق بما خطية طريقة باستخدام المكتسب غير الجزء

 
 التأمين  إعادة موجودات 3-11

. مالي  مركز  بيان  كل  تاريخ  في  القيمة  في  االنخفاض  لتحديد  التأمين  إعادة  عقود  بموجب  لالسترداد   القابلة  المبالغ  تقييم  يتم
 بأن  المبدئي  االعتراف  بعد  وقع  لحدث  نتيجة  موضوعي  دليل   هناك  كان  إذا  القيمة  منخفضة  الموجودات  هذه  اعتبار  يتم

  ستستردها   التي  المبالغ  على  موثوق  بشكل  للقياس  قابل  تأثير  للحدث  يكون  وأن  المستحقة  المبالغ  جميع  تسترد  ال  قد   الشركة
 . التأمين معيدي من الشركة
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 المالية  األدوات 3-12

 االعتراف  وإلغاء المبدئي والقياس االعتراف (أ

 قياسها  ويتم  المالية  لألداة  التعاقدية  األحكام  في  طرفا    الشركة  تصبح  عندما  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  االعتراف  يتم
  المعامالت   تكاليف  إليها  مضافا    الخسائر   أو   األرباح  خالل  من   العادلة   بالقيمة  المسجلة   غير  لألدوات  العادلة  بالقيمة  مبدئيا  

  العادية   المالية  لألدوات  والمبيعات  بالمشتريات  االعتراف  يتم.  إصدارها  أو  المالية  األداة  على  بالحصول  والمرتبطة  المباشرة
 . التجارية العملية تاريخ  أي األصل بيع أو بشراء الشركة فيه  تلتزم الذي التاريخ في

 المالية للموجودات الالحق والقياس التصنيف (ب

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

 المطفأة  بالتكلفة المالية الموجودات (1

 : التي  المالية الموجودات هي المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات

   .التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل أجل من بها االحتفاظ في  الشركة أعمال نموذج يتمثل -
  المبلغ   على  والفائدة  األساسي  المبلغ  مدفوعات  فقط  هي   التي  النقدية  للتدفقات  محددة  تواريخ   في  التعاقدية  الشروط  تنشأ -

 . القائم األساسي

  مخصص   ناقصا    الفعلي،  الفائدة  معدل   طريقة  باستخدام  المطفأة  التكلفة  بعد  من   هذه  قياس  يتم  المبدئي،  لالعتراف  الحق ا
 . جوهري غير الخصم تأثير يكون عندما الخصم  حذف ويتم. القيمة في االنخفاض

 التقرير   فترة  نهاية  بعد  شهرا    12  عن  تزيد  التي  االستحقاق  فترات  باستثناء  المتداولة   الموجودات  ضمن  الموجودات  هذه  تدرج
   .متداولة غير كموجودات تصنيفها يتم والتي

  ذات  أطراف من المستحقة والمبالغ حكمها في وما والنقدية القانونية الودائع  على المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات تشتمل
   .األخرى المدينة  الذمم ومعظم عالقة

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

  القيام   للشركة  يمكن  المبدئي،  االعتراف  عند.  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  األوراق   في  االستثمارات  تصنف
  خالل   من  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  في  االستثمارات  لتصنيف (    حدة  على  أداة  كل  أساس  على)    فيه  رجعة  ال  باختيار
  األسهم  في   االستثمار  كان  إذا   اآلخر   الشامل   الدخل   خالل   من   العادلة   بالقيمة  األسهم  بتصنيف  يسمح   ال.  اآلخر  الشامل  الدخل 
  .المتاجرة بغرض

 العادلة القيمة قياس

  بالنسبة   المالي  المركز  بيان  بتاريخ  األعمال   إقفال   عند  األسهم  سوق  في   المدرجة   األسعار  إلى   بالرجوع  العادلة   القيمة  تحدد
 باألخذ  مدرجة  غير  مالية  أوراق  في  لالستثمارات  العادلة  القيمة  قياس  يتم.  المنظمة  المالية  األسواق  في  المتداولة  لالستثمارات

 .فيها المستثمر للشركات للرصد  القابلة غير المالية والبيانات للمالحظة القابلة السوق مدخالت االعتبار في

 الالحق  القياس خسائر أو أرباح

  الشامل   الدخل  خالل  من  العادلة   بالقيمة  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغير  عن  الناتجة  الخسائر  أو  باألرباح  االعتراف  يتم
  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة   لالستثمارات  العادلة  القيمة  احتياطي  ضمن  إدراجها  ويتم  اآلخر  الشامل  الدخل  ضمن  اآلخر
 بها   المعترف  المتراکمة  الخسائر  أو  األرباح  فيتصن  إعادة  تتم  ال  األصل،   استبعاد  عند .  الملكية  حقوق  ضمن   اآلخر   الشامل

 .المحتجزة األرباح یإل فهايتصن إعادة تتم ولکن الدخل، انيب یإل ةيالملک  حقوق اطيياحت  من اآلخر الشامل الدخل في



 . ع.م .ش التأمين  دار
 الموجزة  المرحلية  المالية البيانات

 
 ( تتمة) الموجزة  المرحلية  المالية البيانات  حول إيضاحات

 2022 سبتمبر  30  في   المنتهية للفترة

14 
 

 
 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 ( تتمة) المالية األدوات 3-12

 (تتمة) المالية للموجودات الالحق والقياس التصنيف (ب

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

  المجموعة   تحدد  لم  ما  ،الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة   بالقيمة  الملكية  حقوق  أدوات  في  االستمارات  تصنيف  يتم
ا   .المبدئي االعتراف عند اآلخر الشامل  الدخل خالل من العادلة بالقيمة للمتاجرة  به محتفظ غير استثمار 

 
  ك، لذ  لیإ  باإلضافة.  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المطفأة  التكلفة  معايير  تطابق  ال  التي  الدين  أدوات  قياس  يتم
 بالقيمة   ةرلخساا  أو  حبالر  لخال  ن م  لةدلعاا  بالقيمة  مصنفة  لکنهاو  ةفأطلما  لتکلفةا  ربمعايي  تفي  لتيا   نيدلا  أدوات  سقيا  ميت
 االعتراف   عند  رةلخساا  أو  حبالر  لخال  نم  لةدلعاا  بالقيمة  الدين  أدوات  تحديد  يجوز.  الخسائر  أو  األرباح  لخال  نم  لةدلعاا

  المطلوبات  أو  الموجودات  قياس  من  ينشأ  قد  الذي  بالتضارب  االعتراف  أو  القياس  يقلل  أو  يلغي  التصنيف  هذا  كان  إذا  المبدئي
   .مختلفة أسس وفق والخسائر باألرباح االعتراف أو

 
   وذج نم  رتغيي  ميت  مادعن  الخسائر   أو  األرباح  خالل  من  لةدلعاا  للقيمة  ةفأطلما  لتکلفةا  نم  ن يدلا  أدوات  فتصني  دةعاإ  تتم 
 خالل   من  لةدلعاا  بالقيمة  لمصنفةا  نيدلا  أدوات  فتصني  دةبإعا  يسمح  ال .  مستوفاة  ةفأطلما  لتکلفةا  رمعايي  دتع  مل  ثبحي  لألعماا

 .المبدئي االعتراف عند الخسائر أو األرباح
 

 إدراج  مع  ،  مالية  رةفت  لک  نهاية  في  لةدلعاا  بالقيمة  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  لةدلعاا  بالقيمة  لماليةا  الموجودات  سقيا  ميت
 . 5 رقم اإليضاح في المبينة بالطريقة العادلة  القيمة تحديد يتم. ل خدلا  نبيا في سلقياا دةعاإ  نع  ناتجة رخسائ أو حباأر أي

 المالية  للمطلوبات الالحق والقياس التصنيف (ج

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

 . الفعالة الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا   المالية المطلوبات تقاس

 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض ( د
 

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

 .  دين أدوات تشمل التي المالية الموجودات •

 . صادرة  مالي ضمان عقود •

 . صادرة قروض ارتباطات •

 . األسهم قيمة في القيمة انخفاض خسارة إثبات يتم ال •
 

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

 . شهر 12 ةلمد المتوقعة
 

  للتخلف   االفتراضية   األحداث  عن  تنتج  التي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  من   جزءا    شهرا    12  لمدة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  تعتبر
ا 12 خالل حدوثها الممكن من  والتي مالية  أداة على  السداد  عن  .التقرير تاريخ بعد شهر 
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3
 ( تتمة) المالية األدوات 3-12

 
 (تتمة) القيمة في االنخفاض ( د

 
 المتوقعة االئتمان خسائر قياس

 : التالي النحو على قياسها يتم. االئتمان خسائر  باحتمالية مرجحة تقديرات هي المتوقعة االئتمانية الخسائر
  النقدي   العجز  حاالت لجميع  الحالية  القيمة  مثل:  التقرير  تاريخ  في  االئتمانية  قيمتها  تنخفض  لم  التي  المالية  الموجودات •

 (. تلقيها الشركة تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفق ا للمنشأة المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق أي)
 القيمة  إجمالي بين الفرق أنها على: التقرير تاريخ في االئتمانية قيمتها في النخفاض تعرضت التي المالية الموجودات •

 .المقدرة المستقبلية النقدية  للتدفقات  الحالية والقيمة الدفترية
ا حاملها لتعويض المتوقعة المدفوعات: المالي  الضمان  عقود •  .استردادها الشركة تتوقع مبالغ أي ناقص 

 
 المالية  األدوات مقاصة (ه

  يكون  عندما  فقط  المالي   المركز  بيان  في   المبلغ  صافي   تسجيل  ويتم  المالية،  والمطلوبات  الموجودات  بين  مقاصة  إجراء  يتم
 وتسوية   األصل  تحقيق  أو  الصافي،  أساس  على   للتسوية  نية  وهناك  بها  المعترف  المبالغ  لمقاصة  قانون ا  ملزم  حق  هناك

 . واحد وقت في المسؤولية

 التحوط  محاسبة (و

ا  9  رقم   المالية  للتقارير  الدولي   المعيار  يقدم   قيام  كيفية  مع  توافقا    أكثر  ليكون  تصميمه  تم   فقد  التحوط  لمحاسبة   جديد ا  نموذج 
 . المالية وغير المالية للمخاطر التعرض من التحوط عند المخاطر  إدارة بأنشطة الشركات

 االعتراف الغاء (ز

  االعتراف  إلغاء  يتم.  39  الدولي  المحاسبة  معيار  من  المالية  والمطلوبات   بالموجودات  االعتراف  إلغاء  متطلبات  ترحيل  يتم
  المالي   األصل  تحويل  يتم  عندما  أو  المالي،  األصل  من  النقدية  للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  تنتهي   عندما  المالية  بالموجودات

 . إطفائه عند المالي  بااللتزام االعتراف إلغاء يتم. به المتعلقة الجوهرية والمكافآت المخاطر وجميع
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 التأمين بعقود المتعلقة  الدائنة والذمم المدينة الذمم 3-13

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

 التأمين   لذمم  الدفترية  القيمة  بتخفيض  الشركة  تقوم  المدينة،  التأمين  ذمم  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا
 .الدخل  بيان في القيمة انخفاض بخسائر وتعترف لذلك وفقا المدينة

   الموظفين مكافآت 3-14

 األجل  قصيرة  الموظفين مكافآت

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

 التقرير   تاريخ  حتى  خدمتهم  فترات   عن  المستحقة  المبالغ  لكامل  للموظفين  الخدمة  -  نهاية  لمكافآت  مخصصات  تكوين  يتم
 . المتداولة غير المطلوبات ضمن منفصل كبند تسجيله ويتم  اإلماراتي العمل لقانون وفق ا

  على   الخدمة  فترة  من  األدنى  الحد   إكمال  مراعاة   مع  خدمته،  ومدة  الموظف  راتب  إلى  الخدمة  نهاية  مكافآت  استحقاق  يستند
 . الخدمة فترة مدى  على المكافآت لهذه المتوقعة التكاليف استحقاق ويتم. اإلماراتي العمل قانون في المحدد النحو

 األجنبية  بالعمالت المعامالت 3-15

  تحويل  يتم.  المعامالت  بتاريخ  السائدة  الصرف   ألسعار  وفقا  اإلماراتي  الدرهم  إلى  األجنبية  بالعملة  المعامالت  تحويل  يتم
  الصرف   ألسعار  وفقا  اإلماراتي  الدرهم  إلى  المالي   المركز  بيان  بتاريخ  األجنبية  بالعمالت  النقدية  والمطلوبات  الموجودات

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

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

 المحتملة  والموجودات المحتملة والمطلوبات المخصصات 3-16

  للموارد   خارجي  تدفق  إلى   األرجح  على  سابق  لحدث  نتيجة  الحالية  المطلوبات  تؤدي  عندما  بالمخصصات  االعتراف  يتم
  االلتزام   ينشأ.  مؤكد  غير  الخارج   التدفق   مقدار   أو  توقيت  يكون  قد .  موثوق  بشكل  المبالغ  تقدير  ويمكن  الشركة   من   االقتصادية

  . سابقة أحداث عن ناتج ضمني أو قانوني التزام  وجود من  الحالي

 تاريخ   في  والمتوفر  موثوقية  األكثر  الدليل  على  بناء    الحالي،  االلتزام  لتسوية  الالزمة  المقدرة  بالنفقات  المخصصات  قياس  يتم
  تحديد   يتم  المماثلة،  المطلوبات  من   عدد  وجود   حالة  في .  الحالي  بااللتزام  المرتبطة  والشكوك  المخاطر  ذلك  في  بما  التقرير،
 قيمها   إلى  المخصصات  خصم   يتم.  ككل  المطلوبات  فئة  في  النظر  خالل  من  للتسوية  مطلوب ا  الصادر  التدفق  يكون  أن  احتمالية
   .جوهرية للنقود الزمنية القيمة تكون حيث الحالية،
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 ( تتمة) المحتملة والموجودات المحتملة والمطلوبات المخصصات 3-16

  منفصل   كأصل  بااللتزام  يتعلق  فيما  ثالث  طرف  من  تحصيلها  من  تقريبا    متأكدة  الشركة  تكون  قد  تعويضات  بأي  االعتراف  يتم
 . الصلة  ذي المخصص مبلغ األصل  هذا يتجاوز أن يجوز وال

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

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

  .محتملة موجودات تعتبر  باألصل االعتراف معايير بعد  تستوف لم  والتي للشركة  اقتصادية لمنافع المحتملة التدفقات إن

 األرباح  توزيعات ودفعات واالحتياطات األسهم 3-17

 .  إصدارها تم التي لألسهم االسمية القيمة المال رأس يمثل

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

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

 اجتماع   في  األرباح  توزيع  اعتماد  يتم  عندما  فقط  األخرى  المطلوبات  في   للمساهمين  المستحقة  األرباح  توزيع  إدراج  يتم
 .التقرير تاريخ قبل العمومية الجمعية

 اإليجار  عقود 3-18

 كمستأجر الشركة

  أو   إيجار   عقد  عن  عبارة  العقد  كان  إذا  فيما  الشركة  تنظر  ، 2019  يناير  1  بعد  أو  في  إبرامها  تم  جديدة  عقود  ألي  بالنسبة
ف.  عليه  يحتوي  زمنية   لفترة(  األساسي  األصل)  أصل  استخدام  في  الحق  ينقل  عقد،  من   جزء  أو  عقد،"   بأنه  اإليجار  عقد  يُعرَّ
 ".مادي مقابل نظير

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

  األصل   إتاحة  وقت  في  تحديده  خالل  من  ضمني ا  محدد ا  أو  العقد  في  صراحة    محدد  إما  محدد،  أصل  على  العقد  يحتوي •
 . للشركة

  االستخدام،  فترة  طوال  المحدد   األصل   استخدام  من  كبير  حد   إلى  االقتصادية المنافع  جميع  على  الحصول للشركة  يحق •
 . للعقد  المحدد النطاق ضمن حقوقها االعتبار في األخذ مع

  توجيه  في  الحق  لها  كان  إذا  ما  بتقييم  الشركة  وتقوم.  االستخدام  فترة  طوال  المحدد  األصل  استخدام  توجيه  للشركة  يحق •
 . االستخدام فترة طوال  األصل استخدام يتم" غرض وألي كيف" 
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 (تتمة) اإليجار عقود 3-18

 كمستأجر  اإليجار عقود وإثبات قياس

  أصل   قياس   ويتم.  العمومية  الميزانية  في  اإليجار  والتزام  االستخدام  حق  بأصل  الشركة  تعترف  اإليجار،  عقد  بدء  تاريخ  في
 وتقدير الشركة، تتكبدها مباشرة أولية  تكاليف وأي اإليجار،  اللتزام األولي القياس من تتكون والتي  بالتكلفة، االستخدام حق
 اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  من   مسبق ا  سدادها  يتم  إيجار  مدفوعات  وأي  اإليجار  عقد  نهاية  في  األصل   وإزالة  لتفكيك  تكاليف  أي
 (.مستلمة حوافز  أي خصم بعد)

  اإلنتاجي   العمر  نهاية  إلى  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  من  الثابت  القسط  أساس  على  االستخدام  حق  موجودات  الشركة  تستهلك
ا الشركة وتقوم. أقرب أيهما اإليجار، مدة نهاية أو االستخدام  حق ألصل   عند  االستخدام حق  أصل  قيمة انخفاض بتقييم أيض 
 .المؤشرات هذه مثل وجود

  مخصومة   التاريخ،  ذلك  في  المسددة  غير  اإليجار  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  اإليجار  التزام  الشركة  تقيس  البدء،  تاريخ  في
ا السعر هذا كان إذا اإليجار عقد في الضمني الفائدة سعر باستخدام  . للشركة  المتزايد االقتراض معدل أو بسهولة متاح 

  ومدفوعات  ،(جوهرها  في  ثابتة  ذلك  في  بما)   ثابتة  مدفوعات  من  اإليجار  التزام  قياس  في  المدرجة  اإليجار  مدفوعات تتكون
  الخيارات   عن  الناشئة   والمدفوعات  المتبقية  القيمة  ضمان  بموجب  دفعها  المتوقع  والمبالغ  سعر،  أو  مؤشر  أساس  على  متغيرة
 .ممارستها المعقول من التي المؤكدة

  أو   تقييم  إعادة  أي  لتعكس  قياسها  ويُعاد.  الفائدة  وزيادة  المسددة  المدفوعات  عن  االلتزام  تخفيض  سيتم  األولي،  للقياس  الحق ا
 . الجوهرية الثابتة الدفعات في تغييرات هناك كانت إذا أو تعديل،

  تم   إذا  الشامل  الدخل  بيان  أو  االستخدام،  حق  أصل   في  المقابل   التعديل  ينعكس  اإليجار،  عقد   التزام  قياس  إعادة  يتم  عندما
 . الصفر إلى بالفعل االستخدام حق أصل تخفيض

 بدال  .  العملية  الوسائل  باستخدام  القيمة  منخفضة  للموجودات  اإليجار  وعقود  األجل  قصيرة  اإليجارات  حساب  الشركة  اختارت
  الدخل   بيان  في  كمصروف  بهما  المتعلقة  بالمدفوعات  االعتراف  يتم  اإليجار،  عقد  والتزام  االستخدام  حق  بأصل  االعتراف  من

 .اإليجار فترة  مدى على الثابت القسط أساس على الشامل

  يعادله وما النقد 3-19

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

 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض 3-20

 مؤشر  أي  هناك  يكون  عندما  أو  مالي  مركز  بيان  كل  تاريخ  في  للشركة  المالية  غير  للموجودات  الدفترية  القيم  مراجعة  تتم
  بخسارة   االعتراف  يتم.  لالسترداد   القابلة  األصل   قيمة  تقدير  يتم  المؤشر،  هذا  مثل  وجود  حالة  في .  القيمة  انخفاض  على

  االعتراف   ويتم  لالسترداد  القابلة  القيمة  للنقد  المنتجة  وحدته  أو   لألصل  الدفترية   القيمة  تتجاوز  عندما  القيمة  في  االنخفاض
  لالسترداد   القابلة القيمة تجاوزت إذا  القيمة في االنخفاض  مخصص عكس  يتم. الدخل  بيان  في  القيمة في االنخفاض بخسائر
 .الدفترية القيمة للنقد المنتجة للوحدة

 القطاعية  التقارير 3-21

  تقارير   معلومات  إلى   المذكورة  القطاعات  أرباح  تستند  ،"التشغيلية  القطاعات"   8  رقم   المالية  للتقارير  الدولي   للمعيار  وفقا
 تستخدمها  التي  القياس  سياسات  إن.  القرار  صاحب  التشغيلي  الرئيس  قبل  من  منتظم  بشكل  مراجعتها  تتم  التي  الداخلية  اإلدارة
  هي نفسها المستخدمة في إعداد البيانات المالية. 8القطاعية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التقارير إلعداد الشركة
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 ( تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

   التأمين عقود 3-22

  والذي   له   المؤمن  يسمى  اآلخر  الطرف  يدفعه  تعويض  مقابل  المؤمن،   يسمى  ما  طرف   بموجبه  يتعهد  اتفاق  هو  التأمين  عقد
 العجز  أو  االلتزام  أو  الخسارة  حدوث  عند  األخير،  بالنسبة  القيمة  ذات  األعمال  ببعض  القيام  أو  يعادله  ما  أو   المال،  بدفع  يقوم
  .محتمل أو معروف غير حدث عن الناتج

 مؤمن  حدث  وقوع  عند  فوائد  دفع  إمكانية  الخطر  هذا  يتضمن.  الكبيرة  التأمين  مخاطر  تنقل  التي  العقود  تلك  هي  التأمين  عقود
ا   للشركة   يجوز.  عليه   من   للتحوط  بها  الخاصة  التأمين  إعادة  اتفاقيات  خالل  من  التأمين  عقود   في   التأمين  مخاطر  نقل  أيض 

  .المتوقع من  أكبر مطالبات حدوث إمكانية

 بشكل  التأمين مخاطر تقلصت لو حتى  عمره، من المتبقية للفترة تأمين عقد  يبقى ، تأمين عقد أنه  على  العقد تصنيف بمجرد
  .صالحيتها انتهت أو والمطلوبات الحقوق جميع إبطال يتم لم ما ، الفترة هذه خالل كبير

   والعمومية اإلدارية المصاريف 3-23

  الموجودات   بانخفاض  المتعلقة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  في   انخفاض  ينشأ  عندما  والمصاريف  بالتكاليف  االعتراف  يتم
 . موثوق بشكل قياسه يمكن االلتزام زيادة أو

 المحاسبية السياسات تطبيق في الهامة المحاسبية واألحكام التقديرات 3-24
 

 واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  وقياس  إثبات  على  كبير   أثر  لها  التي  واالفتراضات  التقديرات  حول  المعلومات  إن
 .جوهريا مختلفة الفعلية النتائج تكون قد . أدناه مبينة هي والمصروفات

  المخصصة  غير  الخسائر  تعديل  مصاريف  واحتياطي  عنها،   المبلغ  وغير  المتكبدة  والمطالبات  المستحقة،  المطالبات

 المكتسبة غير األقساط واحتياطي المنتهية، غير المخاطر واحتياطي

 تعديل  مصاريف  واحتياطي  عنها،  المبلغ  وغير  المتكبدة  والمطالبات  المستحقة،  المطالبات)  النهائي  االلتزام  تقدير  يعتبر
  أهم   من  المكتسبة  غير  األقساط  واحتياطي  المطالبات  عن   الناتج(  المنتهية  غير  المخاطر  واحتياطي  المخصصة   غير  الخسائر
  عن   الناتجة  التسويات  تسوية  وتتم  مستمر،  بشكل  وتسويتها  وتحديثها  تقييمها  يتم  التقديرات  هذه.  للشركة  المحاسبية  التقديرات

  واالتجاهات  المحتملة  التطورات  لتأثير  وتعديلها  السابقة،  الخبرات  افتراضات  على  العملية  هذه  تعتمد  .الدخل  ببيان  التقييم
 .المقبلة باألحداث للتوقع مناسب أساس  على ،(اإلكتواري احتساب متضمنة) المحتملة

 المدرجة غير المالية لألوراق العادلة القيمة

 مةيق  وصافي  المتعددة  األرباح   أساليب  یعل  بناء  اإلدارة  قبل  من  المتداولة  ريغ  ةيالمال  لألوراق   العادلة  مةيالق  ديتحد  يتم
  اناتيوالب  الخصم  عوامل  وبعض  المشابهة  العامة  للشركات  للمقارنة  القابلة  السوق  اناتيب   استخدام  خالل  من  الموجودات

 .كبير حد إلى جوهريا   مختلفة الفعلية النتائج تكون قد ها،يف المستثمر العامة ريغ للشرکات الملحوظة ريغ ةيالمال
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   (تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص 3

 ( تتمة) المحاسبية السياسات تطبيق في الهامة المحاسبية واألحكام التقديرات 3-24
 

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

 
  األحكام،   من  عالي ا  مستوى  وتتطلب  أهمية  األكثر  التأثير  لها  التي  9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في  الرئيسية  المفاهيم

 :يلي كما هي التأثير، تقييم تحديد أثناء الشركة تراها كما
 

  قد   المالي  األصل  على   االئتمان  مخاطر  كانت  إذا  ما  لتقييم.  نسبي  أساس  على  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  تقييم  يتم
  المالي   لألصل   المتوقع  العمر  مدى   على  تحدث  التي   السداد   عن  التخلف   مخاطر  الشركة   تقارن  إنشائها،  منذ  كبير  بشكل  زادت
 تستخدم  التي  الرئيسية  المخاطر  مؤشرات  باستخدام  اإلنشاء،  عند  المقابلة  السداد  عن  التخلف  مخاطر  مع  التقرير  تاريخ  في
 . للشركة  الحالية المخاطر  إدارة عمليات في

 
 المعلومات  االعتبار  في  االئتمان  مخاطر  في  الكبيرة  الزيادات  وتقييم  مرحلة   لكل   المتوقعة  االئتمان  خسائر  قياس  يأخذ  أن  يجب
  والظروف   المستقبلية  لألحداث  والداعمة   المعقولة  التنبؤات  إلى   باإلضافة  الحالية  والظروف  الماضية   األحداث   حول

   .هامة أحكام  إصدار وتطبيقها التطلعية المعلومات تقدير سيتطلب. االقتصادية
 

  تعريف   مع  متسق ا  المراحل  بين  الحركة   لتحديد  والتقييم  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قياس  في  المستخدم  التعثر  تعريف  سيكون
 ولكنه التعثر، 9  رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يعرف ال. الداخلية االئتمان مخاطر إدارة  أغراض في المستخدم التعثر
ا 90 من أكبر التعرض يكون عندما يحدث قد التعثر بأن  قاطع غير  افتراض على يحتوي  .االستحقاق تاريخ بعد يوم 

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

 المسبق  الدفع  خيارات  ذلك  في  بما  المتوقع،  العمر  تحديد  عند  التعاقدية  الشروط  جميع  مراعاة  يجب.  االئتمان  لمخاطر
 العمر  تقدير  يتم  محدد،  استحقاق  تاريخ  لها  ليس  التي  المتجددة  االئتمانية  التسهيالت  لبعض  بالنسبة.  والتجديد  التمديد  وخيارات
 خالل   من  االئتمان  خسائر  تخفيف  يتم  ال  وحيث  االئتمان  لمخاطر  الشركة  خاللها  تتعرض  التي  الفترة  على  بناء    المتوقع
 . اإلدارة إجراءات
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 والمعدات الممتلكات 4

   مكتبية معدات  
 وديكور 

  آلي حاسب  أجهزة
 أرض  مباني  سيارات  وبرمجيات 

  رأسمالية  أعمال
التنفيذ  تحت  

 
 اإلجمالي 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
          التكلفة

 53,647,062 4,986,131 10,390,000 28,571,039 302,143 3,305,820 6,091,929   2021 يناير 1 في
 1,564,810 1,480,523 - - - 64,841 19,446 السنة  خالل إضافات 

 55,211,872 6,466,654 10,390,000 28,571,039 302,143 3,370,661 6,111,375 ( مدققة)  2021 ديسمبر 31 في
 906,244 348,820 - - 403,495 114,947 38,982 الفترة  خالل إضافات 

 56,118,116 6,815,474 10,390,000 28,571,039 705,638 3,485,608 6,150,357 (مدققة غير)  2022 سبتمبر  30 في

        
        المتراكم  االستهالك 

 10,297,345 - - 1,746,008 288,454 2,942,804 5,320,079 2021 يناير 1 في
13,296  192,276 494,769 للسنة  المحمل  952,369   -       -     1,652,710 

3,135,080  5,814,848 ( مدققة)  2021 ديسمبر 31 في   301,750   2,698,377    -       -      11,950,055  
 1,038,317 - - 714,276 24,646 125,672 173,723 للفترة  المحمل

 12,988,372 - - 3,412,653 326,396 3,260,752 5,988,571 (مدقق  غير)  2022 سبتمبر  30 في

        
        الدفترية   القيمة

 43,129,744 6,815,474 10,390,000 25,158,386 379,242 224,856 161,786 (مدقق  غير)  2022 سبتمبر  30 في

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

( مدققة غير )  ( مدققة )   
2022 سبتمبر  30  2021 ديسمبر 31      
 درهم درهم  

   اآلخر  الشامل الدخل   خالل من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 
 41,335,714 33,886,041 مدرجة  مالية أوراق 
 3,011,000 2,441,394 األول  المستوى ضمن  مدرجة  دائمة  مالية أوراق 
 6,950,000 6,950,000 األول  المستوى  ضمن مدرجة غير دائمة  مالية أوراق 

 43,277,435 51,296,714 

   
   الخسائر  أو  األرباح   خالل من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 

 7,249,031 3,821,017 مدرجة  مالية أوراق 
 5,000,000 7,000,000 مدرجة  غير دين سندات

 10,821,017 12,249,031 
 

 : يلي  كما هي المالية  الموجودات استثمارات  في  الحركة إن
( مدققة غير )  ( مدققة )   
2022 سبتمبر  30  2021 ديسمبر 31      
 درهم درهم  

   اآلخر  الشامل الدخل   خالل من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 
 49,164,336 51,296,714 يناير 1 في  العادلة  القيمة

 - 11,330,117 مشتريات
( 19,627,809) استبعادات  (8,105,560 )  

 10,237,938 278,413 العادلة  القيمة  في التغير

 51,296,714 43,277,435 التقرير سنة/  فترة  نهاية في  العادلة  القيمة

   
   الخسائر  أو  األرباح   خالل من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 

 10,554,455 12,249,031 يناير 1 في  العادلة  القيمة
 3,152,212 6,991,342 مشتريات
( 9,323,263) استبعادات  (2,133,023 )  

 675,387 903,907 ( 14 إيضاح )  والخسائر األرباح ضمن العادلة  القيمة  في التغير

 12,249,031 10,821,017 التقرير سنة/  فترة  نهاية في  العادلة  القيمة
 

 : يلي كما هو  لالستثمارات  الجغرافي التوزيع إن
( مدققة غير )  ( مدققة )   
2022 سبتمبر  30  2021 ديسمبر 31      
 درهم درهم  
   

 46,841,483 36,692,067 المتحدة  العربية  اإلمارات دولة داخل  مدرجة مالية أوراق 
  اإلمارات دولة خارج أوراق مالية دائمة مدرجة ضمن المستوى األول 

 المتحدة  العربية
,3942,441  3,011,000 

 5,000,000 7,000,000 المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة داخل  مدرجة غير سندات دين
   داخل  االول  المستوى ضمن  مدرجة غير  مالية أوراق 
 المتحدة  العربية االمارات  دولة 

6,950,000 6,950,000 

 1,743,262 1,014,991 المتحدة  العربية  اإلمارات دولة خارج   مدرجة مالية أوراق 

 54,098,452 63,545,745 
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 ( تتمة ) المالية  الموجودات في  االستثمارات  5
 

  موضحة   هي   كما  الدفترية   قيمتها  تقارب   العادلة   بالقيمة   مقاسة  والغير  المالية  والمطلوبات   المالية  للموجودات  العادلة   القيم   أن  اإلدارة  تعتبر
 . 13 رقم المالية للتقارير الدولي  للمعيار وفقا   3  المستوى ضمن تصنيفها وتم  المختصرة المرحلية  المالية  البيانات في
  3  إلى  1  من  مستويات   في  ومصنفة   العادلة   بالقيمة  المبدئي  لالعتراف  الحقا    قياسها  تم  التي  المالية  لألدوات  تحليال    التالي  الجدول  يبين
 . العادلة القيمة مالحظة إمكانية درجة على بناء  

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

  يمكن   التـي(  1)  المستوى  ضمن  المدرجة   األسعار   غير  أخرى   مدخالت   من  المستمدة  تلك  هي  العادلة   القيمة   قياس   -   2  المستوى •
 (. األسعار من  المستمدة  أي) مباشر  غيـر بشكل   أو(  األسعار في  كما) مباشرة   إما المطلوبات، أو الموجودات في  مالحظتها

  معلومات على المبنية غير التزام او ألصل  مدخالت تتضمن والتي التقييم تقنيات من المستمدة العادلة القيمة قياس -  3 المستوى •
  تطبيق   خالل   من  المدرجة   غير   االستثمارات   لهذه   العادلة   القيمة   اإلدارة   حددت (.  مالحظة  غير  مدخالت )  مالحظتها   الممكن  السوق 
 . فيها المستثمر الشركات موجودات  صافي على بالمخاطر  معدلة  للسيولة  خصم نسبة

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

      ( مدققة غير) 2022 سبتمبر 30
      

 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات
      اآلخر  الشامل الدخل
 33,886,041 - - 33,886,041 ( أ)    مدرجة  مالية أوراق في استثمار
 المستوى ضمن مدرجة دائمة مالية أوراق
 2,441,394 - - 2,441,394  األول 
 المستوى ضمن  مدرجة غير دائمة مالية أوراق
 6,950,000 6,950,000 - -  األول 

  36,327,435 - 6,950,000 43,277,435 

      
 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات

      الخسائر  أو األرباح
 3,821,017 - - 3,821,017 (أ) مدرجة  مالية أوراق في استثمار
 المستوى ضمن  مدرجة غير دائمة مالية أوراق
 7,000,000 7,000,000 - -  األول 

  3,821,017 - 7,000,000 10,821,017 

      (مدققة) 2021 ديسمبر 31
 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات

      اآلخر  الشامل الدخل
 41,335,714 - - 41,335,714 (أ) مدرجة  مالية أوراق في استثمار
 المستوى ضمن مدرجة دائمة مالية أوراق
 3,011,000 - - 3,011,000  األول 
 المستوى ضمن  مدرجة غير دائمة مالية أوراق
 6,950,000 6,950,000 - -  األول 

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

 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات
      الخسائر  أو األرباح
 7,249,031 - - 7,249,031 (أ) مدرجة  مالية أوراق في استثمار
 المستوى ضمن  مدرجة غير دائمة مالية أوراق
 5,000,000 5,000,000 - -  األول 

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

 . التقارير تاريخ في المدرجة األسعار إلى بالرجوع العادلة القيم تحديد تم (أ)
  خارج   أو   داخل  تحويالت  هناك  يكن  ولم  العادلة،  القيمة  لقياسات  2  والمستوى  1  المستوى  بين  تحويالت   هناك  يكن  لم  الفترة،  خالل

 . العادلة القيمة لقياسات 3 المستوى
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 القانونية   الوديعة 6

  بقيمة  القانونية  وديعة  البنك  لدي  الشركة  أودعت  التأمين  ووكالء  بشركات  المتعلق  2007  لسنة  6  رقم  االتحادي  القانون  بموجب
  استخدام  يمكن وال ( إماراتي درهم 6,000,000: 2021 ديسمبر 31) وفي  2022 سبتمبر 30 في كما إماراتي درهم 6,000,000

 (. المتحدة   العربية  اإلمارات  دولة  في  التأمين  هيئة  سابقا  )  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات   مصرف   من  مسبق  أذن  بدون  الوديعة  هذه

 المدينة  التأمين  وذمم   األقساط  7

( مدققة غير )  ( مدققة )   
2022 سبتمبر  30  2021 ديسمبر 31      
 درهم درهم  
   

 41,841,082 59,948,264 التأمين  بوالص حاملي  من  مطلوبة مبالغ
 52,914,469 72,483,496 التأمين إعادة وشركات  التأمين شركات من  مطلوبة مبالغ
 12,686,644 15,874,697 والوكاالت  التأمين وسطاء  من  مطلوبة مبالغ
 2,492,527 3,178,403 ( 18 إيضاح )  عالقة ذات أطراف  من  مطلوبة مبالغ

 151,484,860 109,934,722 
( 9,110,170)   المتوقعة االئتمان خسائر  (9,110,170 )  

 142,374,690 100,824,552 
 347,524 134,089 أخرى  مقدمة ومدفوعات مستردة ودائع

 101,172,076 142,508,779 بالصافي  -  مدينة تأمين وذمم  أقساط 

 
 المتحدة  العربية اإلمارات  دولة داخل 

 المدينة  التأمين  ذمم  بتصنيف  الشركة   قامت  التأمين،  لشركات  المالية  التعليمات  بشأن  2014  لسنة  25  رقم  اإلدارة  مجلس  لقرار  وفقا  
 : التالي  النحو على

( مدققة غير )  ( مدققة )   
2022 سبتمبر  30  2021 ديسمبر 31      
 درهم درهم  
   

 41,841,082   59,948,264 التأمين  بوالص حاملي  من  مطلوبة مبالغ
 12,686,644   15,874,697  والوكاالت  التأمين وسطاء  من  مطلوبة مبالغ
 2,965,005 3,157,277 التأمين إعادة وشركات  التأمين شركات من  مطلوبة مبالغ

 57,492,731 78,980,238 اإلجمالي 

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

( مدققة غير )  ( مدققة )   
2022 سبتمبر  30  2021 ديسمبر 31      
 درهم درهم  
   

 19,378,861   5,439,689  يوم  30 - 0
 19,804,174   32,640,407    يوم  90 - 31
 4,125,682   25,302,252    يوم  180 - 91
 3,760,822   2,836,156    يوم 270 - 181
 1,844,593   1,240,832  يوم  360 - 271
 8,578,599   11,520,902  يوما   360 من أكثر

 57,492,731   78,980,238   اإلجمالي 
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 ( تتمة) المدينة التأمين وذمم األقساط 7

 
 المتحدة  العربية اإلمارات دولة خارج

( مدققة غير)  (مدققة)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31      
 درهم  درهم 
   

 49,949,464 69,326,219   التأمين إعادة وشركات التأمين  شركات من مطلوبة مبالغ

 
 

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

( مدققة غير)  (مدققة)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31      
 درهم  درهم 
   

 49,949,464 69,326,219 يوم  90 - 31

 
 المتوقعة االئتمان خسائر

( مدققة غير)  (مدققة)   

 
2022 سبتمبر 30  ديسمبر 31    

2021 
 درهم  درهم 
   

( 9,110,170)  االفتتاحي  الرصيد  (8,025,259)  
(1,084,911) - السنة /  للفترة المحمل  

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

 
ً  مدفوعة ومبالغ أخرى مدينة ذمم 8  مقدما

( مدققة غير)  (مدققة)   

 
2022 سبتمبر 30  ديسمبر 31    

2021 
 درهم  درهم 
   

 15,990,149 40,986,079 مؤجلة استحواذ تكاليف
 5,222,571 4,460,698  مقدمة مدفوعات

 2,353,778 1,798,778 القبض مستحق إيجار
 957,400 914,892 المستحقة الفوائد ايرادات
 724,371 931,292 الضمان  ودائع
 294,241 294,256 أخرى سلفيات

 49,385,995 25,542,510 
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 يعادله وما النقد 9

( مدقق غير)  ( مدقق)   

 
2022 سبتمبر 30  ديسمبر 31    

2021 
 درهم  درهم 
   

 5,000 5,000 الصندوق  في نقد
 19,018,735 17,958,077 جارية حسابات - البنوك لدى نقد
 25,588,862 14,327,389 الطلب تحت حساب - البنوك لدى نقد

 24,244,960 34,414,332 ثابتة  ودائع

 68,857,557 66,704,798 المصرفية  واألرصدة النقد

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

 54,857,557 66,704,798 يعادله وما نقد

 

  30  في  كما  درهم  15,793,041  بمبلغ  الطلب  تحت  والحسابات  الجارية  الحسابات  أرصدة  البنوك  لدى  النقد  يتضمن (1
 تحمل  الطلب  تحت  الحسابات  أرصدة)  العالقة   ذات  األطراف  من  ماليتين  مؤسستين  لدى  بها  محتفظ  2022  سبتمبر
 (. درهم 17,844,461: 2021 ديسمبر 31( )فائدة

 
:  2021  ديسمبر  31)  إماراتي  درهم  34,414,332  مبلغ  2022  سبتمبر  30  في  كما  الثابتة  البنكية  الودائع  بلغت (2

:  2021  ديسمبر  31)  سنويا  ٪  2.85  - ٪  2.55  بين  تتراوح  فائدة  معدالت  تحمل(  إماراتي  درهم  24,244,960
 (.سنوي ا٪ 2.25 -٪ 2.15

 
 واالحتياطيات  المال رأس 10

 
 المال رأس

 بقيمة  سهم   120,000,000  إلى  مقسم  اماراتي  درهم   120,000,000  األساسي  النظام  بموجب  الشركة  مال  رأس  يبلغ
  سهما    118,780,500  الشركة   تمتلك  ،2021  ديسمبر  31و  2022  سبتمبر  30  في   كما.  الواحد  للسهم   اماراتي   درهم   اسمية
 . الواحد للسهم إماراتي درهم اسمية بقيمة مسدد غير
 

 المال لرأس األول المستوى
 بقيمة   أسهم  إلى  للتحويل  قابلة   غير  1  الفئة  من  دائمة  سندات  إصدار  على  الشركة  إدارة  مجلس  وافق  ،2019  يناير  14  في

 استراتيجية   لتحقيق  المالي  وضعها  ودعم  وموجوداتها  الشركة  مال  رأس  كفاية  تعزيز  بغرض  اماراتي  درهم   15,000,000
  دولة  في  تأمينال  هيئة  سابقا)  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مصرف  تعليمات  مع  متوافقة  تكون  وأن  الشركة،  نمو

 (.المتحدة العربية اإلمارات
 

 الخزينة أسهم
في   التنظيمية  والجهات  المساهمين  موافقة  مع  بمبلغ   2022أبريل    12تماشيا   الخاصة  أسهمها  بشراء  الشركة  قامت   ،

 . درهم إماراتي  4,660,318
 

 قانوني  احتياطي
 ً  % 10  تحويل  يتم  للشركة،  األساسـي  والنظام  التجارية  الشركات  شأن  في  2015  لسنة(  2)  رقم  االتحادي  القانون  لبنود  وفقا

  االحتياطي  رصيد  يصبح  حتى  التحويالت  هذه   وتستمر.  للتوزيع  القابل  غير  القانوني  االحتياطي  إلى  السنة  أرباح  صافي  من

ً  القانوني  .للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن. المدفوع الشركة مال رأس لنصف مساويا
  



 . ع.م .ش التأمين  دار
 الموجزة  المرحلية  المالية البيانات

 
 ( تتمة) الموجزة  المرحلية  المالية البيانات  حول إيضاحات

 2022 سبتمبر  30  في   المنتهية للفترة

27 
 

 
 ( تتمة) واالحتياطيات المال رأس 10

 التأمين  إعادة احتياطي

  يتم  ولن  للتوزيع،  متاح  غير  احتياطي  هناك  يكون  أن  يجب  ،34  المادة  ،23  رقم  التأمين  هيئة  إدارة  مجلس  لقرار  وفق ا
 اإلمارات   دولة   في  التأمين  هيئة  سابقا)  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   مصرف  من  مسبقة  موافقة  دون  فيه  التصرف
 (.المتحدة العربية

 

 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآت مخصص 11

( مدقق غير)  ( مدقق)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31   
 درهم  درهم 
   

 3,252,942 2,883,016 يناير 1  في كما الرصيد
 420,674 469,565 السنة /   الفترة خالل المحمل
( 329,730) السنة/  الفترة خالل مدفوعة مكافآت  (790,600 )  

 2,883,016 3,022,851 السنة /  الفترة نهاية في الرصيد

 األخرى الدائنة والذمم الدائنة التأمين ذمم 12

( مدققة غير)  (مدققة)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31   
 درهم  درهم 
   

 59,787,553 72,811,959 المتحدة العربية  اإلمارات دولة داخل - دائنة ذمم
 9,602,688 21,194,373  المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج - دائنة ذمم

 94,006,332 69,390,241 

 التأمين  ذمم  بتصنيف  الشركة  قامت  التأمين،  لشركات  المالية  التعليمات  بشأن  2014  لسنة  25  رقم  اإلدارة  مجلس  لقرار  وفقا  
 : التالي النحو على الدائنة

 
 :المتحدة العربية اإلمارات دولة داخل

( مدققة غير)  (مدققة)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31   
 درهم  درهم 
   

 24,803,420 28,072,850  التأمين إعادة وشركات التأمين شركات إلى مطلوبة مبالغ
 7,292,919 13,147,668 والوكاالت  التأمين وسطاء إلى مطلوبة مبالغ

 5,806,174 12,354,896 مستحقة مطالبات
 8,900,000 11,750,722 (18 ايضاح) عالقة   ذات ألطراف دائنة ذمم
 6,273,082 3,608,486 التأمين بوالص  حاملي إلى مطلوبة مبالغ

 3,021,801 348,927 عنها  متنازل أقساط  عن  محصلة غير عموالت
 العربية  اإلمارات داخل - التأمين  إعادة شركات إلى مطلوبة مبالغ

 541,774 256,596 المتحدة
 18,208 175,628 ( صافي)  الدفع المستحقة المضافة القيمة ضريبة

 3,130,175 3,096,186 أخرى مستحقة مصروفات

 72,811,959 59,787,553 
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 ( تتمة) األخرى الدائنة والذمم الدائنة التأمين ذمم 12

 
 : المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج

( مدققة غير)   (مدققة)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31   
 درهم  درهم 
   

 5,910,609 5,419,985 التأمين  لمعيدي بها محتفظ أموال
 3,692,079 15,774,388 التأمين إعادة وشركات التأمين شركات إلى مطلوبة مبالغ

 21,194,373 9,602,688 

 
 الفنية االحتياطيات 13

 
( مدققة غير)  (مدققة)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31   
 درهم  درهم 
   

   اإلجمالي  - التأمين مطلوبات
 81,376,611 140,299,692 المكتسبة غير األقساط احتياطي
 51,604,276 60,538,565 التسوية  احتياطي تحت مطالبات
 28,869,141 42,460,344 عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات احتياطي
 252,338 - المنتهية غير مخاطر احتياطي
 2,256,963 3,362,779   المخصصة غير الخسائر تعديل مصروفات احتياطي

 246,661,380 164,359,329 

   
   القائمة المطالبات من التأمين إعادة حصة

 39,580,062 75,229,439 المكتسبة غير األقساط احتياطي
 30,655,061 29,894,785 التسوية  احتياطي تحت مطالبات
 7,043,918 24,031,451 عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات احتياطي

 129,155,675 77,279,041 

   
   الصافي  - التأمين مطلوبات
 41,796,550 65,070,253 المكتسبة غير األقساط احتياطي
 20,949,216 30,643,779 التسوية  احتياطي تحت مطالبات
 21,825,223 18,428,894 عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات احتياطي
 252,338 - المنتهية غير مخاطر احتياطي
 2,256,961 3,362,779   المخصصة غير الخسائر تعديل مصروفات احتياطي

 117,505,705 87,080,288 
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 بالصافي  - االستثمار إيرادات 14

( مدققة غير)  (مدققة غير)   

 

 المنتهية أشهر التسعة فترة
2022 سبتمبر 30 في  

 أشهر التسعة فترة
  30 في المنتهية
2021 سبتمبر  

 درهم  درهم 
   

 1,445,545 1,702,096 المالية  الموجودات في االستثمار على األرباح توزيعات إيرادات
 718,155 590,557 الثابت الدخل ذات  المالية األوراق من الفائدة

  الطلب تحت والحساب الثابتة الودائع  على  الفوائد إيرادات
 1,099,744 663,107 (بالصافي)

   العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات بيع من ربح
 143,700 1,392,593 الخسائر  أو األرباح خالل من

   العادلة بالقيمة مصنفة  ديون استثمارات بيع من خسارة
( 76,294) - اآلخر  الشامل الدخل خالل من  
 من  العادلة  بالقيمة المصنفة) لالستثمارات العادلة القيمة في التغير
 262,266 903,906 (الخسائر أو األرباح خالل

 5,252,259 3,593,116 

 

 والعمومية  اإلدارية المصاريف 15

( مدققة غير)  (مدققة غير)   

 

 أشهر التسعة فترة
 30 في المنتهية
2022 سبتمبر  

 أشهر التسعة فترة
  30 في المنتهية
2021 سبتمبر  

 درهم  درهم 
   

 16,991,354 17,261,649 صلة ذات ومكافآت رواتب
 4,916,670 4,699,972 اإلدارة أتعاب
 1,434,769 2,162,211 حكومية  رسوم

 1,265,933 1,038,317 (4 إيضاح) والمعدات الممتلكات استهالك
 538,716 541,120 والبريد الهاتف

 64,532 49,460  بنكية مصروفات
 4,365,775 3,452,317 أخرى عمومية مصروفات

 29,205,046 29,577,749 
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  والمخفض األساسي - السهم على العائد 16

 :يلي كما الفترة خالل  القائمة األسهم لعدد  المرجح المتوسط على الفترة ربح بتقسيم العادي  السهم على العائد احتساب يتم

( مدقق غير)  (مدقق غير)   
 أشهر التسعة فترة 

  سبتمبر 30 في المنتهية
2022 

 أشهر التسعة فترة
  30 في المنتهية
2021 سبتمبر  

   (:اإلماراتي بالدرهم) الربح
 7,831,534 4,712,563 للفترة الربح صافي

   
   :األسهم عدد

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

   
   (:اإلماراتي بالدرهم) السهم على العائد

 0.07 0.04 والمخفض األساسي

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

 المالية  المخاطر إدارة 17

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

 عمليات   عن  دورية  تقارير  الشركة  وتعد.  رأسمالها  مصادر  تنويع  خالل  من  المخاطر  هذه  آثار  تقليل  إلى  الشركة  وتسعى
 . للمخاطر التعرض من للتخفيف المطبقة والسياسات  المخاطر ورصد المخاطر إدارة

 التأمين  مخاطر

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

  الذي   الرئيسي  الخطر  فإن  والمخصص،  التسعير  على   االحتماالت  نظرية  فيها  تطبق  التي   التأمين  عقود  من   لمحفظة  بالنسبة
  أن   ويمكن.  للمطلوبات  المقدر  المبلغ  تتجاوز  والمدفوعات  الفعلية  المطالبات  أن  هو  التأمين  عقود  بموجب  الشركة  تواجهه
  الفعلي   العدد   ويختلف  عشوائية  التأمين  أحداث  إن .  تقديره  تم  مما  أكبر  والمدفوعات  المطالبات  حجم  أو   تكرار  ألن   ذلك  يحدث

 . اإلحصائية التقنيات باستخدام المقررة التقديرات من أخرى إلى فترة من ومقدارها والفوائد للمطالبات

  إلى   وباإلضافة.  المتوقعة  النتائج  في  النسبي  التباين  يقل  المحفظة،   في  المماثلة  التأمين  عقود  زيادة  مع  أن  التجربة  وتظهر
  الشركة   قامت  وقد.  المحفظة  من  فرعية  مجموعة  أي  في  بتغير   عام  بشكل  تنوعا  أكثر  محفظة  تتأثر  أال  المرجح  من  ذلك،

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

  



 . ع.م .ش التأمين  دار
 الموجزة  المرحلية  المالية البيانات

 
 ( تتمة) الموجزة  المرحلية  المالية البيانات  حول إيضاحات

 2022 سبتمبر  30  في   المنتهية للفترة

31 
 

 

 ( تتمة) المالية المخاطر إدارة 17
 

 (تتمة) التأمين مخاطر

. استباقي  بشكل  المطالبات  مع  والتعامل  الكافية،   التأمين  إعادة  وترتيبات  ،االكتتاب  إستراتيجية  خالل   من  المخاطر  الشركة  تدير
  العمل   وقطاع  المخاطر  ومقدار  نوع  حيث  من  جيد  بشكل  المكتتبة  المخاطر  تنوع  ضمان  إلى  االكتتاب  استراتيجية  وتسعى

 .المناسبة المخاطر اختيار معايير لتطبيق لالكتتاب حدود وضع يتم. والجغرافيا

 
 المال  رأس مخاطر

 
 : هي المال رأس إدارة عند  الشركة أهداف

 

  دولة   في  التأمين  هيئة  إنشاء  بشأن  2007  لسنة  6  رقم  االتحادي  لقانون  وفقا  والتأمين  المال  رأس  لمتطلبات  االمتثال •
 .المتحدة العربية اإلمارات

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

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

 به   تحتفظ  أن   يجب  الذي  ونوعه   المال  لرأس   األدنى   الحد  المحلي   التأمين  منظم  يحدد   المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في
 في(  أدناه  الجدول  في  المبين)  المطلوب  المال  لرأس  األدنى  الحد  على  الحفاظ  يجب.  التأمين  بمطلوبات  يتعلق  فيما  الشركة
 .الفترة خالل بها التزمت التي التأمين مالءة للوائح الشركة وتخضع.  الفترة مدار على األوقات جميع

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

( مدقق غير)  ( مدقق)   
2022 سبتمبر 30  2021 ديسمبر 31   
 درهم  درهم 
   

 149,026,160 147,292,880 واالحتياطيات المال رأس مجموع

   
 100,000,000 100,000,000   المال لرأس األدنى الحد

 
  االئتمان مخاطر

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

 . للشركة
 

 : هي االئتمان لمخاطر الشركة لها تتعرض التي الرئيسة المجاالت

 .التأمين مطلوبات من التأمين معيدي حصة •

 . بالفعل المدفوعة المطالبات من التأمين معيدي من المستحقة المبالغ •

 .البوالص حاملي من المستحقة المبالغ •

 .التأمين وسطاء من المستحقة المبالغ •

 . الثابتة والودائع لألرصدة بالنسبة البنوك من المستحقة المبالغ •
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 (تتمة) التأمين مخاطر

 
 (تتمة) االئتمان مخاطر

  إعادة   فشل  حال  في.  االبتدائي  المؤمن  دور  أداء  من  الشركة  يعفي  ال  وهذا.  التأمين  مخاطر  إلدارة  التأمين  إعادة  ستخدميُ 
  الجدارة   تقييم  يتم.  التأمين  وثيقة  لحامل  الدفع   عن  مسؤولة  الشركة  تبقى  األسباب،  من  سبب  ألي  االستحقاق  دفع  في  التأمين

 .عقد   أي توقيع قبل المالية  أوضاعهم مراجعة خالل من سنوي أساس على التأمين لمعيدي االئتمانية

 يتم  والذين  األساسية  التأمين  بوالص  حاملي  من  المحصلة   للدفعات  التاريخية  البيانات  على  تحتوي  بسجالت  الشركة  تحتفظ
  من   فردي   بشكل  التعاقدية  لألطراف  االئتمانية  المخاطر  إدارة   تتم  كما.  للشركة  االعتيادي  النشاط  إطار   في  معهم  التعامل
 الشركة  بتزويد  المعلومات إدارة تقوم. الطرف لذلك بالدائنة المدينة الحسابات تسوية بحق االحتفاظ  مثل أخرى طرق خالل
  تجميع   يتم.  الحقا    المطفأة  واألرصدة   المدينة  التأمين  ذمم  قيمة  في  االنخفاض  مخصصات  تفاصيل  على   تحتوي  بتقارير
 بإعداد  الشركة تقوم. المستمرة المراقبة لنظم وإخضاعها وكمجموعات  كأفراد البوالص بحاملي المتعلقة االئتمانية المخاطر
 متكافئا    المالي  التحليل  ويكون.  المجموعات  أو  األفراد  البوالص  بحاملي  متعلقة  كبيرة  ائتمانية  مخاطر  وجود  عند  مالي  تحليل
 .التأمين لمعيدي الشركة به تقوم الذي مع

 المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  خصم  بعدالموجزة    المرحلية  المالية  البيانات  في المدرجة  المالية  للموجودات  الدفترية  القيمة  إن
 . السائلة واألموال المدينة  الذمم لهذه االئتمان لمخاطر األقصى الشركة تعرض تمثل

 
 الفائدة  أسعار مخاطر

 تتعرض.  السوق  في  الفائدة  سعر  تغير  عن   الناتجة  المالية  األدوات  قيمة  تذبذب  عن   الناتج  الخطر   هو  الفائدة  سعر  خطر
.  السندات  مثل  المالية  والموجودات  البنوك  من  واالقتراض  الثابتة  والودائع  الطلب  تحت  الحساب  في  الفائدة  سعر  لخطر  الشركة
 . دوري بشكل للمراجعة الفوائد أسعار تخضع

 السوق  مخاطر

  هذه   كانت  سواء  السوق  أسعار  تغير  عن  والناتجة  المالية  األدوات  قيمة  تذبذب  عن  الناتجة  المخاطر  هي  السوق  مخاطر
 .السوق في  المتداولة األدوات على مؤثرة عوامل أو إصداراتها أو فردية أدوات في محددة لعوامل نتيجة التغيرات

 األجنبية العمالت مخاطر

  هذه   صرف   أسعار  لتقلبات  نتيجة  المخاطر   من   نوعا    يفرض  مما  األجنبية  بالعمالت  تجارية  معامالت  بتنفيذ  الشركة  تقوم
 ينتج  األجنبية  العمالت  خطر  فإن  لذلك   محدد  األمريكي  الدوالر  إلى   اإلماراتي  الدرهم   صرف  سعر  إن .  الفترة  خالل  العمالت

. األجنبية العمالت صرف بأسعار المتعلقة المخاطر إلدارة وإجراءات سياسات الشركة تملك. فقط األخرى العمالت عن
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 ( تتمة) المالية المخاطر إدارة 17
 

 السيولة  مخاطر

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

 : 2022 سبتمبر  30  في كما للشركة المالية والمطلوبات المالية الموجودات استحقاق  تواريخ التالي الجدول  يوضح

  أكثر أقل  
سنة من  اإلجمالي سنة من   

 درهم  درهم  درهم  
    

      المالية الموجودات
 82,146,192 15,441,394 66,704,798 بفائدة المحملة
 220,999,842 - 220,999,842 بفائدة المحملة غير

 287,704,640 15,441,394 303,146,034 

    
     المالية المطلوبات

 154,020,342 - 154,020,342 بفائدة المحملة غير

 : 2021 ديسمبر  31  في كما للشركة المالية والمطلوبات المالية الموجودات استحقاق  تواريخ التالي الجدول  يوضح
 

  أكثر أقل  
سنة من  اإلجمالي سنة من   

 درهم  درهم  درهم  
    

      المالية الموجودات
 89,816,827 20,961,000 68,855,827 بفائدة المحملة
 231,367,382 - 231,367,382 بفائدة المحملة غير

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

    

     المالية المطلوبات
 117,954,508 - 117,954,508 بفائدة المحملة غير
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 العالقة  ذات األطراف 18
 

  األخرى  والمنشآت  للشركة  الرئيسيين اإلدارة  وموظفي   اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الرئيسيين المساهمين من  العالقة  ذات  األطراف  تتكون
  تمويلية   العالقة   ذات  األطراف  هذه   مع  المعامالت  إن .  للشركة   والتشغيلية  المالية  القرارات  على  التأثير  أو  التحكم  على   القدرة  لديهم  والذين

 : التالي النحو وعلى بطبيعتها

  كابيتال   أتش  أف  شركة  من  كل  وتعتبر  2022  سبتمبر  30  في  كما   الشركة  في  الرئيسيين  المساهمين  أحد  هي  ع.م .ش   التمويل  دار   شركة
 . ع .م .ش  التمويل لـدار تابعة شركات م .م.ذ  التمويل ودار  م.م .ذ المالية  لألوراق التمويل دار  وشركة 

( مدققة غير )  ( مدققة )   
2022 سبتمبر  30  2021 ديسمبر 31   
 درهم درهم  

   المدينة   التأمين والذمم  األقساط 
   المساهم 

 2,077,408 2,796,165 ع .م.ش   التمويل دار
   اآلخرين 

 253,390 73,365 م .م.ذ   التمويل دار
 - 103,543 القبيسي  جمعة  للا  عبد محمد
 161,729 205,330 م .م.ذ  المالية  لألوراق التمويل دار

 3,178,403 2,492,527 

   األخرى  المدينة  الذمم 

                   م .م.ذ  المالية  لألوراق التمويل دار
474,251 

- 

   األخرى  الدائنة  والذمم   الدائنة التأمين ذمم
   المساهم 

 7,500,000 10,500,000 ع .م.ش   التمويل دار
   اآلخرين 

 1,400,000 1,724,973 كابيتال  التمويل دار
   

 12,224,973 8,900,000 

   االستثمارات 

   المساهم 

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

   اآلخرين 

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

 13,950,000 11,950,0000 

   
   يعادله  وما   النقد

   المساهم 
 17,723,273 5,500,511 جارية  حسابات   -  البنوك لدى نقد
 1,730 173,177 الطلب  تحت حساب  -  البنوك لدى نقد
 - - المال  لرأس األول  المستوى  حساب  -  البنوك لدى نقد

   اآلخرين 
 119,458 10,119,353 جارية  حسابات   -  البنوك لدى نقد

 15,793,041 17,844,461 

   المال  لرأس  األولى الشريحة 
   اآلخرين 

 2,000,000 2,000,000   تايلور عمير الحميد عبد
 500,000 500,000 الفهيم المجيد عبد

 2,500,000 2,500,000 
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 ( تتمة) العالقة ذات األطراف 18

 
  تعتبر   والتي  األخرى  األعمال  لشركات  التأمين  مطالبات  ودفع  األقساط  بتحصيل  تقوم  الطبيعي  عملها  سياق  في  الشركة  إن
 . المالية  للتقارير الدولية المعايير عليه نصت كما عالقة ذات

 
 : يلي كما هي العالقة ذات األطراف مع المهمة المعامالت إن

( مدققة غير)  (مدققة غير)   

 

 أشهر التسعة فترة
  سبتمبر 30 في المنتهية
2022 

 أشهر التسعة فترة
  30 في المنتهية
2021 سبتمبر  

 درهم  درهم 
   ع.م.ش التمويل دار

 2,218,534 2,610,926 المكتتبة  التأمين أقساط إجمالي
 456,703 301,834 الصكوك   على الفائدة
 4,500,000 4,500,000 اإلدارة أتعاب

   
   المالية  لألوراق التمويل دار

 2,287,853 14,004,017 أسهم شراء
 991,923 28,837,765 أسهم استعباد
 337,049 404,206 المكتتبة  التأمين أقساط إجمالي
 153,121 170,019 التجارية األوراق في االستثمار  على الفائدة

   
   م.م.ذ  التمويل دار

 525 176,780 المكتتبة  التأمين أقساط إجمالي
 283,765 318,126 الصكوك   على الفائدة
 171,236 - الثابتة  الوكالة وديعة على الفائدة

   
   كابيتال  التمويل دار

 375,000 324,973 الخدمة  رسوم

   
   اإلدارة مجلس أعضاء
 - - تآالمكاف

   
   المكتتبة التأمين أقساط إجمالي
 - 176,780 اإلسالمي التمويل دار

 99,647 - القبيسي جمعة للا عبد محمد

   
 القطاعات  معلومات 19
  األعمال   وحدات  تدار.  للشركة  االستراتيجية  األعمال  وحدات  تمثل  والتي  أدناه،  مبين  هو  كما  أساسيين،  قطاعين  الشركة  لدى

 الرئيسي   التشغيلي  القرار  صانع  يقوم.  مختلفة  تسويق  وإستراتيجيات  تكنولوجيا  تتطلب  إنها  حيث   منفصل  بشكل  اإلستراتيجية
 .سنوية ربع بصورة وذلك االستراتيجية  األعمال وحدات من وحدة لكل  الداخلية  اإلدارة تقارير بمراجعة

 :األساسيين األعمال  قطاعي  يوضح ملخص يلي فيما

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

  وأوراق   بنكية  ودائع  تنمية،  وسندات  ،استثمارية  ومحافظ  للتداول،  قابلة   محلية  أسهم  في  االستثمارات  تشمل:  استثمارات •
  .أخرى مالية
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 ( تتمة) عامة معلومات 19
 

 األعمال  قطاع - األساسية القطاع معلومات

 في   المنتهية أشهر  التسعة فترة  في   المنتهية أشهر  التسعة فترة 

 (مدققة غير) 2021 سبتمبر 30  ( مدققة غير) 2022 سبتمبر 30
 درهم   درهم  
 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  

 
 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب 

        

174,534,0  241,638,342 5,252,259 236,386,083 القطاع  إيرادات 
63 

3,593,116 178,127,179 

33,816,16  33,917,609 5,252,259 28,665,350 القطاع  نتائج
7 

3,593,116 37,409,283 

  المصاريف/  اإليرادات
 بالصافي  المخصصة، غير

  
(29,205,046 )  

 
  

(29,577,749 )  

 7,831,534    4,712,563   للفترة  الربح صافي

 

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

 2021 ديسمبر 31  2022 سبتمبر 30 
 ( مدققة غير) درهم  (مدققة غير) درهم 
 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب   اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  
        

  موجودات
 458,692,977 98,452,002 360,240,975   القطاع

 
242,925,654 98,120,495 341,046,149 

  غير موجودات
 32,290,466   مخصصة 

   
44,612,597 

 مجموع
 الموجودات 

 
 490,983,443 

   
385,658,746 

        

  مطلوبات 
  وحقوق
 487,960,592 9,134,774 478,825,818 القطاع  ملكية

 
368,504,637 14,271,093 382,775,730 

  مطلوبات 
  وحقوق
  غير الملكية

 3,022,851  المخصصة 

 

  2,883,016 

  الملكية  وحقوق  المطلوبات مجموع
490,983,443   385,658,746 

 

   التأمين أقسام  من اإليرادات - الثانوية القطاعات معلومات (ب

 : الرئيسية  التأمين إدارات من كل عبر مصنفة( العموالت   وإيرادات المكتتبة األقساط إجمالي) الشركة إليرادات تحليل يلي  فيما

( مدقق غير)   (مدقق غير)    
 

  أشهر  التسعة فترة
  30 في  المنتهية
2022 سبتمبر  

  أشهر  التسعة فترة 
  سبتمبر 30 في المنتهية 
2021   

 
 درهم   درهم  

 82,881,248  147,150,563 بحري   غير التأمين
 89,369,768  87,621,290 والشخصي  الطبي التأمين
 2,283,047  1,614,230 البحري  التأمين

 236,386,083  74,534,0631  
 

. الفترة خالل األعمال  قطاعات بين معامالت  أي هناك تكن لم
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 العمليات  على تؤثر التي الهامة واألحداث النتائج موسمية  20

 

  االقتصادات   على  كبيرة  واقتصادية   مالية  آثار   له   كان  مما  ،(المستجد  كورونا  فيروس  مرض)  عالميا    كورونا  جائحة  انتشرت
 وأنشطتها  السوق  ظروف  على  الشركة  استثمارات  دخل  يعتمد .  متعددة  صناعات  على  وأثر  العالم  أنحاء  جميع  في  الكبرى

 البيانات   على  الموافقة   تاريخ  في  كما.  موسمية  طبيعة  ذات  وهي   فيها،  المستثمر  الشركات  قبل  من  األرباح  وإعالن  االستثمارية
  فإن   ،   وبالتالي.  الالحقة  للفترة  المالية   النتائج  على  المذكور  الحدث  تأثير  تقييم  بصدد  اإلدارة  فإن  ،  الموجزة  المرحلية   المالية
  النتائج   على   مؤشرا  وليست  ،   المقارنة  بفترة  المتعلقة  تلك  مع  للمقارنة  قابلة  ليست  2022  ديسمبر  31  في  المنتهية  الفترة  نتائج
   .2022 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة توقعها يمكن التي

   المحتملة والمطلوبات االرتباطات 21

  7.6  بقيمة  أخرى  أطراف  لصالح  ضمان  خطابات  االعتيادي  العمل  السياق  في  للشركة  معها  تتعامل  التي  البنوك  أصدرت
 (.درهم مليون 6. 6: 2021 ديسمبر  31) درهم مليون

 التقرير  تاريخ بعد ما أحداث 22

 المالية   البيانات  اعتماد  وتاريخ  التقرير  تاريخ  بين  جوهري  بشكل  للتعديل  موجبة  غير  أو  للتعديل  موجبة  أحداث  أي  تقع  لم
 .الموجزة المرحلية

 عام  23

 . إماراتي درهم أقرب إلى الموجزة المرحلية المالية البيانات في األرصدة تقريب تم

 الموجزة  المرحلية المالية البيانات على الموافقة 24

 نوفمبر   8  بتاريخ  الشركة  إدارة  مجلس  قبل  من   بإصدارها  وسمح  الموجزة  المرحلية   المالية  البيانات  هذه  على  الموافقة  تمت
2022 . 

 


