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 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

 
 . 2020أشهر األولى من سنة   الستةالنتائج غير المدققة لفترة  وايسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدم

 
 ألف درهم 

 2019 يونيو 2020 يونيو بيان الدخل
 بيانهامعاد   
   

 624.725 608.025 إجمالي إيرادات األقساط

 268.352 276.886 صافي األقساط المكتسبة
 ( 32.730) ( 28.854) صافي العمولة

 ( 161.297) ( 150.694) صافي المطالبات المتكبدة والمدفوعة 

 74.325 97.338 صافي إيرادات التأمين
 47.699 16.767 إيرادات االستثمار

 122.024 114.105 إجمالي اإليرادات 
 ( 58.031) ( 57.131) المصروفات التشغيلية

 ( 8.497) ( 3.667) مصروفات أخرى 

 55.496 53.307 صافي أرباح الفترة

   

   

   المعدالت
   
   

 37 36 ربحية السهم )فلس(
   

 2019 يونيو 2020 يونيو الميزانية العمومية 
 معاد بيانها  
   

 1.108.888 949.354 حقوق ملكية المساهمين
 2.707.038 3.076.429 إجمالي الموجودات 

 
 2020من عام  الثاني ربعالتعليق اإلدارة على نتائج 

 
، الربع الثاني، فترة من التحديات الطبية وبالتحديد، 2020وباء كوفيد العالمي النصف األول من عام  خلق

 األفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.   لكافةواالقتصادية غير المسبوقة  
 
في قطاع التأمين على    كوفيدنتعرض بشكل أساسي للخسائر المتعلقة بفإننا  الخاصة بنا،    التأمينأعمال  ب  ما يتعلقفي

احتياطيات الخسائر في إجمالي  المحدودثاني، شهدنا بعض النمو خالل الربع الواألعمال(.  توقفالممتلكات )
التطور وسيتبع هذا الحدث   عادةً ما تكون بطيئة  ،توقف األعمالالمتعلقة بمطالبات  لل  أما بالنسبة،  كوفيدمن    القائمة

 .حالما تتضحبالطبع مستمرون في مراقبة التطورات  إنناجدوله الزمني الخاص.  الغير مسبوق
 

 الذي يؤثر بدوره كوفيد    لجائحة  المتواصلالتأثير االقتصادي    يتمحور حولتأمين، فإن اهتمامنا العام    كشركةولكن  
، نأمل أن نرى عودة إلى نوع من الحياة الطبيعية لجميع قطاعات االقتصاد.  ومع تقدم السنةعلى قاعدة عمالئنا. 

 ءعمالالونجحت في خدمة    االعتياديةلقد استجابت الشركة وإدارتها وموظفوها بشكل جيد لهذه الحالة الطارئة غير  
 تكثيفلك وتم تم استخدام أحدث التقنيات للقيام بذحيث والوسطاء بشكل كبير من المنزل خالل هذه األشهر. 

 وفي المستقبل. يام الحاليةاألة لخدمة احتياجات عمالئنا بشكل أفضل خالل يالرقم ناجهود
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تأثرت أعمالنا بشكل أساسي في قطاع خطوط السيارات فقد  (،  المبيعات)  التأمينإيرادات أقساط  جمالي  إل  أما بالنسبة
مارات اإللشركة    إجمالي إيرادات أقساط التأمينبشكل عام، انخفض  وخالل أشهر اإلغالق.    تقلصتالشخصية التي  

الربع األول  في و. 2019مقارنة بالربع الثاني من عام  2020بشكل طفيف خالل الربع الثاني من عام  للتأمين
سيارات لدينا. تأمين ال ، خاصة فيما يتعلق بأعمال التأمين أرباحانخفاض في  قمنا باإلعالن عن 2020من عام 

بشكل كبير خالل الربع الثاني واقتربت  تحسنتقد  التأمين على السياراتفي  الخسائريسعدنا أن نعلن أن نسب 
 . السابقمن أدائنا 

 
ستمر يوس 19النصف األول من عام كان عليه في  مقارنةً بمالألشهر الستة األولى المصروفات  إجمالي انخفض

 .بوضعها اإلدارة قامتلتدابير التحكم في التكلفة التي نظراً في االنخفاض على مدار العام 
 

، اكتشفت اإلدارة أنه نتيجة لخطأ كتابي غير مقصود بين اثنين من أنظمة  2020الربع الثاني من عام خالل 
حسابات الشركة   ضمنمن المطالبات بشكل صحيح  فرعيةمجموعة  قيد لشركة، لم يتم دى ااالكتتاب والتشغيل ل

 لعدة سنوات. 
 

فترات  في  كل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة  نقوم بإعادة بيان  هذا التقرير والحسابات،  خالل  في  فإننا  ،  وعليه
 أدناه.  22في اإليضاح  البيانالتصحيحات وإعادة   حوليمكن االطالع على مزيد من التفاصيل كما سابقة. 

 
بنسبة  2020في الربع الثاني من عام  التأمينتحسن دخل فقد ، 2019عام إعادة بيان الربع األول من بناًء على 

31 .٪   
 

 أداء االستثمار:
 

انخفاًضا كبيًرا خالل الربع األول   شهدت، ت للتأميناركة اإلمارشعلى الرغم من أن األسواق العالمية، وبالتالي 
المستثمرين اتخذت منحى إيجابي في الغالب خالل الربع   معنوياتالسلبية، إال أن  التطوراتمن  العديدبسبب 

يسعى المستثمرون إلى إعادة تخصيص  بينما العائدات الحقيقية إلى سلبية  لتحول نظراً  2020الثاني من عام 
العوائد إلى فئات موجودات ذات مخاطر أعلى وبالتالي، ساهمت الصفقات االنتهازية لشركة اإلمارات للتأمين 

 ٪ للسنة حتى تاريخه.0 .65بنسبة موجبة ادت من االضطراب السابق للسوق في تحقيق إيرادات والتي استف
 

ً   2020  يونيو  30المنتهية في    فترة الستة أشهرمليون درهم ل  16  .8البالغ  أداء استثمار الشركة  صافي    شهد   تراجعا
ت إيرادات تحسنبينما  العام الماضي.  نفس الفترة من  لتم اإلعالن عنه  مليون درهم    47 .7بمبلغ  مقارنة    ٪ 65  بمقدار

في   نفسه ول من العام الربع األ على غرار  2020خالل الربع الثاني من عام مليون درهم  29  .7االستثمار بمبلغ 
ة بالربع األول  مقارن  2020مليون درهم خالل الربع الثاني من عام    72 .6ت المحفظة اإلجمالية مبلغ  استعادحين  

 من العام نفسه. 
 

والتغيرات/ التحوالت من وضع محايد إلى حذر  مراقبة التطورات الكلية عن كثب    شركة اإلمارات للتأمينتواصل  
 بغرض إعادة التصنيف على مستوى فئات الموجودات للحد من التغيرات السلبية التي طرأت على المحفظة.

 
 صافي األرباح

 
مقارنةً بنفس الفترة من العام   2020يونيو مليون درهم في نهاية  53 .3ليبلغ  ٪4أرباحنا بنسبة انخفض صافي 
أثير تنحسار السوف يستمر بالتحسن خالل السنة نظراً بأن أداء محفظتنا االستثمارية متفائلين السابق. ولكننا 

 العالم.   دواقتصا الوباء وبداية تعافي أسعار النفط
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المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونالكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء 
 كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة. 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 بي إم جي لوار جلف ليمتد  ىك
 2، نيشن تاور 19الطابق 

كورنيش أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
+971( 2) 6327612+، فاكس: 971( 2) 4014800هاتف: 

حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع السادة مساهمي

 مقدمة

 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.عالمرحلية الموجزة المرفقة ل المعلومات الماليةلقد قمنا بمراجعة 
، التي تتألف من: 2020 يونيو 30كما في  )"الشركة"(

؛  2020 يونيو 30بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في  •

30في  المنتهيتين أشهر الستةو لفترتي الثالثة أشهربيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز  •
 ؛  2020 يونيو

أشهر الستةو لفترتي الثالثة أشهراإليرادات الشاملة المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر وبيان  •
 ؛ 2020 يونيو 30في  المنتهيتين

؛ 2020  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةفترة  المرحلي الموجز ل  التغيرات في حقوق الملكيةبيان   •

؛ و  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز ل •

المرحلية الموجزة.   المعلومات الماليةإيضاحات حول  •

المالية المرحلية الموجزة وفقاً للمعيار المحاسبي   المعلوماتعن إعداد وعرض هذه    ةإن اإلدارة مسؤول
. تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه "التقارير المالية المرحلية" ، 34الدولي رقم 
 المالية المرحلية الموجزة بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها. المعلومات

نطاق أعمال المراجعة  

ً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم   "مراجعة المعلومات، 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
. تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالية مستقل للمنشأة" المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات 

لمالية على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور االموجزة المرحلية 
إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير ب والقياموالمحاسبية، 

فإن المراجعة ال تمكننا من  ،من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي
الحصول على تأكيدات تجعلنا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل  

التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.
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كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال
كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة . 

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

13 August 2020
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 الخسائر المرحلي الموجز  وأ بيان األرباح 
 غير مدققة() يونيو 30 في المنتهية أشهر الستةلفترة 

 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

 في 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 في 

فترة الستة 
أشهر المنتهية  

 في 

فترة الستة 
أشهر المنتهية 

 في  
  2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم   ألف درهم    

 )معاد بيانها(* ألف درهم  )معاد بيانها(* ألف درهم  إيضاح 

 624.725 608.025 292.169 268.291  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (256.896) (266.080) (125.354) (137.992)  حصة شركات إعادة التأمين من أقساط األعمال المباشرة 
 (37.636) (43.231) (22.278) (21.487)  حصة شركات إعادة التأمين من أقساط األعمال المفترضة 

  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 
 330.193 298.714 144.537 108.812  صافي أقساط التأمين 

 (61.841) (21.828) (9.782) 28.460  غير المكتسبة  األقساط اتاحتياطي التغير في صافي 
  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 

 268.352 276.886 134.755 137.272  المكتسبة  أقساط التأمينصافي 
      

 27.926 30.323 13.649 16.001  إيرادات العمولة 
 (60.656) (59.177) (32.457) (32.647)  مصروفات العمولة 

  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 
 235.622 248.032 115.947 120.626  إجمالي إيرادات التأمين 

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

 (227.453) (277.460) (107.294) (105.184)  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 65.004 126.524 32.894 48.912  المطالبات المدفوعة من  التأمينإعادة شركات حصة 
 22.308 8.202 10.161 4.718  عنها األعمال المتنازل مطالبات من  التأمينإعادة شركات حصة 

  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 
 (140.141) (142.734) (64.239) (51.554)  صافي المطالبات المدفوعة 

      
 7.641 (413.409) (6.149) (6.852)  التغير في احتياطي المطالبات القائمة

 (26.404) 402.257 (10.772) 2.482  التغير في حصة إعادة التأمين من احتياطي المطالبات القائمة
 لم يتمولكن احتياطيات المطالبات المتكبدة  التغير في صافي
 صافي  -اإلبالغ عنها 

 
5.576 1.221 5.527 (1.777) 

غير احتياطي مصروفات تسوية الخسائر التغير في صافي 
 (316) (911) (65) (776)  صافي  -المخصصة 

 (300) (1.424) (341) (563)  صافي - المخاطر غير المنتهيةالتغير في احتياطي 
  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 

 (161.297) (150.694) (80.345) (51.687)  صافي المطالبات المتكبدة 
  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 

 74.325 97.338 35.602 68.939  صافي إيرادات التأمين 
      

 45.763 15.886 5.466 29.120 15 صافي إيرادات االستثمار 
 1.936 881 945 545  إيرادات من العقارات االستثمارية 

  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 
 122.024 114.105 42.013 98.604  إجمالي اإليرادات 

      

 (53.345) (55.937) (26.715) (26.757)  المصروفات العمومية واإلدارية 
 (4.686) (1.194) (2.296) (1.567)  االئتمان المتوقعة للموجودات الماليةمخصص خسائر 

 (7.665) (36) (3.874) (1.188)  صافي المصروفات األخرى 
 (832) (3.631) (694) (3.604)  التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية

  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ---------------------- 
 55.496 53.307 8.434 65.488 16 أرباح الفترة 

   ==========  ========== =========  ======== 
 0. 37 0. 36 0. 06 0. 44 17 ربحية السهم األساسية والمخفضة 

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

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. جزًءا 29إلى  11من ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 .5و 4إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحتين 
 

 للتفاصيل.  22*راجع اإليضاح 
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 بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة المرحلي الموجز 
 )غير مدققة( يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 إيضاح 

فترة الثالثة  
أشهر  

 المنتهية في 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

 في 

فترة الستة  
أشهر المنتهية  

 في

فترة الستة  
أشهر المنتهية  

 في  
  2020 2019 2020 2019 
 )معاد بيانها(*  )معاد بيانها(*   
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم   
      

 55.496 53.307 8.434 65.488  أرباح الفترة 
      

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن بيان األرباح أو  
 الخسائر: 

 
 

 
  

      
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من  

 (10.040) ( 119.746) 1.127 40.106 6 صافي   –خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
      

   تم إعادة تصنيفها الحقاً تتم أو قد تالبنود التي 
      : ضمن بيان األرباح أو الخسائر   
      

      بالقيمة  الستثمارات الدينفي القيمة العادلة  اتالتغير
 -  ( 3.102) -  2.794 6   العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
      

      استثمارات الدين المقاسة بالقيمة  خسائر انخفاض قيمة 
 -  7 -  1    اإليرادات الشاملة األخرى  العادلة من خالل   
  ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 (10.040) ( 122.841) 1.127 42.901  اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة 
  ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 45.456 ( 69.534) 9.561 108.389  للفترة   الشاملة)الخسائر(    /إجمالي اإليرادات 
   ====== ==  ====== ==  ==== = == ==  ===== = = == 
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 المرحلي الموجز التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 )غير مدققة( يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة ل

 رأس المال  
  االحتياطي
 احتياطي عام  القانوني 

 احتياطي 
 اإلجمالي األرباح المحتجزة القيمة العادلة 

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

 1.122.530 177.552 174.978 545,000 75,000 150,000 )مدققة( 2019يناير  1في الرصيد 
 ( 52.700) ( 52.700) - -  - (22)إيضاح الخطأ  تأثير تصحيح

 1.069.830 124.852 174.978 545.000 75.000 150.000 معاد بيانه* - )مدققة( 2019يناير  1الرصيد في 
       

       إجمالي اإليرادات الشاملة:
 55.496 55.496 - - - - الفترة أرباح 

 ( 10.040) - ( 10.040) - - - للفترةاألخرى الشاملة  الخسائر

 45.456 55.496 ( 10.040) - - - الشاملة للفترة اإليرادات)الخسائر(/ إجمالي 

       
       المعامالت مع مالكي الشركة:

 ( 82.500) ( 82.500) - - - - (10)إيضاح توزيعات األرباح 

 ( 82.500) ( 82.500) - - - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

       
 المحول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد

 استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة   
 - 6.826 (6.826) - - - من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

 1.032.786 104.674 158.112 545,000 75,000 150,000 معاد بيانه* –)غير مدققة(  2019يونيو  30الرصيد في 

       
 1.188.547 171.741 191.806 600,000 75,000 150,000 )مدققة( 2020يناير  1الرصيد في 

 ( 79.659) ( 79.659) - - - - (22تأثير تصحيح الخطأ )إيضاح 

 1.108.888 92.082 191.806 600.000 75.000 150.000 معاد بيانه* – )مدققة( 2020يناير  1الرصيد في 
       

       إجمالي اإليرادات الشاملة:
 53.307 53.307 - - - - الفترة أرباح 

 (122.841) - (122.841) - - - للفترةاألخرى الشاملة  الخسائر

 ( 69.534) 53.307 (122.841) - - - الشاملة للفترة )الخسائر(/ اإليراداتإجمالي 
       

       المعامالت مع مالكي الشركة:
 ( 90.000) ( 90.000) - - - - (10)إيضاح توزيعات األرباح 

 ( 90.000) ( 90.000) - - - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
       

 األرباح المحتجزة عند استبعادالمحول إلى 
 استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة   
 - (2.714) 2.714 - - - من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

 949.354 52.675 71.679 600.000 75,000 150,000 )غير مدققة( 2020يونيو 30الرصيد في 
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 29إلى  11ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 للتفاصيل. 22*راجع اإليضاح 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
 )غير مدققة( يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةفترة ل
 

  
2020 

 
2019 

 )معاد بيانها(*
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 55.496 53.307  الفترة أرباح

    لـ: تعديالت
 2.407 2.705 16 استهالك الممتلكات والمعدات

 234 315 16  االستثماريةاستهالك العقارات 
 ( 6.203) 5.572 15 صافي خسائر / )أرباح( استبعاد استثمارات في األوراق المالية

 خسائر / )أرباح( غير محققة الستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من 
 ( 7.573) 13.002 15 خالل األرباح أو الخسائر    

 259 515  إطفاء أقساط
 ( 21.715) ( 23.891) 15 توزيعات األرباح من األوراق المالية االستثمارية 

 4.686 1.141  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية
 641 2.156  مخصص التزام تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 ( 12.095) ( 12.099)  إيرادات الفائدة
  -------------------------- -------------------------- 

 16.137 42.723  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 ( 24.693) ( 460.789)  صافي الحركة في حصة شركات إعادة التأمين من االحتياط الفنية
 107.690 490.577  صافي الحركة في إجمالي االحتياطيات الفنية 

 ( 46.512) ( 35.964)  الزيادة في ذمم التأمين المدينة
 ( 35.952) ( 23.111)  الزيادة في الذمم المدينة األخرى والمبالغ المدفوعة مقدماً 

 68.017 41.877  الزيادة في مطلوبات التأمين
 ( 4.637) ( 906)  الدائنة األخرىالنقص في الذمم 

 ( 1.416) 440  / )النقص( في ودائع إعادة التأمين المحتجزة الزيادة
 5.549 7.105  الزيادة في اإليرادات المؤجلة

 ( 6.217) ( 12.453)  النقص في االستحقاقات والمطلوبات األخرى
  -------------------------- -------------------------- 

 77.966 49.499  األنشطة التشغيليةالنقد الناتج من 
 ( 633) ( 483)  المبالغ المدفوعة من التزام تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  -------------------------- -------------------------- 
 77.333 49.016  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

  -------------------------- -------------------------- 
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 4.653) ( 1.401)  المبالغ المدفوعة لشراء ممتلكات ومعدات
 ( 141.845) ( 71.550)  المبالغ المدفوعة لشراء موجودات مالية

 132.086 119.753  ماليةمتحصالت من استبعاد موجودات 
 9.252 76.673  صافي الحركة في الودائع ألجل

 21.715 23.891  توزيعات األرباح المستلمة
 4.755 7.221  إيرادات الفائدة المستلمة

  -------------------------- -------------------------- 
 21.310 154.587  صافي النقد من األنشطة االستثمارية

  -------------------------- -------------------------- 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ( 82.500) ( 90.000)  توزيعات األرباح المدفوعة
 - ( 32)  سداد التزام اإليجار

  -------------------------- -------------------------- 
 ( 82.500) ( 90.032)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

  -------------------------- -------------------------- 
 16.143 113.571  صافي الزيادة في النقد وما يعادله

    

 127.599 116.797  النقد وما يعادله في بداية الفترة
  ------------------------- ------------------------- 

 143.742 230.368 9 النقد وما يعادله في نهاية الفترة
   ==========  ========== 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
 

، اإلمارات أبوظبيإمارة شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة لقانون االتحادي  . إن الشركة مسجلة وفقاً ل1982يوليو    27بتاريخ    العربية المتحدة

  2015( لسنة  2، وتخضع ألحكام القانون االتحادي رقم رقم ) بشأن شركات ووكالء التأمين  2007( لسنة  6رقم )
وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين   2015يوليو    1المفعول اعتباراً من    ساريبشأن الشركات التجارية والذي أصبح  

( لسنة  23وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ) المالية لشركات التأمين وائحالل بشأن  2014( لسنة 25رقم )
يتمثل (.  2كما أنها مسجلة في سجل شركات التأمين برقم )بشأن التعليمات المنظمة لعمليات إعادة التأمين،    2019

الشركة أعمالها من خالل   تزاولمن جميع الفئات.  في التأمين العام وأعمال إعادة التأمين  النشاط الرئيسي للشركة  
مقرها الرئيسي في أبوظبي ومكاتب فروعها في دبي والعين والمنطقة الحرة بجبل علي. تتخذ الشركة من دولة  

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.3856ص.ب.  اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها وعنون مكتبها المسجل هو  
 

 أساس اإلعداد  2
 
 بيان التوافق  أ()

 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  "التقارير المالية   ، 34تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا

ال تتضمن هذه المعلومات المالية وتلتزم بمتطلبات القوانين المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.    المرحلية" 
قراءتها جنباً إلى جنب مع  ويتعينالكاملة، السنوية المرحلية الموجزة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية 

ديسمبر   31  في  للسنة المنتهية  المالية   التقارير  إلعداد  الدولية  يرللمعايالتي تم إعدادها وفقا  البيانات المالية للشركة  
 . والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2019

 
 أساس القياس ب()
 

بالقيمة  الموجودات المالية التكلفة التاريخية باستثناء  على أساسالمرحلية الموجزة  المعلومات الماليةتم إعداد 
  ، بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية  والموجودات العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 .  يتم إدراجها بالقيمة العادلةالتي 
 
  ريراالتقإعداد وعملة  التشغيليةالعملة  ج()
 

بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو المرحلية الموجزة تم عرض هذه المعلومات المالية 
بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح   التي تم عرضهاللشركة. تم تقريب المعلومات المالية  التشغيليةالعملة 

 ذكر خالف ذلك. باأللف، ما لم ي  
 

 استخدام التقديرات واألحكام  )د(
 

تطبيق  التي تؤثر على األحكام والتقديراتبوضع  اإلدارة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة، قامت
قد تختلف النتائج الفعلية   .واإليرادات والمصروفاتالمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات  السياسات المحاسبية و
 عن هذه التقديرات.

 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على  
 ات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بها.التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير

 

األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم   إن
، باستثناء 2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في    ها الواردة في آخر بيانات مالية سنويةاليقين في التقديرات هي نفس

 . 2020يناير  1ألحكام التالية التي تم تطبيقها اعتبار من التقديرات وا
 

  



 

 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع 
 

 المرحلية الموجزة  المعلومات الماليةإيضاحات حول 
 

12 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  )د(
 
 19 -كوفيد تأثير  (1)

 

على الشركات جوهري وسلبي مستوى العالم بشكل  19 –كوفيد عن تفشي  الناتجةأثرت التداعيات االقتصادية 
تأثرت الشركة بشكل أساسي في قطاعها االستثماري حيث بلغ   ،2020 يونيو 30العالم. كما في على مستوى 

اإليرادات الشاملة األخرى  المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل من الموجودات صافي الخسائر غير المحققة 
مليون درهم على التوالي. تتوافق خسائر  13 ومليون درهم   122 .8والقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 .مستقبالً االستثمارات مع االتجاه العالمي. ال تتوفر معلومات كافية لتقييم هذا االتجاه 
 

 مخاطر التأمين
 

بصورة أساسية لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين ضد  تتعرض الشركة  التأمين،في قطاع 
أصدرت  الصحية في دبي إال أن الهيئات  األعمال. بالرغم من أن وثائق التأمين الصحي تستثني األوبئة،توقف 

تأثير  يكون . تتوقع الشركة أن19 – بكوفيد جميع شركات التأمين بقبول المطالبات الطبية المتعلقة تعليمات إلى 
المطالبات الطبية غير جوهري بسبب انخفاض معدل دخول المستشفى وتأجيل اإلجراءات الطبية االختيارية 

 المطلوبة.
 

استثناءات من األمراض  وثائق تأمين تتضمن فإن الشركة لديها، توقف األعمال بوثائق التأمين ضدفيما يتعلق 
إلى  األعمال التي قد تضطر الشركة كافة الوثائق السارية المتعلقة بتوقف المعدية والوبائية. قامت الشركة بتقييم 

لن يكون لها تأثير جوهري فيما ه قررت الشركة أن للوثائق،الفحص األولي  بناًء على. بشأنها تعويضاتتكبد 
تمكنت  ذلك،لشركة. عالوة على لدى ا  إعادة التأمينمستويات  ارتفاعبسبب  يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة

 .  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالشركة من االحتفاظ بالعمالء الرئيسيين خالل فترة 
 

 مخاطر السيولة
 

بإجراء   الشركة تعملية المراقبة واالستجابة لجميع متطلبات السيولة المطروحة. هذا وقد قام الشركةواصل ت
في ظل الضغط   الشركةمعايرة لسيناريوهات اختبار الضغط مع األوضاع السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر 

بمركز قوي من حيث السيولة ويتم إيداعها في المكان المناسب   الشركةتمتع  تالشديد الحالي. كما في تاريخ التقرير،  
 الجائحة.  إلدارة والحد من التأثيرات الناتجة عن هذه

 
 خطة استمرارية األعمال  

 

األعمال والعمل ستمرارية خطط فعالة ال وال هذه الفترة ووضعتقدرتها التشغيلية طظلت الشركة تعمل بكامل 
التقنيات واألنظمة الصحيحة لضمان تقديم خدمات دون انقطاع للعمالء من خالل وتمكنت من ذلك عن بعد، 

وتسويات المطالبات. ستواصل الشركة مراقبة    الوثائقوالعمليات. لم يتسبب التفشي في أي تأخير كبير في إصدار  
 .الضرورة، إن وجد، على عمالئها وعملياتها وستتخذ المزيد من اإلجراءات حسب 19 –كوفيد  تأثير

 

قيم  تقديرواألحكام المطبقة من قبل اإلدارة في  19 –كوفيد من الخطوات التي اتخذتها الشركة لتقدير أثر تتض
معايير كمية ونوعية مثل تصنيف المخاطر والتحليل االكتواري.   2020  يونيو  30كما في  الموجودات والمطلوبات  

في الوقت المناسب وبدقة على الرغم من خضوعها   للمخاطر هذا التحليل الشركة من تحديد تعرضها مكنوقد 
 . 19 –كوفيد لسريعة التغير نظراً للطبيعة  ةكبير ألحكام جوهرية
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 فيالمطبقة  السياسات نفس هي الموجزة المرحلية المالية المعلومات هذه في المطبقة المحاسبية السياسات إن
 ذلك التاريخ.    في المنتهية  وللسنة 2019 ديسمبر 31في   كماللشركة  المالية البيانات

 
 المعايير الصادرة ولم يتم تفعيلها بعد 3-1

 
دون أن يكون لها   2020يناير  1يسري عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 مادي على المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة.   تأثير 
 

 قانونيةالوديعة ال 4
 

بشأن شركات ووكالء التأمين، تحتفظ الشركة بوديعة مصرفية   2007لسنة    6وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم  
والتي ال يمكن استخدامها بدون موافقة   درهم(  10.000.000:  2019ديسمبر    31)درهم    10.000.000بقيمة  

 هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 العقارات االستثمارية 5
 

للعقارات المملوكة للشركة   القيمة،االستهالك المتراكم وانخفاض  ة من صافي التكلفة،تمثل العقارات االستثمارية 
من قِبل المجلس   دون مقابلتم تخصيص أرض لبناء مباني أبوظبي والعين  . في أبو ظبي والعين والمصفح

  عقد إيجار طويل األجل من ذات التنفيذي إلمارة أبوظبي، كما أن األرض المخصصة لبناء مبنى المصفح هي 
 دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي.

 
 االستثمارات في األوراق المالية 6

 

 فيما يلي تفاصيل استثمارات الشركة في نهاية فترة التقرير:
 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 
 يونيو 30

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 

   الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 189.965 181.189 محفظة ذات دخل ثابت 

 )257(  )241( خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً: مخصص 

  -- - --------------   ----------------- 
 180.948 189.708 

  = =======   ======= 
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 )تابع(االستثمارات في األوراق المالية   6
 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 
 يونيو 30

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 508.794 393.019 أسهم ملكية مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 3.141 2.761 أسهم ملكية غير مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 74.191 67.404 صناديق استثمارية

 3.739 3.305 مدرجة أسهم ملكية خارجية غير 

 58.396 55.294 استثمارات في محفظة سندات

  ---------- - ------   ---------------- 
 521.783 648.261 

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

   
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 60.242 39.645 أسهم ملكية مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 1.050 1.048 أسهم ملكية غير مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 87.604 80.136 صناديق استثمارية

 5.036 3.721 أسهم ملكية خارجية غير مدرجة 

 241.904 216.400 استثمارات في محفظة سندات

  -------- -- -------   -------- - -------  
 340.950 395.836 

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

   فيما يلي الحركة في االستثمارات خالل الفترة / السنة 
   

   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 179.380 189.708 التكلفة المطفأة في بداية الفترة / السنة

 20.190 736 المشتريات

 )2.998(  )1.101( استبعادات

 )6.337(  )7.896( مال   سداد رأس

 )500(  )515( إطفاء عالوة

 )27( 16 خسائر االئتمان المتوقعة)مخصص(  / عكس

  ----------------  ------- -- --------  
 189.708 180.948 التكلفة المطفأة في نهاية الفترة / السنة 

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

   
   اإليرادات الشاملة األخرىموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 534.495 648.261 القيمة العادلة في بداية الفترة / السنة

 134.092 14.612 مشتريات

 )28.716(  )18.242( استبعادات

 8.390 )119.746( حقوق ملكية ألدواتالتغير في القيم العادلة 

 - )3.102( دين ألدواتالتغير في القيم العادلة 

  ---------- -- ------   ------- -- --------  
 648.261 521.783 القيمة العادلة في نهاية الفترة / السنة

  ===== = ==   === = ====  
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 )تابع(االستثمارات في األوراق المالية   6
 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 
 يونيو 30

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 384.197 395.836 القيمة العادلة في بداية الفترة / السنة

 273.552 56.202 مشتريات

 )281.723(  )98.086( استبعادات

 19.810 )13.002( التغير في القيمة العادلة المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر 

  ---------- - ------   --------- - ------  
 395.836 340.950 القيمة العادلة في نهاية الفترة / السنة

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

  
 ذمم التأمين المدينة 7

 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 

 يونيو 30
2020 

 

ديسمبر  31
2019 

 )معاد بيانها(*
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 29.175 63.698 التأمينالمستحق من حاملي وثائق 

 9.728 4.875 ( 14)إيضاح أطراف ذات عالقة   –المستحق من حاملي وثائق التأمين 

  ----------------  --------------- 
 68.573 38.903 
   

 34.367 39.503 من شركات التأمين/ إعادة التأمينالمستحق 

 249.163 250.321 الوكالءمن الوسطاء/ المستحق 

 ( 20.952) (22.136) ص خسائر االئتمان المتوقعةصناقصاً: مخ

  ------------ - ----  ------ - -- - ------- 
 336.261 301.481 

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

   
   فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

 )مدققة( )غير مدققة( 

 
 يونيو 30

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 

   
 17.902 20.952 السنة الفترة/ الرصيد في بداية 

 3.050 1.184 المخصص المعترف به خالل الفترة / السنة 

  ----------------  --------------- 
 20.952 22.136 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

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

 للتفاصيل.   22يضاح اإل*راجع  
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 8
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 يونيو 30 

  
2020 

ديسمبر  31
2019 

 )معاد بيانها(*
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   إجمالي المخصصات الفنية
 468.653 532.007 إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة -

 699.606 1.113.015 التسوية قيدمطالبات احتياطي ال -

 156.044 169.131 لم ي بلغ عنهاالتي متكبدة المطالبات الإحتياطي  -

 13.899 14.810 غير الموزعة  الخسائرتسوية  مصروفاتإحتياطي  -

 2.506 2.322 المنتهيةإحتياطي المخاطر غير  -

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

 1.831.285 1.340.708 

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

   

   الفنية االحتياطياتالتأمين من  شركات إعادةحصة 

 215.811 257.337 إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة -

 436.181 838.438 قائمةالمطالبات احتياطي ال -

 79.934 98.548 ي بلغ عنهالم التي متكبدة المطالبات الإحتياطي  -

 - 1.608 

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

 1.194.323 733.534 

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

   

   صافي – االحتياطيات الفنية

 252.842 274.670 إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة -

 263.425 274.577 القائمةمطالبات احتياطي ال -

 76.110 70.583 لم ي بلغ عنهاالتي متكبدة المطالبات الإحتياطي  -

 13.899 14.810 غير الموزعة  الخسائرتسوية  مصروفاتإحتياطي  -

 898 2.322 المنتهيةإحتياطي المخاطر غير  -

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

 636.962 607.174 

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

 للتفاصيل.   22يضاح اإل*راجع  
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 وما يعادله النقد  9
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 يونيو 30 

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 112.342 207.994 نقد لدى بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة
 426 175 المتحدةخارج دولة اإلمارات العربية نقد لدى بنوك 

 4.068 2.134 نقد في الصندوق 
  ---------------- ------   -------- ---- -------- 

 116.836 210.303 نقد وأرصدة لدى البنوك
 205.891 149.375 (1)ودائع ألجل 

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

 359.678 322.727 

 ً ( 1)ثالثة أشهر أو أكثر  تمتد إلى تواريخ إستحقاقذات : ودائع ألجل ناقصا
 ( 205.891) (129.218) (2و)
  ---------------- ------   -------- ----- ------- 

 116.836 230.460 النقد وما يعادله

 (39) (92)  االئتمان المتوقعة خسائرناقصاً: مخصص 

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

 230.368 116.797 

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

سنوياً. (  ٪4  .0إلى    ٪2 .2:  2019ديسمبر    31)  ٪4 . 0إلى    ٪1 .4ل فائدة بمعدالت تتراوح من  جتحمل الودائع أل (1)
ومؤسسات مالية بدولة  ك وفي بن ثالثة أشهر أو أكثر أصلية ذات فترات استحقاقيتم إيداع جميع الودائع ألجل 

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

ما صافية من مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ذات فترات استحقاق ثالثة أشهر أو أكثر، بلغت الودائع ألجل  (2)
:  2019ديسمبر    31)ألف درهم    129.153ما قيمته  ،  ألف درهم(  99:  2019ديسمبر    31)ألف درهم    65قيمته  

 درهم(. ألف  205.792
 

 رأس المال المصدر والمدفوع  10
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 يونيو 30 

 2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   المصرح به:
 150.000 150.000 درهم للسهم  1( سهم بقيمة 150.000.000) 150.000.000

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

   

   بالكامل:المخصص والمصدر والمدفوع 
 150.000 150.000 درهم للسهم 1سهم بقيمة  150.000.000: 2019) 150.000.000

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

توزيعات أرباح نقدية بقيمة         2020مارس  26اعتمد المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 
   .مليون درهم( 82 .5:  2019) 2019سنة نتائج مليون درهم فيما يتعلق ب 90
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 قانونيالحتياطي اال 11
 

 ً في شأن الشركات التجارية والنظام األساسـي للشركة، يتم تحويل   2015( لسنة 2لقانون االتحادي رقم )لوفقا
قابل للتوزيع. وتستمر هذه التحويالت حتى يصبح  القانوني غير ال حتياطياال٪ من صافي أرباح السنة إلى 10

 رأس مال الشركة المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  ٪ من50لـ رصيد االحتياطي القانوني مساوياً 
 

 عامالحتياطي اال 12
 

لألغراض    االحتياطيمجلس اإلدارة. يمكن استخدام هذا    تقديرإلى    استنادالعام    االحتياطيتتم التحويالت من وإلى  
 التي يراها المجلس مناسبة. 

 
 الذم الدائنة األخرى 13
 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 
يونيو 30   

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 9.330 7.808 ذمم تأمين دائنة أخرى

 1.985 3.213  (14)إيضاح ذات عالقة  أطرافمستحق إلى 

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

 11.021 11.315 

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

 
 األطراف ذات العالقة  14
 

أعضاء مجلس إدارة الشركة والمنشآت التي لديهم سيطرة أو تأثير هام عليها في  األطراف ذات العالقة  تتضمن
الشركة بأرصدة هامة لدى هؤالء األطراف ذات العالقة والتي تنشأ اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تحتفظ 

 نتيجة المعامالت التجارية التي تتم في سياق األعمال االعتيادية وفقاً لمعدالت تجارية على النحو التالي: 
 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
 يونيو 30

 2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   (7التأمين المدينة )إيضاح مدرجة ضمن ذمم 

 )ألطراف ذات عالقة  المستحق من حاملي وثائق التأمين    

 9.728 4.875 بأعضاء مجلس اإلدارة(   

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

   

   (13)إيضاح األخرى ذمم الدائنة ال مدرجة ضمن 

 حاملي وثائق التأمين )أطراف ذات عالقة   إلىالمستحق    

 1.985 3.213 بأعضاء مجلس اإلدارة(   

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

 موظفي اإلدارة الرئيسيين
 7.231 7.676 تعويضات طويلة األجل   

  =======  ======= 
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 )تابع(األطراف ذات العالقة  14
 

 :الفترةأبرمت الشركة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة خالل 
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 

فترة الثالثة 
أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 في

فترة الستة 
أشهر المنتهية  

 في

فترة الستة  
أشهر 

 المنتهية في
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 13.492 13.354 3.560 3.356 إجمالي أقساط مكتتبة 

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

     

 1.086 879 274 303  مدفوعةمطالبات  إجمالي

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

     
أعضاء مجلس اإلدارة  تعويضات

 1.375 2.720 688 - المدفوعة  

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

     
 8.287 8.013 5.909 3.929 تعويضات لموظفي اإلدارة الرئيسيين

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

 
القانون االتحادي لدولة    للحدود الموضوعة بموجبمجلس اإلدارة لموافقة المساهمين وهي وفقاً    تعويضاتتخضع  

 الخاص بالشركات التجارية.   2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 

مجلس ترتكز تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين على التعويضات المتفق عليها في عقد العمل والمعتمدة من قبل  
 اإلدارة. 
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 صافي إيرادات االستثمار 15
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 

فترة الثالثة 
أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 في

فترة الستة 
أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة  
أشهر المنتهية 

 في
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

توزيعات األرباح من االستثمار في 
 21.715 23.891 1.241 1.540 األوراق المالية 

األرباح/)الخسائر( غير المحققة من 
 االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة   

 7.573 (13.002) ( 6.939) 29.700 من خالل األرباح أو الخسائر  
صافي )الخسائر(/األرباح من استبعاد 

 6.203 (5.572) 6.261 (6.746) استثمارات
 12.018 12.099 5.977 5.513 والودائع المصرفية الفائدة على السندات 

 ( 1.746) (1.530) ( 1.074) (887) مصروفات االستثمارات 
  ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 
 29.120 5.466 15.886 45.763 
  =======  =======  =======  ======= 

 
 أرباح الفترة 16

 

  
 خصم ما يلي: يتم التوصل إلى أرباح الفترة بعد 

 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 

فترة الثالثة 
أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 في

فترة الستة 
أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة  
أشهر المنتهية 

 في
 2020 2019 2020 2019 
 

  

  

 36.660 38.730 15.030 18.866 تكاليف الموظفين
  =======  =======  =======  ======= 

 2.407 2.705 1.216 1.376 استهالك الممتلكات والمعدات
  =======  =======  =======  ======= 

 234 315 116 137 استهالك العقارات االستثمارية
  =======  =======  =======  ======= 

 1.936 1.545 1.483 762 مصروفات اإليجار
  =======  =======  =======  ======= 

 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 17
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة أرباح الفترة المنسوبة لحاملي أسهم الملكية العادية في الشركة  
 على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. 

  

الفترة المنسوبة لحاملي أسهم الملكية العادية في الشركة   أرباحالسهم المخففة من خالل قسمة  ربحيةيتم احتساب 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم الحتساب خسارة السهم األساسية، زائداً المتوسط المرجح 

 كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. لعدد األسهم العادية التي كان ليتم إصدارها عند تحويل 
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 )تابع( ربحية السهم األساسية والمخفضة 17
 

 السهم: ربحيةواألسهم المستخدمة في حساب  األرباحيوضح الجدول التالي بيانات 
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 

فترة الثالثة 
أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 في

فترة الستة 
أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة  
أشهر المنتهية 

 في

 
 )معاد بيانها(* 2020

2019 
 )معاد بيانها(* 2020

2019 
     

 55.496 53.307 8.434 65.488 أرباح الفترة )ألف درهم( 

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

األسهم العادية  المتوسط المرجح لعدد 
 150.000 150.000 150.000 150.000 )األسهم باآلالف(

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

األساسية والمخففة  –ربحية السهم للفترة 
 0 .37 0. 36 0. 06 0 .44 )درهم(

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

 
 للتفاصيل.   22راجع اإليضاح *

 
 المطلوبات وااللتزامات الطارئة 18

 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 
 يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 12.530 9.705 التزامات متعلقة باستثمارات 

  =======  ======= 
 8.666 8.928 ضمانات مصرفية

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

  دار الضمانات المصرفية أعاله ضمن سياق األعمال االعتيادية. تم إص
 

 مطالبات قانونية
 

تعمل الشركة في مجال التأمين وتخضع لدعاوى قضائية في سياق األعمال االعتيادية. رغم أنه يتعذر عملياً التنبؤ 
القضائية  اإلدارة أنه سيكون لهذه الدعاوى  بالنتائج النهائية للدعاوى القانونية القائمة أو المحتملة أو تحديدها، ال ترى  

 .)متضمنة التقاضي( تأثيراً جوهرياً على نتائجها أو مركزها المالي
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 حول القطاعات معلومات 19
 

 :قطاعي أعمال رئيسيين، يتم تقسيم الشركة إلى  تشغيليةألغراض 
 

يشتمل هذا القطاع على جميع فئات التأمين العام مثل التأمين ضد الحرائق والتأمين  – أعمال التأمين العام  •
 البحري والتأمين على السيارات والتأمين ضد الحوادث العامة وأنواع التأمين المختلفة.

 

يشتمل هذا القطاع على االستثمارات في سندات المالية المتداولة في السوق وصناديق  –االستثمارات  •
 دات والودائع ألجل لدى البنوك والعقارات االستثمارية واألوراق المالية األخرى. ثمار والسناالست

 
 

 قطاعات األعمال –معلومات عن القطاعات الرئيسية  19-1
 

 : تحليل إيرادات ونتائج الشركة حسب قطاعات األعمالفيما يلي 
 

 غير مدققة() يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة 
 اإلجمالي  االستثمارات  التأمين 

 
2020 

 
2019 
 بيانها(*)معاد 

 2020 
 

2019 
 

 2020 
 

2019 
 )معاد بيانها(*

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

 703.215 657.403  50.564 19.055  652.651 638.348 إيرادات القطاع

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

         
 122.024 114.105  47.699 16.767  74.325 97.338 نتائج القطاع

         
مصروفات غير 

 ( 66.528) ( 60.798)       مخصصة

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

 55.496 53.307       أرباح الفترة

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

 غير مدققة() يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  
 اإلجمالي  االستثمارات  التأمين 

 2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 ألف درهم 
 )معاد بيانها(*

 ألف درهم
 

 ألف درهم ألف درهم
 

 ألف درهم
 )معاد بيانها(*

 ألف درهم
         

 313.897 315.129  8.079 30.837  305.818 284.292 إيرادات القطاع

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

 42.013 98.604  6.411 29.665  35.602 68.939 نتائج القطاع
         

مصروفات غير 
 ( 33.579) ( 33.116)       مخصصة

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

 8.434 65.488       أرباح الفترة

        =======  ======= 
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 )تابع(معلومات حول القطاعات  19
 

 :فيما يلي تحليل موجودات ومطلوبات الشركة حسب قطاعات األعمال
 

 اإلجمالي  االستثمارات  التأمين 

 )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة( 

 
يونيو  30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
يونيو  30 

2020 
 ديسمبر 31

2019 
يونيو  30 

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 )معاد بيانها(*      )معاد بيانها(*  
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
         

موجودات 
 2.590.240 2.836.061  1.452.721 1.201.116  1.137.519 1.634.945 القطاع

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

الموجودات 
غير 

 116.798 240.368       المخصصة
        ------------------------  ----------------------- 

إجمالي 
 2.707.038 3.076.429       الموجودات

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

مطلوبات 
 1.571.554 2.108.136  1.213 1.003  1.570.341 2.107.133 القطاع

  ==========  ==========   ==========  ==========   ==========  ========== 
المطلوبات غير 

 المخصصة
 
      18.939 26.596 

        ------------------------  ----------------------- 
إجمالي 

 1.598.150 2.127.075       المطلوبات
        ==========  ========== 
         

 

 اإليرادات من أقسام التأمين –معلومات عن القطاعات الثانوية  19-2
 

 :التأمينالشركة المصنفة حسب إدارات  فيما يلي تحليل إيرادات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في 

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

فترة الستة أشهر  
 المنتهية في 

فترة الستة أشهر  
 المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 
 )معاد بيانها(*  )معاد بيانها(*  
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 185.224 159.420 82.662 52.807 السيارات 
التأمين ضد الحرائق  

 204.744 211.644 89.015 89.061 والتأمين العام
 84.612 78.304 55.648 49.679 الطاقة والنفط والغاز 

 63.473 66.471 23.357 24.918 الصحي 
 34.582 40.107 11.678 17.816 الهندسي

 33.446 35.587 20.174 24.344 البحري والجوي 
 18.644 16.492 9.635 9.666 تعويضات الموظفين

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 268.291 292.169 608.025 624.725 
  ========  ========  ========  ======== 

 
مليون  30 .3ومليون درهم  16البالغ قيمتها  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهرال يتضمن التحليل أعاله العمولة 

 (.مليون درهم 27. 9و مليون درهم 13 .7: 2019)درهم على التوالي 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 20
 

في المستويات   العتراف المبدئي بالقيمة العادلةقياسها الحقاً لي وضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم  
 وفقاً للدرجة التي يمكن من خاللها مالحظة القيمة العادلة.  3إلى  1من 

 

: تتمثل قياسات القيمة العادلة بتلك القيم المشتقة من األسعار )غير المعدلة( المدرجة في سوق نشط 1المستوى   •
 .لموجودات أو مطلوبات مطابقة

 

: تتمثل قياسات القيمة العادلة بتلك القيم المشتقة من المعطيات بخالف األسعار المدرجة الواردة  2المستوى  •
والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، سواء بصورة مباشرة )كاألسعار( أو بصورة    1في المستوى  

 غير مباشرة )كالقيم المشتقة من األسعار(. 
 

تتمثل قياسات القيمة العادلة بتلك القيم المشتقة من طرق التقييم التي تتضمن معطيات للموجودات :  3المستوى   •
 أو المطلوبات التي ال ترتكز على بيانات سوقية يمكن مالحظتها )معطيات غير قابلة للمالحظة(. 
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  20
 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     )غير مدققة(  2020يونيو  30
     

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى   
 393.019 - - 393.019 اإلمارات العربية المتحدة مدرجة في سندات ملكية   
 2.761 2.761 - - اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجة في سندات ملكية   
 67.404 8.079 - 59.325 صناديق االستثمار   
 3.305 3.305 - - سندات ملكية خارجية غير مدرجة   
 55.294 - - 55.294 استثمارات في محفظة سندات   
     

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
     األرباح أو الخسائر  
     
 39.645 - - 39.645 اإلمارات العربية المتحدة مدرجة في سندات ملكية   
 1.048 1.048 - - اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجة في سندات ملكية   
 80.136 29.895 - 50.241 صناديق االستثمار   
 3.721 3.721 - - سندات ملكية خارجية غير مدرجة   
 216.400 - - 216.400 استثمارات في محفظة السندات   

 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 862.733 48.809 - 813.924 اإلجمالي 

  =======  =======  =======  ======= 
     )مدققة(  2019ديسمبر  31
     

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى   
 508.794 - - 508.794 اإلمارات العربية المتحدة مدرجة في سندات ملكية   
 3.141 3.141 - - اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجة في سندات ملكية   
 74.191 8.202 - 65.989 صناديق االستثمار   
 3.739 3.739 - - سندات ملكية خارجية غير مدرجة   
 58.396 - - 58.396 استثمارات في محفظة السندات   
     

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
     األرباح أو الخسائر  
 60.242 - - 60.242 اإلمارات العربية المتحدة مدرجة في سندات ملكية   
 1.050 1.050 - - اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجة في سندات ملكية   
 87.604 29.700 - 57.904 صناديق االستثمار   
 5.036 5.036 - - سندات ملكية خارجية غير مدرجة   
 241.904 - - 241.904 استثمارات في محفظة السندات   

 --------------- --------------- ---------------  ------------------ 
 1.044.097 50.868 - 993.229 اإلجمالي 

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

 
العادلة ولم تكن هناك تحويالت أيضا من أو إلى  لقياس القيمة    2والمستوى    1ن هناك تحويالت بين المستوى  لم تك

 لقياس القيمة العادلة خالل الفترة.  3المستوى 
 

يتم تقييم االستثمارات في األسهم المدرجة ومحفظة السندات بناًء على األسعار المدرجة في سوق نشط ومن ثم تم 
 . 1تصنيفها ضمن المستوى 
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  20
 

بالنسبة لالستثمار في الصناديق، تستند القيمة العادلة إلى صافي قيمة الموجودات المحتسبة بواسطة مدير الصندوق 
المعني. أما بالنسبة لالستثمارات في سندات الملكية غير المدرجة، تستند القيمة العادلة على أساليب التقييم الداخلي  

يؤهل تقييم االستثمار في الصناديق وسندات شركات القابلة للمقارنة.  مثل التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات ال
 لقياس القيمة العادلة.  3الملكية غير المدرجة للتصنيف ضمن المستوى 

 
 :3مطابقة قياسات القيمة العادلة بالمستوى 

 

 

 الموجودات
المالية المقاسة 
بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح  
 أو الخسائر

 الموجودات
المالية المقاسة 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
اإليرادات الشاملة  

 اإلجمالي األخرى
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    )غير مدققة( 2020يونيو 30
 50.869 15.082 35.787 الرصيد االفتتاحي 

 2.825 - 2.825 مشتريات
 (9.940) (818) (9.122) استبعادات

    إجمالي األرباح أو )الخسائر(
 5.174 - 5.174 في األرباح أو الخسائر  -  
 (119) (119) - اإليرادات الشاملة األخرىفي  -  
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 48.809 14.145 34.664 الرصيد الختامي
 ------------------ ------------------ ------------------ 
    
    )مدققة(  2019ديسمبر  31

 63.395 14.027 49.368 الرصيد االفتتاحي 
 9.394 3.700 5.694 مشتريات
 ( 20.458) ( 2.970) ( 17.488) استبعادات

    إجمالي األرباح أو )الخسائر(
 ( 1.787) - ( 1.787) في األرباح أو الخسائر  -  
 325 325 - في اإليرادات الشاملة األخرى -  
 ------------------ --------------- ---------------- 

 50.869 15.082 35.787 الرصيد الختامي
  ========  ========  ======== 
 

 التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة )لكن يلزم اإلفصاح عن القيمة العادلة(: فيما يلي القيم العادلة للموجودات المالية 
 

 )مدققة(   )غير مدققة(  
 2019ديسمبر  31في   2020يونيو 30في  

 
القيمة  

 الدفترية 
 القيمة 
 العادلة 

القيمة   
 الدفترية 

 القيمة
 العادلة 

 ألف درهم ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  
      الموجودات المالية 

 195.742 189.708  187.571 180.948 االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

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

تتألف االستثمارات بالتكلفة المطفأة بصورة رئيسية من صكوك وسندات بإيرادات ثابتة. يتم تحديد القيمة العادلة  
لقياس القيمة  1تصنفيها ضمن المستوى  األسعار المدرجة في سوق نشط ويتمللصكوك والسندات استناداً إلى 

المعترف بها في البيانات المالية تقارب قيمها العادلة،   ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية العادلة. 
 أعاله.باستثناء ما هو مبين 
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 إدارة المخاطر المالية 21
 

بين في اإليضاح   ، فإن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة فيما يتعلق باألدوات المالية هي  2باستثناء ما هو م 
 . 2019ديسمبر    31البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  حول    33نفسها المفصح عنها في اإليضاح  

 
 الخطأتصحيح  22

 

بين نظام تشغيل في واجهة الدليل الخاص بالنظام  الشركة أنه نتيجة لخطأ كتابي غير مقصود    وجدت خالل الفترة،  
مجموعة   فإن  ( Premia 11للشركة )المالي الرئيسي النظام و( ونظام التشغيل RMSاإلدارة الدولية للشركة )

مالئم لم يتم تسجيلها بشكل بشكل أساسي بالمطالبات، تتعلق  الدولية إعادة التأمينإدارة اكتتاب بيانات فرعية من 
صافي أرباح   تم بيان وبالتالي،. 2016في عام  RMSنظام األصلي ل التطبيق ذمن، Premia نظام في إطالقاً 

 فصاعداً.   2016منذ عام   خاطئبشكل شركة لا
 

المقارنة للفترة السابقة. بلغ التأثير   الموجزة  تم تصحيح هذا الخطأ من خالل إعادة بيان المعلومات المالية المرحلية
إعادة بيان  من خالل مليون درهم تم تصحيحه  52 .7 مبلغ ،2019يناير  1في بداية الفترة األولى المتأثرة، أي 

الرصيد االفتتاحي لبيان التغيرات في حقوق الملكية. تلخص الجداول التالية التأثيرات على البيانات المالية للشركة  
 :الموجزةت المالية المرحلية والمعلوما

 
 2019يونيو  30

 

 تأثير تصحيح الخطأ 

 كما هي معاد بيانها التعديالت كما هي مبينة سابقاً  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز 
يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2019 

   

    

 292.169 ( 8.859) 301.028 األقساط المكتتبةإجمالي 
  ========  ========  ======== 

 134.755 (8.859) 143.614 صافي األقساط المكتسبة
  ========  ========  ======== 

 ( 32.457) 378 ( 32.835) مصروفات العمولة
  ========  ========  ======== 

 115.947 (8.481) 124.428 التأمينإجمالي إيرادات 
  ========  ========  ======== 

 ( 107.294) ( 8.466) ( 98.828) إجمالي المطالبات المدفوعة 
  ========  ========  ======== 

 (64.239) (8.466) (55.773) صافي المطالبات المدفوعة
  ========  ========  ======== 

التي  التغير في احتياطي المطالبات المتكبدة 
 1.221 ( 966) 2.187 صافي -لم يتم اإلبالغ عنها 

  ========  ========  ======== 
 (80.345) (9.432) (70.913) صافي المطالبات المتكبدة

  ========  ========  ======== 
 35.602 (17.913) 53.515 التأمينصافي إيرادات 

  ========  ========  ======== 
 8.434 (17.913) 26.347 أرباح الفترة

  ========  ========  ======== 
 0  .06 (0  .12) 0  .18 ربحية السهم

  ========  ========  ======== 
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 )تابع( الخطأتصحيح  22
 

 )تابع( 2019يونيو  30
 
 تأثير تصحيح الخطأ 

 معاد بيانهاكما هي   التعديالت كما هي مبينة سابقاً  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز 
يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

2019 

   

    
 624.725 ( 19.995) 644.720 إجمالي األقساط المكتتبة

  ========  ========  ======== 
 268.352 (19.995) 288.347 صافي األقساط المكتسبة

  ========  ========  ======== 
 ( 60.656) 4.038 ( 64.694) مصروفات العمولة

  ========  ========  ======== 
 235.622 (15.957) 251.579 إجمالي إيرادات التأمين

  ========  ========  ======== 
 ( 227.453) ( 17.626) ( 209.827) إجمالي المطالبات المدفوعة 

  === ======  ========  ======== 
 (140.141) (17.626) (122.515) صافي المطالبات المدفوعة

  === ======  ========  === ====== 
التغير في احتياطي المطالبات المتكبدة التي  

 ( 1.777) ( 966) ( 811) صافي -لم يتم اإلبالغ عنها 
  === ======  ========  === ====== 

 (161.297) (18.592) (142.705) المطالبات المتكبدةصافي 
  === ======  ========  === ====== 

 74.325 (34.549) 108.874 صافي إيرادات التأمين
  ========  ========  ======== 

 55.496 (34.549) 90.045 أرباح الفترة
  ========  ========  ======== 

 0  .37 (0  .23) 0  .60 ربحية السهم
  ========  ========  ======== 
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 )تابع( الخطأتصحيح  22

2019ديسمبر  31 
تأثير تصحيح الخطأ

كما هي معاد بيانهاالتعديالتكما هي مبينة سابقاً 
ألف درهمألف درهمألف درهم

 بيان المركز المالي:

301.481( 67.116)368.597 ذمم التأمين المدينة
 ======== ======== ========

حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 
79.934( 3.423)83.357 المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 ======== ======== === ======
2.707.038(70.539)2.777.577 الموجوداتإجمالي 

 ======== ======== === ======
المتكبدة التي لم  إجمالي المطالبات احتياطي 

146.9249.120156.044 يتم اإلبالغ عنها
 === ====== ======== === ======

1.589.0309.1201.598.150 إجمالي المطلوبات
 === ====== ======== === ======

92.082( 79.659)171.741 األرباح المحتجزة
 === ====== ======== === ======

1.108.888(79.659)1.188.547إجمالي حقوق الملكية
 === ====== ======== === ======

30هر المنتهية في  شيلية لفترة الستة أية أو التموالتشغيلية أو االستثمارال يوجد تأثير على إجمالي التدفقات النقدية  
 .  2019يونيو 
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لتغيرات في عرض الفترة الحالية.  تتوافق مع الكي المقارنة  إعادة تصنيف أرقامتمت 

عامة 24

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
 .___________ 




