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 ۷ الخسائر المرحلي الموجزبیان األرباح أو  
 

 ۸ المرحلي الموجز ةالشامل اإلیراداتواألرباح أو الخسائر بیان 
 

 ۹ المرحلي الموجز التغیرات في حقوق الملكیةبیان 
 

 ۱۰ بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز
 

  ۱۱ المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
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 ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  تقریر أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 . ۲۰۲۰لفترة الثالثة أشھر األولى من سنة تقدیم النتائج غیر المدققة یسر أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 ألف درھم  

 ۲۰۱۹مارس  ۲۰۲۰مارس  بیان الدخل
   

 ۳٤۳٬٦۹۲ ۳٤٦٫۲٥۸ إیرادات األقساطإجمالي 
 ۱٤٤٬۷۳۳ ۱٤٦٫۱۳۸ صافي األقساط المكتسبة

 )۱۷٬٥۸۲( )۱٦٫۲۹٦( صافي العمولة
 )۷۱٬۷۹۲( )۸۸٫٥۲٤( صافي المطالبات المتكبدة والمدفوعة

 ٥٥٬۳٥۹ ٤۱٫۳۱۸ صافي إیرادات التأمین
 ٤۱٬۲۸۸ )۱۲٫۸۹۸( إیرادات االستثمار
 ۹٦٬٦٤۷ ۲۸٫٤۲۰ إجمالي اإلیرادات

 )۲۹٫۰۲۰( )۲۸٫۸۰۷( المصروفات التشغیلیة
 )۳٫۹۲۹( ۱٫۱۲٥ أخرى  ) صروفاتإیرادات/  (م

 ٦۳٬٦۹۸ ۷۳۸ صافي أرباح الفترة 
   

   المعدالت
 ٤۲ .٥ ۰ .٥ ربحیة السھم (فلس)

   
 ألف درھم  

 ۲۰۱۹ دیسمبر ۲۰۲۰مارس  المیزانیة العمومیة
   

 ۱٬۱۸۸٬٥٤۷ ۹۳۳٫٥٤۳ المساھمینحقوق ملكیة 
 ۲٬۷۷۷٬٥۷۷ ۳٫۱۱٤٫۸۸٤ إجمالي الموجودات

 
 ۲۰۲۰تعلیق اإلدارة على نتائج الربع األول من 

 
التأمین واإلمارات والعالم    بقطاعفي وقت أزمة غیر مسبوقة    ۲۰۲۰تم اإلعالن عن نتائج الشركة للربع األول من  

األزمة في األسابیع األخیرة من شھر مارس. من الواضح تتأثر ببدأت أعمال التأمین لدینا    األول،. خالل الربع  ككل
 مارس. ۳۱ كما في العالمیة  الموجوداتأن نشاطنا االستثماري شعر بتأثیر أقوى بكثیر مع انخفاض 

 
مقارنةً بالربع   السنةبشكل طفیف جًدا خالل الربع األول من  لتأمین  لالتأمین لشركة اإلمارات  ارتفع إجمالي أقساط  

أعمال التأمین في ربحیة شھدنا تراجع  الحظ،. لسوء الموازنةوقعات توافق مع تولكنھ ، ۲۰۱۹سنة من  األول
فیروس بسبب . لم یكن ھذا الربع األول خاللالسیارات المحلي المتعلقة بأعمال التأمین على السیارات وغیر 

وثائق التأمین الشامل والتأمین عض  لبالمرتفعة    الخسائرخسائر الطقس الشتوي في ینایر ونسب    بسببولكن  كورونا  
ونستمر  فیروس كورونا  بدأنا بالفعل في معالجة ھذه المشكالت بمراجعات األسعار حیث بدأت أزمة ضد الغیر. 

 التصحیحیة لمعالجة ذلك. التأمینفي اتخاذ خطوات 
 

 ملیون درھم.  ٤۱ .۳٪ تقریبًا خالل الربع إلى ۲٥بنسبة  التأمینانخفضت نتیجة  لألسف،
 

 .الموازنةھي أقل من بالسنة الماضیة ولدیون المعدومة مقارنة االتكالیف اإلداریة ومخصصات لم تتغیر 
 

  



 

٢ 
 

 أداء االستثمار: 
 

٪ ۱۳۰انخفاض بنسبة شھد  السنة حیثفي الربع األول من تراجع لتأمین لاإلمارات أداء االستثمار لشركة  شھد 
 . ملیون درھم  ۱۳خسارة في أرباح االستثمار بنحو ، مما ترتب علیھ ۲۰۱۹سنة من  األولمقارنة بالربع 

 
تحمل  مستویات الحذر من ، خالل الربع، إلى طرالمخا نحوالسوق  اتجاهوبالتالي  السلبیة،التطورات الكلیة  أدت

الذي تم اإلعالن  ۱۹كوفید فإن التطورات الرئیسیة، إلى جانب تفشي  اإلقلیمیة، من وجھة نظر األسھم المخاطر. 
ان  مستشفىمن كبیرة أن لدیھا تعرضات وباء عالمي، تتعلق ببنوك اإلمارات العربیة المتحدة التي أعلنت كعنھ 

، واالنخفاض الكبیر في أسعار النفط. لم تكن السیاسات المالیة والنقدیة التكییفیة فعالة في تحفیز الطلب ام سي
ھروب رأس تمثل  اإلغالق المكثفة التي تقید انتشار الفیروس وعدم الیقین الجیوسیاسي.    إجراءاتبسبب    العالمي،

فروق كما شھدنا اتساع كبیر في أدوات الدخل الثابت  مستوى على  كبیرة عملیات بیع في المالذ األمن المال نحو 
 االئتمان للشركات. 

 
وسعت جاھدة تعزیز الجودة من مخاطر الھبوط من خالل  شركة اإلمارات للتأمین، خففت الربع المعنيخالل 

 المحفظة. على مستوى عائدات لتوزیع ال
 

واالستفادة من  ومراقبةالستثماریة االستراتیجیة، وتوقع ملتزمة بتحقیق أھدافھا ا شركة اإلمارات للتأمین ال تزال 
 المترتبة على التراجع.الفرص 

 
 صافي الربح

 
المحفظة خالل نحو تعافي إال أننا نشعر بالتفاؤل تأثر صافي أرباحنا بشدة بأداء االستثمار كما ھو موضح أعاله. 

 مع تراجع تأثیر الوباء وبدء تعافي أسعار النفط واالقتصاد العالمي. السنة
 

 المیزانیة العمومیة:
 

السبب الرئیسي    یرجعدرھم.    ملیار  ۳ج.۱۱إلى    ۲۰۱۹دیسمبر    منذ   ٪۱۲  .۱الشركة بنسبة    موجوداتارتفع إجمالي  
إلى الزیادة المتوقعة في الذمم المدینة وزیادة استرداد المطالبات المستحقة من شركات   تالموجودالزیادة في  إلى ا

مما   بالكامل، إعادة التأمین المتعلقة بمطالبات االلتزامات من أحد عمالئنا. تمت إعادة التأمین على ھذه المطالبات 
 ملیار درھم.  ۲ .۱۸۱ملیار درھم إلى  ۱ .٥۸۹زیادة في إجمالي المطلوبات من ترتب علیھ  

 
 ۹۰٪ ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى توزیعات األرباح المعلنة البالغة ۲۱ .٤انخفضت حقوق المساھمین بنسبة 

 ملیون درھم.  ۱٦٥احتیاطي إعادة التقییم بمقدار    تخفیض ملیون درھم والتراجع في محفظة االستثمار مما أدى إلى  
 

 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ منملیون درھم  ۳۲٦ارتفعت الودائع النقدیة والودائع ألجل إلى 
 

 في وضع جید. السیولة والمالءة المالیة ووضع رأس المال العامل لدینا ال تزال 
 

 ۱۹ - كوفید
 

،  بتوقف األعمال  والمتعلقةفیروس كورونا بالمرتبطة نتعرض بشكل أساسي للخسائر  ،فیما یتعلق بأعمال التأمین
 . الصحيوإلى حد ما، قطاعات التأمین 

 
المعلومات المتاحة لنا في ھذه المرحلة، فقد  وفي ضوء  أعمالنا،لتعرضات للمخاطر من توقف بعد فحص أولي ل

بعد  شركة اإلمارات للتأمینتأثیر كبیر على صافي مطالبات  الوثائققررنا أنھ من غیر المحتمل أن یكون لھذه 
 .تتضح األمور  حیثمراقبة التطورات سنواصل بالتأكید التأمین. أعمال إعادة استرداد 
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 جي انترناشيونالعضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، 
 كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة.

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

 
 
 
 
 
 بي إم جي لوار جلف ليمتد  ىك

 2، نيشن تاور 19الطابق 
 ة كورنيش أبوظبي، اإلمارات العربية المتحد

 +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
 

 لتأمين ش.م.عشركة اإلمارات ل المرحلية الموجزة المرفقة ل المعلومات الماليةلقد قمنا بمراجعة 
 ، التي تتألف من: 2020 مارس 31كما في  )"الشركة"(

 
 ؛  2020  مارس 31بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في  •

 
 ؛  2020مارس  31في المنتهية  أشهر الثالثة لفترةبيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز  •

 
المنتهية   أشهر  الثالثة   لفترةلي الموجز  مرحال  األخرى  اإليرادات الشاملةاألرباح أو الخسائر وبيان   •

 ؛  2020مارس  31في 
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  فترة الثالثةالمرحلي الموجز ل التغيرات في حقوق الملكيةبيان  •
 ؛ 2020

 
 ؛ و  2020 مارس 31أشهر المنتهية في  فترة الثالثةبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز ل •

 
 المرحلية الموجزة.   ليةات الماالمعلومإيضاحات 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 
 ل المراجعة التي قمنا بها. على أعماالمالية المرحلية الموجزة بناءً  المعلومات

 
 نطاق أعمال المراجعة  

 
ً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم   ، "مراجعة المعلومات2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

مستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالية المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات 
ى استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية لعالموجزة المرحلية 

إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير ب والقياموالمحاسبية، 
ن فإن المراجعة ال تمكننا م ،ام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتاليمن نطاق التدقيق الذي يتم القي
نا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل  الحصول على تأكيدات تجعل

 التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.
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  شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

۷ 

 الخسائر المرحلي الموجز وأبیان األرباح 
 (غیر مدققة)  مارس ۳۱ في  المنتھیة لفترة الثالثة أشھر

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

 ۳٤۳٬٦۹۲ ۳٤٦٫۲٥۸  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
  )۱۳۱٬٥٤۲( )۱۲۸٫۰۸۸(  حصة إعادة التأمین من أقساط األعمال المباشرة

 )۱٥٬۳٥۸( )۲۱٫۷٤٤(  إعادة التأمین من أقساط األعمال المفترضةحصة 
  ---------------------- ---------------------- 

  ۱۹٦٬۷۹۲ ۱۹٦٫٤۲٦  صافي أقساط التأمین
 )٥۲٬۰٥۹( )٥۰٫۲۸۸(  غیر المكتسبة األقساط اتاحتیاطیالتغیر في صافي 

  ---------------------- ---------------------- 
  ۱٤٤٬۷۳۳ ۱٤٦٫۱۳۸  المكتسبةقساط األصافي 

    
 ۱٤٬۲۷۷ ۱٤٫۳۲۲  التإیرادات العمو

 )۳۱٬۸٥۹( )۳۰٫٦۱۸(  التمصروفات العمو
  ---------------------- ---------------------- 

 ۱۲۷٬۱٥۱ ۱۲۹٫۸٤۲  إجمالي إیرادات التأمین
  ---------------------- ---------------------- 
    

 )۱۱۰٬۹۹۹( )۱٦۱٫۷۹۳(  إجمالي المطالبات المدفوعة
 ۳۲٬۱۱۰ ۷۷٫٦۱۲  المطالبات المدفوعةمن  التأمینحصة إعادة 
 ۱۲٬۱٤۷ ۳٫٤۸٤  المدفوعة األعمال المتنازل عنھامطالبات من  التأمینحصة إعادة 

  ---------------------- ---------------------- 
 )٦٦٬۷٤۲( )۸۰٫٦۹۷(  صافي المطالبات المدفوعة 

    
 ۱۳٬۷۹۰ )٤۰٦٫٥٥۷(  التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة

 )۱٥٬٦۳۲( ۳۹۹٫۷۷٥  التغیر في حصة إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات القائمة
 )۲٬۹۹۸( )٤۹(  صافي -لم یتم اإلبالغ عنھا ولكن احتیاطیات المطالبات المتكبدة التغیر في 
 )۲٥۱( )۱۳٥(  صافي - المخصصة غیر احتیاطي مصروفات تسویة الخسائرالتغیر في 

 ٤۱ )۸٦۱(  صافي  - التغیر في احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة
  ---------------------- ---------------------- 

 )۷۱٬۷۹۲( )۸۸٫٥۲٤(  صافي المطالبات المتكبدة 
  ---------------------- ---------------------- 

  ٥٥٬۳٥۹ ٤۱٫۳۱۸  صافي إیرادات التأمین
    

 ٤۰٬۲۹۷ )۱۳٫۲۳٤( ۱٥ إیرادات االستثمار(خسائر) / صافي 
 ۹۹۱ ۳۳٦  إیرادات من العقارات االستثماریة

  ---------------------- ---------------------- 
  ۹٦٬٦٤۷ ۲۸٫٤۲۰  إجمالي اإلیرادات 

    
  )۲٦٬٦۳۰( )۲۹٫۱۸۰(  المصروفات العمومیة واإلداریة

 )۲٬۳۹۰( ۳۷۳  عكس / (مخصص) خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالیة 
 )۳٬۷۹۱( ۱٫۱٥۲  صافي  –إیرادات / (مصروفات) أخرى 

 )۱۳۸( )۲۷(  التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة 
  ---------------------- ---------------------- 
    

 ٦۳٬٦۹۸ ۷۳۸ ۱٦ أرباح الفترة
  ========= ========= 

 ۰ .٤۲٥ ۰ .۰۰٥ ۱۷ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
  ========= ========= 
 

 ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.جزءاً  ۲٥إلى  ۱۱تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .٥و ٤إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحتین 
  



  شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

۸ 

 المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملةبیان 
 (غیر مدققة)  مارس ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 درھمألف  ألف درھم إیضاح 
    

 ٦۳٫٦۹۸ ۷۳۸  الفترة أرباح 
    

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

    الستثمارات حقوق الملكیةفي القیمة العادلة  اتالتغیر
 )۱۱٫۱٦۷( )۱٥۹٫۸٥۲( ٦ صافي  - بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى    

    
ً تتم أو قد تالبنود التي    تم إعادة تصنیفھا الحقا

 : ضمن بیان األرباح أو الخسائر   
 

  
       
    

    بالقیمة الستثمارات الدینفي القیمة العادلة  اتالتغیر
 - )٥٫۸۹٦( ٦ صافي  - العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى   
    

    استثمارات الدین المقاسة بالقیمة  خسائر انخفاض قیمة 
 - ٦   اإلیرادات الشاملة األخرى  العادلة من خالل  
   --------- --- -----------  ----------- - - - ------- 

 )۱۱٫۱٦۷( )۱٦٥٫۷٤۲(  للفترة الشاملة األخرى  الخسائر
   ------------ --- --------  ----------- -- -------- 

 ٥۲٫٥۳۱ )۱٦٥٫۰۰٤(  للفترة اإلیرادات الشاملة (الخسائر)/إجمالي 
   ===== = ====  ========= 
 

 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.ال یتجزأ من ھذه جزءاً  ۲٥إلى  ۱۱تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .٥و ٤إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحتین 
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۹ 

 المرحلي الموجز التغیرات في حقوق الملكیةبیان 
 (غیر مدققة)  مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  فترة الثالثةل

 

 رأس المال 
  حتیاطياال 

 قانونيال
حتیاطي اال 

 عامال
 احتیاطي القیمة  

 العادلة
األرباح  

 المحتجزة
  

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
             

 ۱٫۱۲۲٫٥۳۰   ۱۷۷٫٥٥۲  ۱۷٤٫۹۷۸  ٥٤٥٬۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰ (مدققة)  ۲۰۱۹ینایر  ۱في الرصید 
             

             إجمالي اإلیرادات الشاملة:
 ٦۳٫٦۹۸   ٦۳٫٦۹۸  -   -   -   -  الفترة  أرباح

 ) ۱۱٫۱٦۷(   -   ) ۱۱٫۱٦۷(  -   -   -  للفترة األخرى الشاملة  اإلیرادات
 ٥۲٫٥۳۱   ٦۳٫٦۹۸  ) ۱۱٫۱٦۷(  -   -   -  الشاملة للفترة  إجمالي اإلیرادات

             
             المعامالت مع مالكي الشركة:
 ) ۸۲٬٥۰۰(   -   -   -   -   -  ) ۱۰(إیضاح توزیعات األرباح المدفوعة  

 ) ۸۲٬٥۰۰(   -   -   -   -   -  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة 
             

 المحول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد استثمارات حقوق الملكیة  
 -  المصنفة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى    

 
 - 

 
 - 

 
۹۳ 

 
)۹۳ ( 

  
 - 

 ۱٫۰۹۲٫٥٦۱   ۱٥۸٫٦٥۷  ۱٦۳٫۹۰٤  ٥٤٥٬۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰ (غیر مدققة)  ۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في 
             

 ۱٫۱۸۸٫٥٤۷   ۱۷۱٫۷٤۱  ۱۹۱٫۸۰٦  ٦۰۰٫۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰ (مدققة)  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
             

             إجمالي اإلیرادات الشاملة:
 ۷۳۸   ۷۳۸  -   -   -   -  الفترة  أرباح

 ) ۱٦٥٫۷٤۲(   -   ) ۱٦٥٫۷٤۲(  -   -   -  للفترة األخرى الشاملة  الخسائر
 ) ۱٦٥٫۰۰٤(   ۷۳۸  ) ۱٦٥٫۷٤۲(  -   -   -  الشاملة للفترة  الخسائرإجمالي 

             
             المعامالت مع مالكي الشركة:
 ) ۹۰٫۰۰۰(   ) ۹۰٫۰۰۰(  -   -   -   -  ) ۱۰(إیضاح توزیعات األرباح المدفوعة  

 ) ۹۰٫۰۰۰(   ) ۹۰٫۰۰۰(  -   -   -   -  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة 
             

 -    ) ٤۰٫۰۰۰(  -   ٤۰٫۰۰۰  -   -  المحول إلى االحتیاطي العام من األرباح المحتجزة  
             

 ۹۳۳٫٥٤۳   ٤۲٫٤۷۹  ۲٦٫۰٦٤  ٦٤۰٫۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰ (غیر مدققة)  ۲۰۲۰مارس  ۳۱الرصید في 
 

 ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.جزءاً  ۲٥إلى  ۱۱تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

۱۰ 

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز
 (غیر مدققة)  سمار ۳۱ أشھر المنتھیة في فترة الثالثةل
 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح  

    األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ٦۳٬٦۹۸ ۷۳۸  الفترة  أرباح

    لـ: تعدیالت
 ۱٬۱۹۱ ۱٫۳۲۹ ۱٦ استھالك الممتلكات والمعدات   
 ۱۱۸ ۱۷۸ ۱٦   استھالك العقارات االستثماریة  
 ٥۸ ) ۱٫۱۷٤( ۱٥ استبعاد استثمارات في األوراق المالیة  خسائر(أرباح) /  صافي   
 (أرباح) غیر محققة الستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من  خسائر /   

 ) ۱٤٬٥۱۲( ٤۲٫۷۰۲ ۱٥ خالل األرباح أو الخسائر     
 ۱۳٤ ۳۷۷ ٦ إطفاء أقساط   
 ) ۲۰٬٤۷٤( ) ۲۲٫۳٥۱( ۱٥ توزیعات األرباح من االستثمارات في األوراق المالیة   
 ۲٬٤۳٤ ) ۳۸۲(  خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة (عكس) / مخصص   
 ۷٤۰ ۱٫۰٥٦  مخصص التزام تعویضات نھایة الخدمة للموظفین   
 ) ٦٬۰٤۱( ) ٦٫٥۸٦(  إیرادات الفائدة  
  ---------------------- ---------------------- 

 ۲۷٬۳٤٦ ۱٥٫۸۸۷  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
    
 ) ۱٥٬۸٦۸( ) ٤۳۳٫۷٦۳(  الفنیة  اتصافي الحركة في حصة شركات إعادة التأمین من االحتیاط  
 ۷۲٬۹۷۷ ٤۹۱٫۸۷۸  صافي الحركة في إجمالي االحتیاطیات الفنیة   
 ) ٦٤٬۸۸۱( ) ٥۳٫٦۸٥(  الزیادة ي ذمم التأمین المدینة   
   ً  ) ۲۷٫۱۸۲( ) ۲۷٫۰۱۲(  الزیادة في الذمم المدینة األخرى والمبالغ المدفوعة مقدما
 ٤٥٬٦۸۸ ۱۰٫۱۲۲  طلوبات التأمین مالزیادة في   
 ) ٥۲۰( ۳٫۲۸۷  (النقص) في الذمم الدائنة األخرى الزیادة /   
 ٦۱ ٦٤۲  الزیادة في ودائع إعادة التأمین المحتجزة   
 ٥٬٥۹۲ ٦٫٤٥٥  الزیادة في اإلیرادات المؤجلة   
 ۷٤٬٤۸۹ ) ۱۰٫۸۹۰(  الزیادة في االستحقاقات والمطلوبات األخرى (النقص) /   
  ---------------------- ---------------------- 

 ۱۱۷٫۷۰۲ ۲٫۹۲۱  األنشطة التشغیلیة  النقد الناتج من
 ) ۲۹٥( ) ۲۳۹(  المدفوعة  تعویضات نھایة الخدمة للموظفین اتالتزام

  ---------------------- ---------------------- 
 ۱۱۷٫٤۰۷ ۲٫٦۸۲  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

  ---------------------- ---------------------- 
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 ) ۳٬۷٥٦( ) ۸۱۲(  المبالغ المدفوعة لشراء ممتلكات ومعدات

 ) ۱۹٬٦۲۲( ) ٥۹٫۰۲۱(  مالیة  موجوداتالمبالغ المدفوعة لشراء 
 ٦٫۷٤٥ ٤۷٫۱۲۹  موجودات مالیة  متحصالت من بیع  

 ٤۹٬۱۸٦ ٥۷٫۰٥۳  صافي الحركة في الودائع ألجل 
 ۹٫۱٥۱ ۱۱٫۳٥۱  توزیعات األرباح المستلمة 

 ٥٬٦۳۲ ۲٫۰۸٥  إیرادات الفائدة المستلمة 
  ---------------------- ---------------------- 

 ٤۷٫۳۳٦ ٥۷٫۷۸٥  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 
  ---------------------- ---------------------- 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ) ۸۲٬٥۰۰( -   توزیعات األرباح المدفوعة 

  ---------------------- ---------------------- 
 ) ۸۲٬٥۰۰( -   المستخدم في األنشطة التمویلیةصافي النقد 

  ---------------------- ---------------------- 
 ۸۲٬۲٤۳ ٦۰٫٤٦۷  صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ

    
 ۱۲۷٬٥۹۹ ۱۱٦٫۷۹۷  النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

  ---------------------- ---------------------- 
 ۲۰۹٬۸٤۲ ۱۷۷٫۲٦٤ ۹ النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة

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

 
 ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.جزءاً  ۲٥إلى  ۱۱تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

.٥و ٤إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحتین 



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۱ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

، اإلمارات  أبوظبيإمارة ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تم تأسیسھا في  شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع 
لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لقانون االتحادي . إن الشركة مسجلة وفقاً ل۱۹۸۲یولیو  ۲۷بتاریخ  العربیة المتحدة

 ۲۰۱٥) لسنة ۲، وتخضع ألحكام القانون االتحادي رقم رقم (بشأن شركات ووكالء التأمین ۲۰۰۷) لسنة ٦رقم (
وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین  ۲۰۱٥یولیو  ۱المفعول اعتباراً من  ساريبشأن الشركات التجاریة والذي أصبح 

 ۲۰۱۹) لسنة  ۲۳وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (  المالیة لشركات التأمین  اللوائحبشأن    ۲۰۱٤) لسنة  ۲٥رقم (
یتمثل النشاط ). ۲كما أنھا مسجلة في سجل شركات التأمین برقم (، بشأن التعلیمات المنظمة لعملیات إعادة التأمین

تزاول الشركة أعمالھا من خالل مقرھا  من جمیع الفئات. في التأمین العام وأعمال إعادة التأمین الرئیسي للشركة 
تتخذ الشركة من دولة اإلمارات ة الحرة بجبل علي. قن والمنطالرئیسي في أبوظبي ومكاتب فروعھا في دبي والعی

 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.۳۸٥٦ص.ب. مكتبھا المسجل ھو العربیة المتحدة مقراً لھا وعنون 
 

 أساس اإلعداد ۲
 
 بیان التوافق  أ)(

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

ال تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة وتلتزم بمتطلبات القوانین المطبقة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 
قراءتھا جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة للشركة   ویتعیننات المالیة الكاملة، الموجزة كافة المعلومات الالزمة للبیا

 . والتي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱ في للسنة المنتھیة
 

 أساس القیاس  ب) (
 

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

 . إدراجھا بالقیمة العادلة
 
   ریراالتقإعداد وعملة  التشغیلیةالعملة  ج)(
 

بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھو العملة المرحلیة الموجزة تم عرض المعلومات المالیة 
بالدرھم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحیح باأللف،   التي تم عرضھاللشركة. تم تقریب المعلومات المالیة  التشغیلیة

 ذكر خالف ذلك.ما لم یُ 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  (د) 
 

تطبیق  التي تؤثر على  األحكام والتقدیراتبوضع  اإلدارة عند إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة، قامت 
قد تختلف النتائج الفعلیة  . واإلیرادات والمصروفاتالمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات السیاسات المحاسبیة و

 عن ھذه التقدیرات. 
 

. یتم االعتراف بالتعدیالت التي تطرأ على التقدیرات  مستمرةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بصورة  
 التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بھا. المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل 

 
األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم  إن

، باستثناء  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  ھا الواردة في آخر بیانات مالیة سنویةالیقین في التقدیرات ھي نفس
 .۲۰۲۰ینایر  ۱من  التقدیرات واألحكام التالیة التي تم تطبیقھا اعتبار 

 
 
 
 

  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۲ 

 (تابع)  أساس اإلعداد ۲
 

 (تابع)استخدام التقدیرات واألحكام  (د) 
 
 ۱۹ - كوفید تأثیر   ) ۱(

 
على على الشركات  جوھري وسلبي  مستوى العالم بشكل    ۱۹  –كوفید  عن تفشي    الناتجةأثرت التداعیات االقتصادیة  

تأثرت الشركة بشكل أساسي في قطاعھا االستثماري حیث بلغ صافي   ،۲۰۲۰مارس  ۳۱العالم. كما في مستوى 
والقیمة  اإلیرادات الشاملة األخرى المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل من الموجودات الخسائر غیر المحققة 

ملیون درھم على التوالي. تتوافق خسائر   ٤۲ .۷وملیون درھم  ۱٦٥ .۷العادلة من خالل األرباح والخسائر 
 .مستقبالً االستثمارات مع االتجاه العالمي. ال تتوفر معلومات كافیة لتقییم ھذا االتجاه 

 
 مخاطر التأمین

 
  والتأمین ضد توقف   بالتأمین الصحيمن الوثائق المتعلقة  لمخاطر  بصورة أساسیة  تتعرض الشركة    ،التأمینفي قطاع  
أصدرت  الصحیة في دبي وأبوظبي إال أن الھیئات  ألوبئة، تستثني االتأمین الصحي  وثائقبالرغم من أن األعمال. 

تأثیر   یكون . تتوقع الشركة أن۱۹ – بكوفید جمیع شركات التأمین بقبول المطالبات الطبیة المتعلقة تعلیمات إلى 
المطالبات الطبیة غیر جوھري بسبب انخفاض معدل دخول المستشفى وتأجیل اإلجراءات الطبیة االختیاریة  

 المطلوبة.
 

استثناءات من األمراض   وثائق تأمین تتضمن لدیھافإن الشركة ، توقف األعمال بوثائق التأمین ضد فیما یتعلق 
إلى تكبد األعمال التي قد تضطر الشركة  كافة الوثائق الساریة المتعلقة بتوقف  المعدیة والوبائیة. قامت الشركة بتقییم  

لن یكون لھا تأثیر جوھري فیما یتعلق ھ قررت الشركة أن ،للوثائقالفحص األولي  بناًء على. بشأنھا تعویضات
تمكنت   ذلك،لشركة. عالوة على بالعمالء لدى ابصافي المطالبات المدفوعة بسبب انخفاض مستویات االحتفاظ 

وشھدت بشكل عام    ،۲۰۲۰مارس    ۳۱الشركة من االحتفاظ بالعمالء الرئیسیین خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 دة عبر خطوط األعمال الرئیسیة.عملیات تجدید وأعمال جدی

 
 مخاطر االئتمان

 
أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مذكرة إرشادیة، تفید بأن كال من تقییم الزیادة  ،۲۰۲۰مارس  ۲۷في 

یجب أن تستند إلى معلومات معقولة وداعمة متاحة  خسائر االئتمان المتوقعة وقیاس  في مخاطر االئتمان الجوھریة
ال تتوفر معلومات كافیة في السوق لتقییم   ،۲۰۲۰مارس  ۳۱تكبد تكالیف إضافیة. كما في للمنشأة دون بسھولة 

ستقوم الشركة   ذلك،المالیة وتخفیض األقساط المستقبلیة. وبناًء على    الموجوداتالنقدي لخسائر االئتمان على    التأثیر
 بمجرد توفر معلومات كافیة وموثوقة.  التأثیر ییم بتق

 
والتي عادة  التأمین،شركات إعادة تأمین معتمدة من قبل لجنة إعادة  إلىالشركة أعمال إعادة التأمین لدى إسناد یتم 

لم تقم أي  ،۲۰۲۰مارس  ۳۱ذات تصنیفات ائتمانیة عالیة. اعتباًرا من ذات سمعة جیدة وما تكون شركات دولیة 
إعادة تأمین عدم رغبتھا في قبول  من شركات إعادة تأمین بالتخلي صراحةً عن الشركة ولم تبلغ أي من شركات 

 .۱۹ –بكوفید المطالبات ذات الصلة 
 

 خطة استمراریة األعمال 
 

والعمل عن   األعمالستمراریة  خطط فعالة ال  وال ھذه الفترة ووضعتقدرتھا التشغیلیة طظلت الشركة تعمل بكامل  
التقنیات واألنظمة الصحیحة لضمان تقدیم خدمات دون انقطاع للعمالء والعملیات.  من خالل وتمكنت من ذلك بعد، 

كوفید  تأثیرات المطالبات. ستواصل الشركة مراقبة وتسوی الوثائقلم یتسبب التفشي في أي تأخیر كبیر في إصدار 
 .الضرورة، إن وجد، على عمالئھا وعملیاتھا وستتخذ المزید من اإلجراءات حسب ۱۹ –
 

قیم   تقدیر واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة في  ۱۹ –كوفید تتضمن الخطوات التي اتخذتھا الشركة لتقدیر أثر 
معاییر كمیة ونوعیة مثل تصنیف المخاطر والتحلیل االكتواري.    ۲۰۲۰مارس    ۳۱كما في  الموجودات والمطلوبات  

في الوقت المناسب وبدقة على الرغم من خضوعھا   للمخاطر ھذا التحلیل الشركة من تحدید تعرضھا مكنوقد 
 . ۱۹ –كوفید لسریعة التغیر للطبیعة نظراً  ةكبیر  ألحكام جوھریة 
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۱۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

  البیانات  فيالمطبقة    السیاسات  نفس  ھي  الموجزة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  ھذه  في  المطبقة  المحاسبیة  السیاسات  إن
 ذلك التاریخ.   في المنتھیة وللسنة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في  كماللشركة  المالیة

 
 ولم یتم تفعیلھا بعد المعاییر الصادرة  ۳-۱

 
دون أن یكون لھا   ۲۰۲۰ینایر  ۱یسري عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 

 .   للشركة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزةمادي على تأثیر  
 

 قانونیةالودیعة ال ٤
 

بشأن شركات ووكالء التأمین، تحتفظ الشركة بودیعة مصرفیة    ۲۰۰۷لسنة    ٦وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم  
والتي ال یمكن استخدامھا بدون   ألف درھم)   ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰بقیمة  

 موافقة ھیئة التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

 ات االستثماریةالعقار ٥
 

للعقارات المملوكة للشركة في   القیمة،صافي االستھالك المتراكم وانخفاض  التكلفة،تمثل العقارات االستثماریة 
من قِبل المجلس التنفیذي  دون مقابلتم تخصیص أرض لبناء مباني أبوظبي والعین  . أبوظبي والعین والمصفح

دائرة التخطیط   عقد إیجار طویل األجل منذات  إلمارة أبوظبي، كما أن األرض المخصصة لبناء مبنى المصفح ھي  
 العمراني والبلدیات بأبوظبي. 

 
 االستثمارات في األوراق المالیة ٦

 
 فیما یلي تفاصیل استثمارات الشركة في نھایة فترة التقریر: 

 
 (مدققة)  مدققة) (غیر  

 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  

   موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
 ۱۸۹٫۹٦٥ ۱۹۰٫۳۲٤ محفظة ذات دخل ثابت بالتكلفة المطفأة

 )۲٥۷( )۲٦۰( خسائر االئتمان المتوقعة  ناقصاً: مخصص 
  -------- - -- - ------  --------- -- ------ 
 ۱۹۰٫۰٦٤ ۱۸۹٫۷۰۸ 
  === = ====  = = ====== 
   

   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 ٥۰۸٫۷۹٤ ۳۷۳٫٦۰۷ أسھم ملكیة مدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ۳٫۱٤۱ ۳٫۱٤۱ أسھم ملكیة غیر مدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۷٤٫۱۹۱ ٦٤٫۲٦۸ استثماریةصنادیق 

 ۳٫۷۳۹ ۳٫٤۱۱ أسھم ملكیة خارجیة غیر مدرجة
 ٥۸٫۳۹٦ ٥۲٫٥۰۰ محفظة سندات  

  -----------------  ---------------- 
 ٤۹٦٫۹۲۷ ٦٤۸٫۲٦۱ 
  ========  ======= 
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۱٤ 

 (تابع) االستثمارات في األوراق المالیة  ٦
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
مارس   ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   
   

   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 ٦۰٫۲٤۲ ٤٥٫۲۳۹ أسھم ملكیة مدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ۱٫۰٥۰ ۱٫۰٥۰ أسھم ملكیة غیر مدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۸۲٫۰۹٦ ۷۱٫٦۱۸ استثماریةصنادیق 

 ۱۰٫٥٤٥ ۹٫۷٤۹ أسھم ملكیة خارجیة غیر مدرجة
 ۲٤۱٫۹۰۳ ۲۲۳٫۳۹٤ محفظة سندات

  -------- -- -------   -------- - -------  
 ۳٥۱٫۰٥۰ ۳۹٥٫۸۳٦ 
  ==== = ===   ======= 
   

   : فیما یلي الحركة في االستثمارات خالل الفترة / السنة
   

   بالتكلفة المطفأةموجودات مالیة 
 ۱۷۹٫۳۸۰ ۱۸۹٫۷۰۸ التكلفة المطفأة في بدایة الفترة / السنة

 ۲۰٫۱۹۰ ۷۳٦ مشتریات 
 (۲٫۹۹۸) - استبعادات

 (٦٫۳۳۷) - سداد رأسمال 
 (٥۰۰) (۳۷۷) إطفاء عالوة

 (۲۷) (۳)  ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ----------- - -----   ------- -- --------  

 ۱۸۹٫۷۰۸ ۱۹۰٫۰٦٤ التكلفة المطفأة في نھایة الفترة / السنة 
  ===== = ==   === = ====  
   

   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 ٥۳٤٫٤۹٥ ٦٤۸٫۲٦۱ القیمة العادلة في بدایة الفترة / السنة

 ۱۳٤٫۰۹۲ ۱٤٫٦۱۲ مشتریات 
 (۲۸٫۷۱٦) (۱۹۸) استبعادات

 ۸٫۳۹۰ (۱٦٥٫۷٤۸) التغیر في القیمة العادلة المدرجة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 
  ---------- -- -- - ----   ------- -- --------  

 ٦٤۸٫۲٦۱ ٤۹٦٫۹۲۷ القیمة العادلة في نھایة الفترة / السنة 
  ===== = ==   === = ====  
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۱٥ 

 (تابع) االستثمارات في األوراق المالیة  ٦
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
مارس   ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 ۳۸٤٫۱۹۷ ۳۹٥٫۸۳٦ القیمة العادلة في بدایة الفترة / السنة

 ۲۷۳٫٥٥۲ ٤۳٫٦۷۳ مشتریات 
 (۲۸۱٫۷۲۳) (٤٥٫۷٥۷) استبعادات

 ۱۹٫۸۱۰ (٤۲٫۷۰۲) التغیر في القیمة العادلة المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر
  ---------- - ------   --------- - ------  

 ۳۹٥٫۸۳٦ ۳٥۱٫۰٥۰ القیمة العادلة في نھایة الفترة / السنة 
  ===== = ==   ======= 

  
 ذمم التأمین المدینة ۷

 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
مارس   ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۲۹٫۱۷٥ ٤۸٫۸٥۰ المستحق من حاملي وثائق التأمین
 ۹٫۷۲۸ ۹٫٤۲۹ ) ۱٤(إیضاح أطراف ذات عالقة   –المستحق من حاملي وثائق التأمین 

  ----------------  --------------- 
 ٥۸٫۲۷۹ ۳۸٫۹۰۳ 
   

 ۳٤٫۳٦۷ ۳٥٫۰۲۰ من شركات التأمین/ إعادة التأمینالمستحق 
 ۳۱٦٫۲۷۹ ۳٤۹٫۹۳٥ الوكالءمن الوسطاء/ المستحق 

   
 )۲۰٫۹٥۲( )۲۰٫٦۰۸( خسائر االئتمان المتوقعة صناقصاً: مخص 

  ------------ - ----  ------ - -- - ------- 
 ٤۲۲٫٦۲٦ ۳٦۸٫٥۹۷ 
  ====== = =  === = ==== 
   

   الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة: فیما یلي 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
مارس   ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۱۷٫۹۰۲ ۲۰٫۹٥۲ السنة  الفترة / الرصید في بدایة
 ۳٫۰٥۰ )۳٤٤( المعترف بھ خالل الفترة / السنة(عكس) / المخصص 

  ----------------  --------------- 
 ۲۰٫۹٥۲ ۲۰٫٦۰۸ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

  ===== = =  === = === 
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۱٦ 

 مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین ۸
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 مارس  ۳۱ 

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

   الفنیة االحتیاطیاتإجمالي 
 ٤٦۸٫٦٥۳ ٥٤۱٫۷۱۹ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة -
 ٦۹۹٫٦۰٦ ۱٫۱۰٦٫۱٦۳ احتیاطي المطالبات القائمة  -
 ۱٤٦٫۹۲٤ ۱٥۸٫۰۲۷ احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  -
 ۱۳٫۸۹۹ ۱٤٫۰۳٤ احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة -
 ۲٫٥۰٦ ۳٫٥۲۳ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة -
  ------- - ------- ------   ----- - --------- ------ 
 ۱٫۸۲۳٫٤٦٦ ۱٫۳۳۱٫٥۸۸ 
  ====== ===  ====== === 
   

   الفنیة االحتیاطیاتالتأمین من  شركات إعادةحصة 
 ۲۱٥٫۸۱۱ ۲۳۸٫٥۸۹ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة -
 ٤۳٦٫۱۸۱ ۸۳٥٫۹٥٦ المطالبات القائمة احتیاطي  -
 ۸۳٫۳٥۷ ۹٤٫٤۱۱ احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  -
 ۱٫٦۰۸ ۱٫۷٦٤ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة -
  -------------- ------   -------------- ------ 
 ۱٫۱۷۰٫۷۲۰ ۷۳٦٫۹٥۷ 
  ====== ===  ====== === 
   

   صافي –االحتیاطیات الفنیة 
 ۲٥۲٫۸٤۲ ۳۰۳٫۱۳۰ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة -
 ۲٦۳٫٤۲٥ ۲۷۰٫۲۰۷ احتیاطي المطالبات القائمة  -
 ٦۳٫٥٦۷ ٦۳٫٦۱٦ احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  -
 ۱۳٫۸۹۹ ۱٤٫۰۳٤ احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة -
 ۸۹۸ ۱٫۷٥۹ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة -
  -------------- ------   -------------- ------ 
 ٦٥۲٫۷٥ ٤٦۹٤٫٦۳۱ 
  ====== ===  ====== === 
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 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۷ 

 وما یعادلھ النقد  ۹
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
 مارس  ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۱۰٥٫٥٤۸ ۱٥٥٫۸۹۰ دولة اإلمارات العربیة المتحدةفي نقد لدى بنوك 
 ۷٫۲۲۰ ٤٤۷ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدةنقد لدى بنوك 

 ٤٫۰٦۸ ۱٫۲۱۷ نقد في الصندوق
  -------------- ------   -------- ---- -------- 

 ۱۱٦٫۸۳٦ ۱٥۷٫٥٥٤ نقد وأرصدة لدى البنوك
 ۲۰٥٫۸۹۱ ۱٦۸٫٥۹٦ )۱(ودائع ألجل 

  -------------- ------   -------- ---- -------- 
 ۳۲٦٫۱٥۰ ۳۲۲٫۷۲۷ 

 ً  ثالثة أشھرلذات فترات استحقاق أًصلیة : ودائع ناقصا
 )۲۰٥٫۸۹۱( )۱٤۸٫۸۳۸( ) ۲(،  )۱(أو أكثر    
  -------------- ------   -------- ----- ------- 

 ۱۱٦٫۸۳٦ ۱۷۷٫۳۱۲ النقد وما یعادلھ 
 )۳۹( )٤۸(   خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً: مخصص 

  -------------- ------   -------- ---- -------- 
 ۱۷۷٫۲٦٤ ۱۱٦٫۷۹۷ 
  ====== ===  ====== === 

 
)  ٪٤ .۰إلى  ٪۲ .۲: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ٪٤ .۰إلى  ٪۲ .۲ل فائدة بمعدالت تتراوح من جتحمل الودائع أل ) ۱(

 ومؤسسات مالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.لدى بنوك سنویاً. یتم إیداع جمیع الودائع ألجل 
 
ثالثة أشھر أو أكثر، صافیة من مخصص خسائر االئتمان   أصلیة بلغت الودائع ألجل ذات فترات استحقاق ) ۲(

  ۳۱(ألف درھم  ۱٤۸٫۷۸٦ما قیمتھ  ف درھم)أل ۹۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ٥۲البالغ المتوقعة 
 ألف درھم).  ۲۰٥٫۷۹۲: ۲۰۱۹دیسمبر 

  
 رأس المال المصدر والمدفوع   ۱۰

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 مارس  ۳۱ 

 ۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
 

  
   المصرح بھ:

 ۱٥۰٫۰۰۰ ۱٥۰٫۰۰۰ درھم للسھم ۱سھم بقیمة  )۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۹( ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  ===== ===  ======= 
   

   المخصص والمصدر والمدفوع بالكامل:
 ۱٥۰٫۰۰۰ ۱٥۰٫۰۰۰ درھم للسھم ۱سھم بقیمة  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۹( ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰

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

 ۹۰توزیعات أرباح نقدیة بقیمة  ۲۰۲۰مارس  ۲٦اعتمد المساھمین خالل اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في 
   .ملیون درھم)  ۸۲ .٥: ۲۰۱۹(  ۲۰۱۹ملیون درھم فیما یتعلق 

  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۸ 

 قانونيالحتیاطي الا ۱۱
 

٪ ۱۰شأن الشركات التجاریة والنظام األساسـي للشركة، یتم تحویل ب ۲۰۱٥) لسنة ۲لقانون االتحادي رقم (لوفقاً 
قانوني غیر قابل للتوزیع. وتستمر ھذه التحویالت حتى یصبح رصید االحتیاطي القانوني    احتیاطيرباح إلى  األمن  

 . لتوزیعات األرباح رأس مال الشركة المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل  ٪ من٥۰لـ مساویاً 
 

 عامالحتیاطي اال ۱۲
 

لألغراض  االحتیاطيمجلس اإلدارة. یمكن استخدام ھذا  تقدیرإلى  استناد العام  االحتیاطيتتم التحویالت من وإلى 
ملیون درھم من األرباح المحتجزة إلى االحتیاطي   ٤۰قامت الشركة خالل الفترة بتحویل    التي یراھا المجلس مناسبة. 

 العام.
 

 ذم دائنة أخرى  ۱۳
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
مارس  ۳۱  

 ۲۰۲۰  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۹٫۳۳۰ ۱۱٫۱۰۷ ذمم تأمین دائنة أخرى 
 ۱٫۹۸٥ ۳٫٤۹٥  )۱٤(إیضاح ذات عالقة  أطرافمستحق إلى 

  ------ - ------- -- ---   ---------- --- -----  
 ۱٤٫٦۰۲ ۱۱٫۳۱٥ 
  ====== = =   ===== = ==  

 
 األطراف ذات العالقة ۱٤

 
أعضاء مجلس إدارة الشركة والمنشآت التي لدیھم سیطرة أو تأثیر ھام علیھا في  األطراف ذات العالقة  تتضمن

لدى ھؤالء األطراف ذات العالقة والتي تنشأ نتیجة اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. تحتفظ الشركة بأرصدة ھامة  
 المعامالت التجاریة التي تتم في سیاق األعمال االعتیادیة وفقاً لمعدالت تجاریة على النحو التالي: 

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۰ 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

   ) ۷(إیضاح مدرجة ضمن ذمم التأمین المدینة 
 المستحق من حاملي وثائق التأمین (ألطراف ذات عالقة    
 ۹٫۷۲۸ ۹٫٤۲۹ بأعضاء مجلس اإلدارة)   

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

   ) ۱۳مدرجة ضمن ذمم التأمین الدائنة (إیضاح 
 طراف ذات عالقة ألحاملي وثائق التأمین ( إلىالمستحق    
 ۱٫۹۸٥ ۳٫٤۹٥ بأعضاء مجلس اإلدارة)   

  ==== = ===   === = ====  
 موظفي اإلدارة الرئیسیین

 ۷٫۲۳۱ ۷٫٦۸۹ تعویضات طویلة األجل   
  ===== = ==   === = ====  

 
  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۱۹ 

 (تابع) األطراف ذات العالقة  ۱٤
 

 أبرمت الشركة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:
 

مدققة) (غیر  (غیر مدققة)    

 
مارس  ۳۱  

 ۲۰۲۰  
مارس   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۹٫۹۳۲ ۹٫۹۸۹ إجمالي أقساط مكتتبة ألطراف ذات عالقة بمجلس اإلدارة
  =======  ======= 
   

 ۲۰۷ ٥۷٦ مطالبات مسددة ألطراف ذات عالقة بمجلس اإلدارة إجمالي
  =======  ======= 
   

 ۲٫۳۷۸ ۲٫۷۲۰ أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  تعویضات
  =======  ======= 
   

 ٤٫۳٥۰ ٤٫۰۸٤ تعویضات لموظفي اإلدارة الرئیسیین
  =======  ======= 

 
القانون االتحادي لدولة  للحدود الموضوعة بموجبمجلس اإلدارة لموافقة المساھمین وھي وفقاً  تعویضاتتخضع 

ترتكز تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین    الشركات التجاریة.بشأن    ۲۰۱٥) لسنة  ۲اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( 
 على التعویضات المتفق علیھا في عقد العمل والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

  
 إیرادات االستثمار (خسائر) / صافي ۱٥

 
مدققة)  (غیر (غیر مدققة)    

 
مارس  ۳۱  

 ۲۰۲۰  
مارس   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۲۰٫٤۷٤ ۲۲٫۳٥۱ من االستثمار في األوراق المالیة توزیعات األرباح
 حققة من االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة  مغیر  أرباحخسائر) / (
 من خالل األرباح أو الخسائر  

)٤۲٫۷۰۲( ۱٤٫٥۱۲ 

 )٥۸( ۱٫۱۷٤ (الخسائر) من استبعاد استثمارات   األرباح /  صافي
 ٤٫۰۹۱ ٤٫٦۸٦ الفائدة على السندات 

 ۱٫۹٥۰ ۱٫۹۰۰ الفائدة على الودائع المصرفیة 
 )٦۷۲( )٦٤۳( مصروفات االستثمارات  

  --------------- --  --------------- 
 )۱۳٫۲۳٤ )٤۰٫۲۹۷ 
  ======= =  ======= 

 
  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۰ 

 الفترة أرباح  ۱٦
 

 

 یتم التوصل إلى أرباح الفترة بعد خصم ما یلي:  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۰ 
مارس   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۲۱٬٦۳۰ ۱٦٫۸۷٥ تكالیف الموظفین
  =======  ======= 

 ۱٬۱۹۱ ۱٫۳۲۹ استھالك الممتلكات والمعدات
  =======  ======= 

 ۱۱۸ ۱۷۸ العقارات االستثماریة استھالك 
  =======  ======= 

 ٤٥۳ ۷۸۳ مصروفات اإلیجار
  =======  ======= 

 
 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ۱۷

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة من خالل قسمة أرباح الفترة المنسوبة لحاملي أسھم الملكیة العادیة في الشركة  

 لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. على المتوسط المرجح 
  

الفترة المنسوبة لحاملي أسھم الملكیة العادیة في الشركة   أرباح من خالل قسمة  المخفضةالسھم  ربحیةیتم احتساب 
السھم األساسیة، زائداً المتوسط المرجح لعدد  ربحیةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم الحتساب 

 إلى أسھم عادیة.  المخفضةھم العادیة التي كان لیتم إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة األس
 

 السھم:  ربحیة واألسھم المستخدمة في حساب  األرباحیوضح الجدول التالي بیانات 
 
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 
مارس   ۳۱

۲۰۲۰ 
مارس   ۳۱

۲۰۱۹ 
   

 ٦۳٫٦۹۸ ۷۳۸ درھم) أرباح الفترة (ألف 
  ----------------  ---------------- 

 ۱٥۰٫۰۰۰ ۱٥۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (األسھم باآلالف) 
  ----------------  ---------------- 

 ۰ .٤۲٥ ۰ .۰۰٥ (درھم)  والمخفضةاألساسیة   –ربحیة السھم للفترة 
  =======  ======= 

 
 المطلوبات وااللتزامات الطارئة  ۱۸

 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  

 
مارس   ۳۱

۲۰۲۰ 
  دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۱۲٫٥۳۰ ۱۲٫٥۳۰ التزامات متعلقة باستثمارات  
  =======  ======= 

 ۸٫٦٦٦ ۹٫۰۲۸ ضمانات مصرفیة
  =======  ======= 

 

  سیاق األعمال االعتیادیة.تم إصدار الضمانات المصرفیة أعاله ضمن  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۱ 

 (تابع)   المطلوبات وااللتزامات الطارئة ۱۸
 

 الدعاوى القضائیة
 

تعمل الشركة في مجال التأمین وتخضع لدعاوى قضائیة في سیاق األعمال االعتیادیة. رغم أنھ یتعذر عملیاً التنبؤ 
القضائیة تحدیدھا، ال ترى اإلدارة أنھ سیكون لھذه الدعاوى  بالنتائج النھائیة للدعاوى القانونیة القائمة أو المحتملة أو  

 . (متضمنة التقاضي) تأثیراً جوھریاً على نتائجھا أو مركزھا المالي
 

 حول القطاعات  معلومات ۱۹
 

 :قطاعي أعمال رئیسیین ، یتم تقسیم الشركة إلى تشغیلیةألغراض 
 

یشتمل ھذا القطاع على جمیع فئات التأمین العام مثل التأمین ضد الحرائق  –أعمال التأمین العام االكتتاب في  •
 والتأمین البحري والتأمین على السیارات والتأمین ضد الحوادث العامة وأنواع التأمین المختلفة. 

 

یشتمل ھذا القطاع على االستثمارات في سندات المالیة المتداولة في السوق وصنادیق االستثمار    –االستثمارات   •
 دات والودائع ألجل لدى البنوك والعقارات االستثماریة واألوراق المالیة األخرى. والسن

 
 قطاعات األعمال –معلومات عن القطاعات الرئیسیة  ۱۹-۱

 
 : ونتائج الشركة حسب قطاعات األعمالتحلیل إیرادات فیما یلي 

 
 (غیر مدققة) مارس ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  
 اإلجمالي  االستثمارات  التأمین 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
         

 ۳۹۹٬۸٤۹ ۳٤۸٫۳۲٥  ٤۱٬۸۸۰ ) ۱۲٫۲٥٥(   ۳٥۷٬۹٦۹ ۳٦۰٫٥۸۰ إیرادات القطاع
  ======  ======   =======  ======   ======  ====== 
         

 ۹٦٫٦٤۷ ۲۸٫٤۲۰  ٤۱٫۲۸۸ ) ۱۲٫۸۹۸(  ٥٥٫۳٥۹ ٤۱٫۳۱۸ نتائج القطاع 
         

 ) ۳۲٫۹٤۹( ) ۲۷٫٦۸۲(       مصروفات غیر مخصصة
        ---------------  --------------- 

 ٦۳٫٦۹۸ ۷۳۸       أرباح الفترة 
        =======  ======= 

 
 :فیما یلي تحلیل موجودات ومطلوبات الشركة حسب قطاعات األعمال

 

 اإلجمالي   االستثمارات   التأمین 

 
مارس  ۳۱

۲۰۲۰ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹ 
مارس  ۳۱ 

۲۰۲۰ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹ 
مارس  ۳۱ 

۲۰۲۰ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة) (غیر مدققة)  (مدققة) (غیر مدققة)  (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
         

 ۲٫٦٦۰٫۷۷۹ ۲٫۹۳۷٫٦۲۰  ۱٫٤٥۲٫۷۲۱ ۱٫۱۹٦٫۸۲٤  ۱٫۲۰۸٫۰٥۸ ۱٫۷٤۰٫۷۹٦ موجودات القطاع 
  ==========  ==========   ==========  ==========   ==========  ========== 
         

 ۱۱٦٫۷۹۸ ۱۷۷٫۲٦٤       الموجودات غیر المخصصة
        --------------------------  ------------------------- 

 ۲٫۷۷۷٫٥۷۷ ۳٫۱۱٤٫۸۸٤       إجمالي الموجودات
        ========= =  ========= = 
         

 ۱٫٥٦۲٫٤۳٤ ۲٫۰٦٦٫۸۹۲  ۱٫۲۱۳ ۹٥٤  ۱٫٥٦۱٫۲۲۱ ۲٫۰٦٥٫۹۳۸ مطلوبات القطاع
  ==========  ==========   ==========  ==========   ==========  ========== 

 ۲٦٫٥۹٦ ۱۱٤٫٤٤۹       المطلوبات غیر المخصصة
        ---------------------------  ------------------------- 

 ۱٫٥۸۹٫۰۳۰ ۲٫۱۸۱٫۳٤۱       إجمالي المطلوبات
        ========= =  ========= = 

 

  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۲ 

 (تابع) معلومات حول القطاعات   ۱۹
 

 اإلیرادات من أقسام التأمین – الفرعیةمعلومات عن القطاعات  ۱۹-۲
 

 : التأمین أقسامالشركة المصنفة حسب فیما یلي تحلیل إیرادات 
 
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۰ 
مارس   ۳۱

۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۱۰۳٬۱٤۸ ۱۰۷٫۲٤۱ السیارات
 ۱۲٥٬۳۷۳ ۱۲۷٫۹۸۳ التأمین ضد الحرائق والتأمین العام 

 ۲۸٬۹٦٤ ۲۸٫٦۲٥ الطاقة والنفط والغاز
 ٤۰٬۱۱٥ ٤۱٫٥٥۳ الصحي
 ۲۲٬۹۰٤ ۲۲٫۲۹۱ الھندسي

 ۱٤٬۱۷۹ ۱۱٫۷۳۹ البحري والجوي
 ۹٬۰۰۹ ٦٫۸۲٦ تعویضات الموظفین

 ------------------ ------------------ 
 ۳٤٦٫۲٥۸ ۳٤۳٬٦۹۲ 
  ========  ======== 

 
ملیون  ۱٤ . ۳: ۲۰۱۹مارس  ۳۱( ملیون درھم   ۱٤ . ۳العمولة للفترة البالغ قیمتھا إیرادات ال یتضمن التحلیل أعاله 

 ). درھم
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة ۲۰
 

في المستویات   العتراف المبدئي بالقیمة العادلةالتالي تحلیل األدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً لیُوضح الجدول  
 وفقاً للدرجة التي یمكن من خاللھا مالحظة القیمة العادلة. ۳إلى  ۱من 

 
في سوق نشط   : تتمثل قیاسات القیمة العادلة بتلك القیم المشتقة من األسعار (غیر المعدلة) المدرجة۱المستوى  •

 لموجودات أو مطلوبات مطابقة. 
 
: تتمثل قیاسات القیمة العادلة بتلك القیم المشتقة من المعطیات بخالف األسعار المدرجة الواردة في ۲المستوى  •

والتي یمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوبات، سواء بصورة مباشرة (كاألسعار) أو بصورة غیر   ۱المستوى  
 لمشتقة من األسعار).  مباشرة (كالقیم ا 

 
: تتمثل قیاسات القیمة العادلة بتلك القیم المشتقة من طرق التقییم التي تتضمن معطیات للموجودات ۳المستوى  •

 أو المطلوبات التي ال ترتكز على بیانات سوقیة یمكن مالحظتھا (معطیات غیر قابلة للمالحظة). 
 

  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲۳ 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۰
 
 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     (غیر مدققة)  ۲۰۲۰مارس    ۳۱في 
     

 الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل 
     اإلیرادات الشاملة األخرى   
     

 ۳۷۳٫٦۰۷ - - ۳۷۳٫٦۰۷ أسھم ملكیة مدرجة في اإلمارات العربیة المتحدة 
 أسھم ملكیة غیر مدرجة في دولة اإلمارات العربیة 

 ۳٫۱٤۱ ۳٫۱٤۱ - - المتحدة   
 ٦٤٫۲٦۸ ۸٫۰۸۱ - ٥٦٫۱۸۷ صنادیق استثماریة

 ۳٫٤۱۱ ۳٫٤۱۱ - - أسھم ملكیة خارجیة غیر مدرجة 
 ٥۲٫٥۰۰ - - ٥۲٫٥۰۰ محفظة سندات  استثمارات في 

     
 الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل 

     األرباح أو الخسائر   
     

 ٤٥٫۲۳۹ - - ٤٥٫۲۳۹ أسھم ملكیة مدرجة في اإلمارات العربیة المتحدة 
   أسھم ملكیة غیر مدرجة في اإلمارات العربیة 

 ۱٫۰٥۰ ۱٫۰٥۰ - - المتحدة   
 ۷۱٫٦۱۸ ۲٤٫٤۰۸ - ٤۷٫۲۱۰ صنادیق استثماریة

 ۹٫۷٤۹ ۹٫۷٤۹ - - أسھم ملكیة خارجیة غیر مدرجة 
 ۲۲۳٫۳۹٤ - - ۲۲۳٫۳۹٤ محفظة سندات  استثمارات في 

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 ۸٤۷٫۹۷۷ ٤۹٫۸٤۰ - ۷۹۸٫۱۳۷ اإلجمالي 

  ========  ========  ========  ======== 
     (مدققة) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

     
 الموجودات المالیة الُمقاسة بالقیمة العادلة من 

     اإلیرادات الشاملة األخرى  خالل 
     

 ٥۰۸٫۷۹٤ - - ٥۰۸٫۷۹٤ في اإلمارات العربیة المتحدة مدرجة ملكیة  سندات
    في اإلمارات العربیة غیر مدرجة ملكیة  سندات

 ۳٫۱٤۱ ۳٫۱٤۱ - - لمتحدة ا  
 ۷٤٫۱۹۱ ۸٫۲۰۲ - ٦٥٫۹۸۹ صنادیق استثماریة

 ۳٫۷۳۹ ۳٫۷۳۹ - - ملكیة خارجیة غیر مدرجة  سندات
 ٥۸٫۳۹٦ - - ٥۸٫۳۹٦ استثمارات في محفظة سندات 

     
 الموجودات المالیة الُمقاسة بالقیمة العادلة من 

     خالل األرباح أو الخسائر   
     

 ٦۰٫۲٤۲ - - ٦۰٫۲٤۲ في اإلمارات العربیة المتحدة مدرجة ملكیة  سندات
 في اإلمارات العربیة   غیر مدرجة ملكیة  سندات

 ۱٫۰٥۰ ۱٫۰٥۰ - - المتحدة   
 ۸۲٫۰۹٦ ۲٤٫۱۹۲ - ٥۷٫۹۰٤ صنادیق استثماریة

 ۱۰٫٥٤٥ ۱۰٫٥٤٥ - - ملكیة خارجیة غیر مدرجة  سندات
 ۲٤۱٫۹۰۳ - - ۲٤۱٫۹۰۳ استثمارات في محفظة سندات 

  -----------------  ----------------  ------------------  --------- -- ---------- 
 ۱٫۰٤٤٫۰۹۷ ٥۰٫۸٦۹ - ۹۹۳٫۲۲۸ اإلجمالي 

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

  



 

 شركة اإلمارات للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلیة الموجزة المعلومات المالیةإیضاحات حول 
 

۲٤ 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۰
 

من أو إلى لقیاس القیمة العادلة ولم تكن ھناك تحویالت أیضا  ۲والمستوى  ۱ن ھناك تحویالت بین المستوى لم تك
 لقیاس القیمة العادلة خالل الفترة.  ۳المستوى 

 
ألسھم المدرجة ومحفظة السندات بناًء على األسعار المدرجة في سوق نشط ومن ثم تم  یتم تقییم االستثمارات في ا
 .۱تصنیفھا ضمن المستوى 

 
بالنسبة لالستثمار في الصنادیق، تستند القیمة العادلة إلى صافي قیمة الموجودات المحتسبة بواسطة مدیر الصندوق 
المعني. أما بالنسبة لالستثمارات في سندات الملكیة غیر المدرجة، تستند القیمة العادلة على أسالیب التقییم الداخلي 

یؤھل تقییم االستثمار في الصنادیق وسندات  شركات القابلة للمقارنة.  مثل التدفقات النقدیة المخصومة ومضاعفات ال
 لقیاس القیمة العادلة. ۳الملكیة غیر المدرجة للتصنیف ضمن المستوى 

 
 : ۳مطابقة قیاسات القیمة العادلة بالمستوى 

 

 

األدوات المالیة 
المقاسة بالقیمة 
العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

األدوات المالیة 
لمقاسة بالقیمة ا

العادلة من خالل 
اإلیرادات الشاملة 

 اإلجمالي األخرى
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

    (غیر مدققة)  ۲۰۲۰مارس   ۳۱في 
 ٥۰٫۸٦۹ ۱٥٫۰۸۲ ۳٥٫۷۸۷ الرصید االفتتاحي

 )٤۱۹( )۱۹۹( )۲۲۰( استبعادات
    :إجمالي الخسائر

 )۳٦۰( - )۳٦۰( في األرباح أو الخسائر -   
 )۲٥۰( )۲٥۰( - اإلیرادات الشاملة األخرى في  -   
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 ٤۹٫۸٤۰ ۱٤٫٦۳۳ ۳٥٫۲۰۷ الرصید الختامي
 ------------------ ------------------ ------------------ 
    

    (مدققة)  ۲۰۱۹  دیسمبر ۳۱في  
 ٦۳٫۳۹٥ ۱٤٫۰۲۷ ٤۹٫۳٦۸ الرصید االفتتاحي

 ۹٫۳۹٤ ۳٫۷۰۰ ٥٫٦۹٤ المشتریات
 )۲۰٫٤٥۸( )۲٫۹۷۰( )۱۷٫٤۸۸( استبعادات

    :إجمالي األرباح أو (الخسائر)
 )۱٫۷۸۷( - )۱٫۷۸۷( في األرباح أو الخسائر -   
 ۳۲٥ ۳۲٥ - في اإلیرادات الشاملة األخرى  -   
 ------------------ --------------- ---------------- 

 ٥۰٫۸٦۹ ۱٥٫۰۸۲ ۳٥٫۷۸۷ الرصید الختامي
  ========  =======  ======= 
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