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 فترة الثالثة أشهر المنتهية فيل

 غير مدققة()مارس  31 

  2020 2019 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي اتإيضاح 

    إيرادات االكتتاب  
 58,614,886 108,931,676  مجمل األقساط

 (18,717,091) (44,060,466)  الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة 
 (44,925) (107,390)  الحركة في إحتياطي عجز األقساط

 39,852,870 64,763,820  إيرادات أقساط التأمين

    
 (33,732,805) (57,091,558)  حصة إعادة التأمين من األقساط

الحركة في مخصص حصة إعادة التأمين من األقساط غير  
 المكتسبة 

 
24,007,639 11,494,920 

 (22,237,885) (33,083,919)  إيرادات حصة إعادة التأمين من األقساط

    
 17,614,985 31,679,901  صافي إيرادات أقساط التأمين
 1,610,823 2,665,274  إيرادات عموالت إعادة التأمين

 244 31,609  إيرادات أخرى 

 19,226,052 34,376,784  إجمالي إيرادات اإلكتتاب 

    
    مصروفات االكتتاب 

 (26,001,616) (63,125,287)  مطالبات متكبّدة
 17,638,941 44,358,707  التأمين من المطالبات المتكبّدة معيديحصة 

 (8,362,675) (18,766,580)  المتكبّدةالمطالبات صافي 

 (4,769,501) (8,117,035)  مصروفات العمولة بما في ذلك أتعاب مدير طرف ثالث
 64,136 (273,391)  )مصروفات(/ إيرادات إكتتاب أخرى

 (8,298,571) (9,318,465)  مصروفات إدارية وعمومية تتعلّق بأنشطة اإلكتتاب

 (21,366,611) (36,475,471)  اإلكتتابإجمالي مصروفات 

    
 (2,140,559) (2,098,687)  االكتتاب  صافي خسائر

    
 2,352,210 2,686,048  إيرادات االستثمار 

 (52,518) (46,009)  مصروفات إدارية وعمومية تتعلّق بأنشطة اإلكتتاب

 159,133 541,352  للفترة  الربح

    
 0.002 0.005 4 األساسي والمخفف للسهم )درهم إماراتي( الربح
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )غير مدققة(مارس  31 
 2020 2019 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 159,133 541,352 الربح للفترة 
   

   إيرادات شاملة أخرى
تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر في الفترات  إيرادات شاملة أخرى قد يتم 

   الالحقة 
   

 372,469 (17,693,331) في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع   الزيادة /)اإلنخفاض( صافي
 (17,693,331) 372,469 

صافي الخسارة المحققة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع محّولة إلى قائمة  
 - (540,481) الدخل 

 372,469 (18,233,812) شاملة أخرى للفترة إيرادات /)خسائر(

   
 531,602 (17,692,460) الشاملة للفترة اإليرادات إجمالي )الخسائر(/ 
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 رأس المال

  احتياطي
 احتياطي عام قانوني

إحتياطي إعادة 
 أرباح متراكمة  تقييم اإلستثمارات

إجمالي حقوق 
 الملكية 

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
       

 70,399,441 (26,991,058) (3,729,025) 1,119,524 - 100,000,000 )مدققة(  2018ديسمبر  31الرصيد كما في  
 159,133 159,133 - - - - للفترة الربح

 372,469 - 372,469 - - - شاملة أخرى للفترة إيرادات

 531,602 159,133 372,469 - - - الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 

 70,931,043 (26,831,925) (3,356,556) 1,119,524 - 100,000,000 )غير مدققة(  2019 مارس 31الرصيد كما في  

       
 75,776,313 (26,194,584) 710,186  1,119,524 141,187 100,000,000 )مدققة(  2019ديسمبر  31الرصيد كما في  

 541,352 541,352 - - - - الربح للفترة
 (18,233,812) - (18,233,812) - - - إيرادات شاملة أخرى للفترة

 (17,692,460) 541,352 (18,233,812) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 58,083,853 (25,653,232) (17,523,626) 1,119,524 141,187 100,000,000 )غير مدققة( 2020مارس  31الرصيد كما في 
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أشهر المنتهية  الثالثةعن فترة   
مارس  31في    

  2020 2019 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   ات إيضاح  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   
    

 159,133 541,352  الربح للفترة 
    تسويات على: 

التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 - (280,663)  الخسارة 

 - 756,763  بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من  خسائر
 (2,352,210) (2,599,460)  إيرادات اإلستثمارات  

 - (562,688)  استثمارات متاحة للبيع  بيعأرباح من 
 155,941 302,541  تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها
 (61,594) (866,369)  شطب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها

 124,924 254,762  إهالك عقارات ومعّدأت 
 - 208,410  إستخدام األصول إهالك حق 
 169,080 206,970  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين لمخصص 

 - 72,510  فائدة على إلتزام عقود اإليجار  

  (1,965,872) (1,804,726) 
    التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

 (9,895,946) (46,072,034)  أصول عقود التأمين
 (2,075,056) (6,676,801)  تكاليف اإلقتناء المؤّجلة 

 (4,305,155) (24,745,014)  مدينو التأمين واألرصدة المدينة األخرى
 (3,384,369) (3,433,499)  دفعات مقّدمة وأصول أخرى 

 15,956,727 70,594,937  إلتزامات عقود التأمين
 713,391 1,512,714  إيرادات العموالت المؤّجلة 

 11,217,945 18,614,917  دائنو التأمين وأرصدة دائنة أخرى

 6,422,811 7,829,348  النقدية الناتجة من التشغيل 
 (45,590) (77,070)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  اتمدفوع

 6,377,221 7,752,278  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  

    
    األنشطة االستثمارية  

 279,861 (4,769,273)  صافي الحركة في الودائع الثابتة
 (934,906) (132,355)  شراء عقارات ومعدات 

 - 1,727,208  المحّصل من استبعاد االستثمارات المتاحة للبيع
 (4,056,927) (3,944,788)  استثمارات متاحة للبيعشراء 

 225,145 503,008  إيرادات الفوائد 
 520,908 315,087  إيرادات مستلمة من اإلستثمارات العقارية

 1,606,157 1,784,487  إيرادات توزيعات األرباح  
بالقيمة العادلة من خالل المصنّفة االستثمارات   بيعالمحّصل من صافي 

 - 14,166,940  األرباح او الخسائر 
 - (28,646,193)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائرشراء اإلستثمارات المصنّفة 

 (2,359,762) (18,995,879)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

    
    األنشطة التمويلية 

 - (72,510)  اإليجارفائدة مدفوعة على إلتزام عقود 
 - (178,784)  مدفوعات إلتزام عقود اإليجار 

 - (251,294)  التمويلية صافي النقدية المستخدمة في األنشطة 

    
 4,017,459 (11,494,895)  )اإلنخفاض(/ الزيادة في النقدية وما في حكمها  

 18,476,337 38,096,676  يناير  1النقدية وما في حكمها في 

 22,493,796 26,601,781 10 مارس 31النقدية وما في حكمها في 
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 النشاط والشكل القانوني 1

هي شركة مساهمة عامة مسجلة في إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم    الشركة"()"   )ش.م.ع(  شركة التأمين فيدلتي المتحدة

األميري رقم  ، والذي تم تعديله بموجب المرسوم  1976يونيو    15الصادر عن حاكم رأس الخيمة في    76/ 13األميري رقم  

(  2. تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )1977ديسمبر    15الصادر في    10/77

بشأن الشركات التجارية في   2007( لسنة 6وأحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 2015لعام 

اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم التسجيل   دولة   سجل شركات التأمين في هيئة التأمين فيدولة اإلمارات، وهي مسجلّة في  

8 . 

، رأس الخيمة،  1010 ص.بيقع مقر الشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعنوان المكتب المسجل للشركة هو 

  وراق المالية، اإلمارات العربية المتحدة.ظبي لأل اإلمارات العربية المتحدة. أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبو

في دبي  مكتبها الرئيسي. تمارس الشركة أعمالها من العام أنواع التأمين إكتتاب كافةالنشاط األساسي للشركة هو  إن

 .  الشارقة والفجيرةوفروعها في أبوظبي ورأس الخيمة و

ً  المختصرةالمالية المرحلية  القوائمتم اعتماد إصدار   . 2020مايو  5مجلس اإلدارة في أعضاء لقرار   وفقا

 والسياسات المحاسبية الهامة  س اإلعداداأس 2

 أساس اإلعداد 

  ن ( "التقارير المالية المرحلية" الصادر ع34تم إعداد هذه القوائم المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

المعايير المحاسبة الدولية وتمتثل لمتطلبات القوانين المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة. يتم عرض هذه القوائم  مجلس  

المالية المرحلية المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، حيث أن هذه هي العملة التي يتم تحديد غالبية معامالت 

 الشركة. 

( وأنشطة الشركة مرتبطة في الغالب  9أي نسخة من معيار التقارير المالية الدولية رقم )لم تطبق الشركة في وقت مبكر 

(  9، لذلك اختارت الشركة اإلعفاء المؤقت من تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ) 2020مارس  31بالتأمين في 

 . 2021يسمبر د 31( حتى  9وتأجيل تاريخ تنفيذ معيار التقارير المالية الدولية رقم )

 السياسات المحاسبية الهامة

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا إعادة تقييم بعض األدوات المالية 

لمدفوع مقابل  واإلستثمارات العقارية المدرجة بالقيمة العادلة. تاريخياً، تستند التكلفة عموًما إلى القيمة العادلة للمقابل ا

 األصول. 

جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية وينبغي أن تقرأ المختصرة هذه القوائم المالية المرحلية ال تشمل 

أشهر   الثالثة. إضافة إلى ذلك، إن النتائج لفترة 2019ديسمبر  31باالقتران مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

  31ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للقوائم المالية للسنة التي ستنتهي في  2020مارس  31المنتهية في 

ا في القوائم  تتوافق أهداف وسياسات التأمين وإدارة المخاطر المالية للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنه .2020ديسمبر 

 . 2019ديسمبر  31المالية المدققة للسنة المنتهية في  

  الجديدةالمعايير والتفسيرات والتعديالت 

تتوافق السياسات المحاسبية واألحكام المحاسبة الهامة ومصادر التقدير الهامة المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية  
باستثناء تطبيق معايير جديدة  2019ديسمبر  31ي إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في مع تلك المستخدمة فالمختصرة 

. لم تقم الشركة بتطبيق بشكل مبّكر أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة  2020يناير  1سارية ابتداءاً من 
 وغير سارية بعد.

القوائم المالية المرحلية  ، ولكن ليس لها تأثير على  2020تنطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  
  للشركة. المختصرة 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تابع(

 الهامة واألحكام في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات المحاسبية 

تقوم الشركة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية  

التقديرات واألحكام بشكل متكرر بناًء على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى، بما في ذلك توقعات القادمة. ويتم تقييم 

 قولة في ظل الظروف. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير.األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها مع

 والمخصصات الفنية  المستحقةمخصص التعويضات 

من أكثر التقديرات المحاسبية التي تقوم   و النهائي )الفني وتحت التسوية( الناجم عن مطالبات عقود التأمين ه اإللتزامتقدير 

رات باستمرار، وتنعكس التسويات الناجمة عن هذه المراجعة في قائمة  بها الشركة أهمية. ويتم مراجعة وتحديث التقدي

ً لتأثير التطورات الحالية  الدخل. وتعتمد هذه العملية على االفتراض األساسي القائم على الخبرة السابقة بعد تحديثها وفقا

 حداث المستقبلية.واالتجاهات المحتملة )بما في ذلك الحسابات االكتوارية(، وهو أساس مناسب لتوقع األ
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 المعلومات القطاعية 3

 يمكن إصدار تقارير بهاتحديد قطاعات 

 معلومات القطاعات األساسية 

 عنهما على النحو التالي:  إصدار تقاريرأعمال الشركة إلى وحدات أعمال استناًدا إلى منتجاتها وخدماتها ولديها قطاعان تشغيليان يمكن  مألغراض اإلدارة، يتم تقسي

 والطبية والحوادث العامة والمخاطر المتنوعة.• قطاع التأمين العام، ويتضمن الممتلكات والحرائق والبحرية والسيارات 

 والودائع الثابتة.• يشتمل االستثمار على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات عقارية 

 تها األساسية.عن معلومات قطاعا بإصدار تقاريرهذه القطاعات هي األساس الذي تقوم عليه الشركة 

 اإلجمالي اإلستثمار التأمين العام 
2020مارس  31  2019 مارس 31  2020مارس  31  2019 مارس 31  2020مارس  31  2019 مارس 31   
 درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )غير مدققة( )غير مدققة( مدققة()غير  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
       

 58,614,886 108,931,676 - - 58,614,886 108,931,676 إيرادات االكتتاب 

 (2,140,559) (2,098,687) - - (2,140,559) (2,098,687) االكتتاب  خسائرصافي 
 2,352,210 2,686,048 2,352,210 2,686,048 - - إيرادات اإلستثمار

 (52,518) (46,009) (52,518) (46,009) - - غير مخصصة خسائر 

 159,133 541,352 2,299,692 2,640,039 (2,140,559) (2,098,687) )الخسائر(/ اإليرادات للفترة 
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 المعلومات القطاعية )تابع( 3

 )تابع( يمكن إصدار تقارير بهاتحديد قطاعات 

 معلومات القطاعات األساسية )تابع(

 اإلجمالي اإلستثمار التأمين العام 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي 

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

 313,552,955 398,359,891 137,938,467 141,254,227 175,614,488 257,105,664 أصول القطاع
    49,886,785 38,061,073 - - - - أصول غير مخصصة 

 363,439,740 436,420,964 137,938,467 141,254,227 175,614,488 257,105,664 إجمالي األصول 

       
 286,075,072 376,618,856 - - 286,075,072 376,618,856 إلتزامات القطاع

 1,588,355 1,718,255 - - - - إلتزامات غير مخصصة 

 287,663,427 378,337,111 - - 286,075,072 376,618,856 إجمالي اإللتزامات

المتحدة. تشتمل أرقام التأمين العام المذكورة أعاله على بعض األصول واإللتزامات التي تشترك فيها جميع القطاعات المبلغ  تتم عمليات الشركة بشكل رئيسي في دولة اإلمارات العربية 

 عنها بشكل منفصل. يمكن إصدار تقارير بهاعنها. هذه المبالغ ليست جوهرية وال 
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 المعلومات القطاعية )تابع( 3

 إيرادات من إدارات اإلكتتاب 

 فيما يلي تحليل إليرادات الشركة مصنفة حسب إدارات االكتتاب الرئيسية.

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس )غير مدققة( 31 
 2020 2019 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 13,550,330 37,918,999 مركبات
 1,109,344 2,952,128 بحري
 33,513,250 50,449,300 طبي

 4,301,154 8,293,793 ممتلكات
 6,140,808 9,317,456 هندسة وحوادث وأخرى 

 108,931,676 58,614,886 

 األساسي والمخفف للسهم الربح 4

للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل   الربح للسهم الواحد عن طريق تقسيم الربح األساسي يتم حساب 

 الفترة على النحو التالي: 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس )غير مدققة( 31 
 2020 2019 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 159,133 541,352 للفترة )درهم إماراتي( الربح
 100,000,000 100,000,000 المعدل المرّجح لعدد األسهم المستحقّة خالل الفترة

 0.002 0.005 لسهم )درهم إماراتي( ا ربحية

لخسارة المخففة للسهم الواحد، حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات من شأنها أن يكون لها للربح/ الم يتم عرض أي أرقام 

   السهم عند ممارسته. ربحيةتأثير على 

 استثمارات عقارية 5

 تمثل اإلستثمارات العقارية القيمة العادلة للعقارات الموجودة في اإلمارات العربية المتحدة.

العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها أساًسا بناًء على التقييمات التي أجرتها اإلدارة. القيمة يتم إدراج اإلستثمارات 

العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة عادية بين المشاركين في السوق في تاريخ 

ويًا على األقل، ويتم تسجيل أرباح وخسائر القيمة العادلة في قائمة الدخل.  القياس. يتم إجراء التقييمات على أساس دوري، سن

  (.3تعتمد القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية للشركة على مدخالت ال يمكن مالحظتها )أي المستوى 
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 أدوات مالية 6

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
     

 51,676,615 36,223,071 51,676,615 36,223,071 أ( 6استثمارات متاحة للبيع )إيضاح 
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 2,203,465 9,301,832 2,203,465 9,301,832 ب(   6الخسارة )إيضاح الربح أو 
استثمارات محتفظ بها لإلستحقاق  

 - 6,658,167 - 6,901,664 ج(  6)إيضاح  بالتكلفة المستهلكة

 52,426,567 53,880,080 52,183,070 53,880,080 

 استثمارات متاحة للبيع  أ(

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 

   داخل اإلمارات العربية المتحدة
 51,676,615 36,223,071 حقوق الملكية على طريق أوراق مالية مدرجة محتسبة 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ب(

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 

   خارج اإلمارات العربية المتحدة
 - 7,042,878 جاهزة منتجاتاستثمارات مدرجة في 

 2,203,465  2,258,954 وحدات صناديق مشتركة غير مدرجة 
 9,301,832  2,203,465 

 المستهلكةاستثمارات محتفظ بها لإلستحقاق بالتكلفة  ج(

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 

   خارج اإلمارات العربية المتحدة
 - 6,901,664 مدرجة   دينأوراق 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 7

لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه 

في تاريخ القياس. على هذا النحو، يمكن أن تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. إن األساس الذي يقوم 

حجم عملياتها أو  عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة تعمل بشكل مستمر دون أي نية أو شرط لتقليص

 . ريةجوهإجراء معاملة بشروط غير 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 

يتم تحديد القيم العادلة لألصول واإللتزامات المالية باستخدام أساليب تقييم وافتراضات مماثلة على النحو المستخدم في  
 2019ديسمبر  31القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

.  
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 7

 للشركة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكررالقيمة العادلة لألصول المالية  

الجدول التالي تحلياًل لألدوات المالية التي يتم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، ويتم تجميعها في المستويات   نيبيّ 

 بناًء على درجة مالحظة القيمة العادلة.  3إلى  1من 

 األسعار المدرجة )غير معّدلة( في أسواق نشطة من أجل قياس األصول المتماثلة.  – 1المستوى  •

أساليب التقييم التي يمكن مالحظة أدنى مستوى إدخال لها أهمية في قياس القيمة العادلة، سواء   – 2مستوى ال •

 بشكل مباشر أو غير مباشر.

 . يمكن مالحظة أدنى مستوى إدخال لها أهمية في قياس القيمة العادلةال أساليب التقييم التي  : 3المستوى  •

مارس   31 
2020 

 درهم إماراتي 
 مدققة( )غير 

ديسمبر  31
2019 

 درهم إماراتي
 )مدققة( 

التسلسل  
الهرمي للقيمة  

 العادلة 
أساليب التقييم  

 والمدخالت الهاّمة 

مدخالت هاّمة  
ال يمكن  

  مالحظتها 

      متاحة للبيع 

 1المستوى  51,676,615 36,223,071 استثمارات مدرجة 
أسعار الشراء المدرجة  

قابل للتطبيق غير  في السوق النشط   
      

    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 1المستوى  - 7,042,878 مدرجة استثمارات 
أسعار الشراء المدرجة  

 غير قابل للتطبيق  في السوق النشط 

 3المستوى  2,203,465 2,258,954   غير مدرجة استثمارات 
صافي أصول أساليب  

قابل للتطبيق غير  التقييم  

    استثمارات محتفظ بها لإلستحقاق بالتكلفة المستهلكة 

 1المستوى  - 6,901,664 استثمارات مدرجة 
أسعار الشراء المدرجة  

 غير قابل للتطبيق  في السوق النشط 

قياسها بالقيمة العادلة  لم تكن هناك تحويالت بين كل مستوى من المستويات خالل هذه الفترة. ال توجد إلتزامات مالية يجب  

 وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها في الجدول أعاله. 

 قياس القيمة العادلة لألصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة:  3تسوية المستوى 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 2,203,465 2,203,465 الرصيد اإلفتتاحي 
 - 55,489 تعديل القيمة العادلة 

 2,258,954 2,203,465 

 مدينو التأمين 8

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 65,994,688 90,825,793 المستحق من حملة الوثائق والوسطاء
 6,543,855 6,114,185 التأمينالمستحق من شركات 

 495,058 742,203 المستحق من شركات إعادة التأمين  
 (11,193,156) (10,532,894) ناقص: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 87,149,287  61,840,445 
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 )تابع( مدينو التأمين 8

تاريخ التقرير. تم اإلفصاح عن حصة معيدي التأمين  جميع المبالغ المذكورة أعاله تستحق في غضون اثني عشر شهًرا من  

يتم عادة تسوية المبالغ المستحقة من  (.13) في اإليضاح رقم في تاريخ التقرير كما في المطالبات التي لم تدفعها الشركة

 معيدي التأمين على أساس ربع سنوي.

 كانت الحركات في مخصص إضمحالل األرصدة المدينة كما يلي:

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   
 15,869,236 11,193,156 يناير 1في 

 836,792 302,541 مخصص خالل الفترة/ العامتكوين 
 (599,696) (866,369) شطب مخصص خالل الفترة/ العام

 (4,913,176) (96,434) شطب ديون معدومة خالل الفترة/ العام 
 10,532,894  11,193,156 

 ودائع قانونية 9

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   
 6,000,000 6,000,000 

  6من القانون االتحادي رقم  42ويمثل هذا المبلغ الذي ال يمكن سحبه دون موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد وفقًا للمادة 
فائدة سنويًا من وتكون محّملة ب. تنتهي مدة الوديعة المصرفية بعد سنة واحدة وتكون قابلة للتجديد كل عام 2007لعام 
 ٪( 4.25٪ إلى  1.30:  2019ديسمبر  31٪ )4.25٪ إلى 1.50

 حكمها في النقدية وما  10
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 31,641,257 17,441,275 النقدية والحسابات الجارية 
 6,455,419 9,160,506 حسابات عند الطلب

 31,230,727 36,000,000 ودائع بنكية
 62,601,781  69,327,403 
 

  - ٪ 1.50كامل النقدية وما في حكمها النقدية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. النسبة السنوية للودائع الثابتة هي 

 ٪(. 4.25٪ إلى 1.30: 2019ديسمبر  ٪31 )4.25

لودائع الثابتة في البنك التي من الغرض قائمة التدفقات النقدية، تشمل النقدية وما في حكمها األرصدة البنكية وصافي النقدية  

 قائمة في نهاية الفترة/ السنة كما هو موضح في النقدية وما في حكمها . المرهونةتستحق خالل ثالثة أشهر والودائع الثابتة 

 المركز المالي على النحو التالي:  قائمةمع البنود ذات الصلة في البنود المالية في ويتها يمكن تسالتدفقات النقدية 

2019ديسمبر  31 2020مارس  31   2019مارس  31 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
    

 53,724,523 69,327,403 62,601,781 النقدية وأرصدة البنوك
 (31,230,727) (31,230,727) (36,000,000) الودائع البنكية ذات فترة استحقاق ثالثة أشهر

 26,601,781  38,096,676 22,493,796 
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 رأس المال 11
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

درهم إماراتي لكل   1  سهم صادر ومدفوع بالكامل بقيمة  100,000,000
درهم   1سهم بقيمة  100,000,000: 2019ديسمبر  31سهم )

 100,000,000 100,000,000 (إماراتي لكل سهم

 
 ات االحتياطي 12

 العاماالحتياطي 

 . مجلس اإلدارة ألغراض معيّنة صادرة مناالحتياطي  قد يتم استخدام هذا

  احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات

 يسّجل هذا اإلحتياطي تغييرات القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع.

 اإلحتياطي القانوني

من صافي    ٪10وبنود عقد التأسيس للشركة، يتم تحويل    ، 2015( لسنة  2وفقاً لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 

٪ من رأس المال  50الشركة إيقاف هذه التحويالت عندما يبلغ االحتياطي  أرباح الشركة إلى اإلحتياطي القانوني. قد تقرر

اإلمارات  المدفوع. االحتياطي غير قابل للتوزيع، إال في الظروف المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لدولة 

 العربية المتحدة. 

 عقود التأمين أصول وإلتزامات 13

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   

 )مدققة( )غير مدققة( 
   إلتزامات عقود التأمين:

 107,619,752 151,680,218 أقساط غير مكتسبةإحتياطي   
 517,192 624,582 ساطقإحتياطي عجز األ  
 54,258,728 80,964,060 ولم يتم تسويتها اإلبالغ عنهامطالبات تم   
 17,528,668 17,216,475 اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم   
 1,020,326 1,054,268 مصروفات تعديل خسائر غير مخصصة  

 251,539,603 180,944,666 

 

2019ديسمبر  31 2020مارس  31   
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 

   أصول عقود التأمين:
 46,300,603 70,308,242 أقساط غير مكتسبةإحتياطي   
 32,746,274 54,839,746 اإلبالغ عنهامطالبات تم تسجيلها ولم يتم   
 9,014,504 8,985,427 اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم   

 134,133,415 88,061,381 
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 )تابع( أصول وإلتزامات عقود التأمين 13

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   

 )مدققة( )غير مدققة( 
   :صافي - إلتزامات عقود التأمين

 61,319,149 81,371,976 مكتسبةأقساط غير إحتياطي   
 517,192 624,582 إحتياطي عجز األفساط  
 21,512,454 26,124,314 مطالبات تم تسجيلها ولم يتم تسويتها  
 8,514,164 8,231,048 مطالبات متكبدة ولم يتم تسجيلها  
 1,020,326 1,054,268 مصروفات تعديل خسائر غير مخصصة  

 117,406,188 92,883,285 

 .األخرىد التأمين أرصدة مستحقة قابلة لالسترداد من شركات التأمين والجهات وعق أصول تتضمن

   العالقةاألطراف ذات معامالت  14

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة والكيانات الخاضعة  
للسيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير بهذه األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل  

 إدارة الشركة. 

 إن األرصدة الكبيرة القائمة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية هي كما يلي:

2019ديسمبر  31 2020مارس  31   
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 

   لمساهمين الرئيسييين:لالشركات التابعة 
 2,580,423 10,113,878 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق

 466,359 399,238 مطالبات مستحقة

 المالية هي كما يلي: اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )غير مدققة( مارس 31 
 2020 2019 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   الرئيسييين:لمساهمين لالشركات التابعة من 
 10,832,822 10,960,076 أقساط التأمين
 (1,919,797) (2,255,234) المطالبات

 276,000 276,000 وخدمات استشاريةمصروفات قانونية 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )غير مدققة( مارس 31 
 2020 2019 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 419,548 1,195,761 موظفي اإلدارة العليامكافآت 

  من األطراف ذات العالقة.  المستحقةلم تسّجل الشركة أي إضمحالل في المبالغ 
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 رتباطاتاإل 15

 اإللتزامات المحتملة 

، كان لدى الشركة إلتزامات محتملة فيما يتعلق بالضمانات المصرفية وغيرها من الضمانات وغيرها  2020مارس    31في  

  6,650,691  تهقيم  بما  التزامات جوهريةمن األمور الناشئة في سياق األعمال العادية والتي من المتوقع أن تنشأ عنها أية  

 (.إماراتي  درهم 6,650,691:  2019ديسمبر  31)إماراتي درهم 

 مطالبات قانونية

بناًء والشركة للتقاضي في سياق أعمالها العادية. مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، تخضع  كما هو متعارف عليه

على دخل الشركة    جوهريأن نتيجة هذه القضايا أمام المحاكم سيكون لها تأثير    الشركة  على مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد

 أو حالتها المالية. 

  موسمية النتائج واألحداث المؤثرة على النشاط 16

تعتمد إيرادات استثمارات الشركة على ظروف السوق وأنشطتها االستثمارية وإعالن األرباح من قبل الشركات المستثمر 

كان قد تفّشى وباء عالمي )كورونا فايروس(، والذي أثّر بدوره على ، ذلكإضافة إلى . فيها، وهي ذات طابع موسمي

الوضع المالي واإلقتصادي بشكل كبير على االقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم وأثّر على صناعات متعددة 

ذكور على النتائج المالية أيضاً. كما في تاريخ الموافقة على القوائم المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير الحدث الم

بالنتائج المتعلقة بالفترة المقارنة،  2020مارس  31وفقًا لذلك، ال يمكن مقارنة النتائج للفترة المنتهية في . الالحقةللفترة 

 . 2020ديسمبر  31النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المنتهية في  عتبر مؤشراً علىوال ت

 
 
 


