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AXA Green Crescent Insurance Company P.J.S.C. 
Floor 16, Sheikh Sultan Bin Hamdan Building, Corniche Road 
P.O. Box 63323, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Telephone number: 00971 2 408 4700, Fax number: 00971 2 445 8717 
 

 
 شركة أكسا الهالل األخضر للتأمين ش.م.ع

 ، شارع الكورنيشالشيخ سلطان بن حمدان، بناية 16الطابق
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة63323ص.ب 

0097124458717، فاكس رقم: 0097124084700هاتف رقم:   

Public Joint Stock Company funded by a paid-up capital of AED 200 million, 
registered at the Insurance Authority with registration Nr.83 dated 16/09/2008 

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

  

 األخضر للتأمين ش.م.ع الهــاللشركة أكـسا 

 تقرير مجلس اإلدارة

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 .2020مارس  31المنتهية في فترة ـالمالية لل بالبياناتوباً ـنشطة الشركة مصحألالسنوي ر م التقرييقدتلس اإلدارة ـيسر مج

 

مليون درهم للفترة  0.85، مقارنة بصافي خسارة بقيمة  2020مارس  31مليون درهم للفترة المنتهية في  1.4 بقيمةخسارة صافي سجلت الشركة 

 المماثلة من العام الماضي.

  

، لنفس الفترة من العام الماضيمليون درهم  21.1 مبلغمقارنة بـ 2020مارس  31مليون درهم للفترة المنتهية في  25.7 تتبةـالمكبلغ إجمالي األقساط 

 . 2019٪ عن الفترة األخيرة المنتهية في مارس 21وهو ما يمثل االستقرار واالحتفاظ بالعمالء وتأمين أعمال تجارية جديدة بنسبة 

 

واصلت الشركة كتابة أعمال ، و ن المنافسة الشديدة في السوقم معلى الرغ التأمين على الحياة حجم أعمالالفترة ، حافظت الشركة على هذه خالل 

مليون درهم في نفس الفترة من  2.0مقارنة بـ  الفترةمليون درهم في نهاية  1.6 بلغت التيداخلية التأمين المن خالل اتفاقيات إعادة  االئتمان على الحياة

 العام الماضي.

 

بقيمة كتتاب ا دخلصافي  بإجمالي مليون درهم ، مقارنة 2.4اكتتاب بقيمة  دخلصافي الشركة  حققت،  2020مارس  31المنتهية في  خالل الفترة

 مليون درهم. 2.1مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي ، وهو ما يمثل زيادة مواتية بقيمة  0.280بلغت 

 

درهم إماراتي ، مقارنة بصافي دخل قدره  0.3االستثمار بقيمة ايرادات ، حققت الشركة صافي خسارة في  2020مارس  31بالنسبة للفترة المنتهية في 

على وقع ويعزى ذالك  في الغالب ، مليون درهم  2.4بقيمة مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي ، وهو ما يمثل انخفاًضا  2.1

 .والعالمية محليةالتي تشهدها أسواق المال ال الخسائر
 

شغيل تعمل الشركة على تعزيز وتوسيع قدراتها لدعم التركيز على سوق التأمين على الحياة غير المستغل إلى حد كبير. انخفض إجمالي تكاليف الت

 ٪ مع ضبط اإلنفاق على اإلدارة والتكاليف ذات الصلة.6بنسبة 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 

الحظات ويتم المعلومات المالية المرحلية الموجزة المعامالت واألرصدة الخاصة باألطراف ذات الصلة والتي تم اإلفصاح عنها في المهذه تتضمن 

 مع القوانين واللوائح المعمول بها.المعتاد وبما يتوافق أعملنا  تنفيذها كجزء من سير

 

 2020عام لتوقعات ال

 

، ن العمالء واالعتبارات التشغيليةباإلضافة إلى األشخاص مه. بطرق عديد ،التأمين قطاعي ذلك ت، بما فعلى العديد من القطاعا 19-كوفيد جائحة تأثر

ذلك على الشركات في توحيد بيان ، وانخفضت أسواق األسهم في عائدات سندات القيمة منخفضة. قد يؤثر ق المتقلبة على االقتصاد العالميأثرت السو

 . المركز المالي ونسب رأس المال بشكل كبير

، ستقوم الشركة بتعديل نطاق وتوقيت تركيزها يرها على ديناميكيات سوق التأمينوخاصة تأث، لدولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء االقتصاد الكلي

 االستراتيجي على االستدامة والربحية.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد الصغير

 الرئيس التنفيذى



  
 

٢  
  

  جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال كي بي إم جي لوار
  كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة.

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

 

  
  
  
  
  

  بي إم جي لوار جلف ليمتد كى
  ٢، نيشن تاور ١٩الطابق 

  كورنيش أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
  +٩٧١) ٢( ٦٣٢٧٦١٢+، فاكس: ٩٧١) ٢( ٤٠١٤٨٠٠هاتف: 

  
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  ش.م.ع األخضر للتأمين أكسا الهالل السادة مساهمي
  

  التقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

  مقدمة
  

 عش.م. األخضر للتأمين كسا الهاللالمرحلية الموجزة المرفقة أل المعلومات الماليةلقد قمنا بمراجعة 
  ، التي تتألف من:٢٠٢٠ مارس ٣١كما في  ("الشركة")

  
  ؛ ٢٠٢٠ مارس ٣١بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في  

  
  ؛ ٢٠٢٠ مارس ٣١في المنتهية الثالثة أشهر  لفترةبيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز 

  
  الثالثة أشهر  لفترةالمرحلي الموجز األخرى اإليرادات الشاملة األرباح أو الخسائر وبيان

  ؛ ٢٠٢٠ مارس ٣١في المنتهية 
  

  ٣١ي أشهر المنتهية ف فترة الثالثةالمرحلي الموجز للمساهمين لملكية البيان التغيرات في حقوق 
  ؛٢٠٢٠ مارس

  
 ؛ و ٢٠٢٠ مارس ٣١أشهر المنتهية في  فترة الثالثةبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز ل  

  
  المرحلية الموجزة.  المعلومات الماليةإيضاحات حول  

  
المالية المرحلية الموجزة وفقاً للمعيار  المعلوماتعن إعداد وعرض هذه  ةإن اإلدارة مسؤول

. تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا ‘ التقارير المالية المرحلية ’، ٣٤المحاسبي الدولي رقم 
  المالية المرحلية الموجزة بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها. المعلوماتحول هذه 

  
  نطاق أعمال المراجعة 

  
 "مراجعة المعلومات، ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 

. تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالية مستقل للمنشأة"الحسابات الالمالية المرحلية من قبل مدقق 
ة، ية والمحاسبيالمرحلية على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المال

إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق والقيام ب
الحصول  فإن المراجعة ال تمكننا من ،التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي

على تأكيدات تجعلنا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق. 
  وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.

   



10 May 2020





   ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

٥ 

  المرحلي الموجزالخسائر  وأبيان األرباح 
  مارس ٣١ في المنتهية لفترة الثالثة أشهر

  مدققة)غير ( (غير مدققة)    
    ٢٠١٩ ٢٠٢٠  
  ألف درهم ألف درهم  إيضاح  
        

  ٢١٫١٦٥ ٢٥٫٧١٤  ١٣  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )٥٫٠٤٧( )٨٫٥٣٣(  ١٣  المكتتبة  التأمين حصة شركات إعادة التأمين من أقساط

    ------------------- -----------------  
  ١٦٫١١٨ ١٧٫١٨١  ١٣  صافي أقساط التأمين

  صافي المحول إلى احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ١٣  بما في ذلك احتياطي المخاطر غير المنتهية    

 
(١١٫٢١٣) 

  
)٩٫٠٧٥(  

    -------------------- -----------------  
  ٧٫٠٤٣  ٥٫٩٦٨  ١٣  المكتسبةصافي أقساط التأمين 

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

  ١٤١ ٢٤٢    عموالت إعادة التأمين المكتسبة
 )١٫٠٨٩( (١٫٢٧١)    تكاليف االستحواذ على عقود التأمين

    ------------------ ------------------ 
 )٩٤٨( (١٫٠٢٩)    صافي العموالت المتكبدة

    ------------------ ------------------- 
 )٥٫٣٩١( (٩٫٥٣٦)  ١٤  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ١٫٢٢١  ٥٫٥٨١  ١٤  حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
    ------------------- -------------------- 

  )٤٫١٧٠( (٣٫٩٥٥)    صافي المطالبات المدفوعة
      

  )٤٫٤١٨( ١٫٦٠١  ١٤  احتياطي المطالبات القائمةالتغير في 
  ٥٦٠ (٤٠)  ١٤  المطالبات القائمة احتياطي التغير في حصة شركات إعادة التأمين من

  ١٫٠٤٧ ١٫٥٠١  ١٤  المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي التغير في 
  التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي المطالبات المتكبدة 

 )٢٩٦( ٩٨٣  ١٤  التي لم يتم اإلبالغ عنها   
 ١١ (٥٨٣)  ١٤  التغير في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة

  ١٫٦٤٦ (١٫٨٦٠)  ١٤  التغير في االحتياطي الحسابي
    ------------------- ------------------- 

 )٥٫٦٢٠(  )٢٫٣٥٤(  ١٤  صافي المطالبات المتكبدة
 )١٩٥(  (١٢٠)    أتعاب إدارة المطالبات

    ------------------- ------------------- 
 )٥٫٨١٥( (٢٫٤٧٣)    إجمالي المطالبات والمصروفات المتعلقة بالتأمين

    ------------------- ------------------- 
 ٢٨٠ ٢٫٤٦٦    التأمينصافي إيرادات 

      
 ١٫٧٩٥ ١٫١٣١  ١٥  صافي إيرادات االستثمارات

 ٣٥٠ (١٫٤٤٣)    صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
    ------------------ ------------------ 
    ٢٫٤٢٥ ٢٫١٥٤ 

 )٣٫٦٣٦( )٣٫٤١١(  ١٦  المصروفات اإلدارية والعمومية
   االئتمان المتوقعةخسائر (رصد)/ عكس مخصص 

  ٧  قساط وذمم التأمين المدينة لأل   
  
)١٥٩( 

  
٣٦٠ 

    ------------------ ----------------- 
 )٨٥١( )١٫٤١٦(    خسائر الفترة

    ======== ======== 
  )٠ .٠٠٤( )٠ .٠٠٧(  ١٧  (درهم) والمخفضةاألساسية  –خسارة السهم للفترة 

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

  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. جزءاً  ٢٩إلى  ١٠تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٣ و ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحتين 



   ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

٦ 

  المرحلي الموجزاألخرى اإليرادات الشاملة األرباح أو الخسائر وبيان 
  مارس ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  )٨٥١( )١٫٤١٦(    خسائر الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

        :بيان األرباح أو الخسائر إلىإعادة تصنيفها الحقاً  يتمالبنود التي لن 
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

  ٣٥  )٢٢٣(    صافي التغير في القيمة العادلة –األخرى 
        

   إلىتم إعادة تصنيفها الحقاً أو قد ي يتمالبنود التي 
        بيان األرباح أو الخسائر:   

  استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  ٥٩٧  )٣٫٣٣٤(    صافي التغير في القيمة العادلة –األخرى 

    -----------------  -----------------  
  ٦٣٢  )٣٫٥٥٧(    الشاملة األخرى للفترة (الخسائر) / اإليرادات

    -----------------  -----------------  
  )٢١٩(  )٤٫٩٧٣(    الشاملة األخرى للفترةإجمالي الخسائر 

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

  المرحلية الموجزة. المعلومات الماليةال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٢٩إلى  ١٠تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٣ و ٢الصفحتين المرحلية الموجزة مدرج على  المعلومات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 



   ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

٧ 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين المرحلي الموجز
   مارس ٣١أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل

        

  رأس المال  
  االحتياطي 

  القانوني
  احتياطي 

  آخر
  الخسائر 
  المتراكمة

  احتياطي 
  اإلجمالي  القيمة العادلة

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

  ١١٨٫٠٦١  )٢٫١٩٦(  )٨١٫١١٩(  ١٫٣٧٢  ٤  ٢٠٠٫٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٩يناير  ١في 
  ----------------- --------------- ---------------  ----------------- ----------------- ----------------- 

        :إجمالي اإليرادات الشاملة
 )٨٥١( - )٨٥١( - - -  الفترة خسائر

 ٦٣٢ ٦٣٢ - - - -  الشاملة األخرى للفترة اإليرادات
  ----------------- ---------------  ---------------  ----------------  --------------  ----------------  

 )٢١٩( ٦٣٢ )٨٥١( - - -  الشاملة للفترة   اإليرادات) / الخسائر(إجمالي 
  ----------------- ---------------  ---------------  ----------------- ---------------  ----------------  

 ١١٧٫٨٤٢ )١٫٥٦٤( )٨١٫٩٧٠( ١٫٣٧٢ ٤ ٢٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١في 
  ======= ======= ======= ======= ======= ======= 
        

  ١٢٠٫٦١٩  ٢٠٠  )٨٠٫٩٧٣(  ١٫٣٧٢  ٢٠  ٢٠٠٫٠٠٠  (مدققة) ٢٠٢٠يناير  ١في 
  ----------------- ----------------- --------------  ----------------- ----------------- ----------------- 

              إجمالي اإليرادات الشاملة:
 )١٫٤١٦( - )١٫٤١٦(  - -  الفترة خسائر

 )٣٫٥٥٧( )٣٫٥٥٧( - - - -  الشاملة األخرى للفترة الخسائر
  ----------------- ----------------- --------------  ----------------  ----------------- ----------------  

 )٤٫٩٧٣( )٣٫٥٥٧( )١٫٤١٦( - - -  الشاملة للفترة   إجمالي الخسائر
  ----------------- ----------------- --------------  ----------------- ----------------- ----------------- 

٠٢ ٢٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١في   ١١٥٫٦٤٦ )٣٫٥٥٧( )٨٢٫٣٨٩( ١٫٣٧٢ 
  ======= ======= ====== ========  ======= ======= 
  

  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. جزءاً  ٢٩إلى  ١٠تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  
  



   ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

٨ 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
  مارس ٣١ أشهر المنتهية في فترة الثالثةل

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
        

 )٨٥١(  )١٫٤١٦(    خسائر الفترة
        

        تعديالت لـ:
  ٤٨ ٩٢  ١٦  االستهالك 

 ١١٠ ٢٠  ١٦  اإلطفاء
  ١٠٥ ٢٧  ١٥  مصروفات مرتبطة باالستثمارات

  القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة  خسائر / (أرباح)
    من خالل األرباح أو الخسائر   

  
١٫٤٤٣ 

  
)٣٥٠( 

 )٣٦٠( ١٥٩  ٧  ) مخصص انخفاض قيمة أقساط وذمم التأمين المدينةعكس/ (رصد 
  - ٧  ١٥  الخسائر من بيع موجودات مالية

  ٥٨ ٥١    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 )٢٫٠٣٣( )١٫١٠٤(  ١٥  الفائدةإيرادات 

  )٥٨١( )٦١(  ١٥  إيرادات توزيعات األرباح
   --------------- ---------------- 

 )٣٫٨٥٤( )٧٨٢(    النقد المستخدم في العمليات
      

      التغير في:
 )١٫٣٩٨( )١٫٩٨٠(    تكاليف االستحواذ المؤجلة

ً  التأمين أقساط  )٦٫٨٠٥( )١٠٫٩٨٧(    وذمم التأمين المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما
  ١٣٫٦٥٣ ١٥٫٨١٢    مطلوبات عقود التأمين

 )٣٫١٣٠( )٦٫٢٠١(    موجودات عقود إعادة التأمين
  ٨٢ ٢٠٢    عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة

  ٢٢٨ )٨٠٣(    المستحق لطرف ذي عالقة
  ٥٫٠٠١ ٤٫٩٣٩    واالستحقاقات األخرى ذمم التأمين الدائنة

    --------------- -------------- 
 ٣٫٧٧٧ ٢٠٠    النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 )٣٦( ) ٣(    لموظفينلالمدفوعة  تعويضات نهاية الخدمة
    --------------- -------------- 

 ٣٫٧٤١ ١٩٧    صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
    ---------------- --------------- 
  

  
  ع)ــابــ(ت                                                                                                                            

   



   ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

٩ 

  (تابع) بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
  مارس ٣١أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل

  
 (غير مدققة) (غير مدققة)    
    ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح  

      االستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 )٩٧٩( )٤(    للممتلكات والمعداتإضافات 
 )٢٫٠٦٢( ٢٨٫٥٦٨   تحت الطلبودائع  )إيداعسحب / (

 )٥٫٥٣٣( -    من خالل اإليرادات الشاملة األخرى شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة
    متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 ٣٫٦٧١ ٣٠٢    الشاملة األخرى   
 -   )٣٧٧(    األرباح أو الخسائرشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ٦٦ ٦١    توزيعات األرباح المستلمة
  ١٫٣١٩ ٩٢٦    المستلمة الفائدة

    ----------------- ----------------- 
 )٣٫٥١٨( ٢٩٫٤٧٦    األنشطة االستثمارية (المستخدم في)/  الناتج منصافي النقد 

    ----------------- ----------------- 
 ٢٢٣ ٢٩٫٦٧٣    في النقد وما يعادلهيادة صافي الز

  ١٤٫٢٨٨ ١٦٫٥٤٦    يناير ١النقد وما يعادله في 
    ----------------- --------------- 

 ١٤٫٥١١ ٤٦٫٢١٩  ١٠  مارس ٣١في كما النقد وما يعادله 
    ========= ========= 
  

  المعامالت غير النقدية
  

  فيما يلي المعامالت األساسية غير النقدية:
  
 دائنرصيد : ٢٠١٩مارس  ٣١(ألف درهم  ٣٫٥٥٧تم إدراج رصيد مدين ضمن احتياطي القيمة العادلة مقابل خسائر بمبلغ  )١(

    . القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىب ، فيما يتعلقألف درهم) ٦٣٢بمبلغ 
 . )١٨(إيضاح  من طرف ذي عالقة )ال شيء: ٢٠١٩مارس  ٣١( درهم ٢١٧ بمبلغتحويل تعويضات نهاية الخدمة للموظفين تم  )٢(
 

  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. جزءاً  ٢٩إلى  ١٠تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٣ و ٢الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على 



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٠ 

  نوني واألنشطةالوضع القا  (أ)١
  

 ،كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي ("الشركة") ش.م.ع األخضر للتأمين أكسا الهاللتأسيس تسجيل وتم 
اإلمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة في مجال تقديم حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وفقاً ألحكام 

التأمين، كما أن الشركة مسجلة في  ووكالء(وتعديالته) بشأن شركات  ٢٠٠٧) لسنة ٦القانون االتحادي رقم (
. تم تأسيس الشركة ٨٣ربية المتحدة تحت سجل رقم سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين بدولة اإلمارات الع

أبوظبي، اإلمارات العربية  ،٦٣٣٢٣إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب . ٢٠٠٨يوليو  ٢٦بتاريخ 
  المتحدة.

  
  مبدأ االستمرارية  (ب)١

  
، كما ٢٠٢٠مارس  ٣١درهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ألف ١٫٤١٦ بمبلغتكبدت الشركة صافي خسائر 

 يتوقف سريان. لك التاريخذدرهم كما في  ألف ٨٢٫٣٨٩خسائر متراكمة بلغت  في ذلك التاريخ لدى الشركة كان
مكنها من تتدفقات نقدية كافية  تحقيقافتراضات مبدأ االستمرارية على العمليات المستقبلية وقدرة الشركة على 

، كما تشير الخطط ٢٠٢٠ مارس ٣١بالتزاماتها المستقبلية. لدى الشركة أرصدة نقدية كافية كما في  الوفاء
المستقبلية إلى قدرة الشركة على تحقيق أرباح وإنتاج تدفقات نقدية كافية. إن أعضاء مجلس إدارة الشركة على 

 وهريج وستواصل أعمالها بدون تقليص يقين بأن الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها،
  .على أساس مبدأ االستمرارية المعلومات المالية المرحلية الموجزةهذه عملياتها. وعليه، تم إعداد ل

  
  الخسائر المتراكمة  (ج) ١

  
: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٨٢٫٣٨٩، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ ٢٠٢٠ مارس ٣١كما في 

. فيما يلي )٪٤٠ .٤٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(من رأسمال الشركة  ٪٤١ .١٩وهو ما يمثل  ألف درهم) ٨٠٫٩٧٣
  تحليل لهذه الخسائر المتراكمة:

  
  ٢٨٫٤٣٨فيما يتعلق بشركة الهالل األخضر للتأمين بمبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١خسائر متراكمة مرحلة كما في 

 ؛٢٠١٥في سنة  ش.م.ع للتأمينألف درهم قبل تأسيس شركة أكسا الهالل األخضر 
  والمنسوبة بصورة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف درهم خالل السنة المنتهية في  ١٥٫٤٤٤تكبد صافي خسائر بمبلغ

ألف درهم والتي تمت مقاصتها من خالل فائض التأمين وإيرادات  ٢٠٫٨٥٢رئيسية إلى المصروفات البالغة 
تم تعديل الخسائر  ،ألف درهم على التوالي. عالوة على ذلك ٧٧٦ألف درهم و ٤٫٦٣٢ البالغةاالستثمار 

 لمصروفات المتكبدة عند تحويل سندات إلى رأسمال للشركة؛مقابل األف درهم  ٦٨المتراكمة بمبلغ 
  والمنسوبة بصورة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف درهم خالل السنة المنتهية في  ١٣٫٩١٠تكبد صافي خسائر بمبلغ

فائض التأمين وإيرادات  مقابلألف درهم والتي تمت مقاصتها  ٢١٫٢٢٠ئيسية إلى المصروفات البالغة ر
 ألف درهم على التوالي؛ ٣٫٦٩٧ألف درهم و  ٣٫٦١٣االستثمار بمبلغ 

  والمنسوبة بصورة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ألف درهم خالل السنة المنتهية في  ١٨٫٩٠٤تكبد صافي خسائر بمبلغ
 ألف درهم؛ ١٥٫٣٥٢خسائر من إنهاء عقود تأمين على الحياة والمدخرات بمبلغ رئيسية إلى ال

  والمنسوبة بصورة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم خالل السنة المنتهية في  ٢٫٢٠٥تكبد صافي خسائر بمبلغ
فائض التأمين وإيرادات  مقابلألف درهم والتي تمت مقاصتها  ١٥٫٤٣٤رئيسية إلى المصروفات البالغة 

 ألف درهم على التوالي.  ٥٫٣٧٢ألف درهم و  ٧٫٨٥٧تثمار بمبلغ االس
  ديسمبر  ٣١عالوة على ذلك تمت إعادة بيان المبالغ الخاصة برصيد الخسائر المتراكمة للسنة المنتهية في

من المعايير الدولية إلعداد  ٩نتيجة لتطبيق المعيار رقم ألف درهم  ٢٫١٥٠حيث تم تخفيضها بمبلغ  ٢٠١٨
 ير المالية " األدوات المالية"؛ التقار

  
  
  
  
  
  
  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١١ 

  (تابع) الخسائر المتراكمة  (ج) ١
  

  ويرجع ذلك بصورة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم كما في السنة المنتهية في  ١٦٢صافي أرباح بقيمة
 كيمة التي تم إتباعها خالل السنة؛ و رئيسية إلى إجراءات التأمين الح

  والتي ترجع بصورة  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في عن ألف  ١٫٤١٦صافي خسارة بمبلغ
ألف درهم.  ١٫٤٣٣النتائج غير الجيدة الستثمارات حقوق الملكية التي ترتب عليها خسارة بمبلغ رئيسية إلى 

أشهر األولى من السنة المالية، يكون معظمها غير خالل الثالثة  التأمين أعمالأنه يتم اكتتاب معظم حيث 
 مكتسب ولذلك تؤثر أيضاً الزيادة الضخمة في االحتياطي على النتائج.  

  
  قامت الشركة باتباع اإلجراءات التصحيحية التالية لتقليل خسائرها المتراكمة:

  
 كامل؛بال االستراتيجي توجههاوقامت بتعديل  ٢٠١٨رئيس تنفيذي جديد خالل سنة  قامت الشركة بتعيين 
  ة مقارن جوهري، والتي انخفضت بشكل العمومية واإلداريةتم اتخاذ خطوات لمراقبة وخفض المصروفات

 ؛لميزانيةافي  المقدرة مصروفاتالبالسنوات السابقة كما أنها أقل من 
  األعمال عن  بموجبها مراقبةقامت اإلدارة باتباع أدوات مختلفة فيما يتعلق بالتسعير والنظم الرقابية والتي تم

 على الفور إذا لزم األمر؛ ةتصحيحيرة شهرية مع اتخاذ إجراءات كثب بصو
 منصب مدير استراتيجي لتحقيق  واستحداثتقنية د رإضافة موا تغير هيكل فريق العمل وذلك من خالل

 ؛المزيد من اإليرادات
  أعمال التأمين المكتتبة؛تم تطبيق منهجية تأمين جديدة من قبل اإلدارة لتحسين جودة 
 ؛  النمو المتسارع في أعمال التأمين على الحياة 
 ةمنافسعدم وجود ولدى هذا المنتج فرصة جيدة للنمو في ظل  ركة مؤخراً منتج الحماية الفرديةأطلقت الش 

 ؛ وشديدة
  اإليرادات وتحسين ستواصل إدارة الشركة اكتشاف المزيد من مجاالت األعمال األخرى وذلك لتنويع مصادر

  الشركة. البيع المتقاطع لدى أنشطة
  
  أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان التوافق   أ)(

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  التقارير المالية ” ٣٤تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا

. وبالتالي، ال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية “المرحلية
 التي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعدادقراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة  ويتعينالكاملة، 

تهية أشهر المن فترة الثالثةإن نتائج  ذلك التاريخ.المنتهية في وللسنة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ كما فيالتقارير المالية 
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  التي ستنتهيبالضرورة مؤشر لنتائج السنة  تمثلال  ٢٠٢٠ مارس ٣١في 

  
  أساس القياس  ب)(

  
بالقيمة  ةالماليالموجودات التكلفة التاريخية باستثناء  على أساسالمرحلية الموجزة  المعلومات الماليةتم إعداد هذه 

 ،بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية والموجودات العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  . التي تتم إعادة تقييمها

  
  العملة الرسمية وعملة إعداد التقارير   (ج)

  
 ي، وه“)لدرهم اإلماراتيا(”رهم اإلمارات العربية المتحدة تم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة بد

العملة الرسمية للشركة. تم تقريب المعلومات المالية التي تم عرضها بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح 
  باأللف، ما لم يُذكر خالف ذلك.

  
  
  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٢ 

  (تابع)أساس اإلعداد   ٢
  

  استخدام التقديرات واألحكام   (د)
  

 التي تؤثر على األحكام والتقديراتبوضع  اإلدارة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة، قامتعند إعداد 
ف النتائج قد تختل .واإليرادات والمصروفاتالمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات تطبيق السياسات المحاسبية و

  الفعلية عن هذه التقديرات.
  

تقديرات ال على تبالتعديال. يتم االعتراف ةمستمر بصورة المرتبطة بهاتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
  الت. تتأثر بتلك التعديمستقبلية  فترة أي فيو اتالتقديرتعديل  يتم خاللهافترة التي الالمحاسبية في 

  
لعدم والمصادر الرئيسية  للشركةإن األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 

ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في األخيرة اليقين في التقديرات هي نفسها الواردة في البيانات المالية الموحدة السنوية
  . ٢٠٢٠يناير  ١واألحكام التالية واجبة التطبيق اعتباراً من  باستثناء التقديرات ٢٠١٩

  
    ١٩-تأثير كوفيد  )١(

  
على مستوى العالم كان لها تأثير جوهري وسلبي على أعمال  ١٩ –االقتصادية لتفشي فيروس كوفيد  التداعيات إن

حيث بلغت  تأثرت استثمارات الشركة بشكل رئيسي، ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في المؤسسات في جميع أنحاء العالم. 
الخسائر غير المحققة من الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة 

إن الخسائر في هذه ألف درهم على التوالي.  ٣٫٥٥٧ألف درهم و  ١٫٤١٦ من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  قبل. االتجاه المتوقع في المستال توجد معلومات كافية متاحة لتقييم . متسقة مع التوجه العالميالموجودات المالية 

  
  التخطيط الستمرارية األعمال 

  
وعدم لضمان سالمة وأمن موظفي الشركة  قامت باتخاذ إجراءات إلدارة األزمةعن كثب و الموقفتراقب الشركة 

ويعمل معظم الموظفين  ٪١٠٠بعد بنسبة تم اختبار إجراءات العمل عن توقف الخدمات المقدمة إلى عمالئها. 
أمن البيانات واستمرارية العمليات ترى اإلدارة أن اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة تكفي لضمان حالياً من منازلهم. 

  وتقديم الخدمات إلى العمالء. 
  

  مخاطر التأمين 
  

يس ليتعرض قطاع التأمين لدى الشركة لمخاطر مرتبطة بوثائق التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي. 
 فيما يتعلقمن المتوقع أن التأثير على قطاع التأمين الصحي جوهرياً نظراً ألن حجم هذا القطاع غير جوهري. 

ك ترى ، ولذل‘وباء’ة بتصنيف هذا الفيروس بأنه بقطاع التأمين الجماعي على الحياة، قامت منظمة الصحة العالمي
يعتبر محدوداً نظراً لالستثناءات الواردة في وثيقة التأمين اإلدارة أن تعرض قطاع التأمين الجماعي على الحياة 

  .وباء تفشيفي حالة  ال يمكن تحملها التي تم تصميمها لتجنب مواجهة الشركة خسائر
  

 تتمثل في شركات دولية مرموقة ذات تصنيف ائتمانيشركات إعادة تأمين تقوم الشركة بترتيبات إعادة التأمين مع 
  ، لم تنهي أي من شركات إعادة التأمين ارتباطها مع الشركة. ٢٠٢٠مارس  ٣١عالي. كما في 

  
مارس  ٣١ يفثالثة أشهر المنتهية عالوة على ذلك، تمكنت الشركة من االحتفاظ بالعمالء الرئيسيين خالل فترة ال

    تجديد العديد من العقود وإبرام عقود أعمال جديدة في كال قطاعي األعمال.  بشكل عام تلك الفترةكما شهدت  ٢٠٢٠
  
  
  
  
  

  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٣ 

  (تابع)أساس اإلعداد   ٢
  

   (تابع) استخدام التقديرات واألحكام  (د)
  
    (تابع)١٩-تأثير كوفيد  )١(
  

  إدارة السيولة 
  

لحد من ل لتباعد االجتماعيلحرص الماليين على ا نظراً بطء ملحوظ يشهد النشاط االقتصادي على مستوى العالم 
ً . ١٩-انتشار فيروس كوفيد  فرض قيود جوهرية على النقد ورأس نتيجة لذلك، تشهد أو تتوقع الشركات حاليا

 اتبعت الشركة منهجية استباقية ورشيدة من أجلالمال العامل، بما في ذلك التحديات المحتملة المتعلقة بالسيولة. 
استثمارات قصيرة األجل وتجنب االستثمارات طويلة األجل التغلب على مخاطر السيولة من خالل االستثمار في 

أن الشركة لديها سيولة كافية تمكنها من  ٢٠٢٠مارس  ٣١ترى اإلدارة كما في ر. أو التي تنطوي على مخاط
  الوفاء بأي التزامات قد تنشأ. 

  
  مخاطر االئتمان 

  
بأنه يجب أن  تتضمن توجيهاتمذكرة إرشادية ، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية ٢٠٢٠مارس  ٢٧في 

عقولة معلومات ممرتكزاً على  تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة يكون
مان تطبق الشركة نظام حوكمة فعال لضوقابلة للدعم تكون متاحة بسهولة إلى المنشأة دون تكبد تكاليف إضافية. 

عداد التقارير المالية وتتم مراجعة تقديرات خسائر من المعايير الدولية إل ٩مالءمة اإلطار العام للمعيار رقم 
مارس  ٣١بصورة مستمرة من قبل فريق االستثمارات اإلقليمي لدى الشركة. إال أنه كما في االئتمان المتوقعة 

، لم تكن هناك معلومات كافية متاحة في السوق لتقييم التأثير النقدي لخسائر االئتمان من الموجودات المالية. ٢٠٢٠
   وعليه، سوف تقوم الشركة بتقييم التأثير فور توفر معلومات كافية وموثوق بها. 

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات المطبقة في 

  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في البيانات المالية للشركة كما في 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٤
  

، فإن سياسات الشركة إلدارة المخاطر فيما يتعلق باألدوات المالية هي ٢باستثناء ما هو مبين في اإليضاح رقم 
حول البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية  ٢٤نفس السياسات التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 

  . ٢٠١٩يسمبر د ٣١في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٤ 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  ٥
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      السندات المدرجة:
  ١٦٫٢٥٩ ١٥٫٠٧٧  تجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ٧٫٥٦٥ ٧٫٣٦٢  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة شبه حكومية
  ٧٫١٨١ ١٢٫٤١٤  حكومية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ---------------- ---------------  
  ٣١٫٠٠٥ ٣٤٫٨٥٣  
  ---------------- --------------- 

    الصكوك المدرجة:
  ٧٫٥٧٤ ٧٫٢٤٤  تجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٢٫٧٧٩ ١٥٫٥٩٠  حكومية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ---------------  --------------- 
  ٣٠٫٣٥٣ ٢٢٫٨٣٤  
  ---------------  --------------- 

    أدوات حقوق الملكية المدرجة:
  ٤٣٢  ٣٠٨  أسهم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

     
  ٢٫٢١٤ ٢٫١١٦  خاص غير إماراتيصندوق دين 

  --------------- ---------------  
  ٦٤٫٠٠٤ ٦٠٫١١١  
  ======= ======= 

  
 فيما يلي الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
      

  ٦٦٫١٤٠  ٦٤٫٠٠٤  الفترة في بداية 
  ٢٦٫١٣٠  -  الفترةالمشتريات خالل 

  )٢٨٫٩٦٨(  )٣٠٩(  استحقاق واستبعاد استثمارات
  )١٫٤٣٧(  -  السنة الفترة / خالل المحملة خسائر انخفاض القيمة

  )٢٥٧(  )٢٧(  عالوة السندات إطفاء 
  ٢٫٣٩٦  )٣٫٥٥٧(  صافي التغير في القيمة العادلة 

  ----------------  ---------------  
  ٦٤٫٠٠٤  ٦٠٫١١١  السنةالفترة / في نهاية 

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



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٥ 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٦
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٫٧٦٣ ٣٫٧٢٣  العربية المتحدةأسهم مدرجة داخل دولة اإلمارات 
  ٤٫٧٦٨ ٣٫٧٤٢  أدوات دين تجارية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  --------------  -------------  
  ٨٫٥٣١ ٧٫٤٦٥  
  ======  ====== 

  

  أقساط التأمين وذمم التأمين المدينة  ٧
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  درهم ألف  
      

  ٦٫٢٦٠ ١٥٫٩٦٤  المستحق من حاملي وثائق التأمين
  ٩٫٢٧٥ ١١٫٠٨٦  ) ١( المستحق من شركات التأمين

  ٢٫٧٨٨ ١٫٥٧٤  المستحق من شركات إعادة التأمين
  ---------------- ---------------  
  ١٨٫٣٢٣ ٢٨٫٦٢٤  

   التأمين أقساطلذمم  خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً: مخصص
 وذمم التأمين المدينة   

  
)١٫٩٧٨( 

  
)١٫٨١٩(  

  ---------------- ----------------  
  ١٦٫٥٠٤ ٢٦٫٦٤٦  
  ======= ======= 
  

  .)١٨(إيضاح يتمثل المستحق من شركات التأمين في المبلغ المستحق من طرف ذي عالقة   )١(
  

  :قساط التأمين وذمم التأمين المدينةألفيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٢٫٤٠١ ١٫٨١٩  / السنة في بداية الفترة
)٥٨٢( ١٥٩  / السنة خالل الفترة )عكسه/ ( تم رصدهمخصص   

  ---------------  --------------- 
 ١٫٨١٩ ١٫٩٧٨  السنة/  في نهاية الفترة

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

        



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٦ 

  (تابع)أقساط التأمين وذمم التأمين المدينة   ٧
  
  فيما يلي التوزيع الجغرافي للذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين:  )١(

  
  اإلجمالي  خارج اإلمارات  داخل اإلمارات  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١
 ١٥٫٩٦٤  - ١٥٫٩٦٤  المستحق من حاملي وثائق التأمين

 ١١٫٠٨٦ ١١٫٠٨٦  -  المستحق من شركات التأمين
 ١٫٥٧٤ ١٫٥٧٤  -  التأمين إعادة المستحق من شركات

  ----------------  ----------------  ----------------  
  ٢٨٫٦٢٤ ١٢٫٦٦٠ ١٥٫٩٦٤ 
     

 االئتمان المتوقعة منخسائر ناقصاً: مخصص 
)١٫٩٧٨(  أقساط وذمم التأمين المدينة  - )١٫٩٧٨(  

  ----------------  ----------------  ----------------  
  ٢٦٫٦٤٦ ١٢٫٦٦٠ ١٣٫٩٨٦ 
  =======  =======  ======= 

     (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٦٫٢٦٠  -  ٦٫٢٦٠  المستحق من حاملي وثائق التأمين

  ٩٫٢٧٥  ٩٫٢٧٥  -  شركات التأمينالمستحق من 
  ٢٫٧٨٨  ٢٫٧٨٨  -  المستحق من شركات إعادة التأمين

  ---------------  ---------------  ---------------  
  ١٨٫٣٢٣  ١٢٫٠٦٣  ٦٫٢٦٠  
     

 خسائر االئتمان المتوقعة منناقصاً: مخصص 
  )١٫٨١٩(  -  )١٫٨١٩(  أقساط وذمم التأمين المدينة

  ---------------  --------------  ----------------  
  ١٦٫٥٠٤  ١٢٫٠٦٣  ٤٫٤٤١  
  ======= ======= ======= 

 
٨   ً   الذمم المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما

 (مدققة) (غير مدققة)  

  
مارس ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 ً  ١٨٧ ١٫٠٤٩  المصروفات المدفوعة مقدما
 ١٫٢٣٥ ١٫٤١٣  مستحقة القبضالفائدة 

 ٤٣١ ٤٤٠  المبالغ المدفوعة مقدماً للوسطاء والموردين
 ١٩٤ ١٧٦  المبالغ المستحقة من الموظفين

٥١٫٣١  الذمم المدينة األخرى  ١٫٢٦٥ 
  ------------- ------------- 
  ٣٤٫٣٩  ٣٫٣١٢ 
  ======  ======  

  
  
  
  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٧ 

  النظاميةالودائع   ٩
  

بشأن شركات ووكالء التأمين، تحتفظ الشركة بودائع مصرفية  ٢٠٠٧لسنة  ٦وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم 
كضمان مقابل رخصة التأمين على األشخاص  ألف درهم) ٤٫٠٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٤٫٠٠٠بقيمة 

مكن استخدام هذه الودائع بدون موافقة هيئة وعمليات تراكم األموال (التأمين الصحي والتأمين على الحياة). ال ي
  التأمين.

  
 ٪٢ .٢٠إلى  ٪١ .٧٠لدى بنوك تجارية محلية، وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من  النظاميةيتم االحتفاظ بالودائع 

  .سنوياً) ٪٢ .٨٤إلى  ٪٢ .٢٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(سنوياً 
  

  النقد وما يعادله  ١٠
  

  ، يتألف النقد وما يعادله مما يلي:المرحلي الموجز ألغراض بيان التدفقات النقدية
  
 (مدققة) (غير مدققة)  

  
مارس ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 ٤٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠  )٩(إيضاح  ودائع نظامية
 ٦٨٫٩٤٣ ٦٨٫٩٧٣  ودائع ألجل

 ٧٫٥٤٦ ٨٫٦٢١  ونقد ودائع تحت الطلب
  ---------------- ---------------- 

 ٨٠٫٤٨٩ ٨١٫٥٩٤  األرصدة المصرفية والنقد
    

 ً  (٤٫٠٠٠) (٤٫٠٠٠)  النظامية: الودائع ناقصا
 ً  (٥٩٫٩٤٣) (٣١٫٣٧٥)  رأو أكث ثالثة أشهرصلية األ هافترات استحقاق تكون: ودائع ناقصا

  ---------------- ---------------- 
 ١٦٫٥٤٦ ٤٦٫٢١٩  النقد وما يعادله

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

سنوياً  ٪٣ .١٠إلى  ٪١ .٤٣، تخضع الودائع المصرفية لمعدل فائدة فعلي يتراوح من ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
 بكافة األرصدة المصرفية والودائع لدى بنوك. يتم االحتفاظ سنوياً) ٪٣ .١٠إلى  ٪٢ .١٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. محلية



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٨ 

  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١١
  

  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠مارس  ٣١فيما يلي مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين حسب قطاع العمل كما في 
  
  (مدققة) ٢٠١٩    (غير مدققة) ٢٠٢٠  
  اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمين الصحي    اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمين الصحي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                :المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين
  ٧٫٥٩٢  ٦٫٨٠٢  ٧٩٠  ٢١٫٩٩٠ ٢٠٫٨٦٠ ١٫١٣٠  احتياطيات األقساط غير المكتسبةإجمالي 
  ٧٫٧٨١  ٧٫٢١٩  ٥٦٢  ٦٫١٨٠ ٥٫٧٤٥ ٤٣٥  احتياطي المطالبات القائمةإجمالي 

  ٧٫٦٢٠  ٧٫٤٤٠  ١٨٠  ٦٫١١٩ ٥٫٩٣١ ١٨٨  احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها
  ٢٫٠٠٠  ١٫٩٥٠  ٥٠  ٤٫٠٧٣ ٤٫٠٦٨ ٥  احتياطي المخاطر غير المنتهية

  ١٧٫٢٩٦  ١٧٫٢٩٦  -  ١٩٫١٥٦ ١٩٫١٥٦ -  االحتياطي الحسابي
  ١٦٨  ١٤٦  ٢٢  ٧٥١ ٧١٢ ٣٩  احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة

  ---------------- ---------------- ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  
  ٤٢٫٤٥٧  ٤٠٫٨٥٣  ١٫٦٠٤  ٥٨٫٢٦٩ ٥٦٫٤٧٢ ١٫٧٩٧  
  ======= ======= =======  ======= ======= ======= 

            :موجودات عقود إعادة التأمين
  ١٫٤٢٠  ١٫٤٢٠  -  ٦٫٦٧٨ ٦٫٦٧٨ -  حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة

  ١٫٣٥٤  ١٫٣٢٤  ٣٠  ١٫٣١٤ ١٫٢٩٤ ٢٠  المطالبات القائمة إجماليحصة شركات إعادة التأمين من احتياطي 
  ٢٫١٠٧  ٢٫١٠٧  -  ٣٫٠٩٠ ٣٫٠٩٠ -  حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

  ---------------- ---------------- ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  
  ٤٫٨٨١  ٤٫٨٥١  ٣٠  ١١٫٠٨٢ ١١٫٠٦٢ ٢٠  
  ======= ======= =======  ======= ======= ======= 

            :الصافي
  ٦٫١٧٢  ٥٫٣٨٢  ٧٩٠  ١٥٫٣١٢ ١٤٫١٨٢ ١٫١٣٠  احتياطي األقساط غير المكتسبة

  ٦٫٤٢٧  ٥٫٨٩٥  ٥٣٢  ٤٫٨٦٦ ٤٫٤٥١ ٤١٥  احتياطي المطالبات القائمة
  ٥٫٥١٣  ٥٫٣٣٣  ١٨٠  ٣٫٠٢٩ ٢٫٨٤١ ١٨٨  اإلبالغ عنهااحتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم 

  ٢٫٠٠٠  ١٫٩٥٠  ٥٠  ٤٫٠٧٣ ٤٫٠٦٨ ٥  احتياطي المخاطر غير المنتهية
  ١٧٫٢٩٦  ١٧٫٢٩٦  -  ١٩٫١٥٦ ١٩٫١٥٦ -  االحتياطي الحسابي

  ١٦٨  ١٤٦  ٢٢  ٧٥١ ٧١٢ ٣٩  احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة
  ---------------- ---------------- ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  
  ٣٧٫٥٧٦  ٣٦٫٠٠٢ ١٫٥٧٤  ٤٧٫١٨٧ ٤٥٫٤١٠ ١٫٧٧٧  
  ======= ======= =======  =======  ======= ======= 
  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

١٩ 

  ذمم التأمين الدائنة واالستحقاقات األخرى  ١٢
  

  (مدققة)  مدققة)(غير   

  
مارس  ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٫٦١١ ٧٫٩٢٩  المستحق لشركات إعادة التأمين
  ٣٫٦٤٨ ٥٫٣٥٣  العموالت مستحقة الدفع

  ٣٨٤ -  المستحق لحاملي وثائق التأمين
 ً   ٢٥٢ ٣٤٤  األقساط المستلمة مقدما

  ١٦ -  ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
  ٥٫٢٠٤ ٥٫٤٢٨  المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى

  ---------------- ---------------  
  ١٤٫١١٥ ١٩٫٠٥٤  
  ======= ======= 

 
  :األخرى التأمين الدائنة واالستحقاقات لذممفيما يلي التوزيع الجغرافي   )١(
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
مارس  ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  درهمألف   

      داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 - ٥٧  المستحق لشركات إعادة التأمين

  ٣٫٦٤٨ ٥٫٣٥٣  العموالت مستحقة الدفع
  ٣٨٤ -  المستحق لحاملي وثائق التأمين

 ً   ٢٥٢ ٣٤٤  األقساط المستلمة مقدما
  ١٦ -  ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

  ٥٫٢٠٤ ٥٫٤٢٨  والذمم الدائنة األخرىالمصروفات المستحقة 
  ---------------- -------------  
  ٩٫٥٠٤ ١١٫١٨٢  
  ---------------- -------------- 

    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٤٫٦١١ ٧٫٨٧٢  شركات إعادة التأمينلالمستحق 

  --------------  --------------  
  ٤٫٦١١ ٧٫٨٧٢  
  ---------------  ---------------  
  ١٤٫١١٥ ١٩٫٠٥٤  
  ======= ======= 

  
   



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٠ 

  المكتسبة  صافي أقساط التأمين  ١٣
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠٢٠  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠١٩  

  ألف درهم  ألف درهم  
      المكتتبة:إجمالي األقساط 
 ١٫٥٥٦ ٨٤٠  التأمين الصحي

    التأمين على الحياة:
 ١٧٫٥٤٤ ٢٣٫٢١٩  مباشرة -
 ٢٫٠٦٥ ١٫٦٥٥  أقساط مفترضة -
  --------------- --------------- 
  ٢١٫١٦٥ ٢٥٫٧١٤ 
  --------------- --------------- 

    األقساط المكتتبة:حصة شركات إعادة التأمين من 
)٨٫٥٣٣(  الحياةالتأمين على   )٥٫٠٤٧(  

  --------------- --------------- 
 ١٦٫١١٨ ١٧٫١٨١  صافي األقساط المكتتبة

  --------------- --------------- 
بما في ذلك احتياطي  التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

  :المخاطر غير المنتهية
  

)٢٩٥(  التأمين الصحي  )٦١٣(  
)١٦٫١٧٦(  الحياةالتأمين على   )١١٫٣٢٦(  

  ------------------- ------------------ 
  )١٦٫٤٧١(  )١١٫٩٣٩(  
  ------------------ ------------------  

التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير 
  المكتسبة:

 
 

 ٢٫٨٦٤ ٥٫٢٥٨  التأمين على الحياة
  --------------- --------------- 

)٩٫٠٧٥( )١١٫٢١٣(  صافي المحول إلى احتياطي األقساط غير المكتسبة  
  --------------- --------------- 
    
  --------------- --------------- 

 ٧٫٠٤٣ ٥٫٩٦٨  المكتسبةقساط األصافي 
  ======= ======= 

  
   



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢١ 

  مطالبات التأمين  ١٤
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

  فترة الثالثة 
  أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠٢٠  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠١٩  

  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٥٫٣٩١ ٩٫٥٣٦  المطالبات المدفوعةإجمالي 
)٥٫٥٨١(  المطالبات المدفوعةحصة شركات إعادة التأمين من إجمالي   )١٫٢٢١(  

  ---------------- --------------- 
  ٤٫١٧٠ ٣٫٩٥٥ 
  ---------------- --------------- 
    

)١١٫٦٠(  التغير في احتياطي المطالبات القائمة  ٫٤١٨٤  
)٥٦٠( ٤٠  التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي المطالبات القائمة  

  ---------------- --------------- 
  )١١٫٥٦(  ٫٨٥٨٣  
  ---------------- --------------- 

)١٫٥٠١(  التغير في المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها  )١٫٠٤٧(  
التغير في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم 

)٩٨٣(  يتم اإلبالغ عنها  )٢٩٦(  
  ---------------- --------------- 
  )٢٫٤٨٤(  )٧٥١(  
  ---------------- --------------- 
    

)١١( ٥٨٣  التغير في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة  
)١٫٦٤٦( ١٫٨٦٠  التغير في االحتياطي الحسابي  

  ---------------- --------------- 
 ٥٫٦٢٠ ٢٫٣٥٤  صافي المطالبات المتكبدة

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

  صافي إيرادات االستثمار  ١٥
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

  فترة الثالثة 
  أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠٢٠  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠١٩  

  ألف درهم  ألف درهم  
      الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة

  ٥٨١ ٦١  إيرادات توزيعات األرباح
  ٧٣٠ ٦٣٨  إيرادات الفائدة

)٢٧(  مصروفات مرتبطة باالستثمارات  (١٠٥) 
  بالقيمة العادلة من خالل بيع موجودات مالية منالخسائر 

 األرباح أو الخسائر   
)٧(  - 

    
    ودائع ألجل

  ٥٨٩ ٤٦٦  إيرادات الفائدة
  --------------  -------------  
  ١٫٧٩٥ ١٫١٣١ 
  ======  ======  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٢ 

  المصروفات اإلدارية والعمومية  ١٦
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

  فترة الثالثة 
  أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠٢٠  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 ٣١في 
 ٢٠١٩مارس 

  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٢٫١١١ ٢٫٢٧٦  )١تكلفة الموظفين (
 ١٨ ١٢  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ٥٥٤ ٥٩٦  أتعاب قانونية ومهنية
 ١٠٩ ١٣  اإليجارمصروفات 

 ٣١ ٢٧  التسويق واإلعالن
 ٤٦ ٣٥  رحالت عمل وترفيه

 ٤٨ ٩٢  االستهالك
 ١١٠ ٢٠  اإلطفاء

٠٤٣  مصروفات أخرى  ٠٩٦  
  --------------  -------------  
  ١٣٫٤١  ٫٦٣٦٣  
  ======  ======  

  
  .)١٨(إيضاح تشتمل تكاليف الموظفين على بعض المبالغ المحملة من قبل طرف ذي عالقة   )١(

  
  خسارة السهم  ١٧

  
خسارة السهم األساسية من خالل قسمة خسائر الفترة المنسوبة لحاملي أسهم الملكية العادية في الشركة يتم احتساب 

  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
   

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

  لعدد األسهم العادية التي كان ليتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية.
  

  المستخدمة في حساب خسارة السهم:يوضح الجدول التالي بيانات الخسارة واألسهم 
  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

  فترة الثالثة 
  أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠٢٠  

ترة الثالثة ف
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠١٩  

      
)١٫٤١٦(  )ألف درهم( خسائر الفترة  )٨٥١(  

  ------------------  ---------------- 
 ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠  العادية (األسهم باآلالف)المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  -----------------  ---------------- 
)٠ .٠٠٧(  األساسية والمخففة (درهم) –خسارة السهم للفترة   )٠ .٠٠٤(  

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



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٣ 

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ١٨
  

تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة 
من قبلهم. تتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط بشكل أساسي الرئيسيين لدى الشركة والشركات المملوكة 

  هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
  

  :المرحلي الموجز ف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز الماليفيما يلي أرصدة األطرا
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      المستحق ألكسا الخليج:
  ١٫٦٢٤  ٨٢١  رواتب ومصروفات أخرى معاد تحميلها

  -------------  --------------  
      المستحق من أكسا الخليج

  ٩٫٠٠٧  ١٠٫٨١٨  )٧(إيضاح األعمال المفترضة 
  ---------------  -------------  

  ٢٦٨  ٢٦٨  )٧(إيضاح مطالبات التأمين الصحي 
  ---------------  -------------  

      بي بارتنرز يإالمستحق من أكسا 
  ١١٧  ٢٩٨  أخرى

  ------------- ------------ 
      لبنانالمستحق من أكسا 

  ١٫٢٧٧  ١٫٢٧٧  استرداد مطالبات 
  ------------- ------------- 

      كومباني سيرفيس كساأمن المستحق 
  ٣٧٧  ٤٠٩  أخرى

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

  فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:
 

 (غير مدققة) (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠٢٠ 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠١٩ 

 ألف درهم ألف درهم  
      عقود إعادة التأمين مع أكسا الخليج

  ١٦  -  المطالبات المستردة لقطاع التأمين الصحي -
    

    عقود إعادة التأمين مع أكسا لبنان
  )٢٩٥(  -  التأمين على الحياة األقساط المتنازل عنها لقطاع

      

      المصروفات المحملة من قبل أكسا الخليج على الشركة
  )٨٠٠(  )٢١٨(  )١() ١٦(إيضاح تكاليف االنتداب  -
  )٥(  -  مصروفات سفر واتصاالت -
  )٢(  -  تكاليف أخرى -

      

      األعمال المفترضة مع أكسا الخليج
  ٢٫٠٦٥  ١٫٦٥٥  األقساط المفترضة -
  )٥٢٧(  )٤٦١(  المدفوعةالمطالبات  -



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٤ 

  (تابع) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ١٨
  

  (تابع) فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠٢٠  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

مارس  ٣١في 
٢٠١٩  

  ألف درهم  درهم ألف  
      

     على الشركة كومباني سيرفيس كساأالمصروفات المحملة من قبل 
  -  )٣٢(  تكاليف أخرى -
      

      أخرى:
تكاليف االنتداب المحملة من قبل أكسا الهالل األخضر للتأمين على 

 - ٥١  أكسا أي أيه بارتنرز
)٢٣٢(  على الشركة المصروفات المحملة من قبل أكسا أي أيه بارتنرز  - 

   قبل المحولة من للموظفين تعويضات نهاية الخدمة
  لشركةعلى اأكسا الخليج 

 
٢١٧ 

 
- 

    
  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

  
    فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة: 

    
 ٣٧٤ ٤٢٢  تعويضات قصيرة األجل

  ------------  -------------  
 ١٢ ١٠  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

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

  االلتزامات واالرتباطات المحتملة  ١٩
  

  االلتزامات المحتملة
  

، لدى الشركة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بضمانات البنوك والضمانات األخرى وأمور ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
، وال ألف درهم) ٢٫٠٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٢٫٠٠٠أخرى تنشأ في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ 

 أن ينشأ عنها أي التزامات مادية. تتوقع الشركة
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٠
  

قياس القيم العادلة لكل من الموجودات  بالشركةتتطلب مجموعة من السياسات المحاسبية واإلفصاحات الخاصة 
  والمطلوبات المالية وغير المالية.

  
تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الهامة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة 

من طرف أخر مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير، تقوم اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم باستخدام معلومات 
، بحيث تستوفي هذه التقييمات متطلبات المعايير الدولية االستنتاجالحصول عليه من األطراف األخرى لدعم 

ي إطاره قيمة العادلة الذي يتم فإلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقياس ال
  تصنيف هذه التقييمات.

  
  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٥ 

  (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٠
  

معطيات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر  الشركةعند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم 
ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت 

  المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي:
  

  لوبات مطابقة.: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مط١المستوى  
  وهي عبارة عن معطيات ملحوظة  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى

  لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  غير  مدخالتة (: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظ٣المستوى

  ملحوظة).
  

في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في 
النظام المتدرج للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج 

  بالنسبة لعملية القياس بأكملها.  هامة مدخالت أدنى مستوىتكون فيه للقيمة العادلة الذي 
  

  الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
          بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ٣٫٧٢٣ - - ٣٫٧٢٣  أسهم مدرجة
 ٣٫٧٤٢ - - ٣٫٧٤٢  أدوات دين مدرجة

  ---------------- ---------------- ---------------- --------------  
  ٧٫٤٦٥ - - ٧٫٤٦٥ 
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------  

      بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ٣٠٨ - - ٣٠٨  أسهم مدرجة

 ٥٧٫٦٨٧ - - ٥٧٫٦٨٧  أدوات دين مدرجة
 ٢٫١١٦ ٢٫١١٦ - -  صندوق دين خاص

  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
  ٦٠٫١١١ ٢٫١١٦ - ٥٧٫٩٩٥ 
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
  ٦٧٫٥٧٦ ٢٫١١٦ - ٦٥٫٤٦٠ 
  ======= ======= ======= ======= 

      (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ٣٫٧٦٣ - - ٣٫٧٦٣  أسهم مدرجة
 ٤٫٧٦٨ - - ٤٫٧٦٨  أدوات دين مدرجة

  ---------------- ---------------- ---------------- --------------- 
  ٨٫٥٣١ - - ٨٫٥٣١ 
  ---------------- ---------------- ---------------- --------------- 

      بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ٤٣٢ - - ٤٣٢  أسهم مدرجة

 ٦١٫٣٥٨ - - ٦١٫٣٥٨  أدوات دين مدرجة
 ٢٫٢١٤ ٢٫٢١٤ - -  صندوق دين خاص

  ---------------- ---------------- --------------  --------------- 
  ٦٤٫٠٠٤ ٢٫٢١٤ - ٦١٫٧٩٠ 
  ---------------- ---------------- --------------  --------------- 
  ٧٢٫٥٣٥ ٢٫٢١٤ - ٧٠٫٣٢١ 
  ======= ======= ====== ======= 

  
  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٦ 

  (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٠
  

حتسابها من التي يتم ا فيما يتعلق باالستثمار في صندوق الدين، ترتكز القيم العادلة على صافي قيم الموجودات
لم تكن . ٣يكون تقييم صندوق الدين مؤهل كقياس للقيمة العادلة ضمن المستوى قبل مدراء الصندوق المعنيين. 
 العادلة، كما لم يكن هناك أي تحويالت إلى أو منلقياس القيمة  ٢والمستوى  ١هناك تحويالت بين المستوى 

ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات لقياس القيمة العادلة خالل الفترة. باستثناء ما ذكر أعاله،  ٣المستوى 
 المالية المعترف بها في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة. 

  
  معلومات حول القطاعات  ٢١

  
يتم تقسيم الشركة إلى وحدات أعمال وفقاً للمنتجات والخدمات الخاصة بها. لدى الشركة قطاعين  ألغراض إدارية،

  يتم إصدار تقارير بشأنها كما يلي:
  

 قطاع التأمين الصحي والذي يوفر تغطية طبية لحاملي وثائق التأمين؛ و -
 د.قطاع التأمين على الحياة والذي يوفر منتجات التأمين على الحياة ألجل محد -

  
  .٢٠١٩و  ٢٠٢٠لم يتم إجراء معامالت فيما بين القطاعات خالل 

  
  (غير مدققة): ٢٠٢٠مارس  ٣١حسب القطاع للفترة المنتهية في المرحلي الموجز فيما يلي بيان الدخل 

  
  اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمين الصحي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 ٢٥٫٧١٤ ٢٤٫٨٧٤ ٨٤٠  المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 
بما في ذلك احتياطي  التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

  المخاطر غير المنتهية
 

)٢٩٥(  )١٦٫١٧٦(  )١٦٫٤٧١(  
  ---------------- ---------------------- ------------------ 

 ٩٫٢٤٣ ٨٫٦٩٨ ٥٤٥  أقساط التأمين المكتسبة
     

)٨٫٥٣٣( -  المكتتبة التأمين من أقساط التأمينحصة شركات إعادة   )٨٫٥٣٣(  
  التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي 

 ٥٫٢٥٨ ٥٫٢٥٨ -  األقساط غير المكتسبة  
  ------------------ ------------------ ------------------ 
  - )٣٫٢٧٥(  )٣٫٢٧٥(  
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 ٥٫٩٦٨ ٥٫٤٢٣ ٥٤٥  المكتسبة صافي أقساط التأمين
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 ٢٤٢ ٢٤٢ -  المكتسبة عموالت إعادة التأمين
)٢٤(  االستحواذ على عقود التأمين تكاليف  )١٫٢٤٧(  )١٫٢٧١(  

  ------------------ ------------------ ------------------ 
)٢٤(  صافي العموالت المتكبدة  )١٫٠٠٥(  )١٫٠٢٩(  

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

 )٩٫٥٣٦( )٩٫١٦٣( )٣٧٣(  إجمالي المطالبات المدفوعة
 ١٫٦٠١ ١٫٤٧٤ ١٢٧  التغير في احتياطي المطالبات القائمة

 ١٫٥٠١ ١٫٥٠٩ )٨(  المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي التغير في 
 )١٫٨٦٠( )١٫٨٦٠( -  التغير في االحتياطي الحسابي

 )٥٨٣( )٥٦٦( )١٧(  غير المخصصة الخسائراحتياطي مصروفات تسوية التغير في 
  ------------------ ------------------ ------------------ 

)١٢٧(  إجمالي المطالبات المتكبدة  )٨٫٦٠٦(  )٧٨٫٨٧(  
  ------------------ ------------------ ------------------ 
     
     
     

 



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٧ 

  (تابع)القطاعات معلومات حول   ٢١
  

  (تابع) :(غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١حسب القطاع للفترة المنتهية في المرحلي الموجز فيما يلي بيان الدخل 
  

  اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمين الصحي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 ٥٫٥٨١ ٥٫٥٨١ -  حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
 )٤٠( )٣٠( )١٠(  القائمةالمطالبات التغير في حصة شركات إعادة التأمين من 
 المطالبات المتكبدة التي لمالتغير في حصة شركات إعادة التأمين من 

 ٩٨٣ ٩٨٣ -  يتم اإلبالغ عنها
  -----------------  ------------------  ------------------  

 )٢٫٣٥٣( )٢٫٠٧٢( )٢٨١(  صافي المطالبات المتكبدة
 )١٢٠( - )١٢٠(  أتعاب إدارة المطالبات

  -----------------  ------------------  ------------------  
 )٢٫٤٧٣( )٢٫٠٧٢( )٤٠١(  التأمينب المتعلقة مصروفاتالمطالبات والإجمالي 

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

 ٢٫٤٦٦ ٢٫٣٤٦ ١٢٠  صافي إيرادات التأمين
     

 ١٫١٣١ ١٫٠٢٨ ١٠٣  إيرادات االستثمارصافي 
 (١٫٤٤٣) (١٫٣١١) (١٣٢)  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

  --------------- ------------------ ------------------ 
  ٢٫١٥٤ ٢٫٠٦٣ ٩١ 
  -------------- ----------------- ----------------- 
     

 (٣٫٤١١) (٣٫١٦١) (٢٥٠)  اإلدارية والعمومية المصروفات 
     

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة عكس / (رصد) 
 (١٥٩) (١٦٤) ٥  وذمم التأمين المدينة التأمين من أقساط   
  ---------------- ------------------ ------------------ 

)٤١٥(  خسائر الفترة  (١٫٢٦٢) (١٫٤١٦) 
  ====== ======= ======= 

  
  :٢٠٢٠مارس  ٣١فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات على حسب القطاع كما في 

  
  اإلجمالي  غير مخصصة  التأمين على الحياة  التأمين الصحي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 ١٩٥٫٠٠٥ ١٣٫٧٨١ ١٧١٫٣٤٢ ٩٫٨٨٢  موجودات القطاع
  ----------------- ------------------ ------------------ -------------------- 

 ٧٩٫٣٥٩ ٦٫١٢٦ ٧١٫٢٧١ ١٫٩٦٢  مطلوبات القطاع
  ----------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

  
   



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٨ 

  (تابع)القطاعات معلومات حول   ٢١
  

  (غير مدققة): ٢٠١٩مارس  ٣١حسب القطاع للفترة المنتهية في المرحلي الموجز فيما يلي بيان الدخل 
  

  اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمين الصحي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 ٢١٫١٦٥ ١٩٫٦٠٩ ١٫٥٥٦  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
    بما في ذلك احتياطي  التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

 (١١٫٩٣٩) (١١٫٣٢٦) (٦١٣)  غير المنتهية المخاطر  
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 ٩٫٢٢٦ ٨٫٢٨٣ ٩٤٣  أقساط التأمين المكتسبةصافي 
     

 (٥٫٠٤٧) (٥٫٠٤٧) -  حصة شركات إعادة التأمين من أقساط التأمين
األقساط غير التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي 

  المكتسبة
 

- 
 

٢٫٨٦٤ 
 

٢٫٨٦٤ 
  ------------------ ------------------ ------------------ 
  - (٢٫١٨٣) (٢٫١٨٣) 
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 ٧٫٠٤٣ ٦٫١٠٠ ٩٤٣  صافي إيرادات أقساط التأمين
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 ١٤١ ١٤١ -  المكتسبة عموالت إعادة التأمين
 (١٫٠٨٩) (٩٩١) (٩٨)  االستحواذ على عقود التأمين تكاليف

  ------------------ ------------------ ------------------ 
 (٩٤٨) (٨٥٠) (٩٨)  صافي العموالت المتكبدة

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

 (٥٫٣٩١) (٤٫٩٢٢) (٤٦٩)  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٤٫٤١٨) (٤٫٤٨٢) ٦٤  التغير في احتياطي المطالبات القائمة

 ١٫٠٤٧ ١٫٠٤١ ٦  المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي التغير في 
 ١٫٦٤٦ ١٫٦٤٦ -  التغير في االحتياطي الحسابي

 ١١ ١٣ (٢)  غير المخصصة الخسائراحتياطي مصروفات تسوية التغير في 
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 (٧٫١٠٥) (٦٫٧٠٤) (٤٠١)  إجمالي المطالبات المتكبدة
  ------------------ ------------------ ------------------ 

     

 ١٫٢٢١ ١٫٢١٧ ٤  المطالبات المستردة من شركات إعادة التأمين
 ٥٦٠ ٦٦٦ (١٠٦)  القائمةالمطالبات التغير في حصة شركات إعادة التأمين من 
م المطالبات المتكبدة التي لالتغير في حصة شركات إعادة التأمين من 

 (٢٩٦) (٢٩٦) -  يتم اإلبالغ عنها
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 (٥٫٦٢٠) (٥٫١١٧) (٥٠٣)  صافي المطالبات المتكبدة
 (١٩٥) - (١٩٥)  أتعاب إدارة المطالبات

  ------------------ ------------------ ------------------ 
 (٥٫٨١٥) (٥٫١١٧) (٦٩٨)  التأمينب المتعلقة مصروفاتالمطالبات والإجمالي 

  ------------------ ------------------ ------------------ 
 ٢٨٠ ١٣٣ ١٤٧ صافي إيرادات التأمين

    
 ١٫٧٩٥ ١٫٧٧٥ ٢٠   إيرادات االستثمار صافي

 ٣٥٠ ٣١٤ ٣٦ صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
  -------------- ----------------- ---------------- 
  ٢٫٤٢٥ ٢٫٢٢٢ ٢٠٣ 
  --------------- ----------------- ------------------ 

 (٣٫٦٣٦) (٣٫٣٠٥) (٣٣١)  المصروفات اإلدارية والعمومية
     مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من أقساط عكس

 ٣٦٠ ٩٢ ٢٦٨  وذمم التأمين المدينة التأمين   
  ---------------- --------------- ---------------- 

 (٨٥١) (٩٩١) ١٤٠  الفترة )خسائرأرباح / (
  ======  ====== ====== 

  



  

  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
  

  المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
  

٢٩ 

  (تابع)القطاعات معلومات حول   ٢١
  

  :(مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات حسب القطاع كما في 
  

  
  التأمين الصحي

التأمين على 
  اإلجمالي  غير مخصصة  الحياة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   
          

 ١٧٩٫٥٦٣ ١١٫٧٣٣ ١٤٢٫٣٤١ ٢٥٫٤٨٩  موجودات القطاع
  -------------- ----------------- --------------- ---------------- 

 ٥٨٫٩٤٤ ٥٫٦٣٨ ٥١٫١٤٥ ٢٫١٦١  مطلوبات القطاع
  ------------- ---------------- -------------- ---------------- 
  

  قاط عامة ن  ٢٢
  

           من قبل مجلس اإلدارة بتاريخهذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة  ت الموافقة على إصدارتم
  . ٢٠٢٠مايو  ١٠
  




