
 

 

  

  

  

  

  

  دبــي الوطنيــة للتـــأميــن وإعـــادة التأمين ش.م.ع. شركة 

  اإلمــارات العربيــة المتحــدة  -دبــي 

  

   المعلوماتحول مراجعة   الحســابـات دقق تقـريــر مــ 

  لفترة الثالثة أشهر  المرحلية الموجزة المـاليـة

  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في 

  

  

  

  

  

  



  دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.   شركة
  القوائم المالية

  
 جدول المحتويات

  

صفحــة  
   
    

  ١  حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموجزة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
    

  ٢  قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة
    

  ٣  المرحلية الموجزةالربح أو الخسارة قائمة 
    

  ٤  المرحلية الموجزةاآلخر  قائمة الدخل الشامل
    

  ٥  المرحلية الموجزة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
    

  ٦  المرحلية الموجزة قائمة التدفقات النقدية
    

  ١٣-٧  المالية المرحلية الموجزة القوائمإيضاحات حول 
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  2020ايه ايه/مايو/1234اف جيه/المرجع: 

حول القوائم المالية المرحلية الموجزة  المستقل الحسابات مدقق تقرير

  إلى مساهمي دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. 
  اإلمارات العربية المتحدة، -دبي 

  مقدمة

 -دبي ، دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. لشركةالمرفقة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة بمراجعةقمنا 
  مارس  31كما في المرحلية الموجزة  المالي المركز") والتي تحتوي على قائمة الشركة(" اإلمارات العربية المتحدة

حقوق الملكية المرحلية وقائمة التغييرات في حلية الموجزة  اآلخر المر  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشاملو 2020
اإلدارة مسؤولة عن  في ذلك التاريخ. ان المنتهية الثالثة أشهر  النقدية المرحلية الموجزة لفترة اتوقائمة التدفقالموجزة 

ً هذه  وعرض إعداد  (التقارير المالية   34 ر المحاسبي الدولي رقمايلمعل المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا
ومسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس    ).IAS 34(  المرحلية)
  مراجعتنا. 

  نطاق المراجعة

مراجـعة المعلوـمات الـمالـية المرحلـية التي يقوم   2410لـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقاً للمـعايير اـلدولـية حول عملـيات المراجـعة 
تتضــمن مراجعة القوائم المالية المرحلية القيام باإلســتعالم بشــكل رئيســي من   .بها مدقق الحســابات المســتقل للشــركة

اســـبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. األشـــخاص المســـؤولين عن األمور المالية والمح
المراجعة بصــورة جوهرية تقل في نطاقها عن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإنها التمكننا من 

  نبدي رأي تدقيق.الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. ولذا فإننا ال 

  الخالصة

ا ـماـيدعوـنا إلى اإلعتـقاد بـعدم إـعداد المعلوـمات الـمالـية المرحلـية الموجزة المرفـقة  ا، ـفإـنه لم يتبين لـن اءاً على مراجعتـن بـن
  (التقارير المالية المرحلية). 34 ر المحاسبي الدوليايلمعبشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية وفقاً ل

  عن كرو ماك

 لد منيارد.خا

المؤسس و الشريك اإلداري 

 24قيد رقم :

 2020مايو  19





  دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. شركة
 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

٣  

  (غير مدققة)  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الربح أو الخسارة المرحلية الموجزة قائمة 
  بالدرهم اإلماراتي (باآلالف) 

 

  

فترة الثالثة أشهر    
 ٣١المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس 

فترة الثالثة أشهر    
  ٣١المنتهية في 

  ٢٠١٩مارس 

  (غير مدققة)    (غير مدققة) إيضـــاح  

       

 ٩٣٬٧٨٢  ٩٦٬٩١٣   أقساط التأمين   إجمالي

 (٦١٬٩٠٣)   (٦٤٬١٧٧)   حصة معيدي التأمين من االقساط

 ٣١٬٨٧٩  ٣٢٬٧٣٦   صافي األقساط  

 (١٬٩٣٦)  (٢٬٢٨٧)   إحتياطي األقساط الغير مكتسبة صافي المحول إلى

 ٢٩٬٩٤٣  ٣٠٬٤٤٩   صافي إيرادات األقساط 

 ٥٬٢٩٢  ٥٬١٩٤   مكتسبة عموالت 

 (١٠٬١٧٩)  (١١٬٢٩٥)   عموالت مدفوعة

 ١٢٥  ٣٠٥   أخرى

 ٢٥٬١٨١  ٢٤٬٦٥٣   إيرادات التأمين إجمالي

 ٤٩٬٩٣٥  ٥٦٬٣٦٥   التعويضات   إجمالي

 (٤١٬٧١٨)  (٤٥٬٦٧٩)   التأمين من االقساطحصة معيدي 

 ٨٬٢١٧  ١٠٬٦٨٦   صافي التعويضات المسددة 

 ٢٠٬٢٤٣  ٦٤٬٥١٨   مخصص مطالبات تحت التسوية ومخصصات فنية

  تحت التسوية حصة معيدي التأمين في التعويضات 
 (١٦٬٢٧٤)  (٦٣٬٠٣٦)   والمخصصات الفنية 

 ١٢٬١٨٦  ١٢٬١٦٨   المتكبدة صافى التعويضات 

 ١٢٬٩٩٥  ١٢٬٤٨٥   صافي إيرادات التأمين

 ١٨٬٣٨٥  ١٩٬١٧٦   بالصافي   - من أنشطة استثمارية إيرادات 

 ١٬٦٠٠  ١٬٧٦٣   بالصافي  - ستثمارات عقارية  إ من إيرادات

 ٣٢٬٩٨٠  ٣٣٬٤٢٤   اإليرادات إجمالي

 (٦٬٩٦٧)  (٦٬٧٥٠)   عموميةومصروفات إدارية 

 ٢٦٬٠١٣  ٢٦٬٦٧٦   للفترة ربح الصافي 

         

      نصيب السهم:

  ٠٫٢٣                   ٠٫٢٣                 ٩  األساسي والمخفف

  

  .المعلومات المالية المرحلية الموجزةتشكل اإليضاحات جزًء متمماً لهذه 
  . ١ورد تقرير مراجعة مدقق الحسابات في الصفحة رقم 

  



  دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. شركة
 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

٤  

  (غير مدققة) ٢٠٢٠ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في اآلخر المرحلية الموجزة  الشامل قائمة الدخل
  بالدرهم اإلماراتي (باآلالف) 

فترة الثالثة أشهر      
 ٣١المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس 

فترة الثالثة أشهر    
 ٣١المنتهية في 

  ٢٠١٩مارس 

  (غير مدققة)    (غير مدققة)    

          

 ٢٦٬٠١٣  ٢٦٬٦٧٤    للفترة ربح الصافي 

       اإليرادات الشاملة األخرى 
    بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر

أرباح غير محققة على األصول المالية بالقيمة العادلة من (خسارة) /    صافي
  خالل اإليرادات الشاملة األخرى

   

  

(١٥٥٬٠٨٩) 

   
٢٣٬٤٠٧ 

 ٤٩٬٤٢٠  (١٢٨٬٤١٥)    للفترة الدخل الشامل (الخسارة) / إجمالي 

  

  .المعلومات المالية المرحلية الموجزةتشكل اإليضاحات جزًء متمماً لهذه 
  . ١ورد تقرير مراجعة مدقق الحسابات في الصفحة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. شركة
 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

  

٥  

  (غير مدققة)  ٢٠٢٠ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية الموجزة  المساهمينفي حقوق  اتقائمة التغير
  بالدرهم اإلماراتي (باآلالف) 

  .المعلومات المالية المرحلية الموجزةتشكل اإليضاحات جزًء متمماً لهذه 
. ١ورد تقرير مراجعة مدقق الحسابات في الصفحة رقم 

  

  رأس 
 المال 

إحتياطي  
 قانوني 

إحتياطي  
 إلزامي

  إحتياطي  
 عام

إحتياطى القيمة 
لألصول العادلة 

قيمة المالية بال
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
  األخرى

  أرباح 
 رحلةم

  إجمالي
حقوق 

 المساهمين
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
         

 ٥٤١٬٠٤٥ ٦٣٬٨١٠ ٩٥٬١١٠ ١٨٠٬٠٠٠ ٢٨٬٨٧٥ ٥٧٬٧٥٠ ١١٥٬٥٠٠  (مدققة) ٢٠١٩ يناير ١الرصيد كما في 
 ٢٦٬٠١٣ ٢٦٬٠١٣ - - - - -  الربح للفترة

محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من الغير (الخسارة) صافي 
  اإليرادات الشاملة األخرى خالل

- - - - ٢٣٬٤٠٧ - ٢٣٬٤٠٧ 

 ٤٩٬٤٢٠ ٢٦٬٠١٣ ٢٣٬٤٠٧ - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى
 - ٢٨٬٨٧٥ - - (٢٨٬٨٧٥) - -  احتياطي إلزامي إلى ارباح مرحلةتحويل من 

 (٨٦٬٦٢٥) (٨٦٬٦٢٥) - - - - -   توزيعات أرباح
 ٥٠٣٬٨٤٠ ٣٢٬٠٧٣ ١١٨٬٥١٧ ١٨٠٬٠٠٠ - ٥٧٬٧٥٠ ١١٥٬٥٠٠   (غير مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد كما في 

         
         

 ٥٦٩٬٤٤٣ ٥٨٬٣٣٦ ١٥٧٬٨٥٧  ١٨٠٬٠٠٠ -  ٥٧٬٧٥٠  ١١٥٬٥٠٠  (مدققة) ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 
  ٢٦٬٦٧٤  ٢٦٬٦٧٤   - - - -  الربح للفترة

 محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الغير   خسارة)(  صافي

 (١٥٥٬٠٨٩) - (١٥٥٬٠٨٩) - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى
 (١٢٨٬٤١٥) ٢٦٬٦٧٤ (١٥٥٬٠٨٩) - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى

 (٤٠٬٤٢٥) (٤٠٬٤٢٥)  - - - -   توزيعات أرباح
 ٤٠٠٬٦٠٣ ٤٤٬٥٨٥ ٢٬٧٦٨  ١٨٠٬٠٠٠ -  ٥٧٬٧٥٠  ١١٥٬٥٠٠  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد كما في 

           



  دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. شركة
 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

  

٦  

  (غير مدققة)  ٢٠٢٠ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية الموجزة  قائمـة التدفقات النقدية
  بالدرهم اإلماراتي (باآلالف) 

    

فترة الثالثة أشهر  
 ٣١المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس 

فترة الثالثة أشهر   
  ٣١المنتهية في 

  ٢٠١٩مارس 
  (غير مدققة)     (غير مدققة)     

         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢٦٬٠١٣  ٢٦٬٦٧٤   لعامل  الربحصافي 
      :على تسويات

 ٣٠٠  ٢٥٢   مخصص نهاية الخدمة للموظفين 

 ٧٧  ٧٥   إهالك ممتلكات ومعدات 

 ٤٦٠  ٤٦٢   استثمارات عقارية إهالك 

 (١٨٬٣٨٥)  (١٩٬١٧٦)   صافي   -إيرادات من إستثمارات 
 (١٬٦٠٠)  (١٬٧٦٣)   إيرادات من إستثمارات عقارية 

 ٦٬٨٦٥  ٦٬٥٢٤  في رأس المال العامل اتريقبل التغي ةالتشغيلاألرباح 
      زيادة / (انخفاض) في أصول متداولة 

 (١٬٠٤٩)  ١٬٠٤٧   مدينو تأمينات  
 (٢٢٬٨٦٨)  (٦٤٬٧٦٤)                أصول عقود معيدي التأمين 

 (٨٬٩٧٧)   (١٢٬٢٥٥)                المستحقون اآلخرون
      الزيادة / (النقصان) في المطلوبات المتداولة 

 ٢٨٬٧٧٢    ٦٨٬٥٣٢                 التزامات عقود التأمين 
 ١٠٬١٧٣   ٥٬١٣٣                  دائنو تأمينات

 (٤٬٤٩٠)  (٥٬٥٧٢)                 أرصدة دائنة اخرى 
 (١٢٬٥٠٥)  (٩٬٦٦٢)                 مستحق من / إلى أطراف ذات عالقة - صافي

 (٤٬٠٧٩)  (١١٬٠١٧)               األنشطة التشغيلية  (المستخدمة في) النقديةصافي 
 (٧٨)  (٧٨)   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 ) ٤٬١٥٧(  ) ١١٬٠٩٥(   صافي النقد (المستخدم في) النشاط التشغيلي

     األنشطة اإلستثمارية التدفقات النقدية من
 (٤١)  (٦٤)   شراء ممتلكات ومعدات 
 ١٨٬٣٨٥  ١٩٬١٧٦   صافي  -إيرادات من إستثمارات 

 ١٬٦٠٠  ١٬٧٦٣   إيرادات من إستثمارات عقارية 
 ١٩٬٩٤٤  ٢٠٬٨٧٥  الناتجة من األنشطة اإلستثمارية صافي النقدية

      يالتمويل النشاطالتدفقات النقدية من 
 -   (٤٠٬٤٢٥)               توزيعات أرباح مدفوعة 

 -  (٤٠٬٤٢٥)  يالتمويل النشاط (المستخدمة في)النقدية صافي 
      

 ١٥٬٧٨٧  (٣٠٬٦٤٥)   في النقدية وما في حكمها (انخفاض) / زيادةصافي 
 ١٤٢٬٥٤٤  ١١٣٬٩٣١   الفترة النقدية وما في حكمها في بداية 

 ١٥٨٬٣٣١  ٨٣٬٢٨٦   الفترةالنقدية وما في حكمها في نهاية 
  النقدية وما في حكمها

 ٦١٬٠٧٥   ٣٧٬٤٧٢                 في الصندوق النقدية أرصدة بنكية و
 ٩٧٬٢٥٦   ٤٥٬٨١٤                 ودائع قصيرة األجل 

                 ١٥٨٬٣٣١   ٨٣٬٢٨٦ 
  . المعلومات المالية المرحلية الموجزةتشكل اإليضاحات جزًء متمماً لهذه  

  .١ورد تقرير مراجعة مدقق الحسابات في الصفحة رقم 



  دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. شركة
 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

  (غير مدققة)  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 
  بالدرهم اإلماراتي (باآلالف) 

  

  

٧  

  النشاط والشكل القانوني -١

 إمارة ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست في دبي.،  ش.م.ع التأمين إعادةدبي الوطنية للتأمين و  شركة ١-١
  أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. .١٩٩٢يناير   ٦بتاريخ  اإلمارات العربية المتحدة – دبي

وذلك وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم   أنواعهالتأمين بجميع  إعادةكافة أعمال التأمين ومرخصة لممارسة الشركة   ٢-١
شركات  الخاص بلدولة اإلمارات العربية المتحدة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين    ٢٠٠٧لسنة    )٦(

  .ووكالء التأمين

اإلمارات    -   دبي،  ١٨٠٦، ص.ب  شارع بورسعيد   ،طنية للتـأميـنالو  يببناية دب  ٩و  ٧الطابق  هو  عنوان الشركة المسجل    ٣-١
 العربية المتحدة.

  أساس اإلعداد  -٢
  أساس اإلعداد  ١-٢

"إعداد  ٣٤ الموحدة طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم المعلومات المالية المرحلية الموجزةتم إعداد هذه   
للشركة وتم ) وهي العملة التشغيلية AEDالتقارير المؤقتة" وتم عرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (

  .تقريبها إلى أقرب ألف
  

، ما عدا إعهادة تقييم بعض  الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.  المالية المرحلية الموجزة  القوائمتم إعداد هذه    
  األدوات المالية.

  
الموحدة   المعلومات المالية المرحلية الموجزةهذه  السياسات المحاسبية وطرق اإلحتساب التي تم تبنيها في إعداد    

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١تتوافق مع تلك المستخدمة في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
  

تلك المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة  جميع نواحي أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية تتوافق مع   
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المدققة للسنة المنتهية في 

    
الموحدة ال تشمل جميع البيانات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة   المعلومات المالية المرحلية الموجزةهذه   

ديسمبر   ٣١السنوية الكاملة ويجب أن تقرأ باإلقتران مع القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
٢٠١٩.  

  
للنتيجة الموحدة    ٢٠٢٠  مارس  ٣١أشهر المنتهية في    الثالثةليس من الضروري أن تشير النتيجة الموحدة لفترة    

  .٢٠٢٠ديسمبر   ٣١التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 
    
من اإلدارة القيام بإتخاذ القرارات والتقديرات  يتطلب الموحدة  المعلومات المالية المرحلية الموجزةإعداد هذه   

واإلفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك على قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات  
  والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

    
القرارات الهامة المتخذة من قبل اإلدارة لتطبيق كانت  المعلومات المالية المرحلية الموجزةعند إعداد هذه   

السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقديرات الغير مؤكدة هي نفسها المطبقة على القوائم المالية المدققة 
  . ٢٠١٩ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 
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٨  

  السياسات المحاسبية الهامة   -٣
تتوافق مع تلك المستخدمة في   المعلومات المالية المرحلية الموجزةد السياسات المحاسبية المستخدمة في إعدا

بعض التعديالت على المعايير المحاسبية   .٢٠١٩ديسمبر  ٣١إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١والتحسينات السنوية، كما تم االفصاح عنها في أحدث القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

  .المعلومات المالية المرحلية الموجزةتنطبق على الشركة ولكن ليس لها تأثير جوهري على هذه 

  

  تطبيق السياسة المحاسبية عند الهامة  والقرارات المحاسبيةالتقديرات 

مبالغ األصول وااللتزامات المدرجة في التقرير   تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات والتي يمكن أن تؤثر على
امل األخرى،  خالل السنة المالية القادمة. يتم تقييم التقديرات والقرارات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة والعو

  والتي تتضمن توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً للظروف. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير. 

  مخصص المطالبات المستحقة والمخصصات الفنية
  

التأمين هي من أكثر التقديرات  ان تقدير االلتزامات النهائية (سواء الفنية أو المستحقة) الناتجة عن مطالبات عقود  
المحاسبية أهمية التي تقوم بها الشركة. تتم مراجعة هذه التقديرات وتحديثها باستمرار، وتنعكس التسويات الناتجة 

في المعلومات المالية المرحلية الموجزة. تعتمد هذه العملية على االفتراض األساسي القائم  عن هذه المراجعة
ً لتأثير التطورات الحالية واالتجاهات المحتملة (بما في ذلك الحسابات  على الخبرة السابقة،  بعد تحديثها وفقا

  اإلكتوارية)، وهو أساس مناسب لتوقع األحداث المستقبلية.
  

  الغير مدرجة  األوراق المالية

قيمة  صافي وألرباح ا مضاعفات إلى على أساس الشركةمدرجة من قبل الألوراق المالية غير القيمة العادلة ل تحديد تم 
وعوامل خصم معينة   وذلك باستخدام بيانات سوقية يمكن رصدها من شركات عامة مماثلة قابلة للمقارنةاألصول 

وبيانات مالية غير قابلة للرصد للشركات غير العامة المستثمر فيها. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تم ذكر  
  . من البيانات المالية المرحلية الموجزة ٦استخدام التقديرات في ايضاح رقم   المزيد من المعلومات حول

  

  المشكوك في تحصيلها مخصص الديون

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وذلك باستخدام عدة عوامل لضمان عدم المبالغة في ذمم التأمين  
ويستند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لجميع العمالء على مجموعة المدينة بسبب عدم امكانية تحصيلها. 

للظروف المالية للعميل    مدينة، التقييم االئتماني المستمرمتنوعة من العوامل، بما في ذلك الجودة الشاملة وتقادم الزمم ال
والضمانات المطلوبة للعمالء في ظروف معينة. وباإلضافة لذلك، يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات الفردية  

  عندما تصبح الشركة على علم بعجز العميل على الوفاء بالتزاماته المالية.
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٩  

  ودائع قانونية -٤
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

 ١٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠  بنك محلي   لدىودائع مودعة 
  ١٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠ 

  
زارة االقتصاد وديعة مرهونة لصالح و ، اإلمارات العربية المتحدةمودعة في بنك محلي بدبيالقانونية الائع تمثل الود 

  عملياتتنظيم  و  التأمين  إنشاء هيئة  بشأن  ٢٠٠٧  لسنة  )  ٦من القانون اإلتحادي رقم (  )٤٢رقم (  ، وفقاً للمادةخطيطوالت
  . خطيطبشأن شركات ووسطاء التأمين. ال يمكن سحب هذه الودائع دون أخذ موافقة مسبقة من وزارة اإلقتصاد والت  التأمين

  

  إستثمارات عقارية -٥

 
  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  ماليةال صولاأل -٦

إلى ثالثة مستويات من التسلسل  المرحلية الموجزةقائمة المركز المالي بالقيمة العادلة في المقاسة المالية  األصوليتم تجميع 
الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد هذه المجموعات على أساس أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة  

  العادلة، على النحو التالي:

  لألصول المتماثلةاألسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة  - ١المستوى . 
  والتي ال تستند على بيانات السوق الملحوظة (مدخالت غير قابلة   اإللتزاماتأو  لألصولالمدخالت  :٣المستوى

 للرصد).

  تم تصنيف القيم العادلة لألصول المالية إلى هذه المستويات الثالث على النحو التالي: 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ١المستوى     
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     
          (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١

 ٢٨٠٬٦٢٨ -  ٢٨٠٬٦٢٨     (أ)  اإلستثمارات في األوراق المالية المدرجة 
 ٦٦٬٨٨٣ ٦٦٬٨٨٣   (ب)   اإلستثمارات في األوراق المالية غير مدرجة 

                -    ٣٤٧٬٥١١ ٦٦٬٨٨٣ 

          (مدققة)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

       
 ٤٣٥٬٧١٧ - ٤٣٥٬٧١٧  (أ)  اإلستثمارات في األوراق المالية المدرجة 

 ٦٦٬٨٨٣ ٦٦٬٨٨٣ -  (ب)   اإلستثمارات في األوراق المالية غير مدرجة 
 ٥٠٢٬٦٠٠ ٦٦٬٨٨٣ ٤٣٥٬٧١٧    صافي القيمة العادلة 

  

 . الشركة لمصلحة ومنفعةوذلك  األطراف ذات العالقة قبل محتفظ بها منغير المدرجة  األوراق المالية نإ *

  (أ) تم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار التداول في تاريخ التقرير. 

  

    
 ١٠٥٬٧٢١ ١٠٥٬٧٢١  الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 (٣١٬٦٦٩) (٣٢٬١٣١)  اهالك تراكمي للفترة / السنة 
 ٧٤٬٠٥٢ ٧٣٬٥٩٠  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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١٠  

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (تابع)  ألصول الماليةا  -٦

  ٣١كما في (  ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في لشركات ثالث  مدرجةالغير إستثمارات في األوراق المالية الشركة  تمتلك (ب) 
  ألرباحا  طريقة مضاعفةعلى    بناءً من قبل مقيم مستقل  إلستثمارات  هذه االقيمة العادلة ل  تقدير تم  : ثالث شركات)  ٢٠١٩ديسمبر  

المعلومات  وبعضعوامل خصم معينة و المماثلة العامة  لشركاتالمتاحة ل السوق معلومات استخدم ب وصافي قيمة األصول
غير القابلة للرصد المالية لقد تم استخراج المعلومات . بهامر ثمستالة عامالغير شركات ال عنقابلة للرصد الغير المالية 

لسنة المنتهية في  لالمستخدمة في تحديد القيمة العادلة لهذه األوراق المالية غير تامتداولة من آخر بياناتها المالية المدققة المتاحة  
    .٢٠١٨ديسمبر  ٣١

المستثمر فيها كما   الشركاتفي حال كانت المعلومات عن  قد تكون مختلفة المتداولةأن هذه األوراق المالية غير  اإلدارةعتقد ت
من تسلسل القيمة  ٣هذه تحت المستوى  غير المتداولة األوراق المالية تقع جميع. متاحة لإلستخدام ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

   .ى أنه جوهريهذا التقدير عل اعتبارالعادلة، لذلك، تم 

  األطراف ذات العالقةمعامالت  -٧
تقوم الشركة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تندرج تحت مسمى أطراف ذات عالقة وفقاً لمعيار  

"معامالت أطراف ذات عالقة". تشمل األطراف ذات العالقة المنشآت ذات الملكية المشتركة و/أو  ٢٤المحاسبة الدولي رقم 
  ومسؤولي اإلدارة الرئيسيين. دارة والرقابة المشتركة وشركائهماإل
  

المقدمة من / إلى األطراف ذات العالقة وكذلك المصروفات،   /تقرر اإلدارة شروط وأحكام المعامالت والخدمات المستلمة 
  إن وجدت.
  

  المستحق من أطراف ذات عالقة  )أ
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  مشتركة)  إدارة ورقابة(تحت 

  (مدققة)  (غير مدققة)  

 ٤٬٢٣٥ ٣٬٧٧٤  دايموند ليز ش.ذ.م.م 
 ٧٬٨٥١ ٧٬٢٠١  مسرح الحبتور ذ.م.م 

 ١٬٨٥٤ ١٬٤٢٣  شركة دبي لإلستثمار الوطني  
 ٩٩٠ ٩٩٠  فندق نورث ذ.م.م

 ٨٬٥٤٠ ١٨٬٨٠١  مجموعة الحبتور  أخرى من شركات 
  ٢٣٬٤٧٠ ٣٢٬١٨٩ 

  

  األطراف ذات العالقة    معامالت مع)  ب

  :أدناهالتي تمت مع األطراف ذات العالقة مبينة  الجوهرية المعامالت طبيعة

  
 

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 ٢٠٬٦١٥ ١٤٬٦٨٤  أقساط مكتتبة 
 ٣٬٠٨٧ ٢٬٥٣١  مطالبات مدفوعة
 ٦٬٣٤٣ ٣٬٨١٢  وخارجها   /  تصليحات بالوكالة

 ٧٥٠ ٨٤٦  مدفوعةعموالت 
    

    اإلدارة العليا  موظفي مكافآت) ج

 ١٬٠٨٨ ١٬٠٧٠  مكافآت قصيرة االجل -
 ٢٨٦ ١١٦  مكافآت نهاية الخدمة -
  ١٬٣٧٤ ١٬١٨٦ 
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١١  

  هامية وما في حكدالنق -٨

      

 ١١٣٬٩٣١ ٨٣٬٢٨٦  البنوكفي نقدية بالصندوق وال

  ١١٣٬٩٣١ ٨٣٬٢٨٦ 

  % ٢٫٩٥  - %  ١٫٧٥  ما بينسنوية تتراوح  فائدة  ب وك محلية  بن  فيأشهر)    ١٢  -   ٣(البنوك ودائع قصيرة االجل  تتضمن النقدية ب 
  .في السنة ) %٢٫٩٥ -% ١٫٧٥: ٢٠١٩(

  من ربح العام  نصيب السهم  -٩
  ٢٠١٩ مارس ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  

  مدققة)غير ( (غير مدققة)  

      

  ٢٦٬٠١٣  ٢٦٬٦٧٤  ) إماراتي (درهم للفترةصافي ربح 

    
 ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠  ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

    
  (بالدرهم):    ربحية السهم

 ٠٫٢٣ ٠٫٢٣  األساسي والمخفف  
  

 ال تمتلك الشركة أية أسهم مخففة محتملة، ووفقاً لذلك، فإن أرباح السهم المخففة تساوي األرباح األساسية للسهم الواحد.
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١٢  

  التحليل القطاعي - ١٠

  .ستثمار كتتاب واإل: اإلعمل رئيسيين وهما قسمينتمارس الشركة  

  .االستثمار العقاري واألصول المالية يضم ستثماراتقطاع اإل. والتأمين على الحياة العام التأمين الى كتتاب قطاع اإل يصنف
  استثمارية.  حصةالتأمين على الحياة يغطي فترة مدتها اثنا عشر شهراً وال يتضمن أي 

مارس   ٣١لفترة الثالث أشهر المنتهية في  
  (غير مدققة)  ٢٠٢٠

مارس   ٣١لفترة الثالث أشهر المنتهية في  
  (غير مدققة)  ٢٠١٩

 االجمالياالستثمارات االكتتاب  االجمالي االستثمارات االكتتاب 
 ١١٥٬٢٣١ ٢١٬٤٤٩ ٩٣٬٧٨٢  ١١٩٬٢١٥ ٢٢٬٣٠٢ ٩٦٬٩١٣ القطاع ايرادات

        

 نتائج القطاع 
١٢٬٤٨٥ 

 
٢٠٬٩٣٩ 

 
٣٣٬٤٢٤ 

 
١٢٬٩٩٥  

 
١٩٬٩٨٥  

 
٣٢٬٩٨٠  

 
             

             غير مخصصة
 - - (٦٬٧٥٠) - - (٦٬٩٦٧) 

 ٢٦٬٠١٣   ٢٦٬٦٧٤    صافي الربح للفترة 

  

مارس   ٣١المنتهية في لفترة الثالث أشهر  
  (غير مدققة)  ٢٠٢٠

مارس   ٣١لفترة الثالث أشهر المنتهية في  
  (غير مدققة)  ٢٠١٩

 االجمالياالستثمارات االكتتاب  االجمالي االستثمارات االكتتاب 
 ٩٥٦٬٦٦٩ ٥٧٦٬٦٥٢ ٣٨٠٬٠١٧  ٨٨٥٬٧٩٨  ٤٢١٬١٠١  ٤٦٤٬٦٩٧ القطاع أصول

       
 ١٢٣٬٩٣١ -  -  ٩٣٬٢٨٦ - - أصول غير مخصصة

 ١٬٠٨٠٬٦٠٠   ٩٧٩٬٠٨٤   إجمالي األصول
       

 ٥١١٬١٥٧ ٥٬٤١٨ ٥٠٥٬٧٣٩  ٥٧٨٬٤٨١  ٦٬٤٣٨  ٥٧٢٬٠٤٣  القطاع  إجمالي إلتزامات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. شركة
 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

  (غير مدققة)  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 
  بالدرهم اإلماراتي (باآلالف) 

  

  

١٣  

  يةعرضإللتزامات الفعلية والا - ١١

  ). مليون درهم  ٠٫١٧٥: ٢٠١٩ديسمبر   ٣١مليون درهم (  ٠٫١٧٥ضمانات بمبلغ في السياق المعتاد لألعمال، 

إن الشركة وفي سياق األعمال الطبيعي معرضة للدعاوى القضائية. وعلى الرغم من أن النتيجة النهائية لهذه القضايا  
تقديرات  أفضل  تغطية كافة اإللتزامات التي قد تنتج وذلك بناًء على  لغير محدد حتى اآلن، فقد تم تكوين إحتياطي كافي  

  اإلدارة. 

 

  مقترحة   توزيعات أرباح - ١٢

من  ٪٣٥وتمثل درهم للسهم)  ٠٫٣٥(  درهم إماراتي مليون ٤٠٫٤٢٥ بقيمة اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح
مارس   ٨ ، وقد تم إعتماد ذلك في إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ٢٠١٩ديسمبر  ٣١رأس المال المدفوع كما في 

  .٢٠٢٠مارس  ٢٥وتم التوزيع في  ٢٠٢٠

  

 أحداث تؤثر على العمليات - ١٣
 في إحداث آثار مالية واقتصادية كبيرة في جميع أنحاء العالم على جميع الصناعات ١٩-Covid تسبب تفشي جائحة
 وقطاعات االقتصاد  .نفذت الهيئة بشكل استباقي  خطة استمرارية العمل وخطط العمل عن بعد  لتقليل انقطاع األعمال
 من خالل توفير  خدمة في  الوقت المناسب وبدون توقف  لجميع العمالء والشركاء  التجاريين .ونتيجة لذلك ، ال يتوقع
 الكيان تأثيًرا  كبيًرا على إجمالي  األقساط المكتتبة  في  الفترات  الالحقة .ال  تتوقع  الهيئة أي  تأثير  كبير فيما  يتعلق بوضع
Covid-بسبب انخفاض مستويات االحتفاظ بها وإعادة التأمين التي يتم وضعها مع شركات إعادة التأمين المصنفة ١٩ 
 عالميًا من  الفئة "أ ."تستمر الهيئة في الحفاظ  على مركز  سيولة قوي وهوامش مالءة مالية  قوية  تظل أعلى بكثير  من
 ً  المتطلبات المطلوبة .تشتمل المحفظة االستثمارية للكيان على مراكز طويلة تتخذها الشركات الكبيرة والمستقرة ماليا
 والتي تولد  أرباح نقدية سنوية  متسقة .تم استالم جميع  توزيعات األرباح  المعلنة من قبل الشركات المستثمر فيها كما

ً  من قبل الهيئة     .في تاريخ التقرير الحقا




