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 الخسائر المرحلي الموجز  وأ بيان األرباح 
 )غير مدققة(   يونيو 30 في المنتهيةفترة لل

 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.  جزءاً  27إلى  10ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . 3 و  2إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحتين 
 

  
الثالثة  فترة 

ــ أش   هر  ـــــــ
فترة الثالثة  
 أشـــــــــهر  

  فترة الستة
ــ أش   هر  ـــــــ

فترة الستة  
 أشـــــــــهر  

 المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في   
  2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
      

 31.671 33.895 5.957 8.402 17 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ( 10.577) ( 11.987) ( 2.044) ( 2.372) 17 حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي األقساط 

  ------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 21.094 21.908 3.913 6.030  صافي أقساط التأمين 

 متضمناً   غير المكتسبة األقساطاحتياطي  التغير في صافي 
 ( 7.336) ( 6.453) 3.877 3.258  احتياطي المخاطر غير المنتهية   
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 13.758 15.455 7.790 9.288 17 المكتسبة  أقساط التأمينصافي  
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 525 606 283 309  المكتسبة  عموالت إعادة التأمين
 ( 2.402) ( 1.697) ( 1.131) ( 926)  االستحواذ على عقود التأمينمصروفات 

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 ( 1.877) ( 1.091) ( 848) ( 617)  صافي العموالت المتكبدة 

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 ( 13.230) ( 16.604) ( 3.694) ( 7.207) 17 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 6.947 6.152 1.366 2.466 17 المطالبات المدفوعة  من إجمالي  التأمينإعادة شركات حصة 
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 

 ( 6.283) ( 10.452) ( 2.328) ( 4.741)  صافي المطالبات المدفوعة 
 162 1.692 ( 1.439) ( 1.429) 17 التغير في احتياطي المطالبات القائمة 

 ( 264) ( 584) ( 224) 356 17 القائمة إعادة التأمين من المطالبات شركات حصة  التغير في احتياطي 
 2.856 1.790 1.355 379 17 المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها التغير في احتياطي  

 المطالبات  التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي 
 المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها   

17 

(199 ) (1.127 ) 114 (144 ) 
 ( 509) 235 74 - 17 غير المخصصة  الخسائراحتياطي مصروفات تسوية التغير في  

 ( 2.318) ( 4.798) ( 458) ( 2.256) 17 التغير في االحتياطي الحسابي 
  --------------------- --------------------- -------------------- ------------------- 

 ( 6.500) ( 12.003) ( 4.147) ( 7.890) 17 مطالبات المتكبدة ال صافي  
 ( 129) ( 140) ( 9) ( 36)  أتعاب إدارة المطالبات 

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 ( 6.629) ( 12.143) ( 4.156) ( 7.926)  التأمين ب المتعلقة مصروفاتالمطالبات وال إجمالي 

  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 5.252 2.221 2.786 745  صافي إيرادات التأمين

      

 2.512 1.914 1.381 1.061 11 صافي  - إيرادات االستثمارات 
 صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة  

 ( 1.171) 841 272 312  األرباح أو الخسائر من خالل   
لموجودات المالية بالقيمة العادلة من  ل رصد خسائر االئتمان المتوقعة
 ( 4) - ( 4) -  خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 4 - 4 -  إيرادات أخرى 
  --------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
  2.118 4.439 4.976 6.593 

 ( 6.285) ( 6.023) ( 2.874) ( 2.780) 12 المصروفات اإلدارية والعمومية 
 قساط وأرصدة أل خسائر االئتمان المتوقعةمخصص   عكس

 209 630 368 237  التأمين المدينة    
  -------------------- ------------------- --------------------- ------------------- 

 517 ( 417) 1.933 ( 425)  الفترة أرباح )خسائر( / 
   ========  ========  ========  ======== 

 0 .003 ( 0 .002) 0 .010 ( 0 .002) 13 األساسية والمخفضة )درهم( –السهم للفترة )خسارة( / ربحية 
   ========  ========  ========  ======== 
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 المرحلي الموجز األخرى اإليرادات الشاملة األرباح أو الخسائر وبيان 
 )غير مدققة(   يونيو 30المنتهية في لفترة ل
 

 
 المرحلية الموجزة.  المعلومات الماليةال يتجزأ من هذه  جزءاً  27إلى  10ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 . 3  و 2الصفحتين المرحلية الموجزة مدرج على  المعلومات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة  

  
الثالثة  فترة 

ــ أش   هر  ـــــــ
فترة الثالثة  
 أشـــــــــهر  

  فترة الستة
ــ أش   هر  ـــــــ

فترة الستة  
 أشـــــــــهر  

 المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في   

  2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم   
      

 517 ( 417) 1.933 ( 425)  الفترة   أرباح)خسائر( / 
      

      اإليرادات الشاملة األخرى 
      

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

 حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  في استثمارات 
 (284) 101 ( 61) 19  صافي التغير في القيمة العادلة  – اإليرادات الشاملة األخرى   
      

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

استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  
 (325) ( 317) 3.009 245  صافي التغير في القيمة العادلة   –األخرى 

  ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 (609) ( 216) 2.948 264  الشاملة األخرى للفترة ( الخسائر ) /  اإليرادات 

  ---------------- ---------------- --------------- --------------- 
 ( 92) ( 633) 4.881 ( 161)  للفترة  الشاملة اإليرادات ( / الخسائر ) إجمالي 

   =======  =======  == =====  ======= 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين المرحلي الموجز 
   يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل
    

 رأس المال  
 االحتياطي  
 القانوني 

 احتياطي 
 آخر

احتياطي مخاطر 
 إعادة التأمين

 الخسائر 
 المتراكمة

 احتياطي 
 اإلجمالي القيمة العادلة 

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

 120.619 200 (80.973) - 1.372 20 200.000 )مدققة(  2020يناير  1في 

        

        : إجمالي اإليرادات الشاملة
 517 - 517 -  - - الفترة أرباح

 (609) (609) - - - - - الشاملة األخرى للفترة الخسائر

  -----------------  ---------------  ---------------  --------------  -----------------  --------------  ---------------- 
 ( 92) (609) 517 - - - - الشاملة للفترة    (الخسائراإليرادات / )إجمالي 

  -----------------  ---------------  ---------------  ---------------  -----------------  ---------------  ---------------- 
 120.527 (409) (80.456) - 1.372 20 200.000 )غير مدققة( 2020 يونيو 30في 

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

        
 124.587 1.922 ( 79.023) 71 1.372 245 200.000 )مدققة(   2021يناير  1في 

        

        إجمالي اإليرادات الشاملة: 

 ( 417) - ( 417) - - - - الفترة خسائر

 ( 216) ( 216) - - - - - الشاملة األخرى للفترة الخسائر

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

 ( 633) ( 216) ( 417) - - - - الشاملة للفترة   إجمالي الخسائر

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

 - - ( 60) 60 - - - المحول من األرباح المحتجزة إلى احتياطي مخاطر إعادة التأمين

  -----------------  -----------------  -- ------------   ---------------  -----------------  ---------------  ---------------- 
 123.954 1.706 ( 79.500) 131 1.372 245 200.000 مدققة()غير  2021 يونيو 30في 

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

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.  جزءاً  27إلى  10ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
 )غير مدققة(   يونيو 30 المنتهية فيفترة لل
 
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
    
 517 ( 417)  الفترة  أرباح( / خسائر )
    

    تعديالت لـ:
 184 168 12 االستهالك  
 40 33 12 اإلطفاء 

 57 146 11 إطفاء سندات 
 )أرباح( / خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة  

 1.171 ( 841)  من خالل األرباح أو الخسائر    
 ( 209) ( 630) 6 قساط وذمم التأمين المدينةلأل خسائر االئتمان المتوقعةعكس مخصص 
 8 5 11 استثمارات الخسائر من بيع 

 رصد خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
  اإليرادات الشاملة األخرى   

 
- 4 

 117 113  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 ( 2.253) ( 1.687)  إيرادات الفائدة 

 ( 324) ( 378) 11 إيرادات توزيعات األرباح 
  ----------------- --------------- 
  (3.488 ) (688 ) 
    

    في: اتالتغير
 ( 1.433) ( 587)  تكاليف االستحواذ المؤجلة

 ( 2.298) ( 379)  التأمين المدينةذمم 
ً الذمم المدينة   ( 470) ( 261)  األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما

 10.983 12.034  مطلوبات عقود التأمين 
 ( 3.430) ( 4.030)  التأمينموجودات عقود إعادة 

 182 241  عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة
 6.799 ( 1.806)  المستحق من أطراف ذات عالقة 

 ( 572) ( 2.011)  المستحق لطرف ذي عالقة 
 1.530 1.342  ذمم التأمين الدائنة واالستحقاقات األخرى

  --------------- --------------- 
 10.603 1.055  الناتج من األنشطة التشغيليةالنقد 
 (56) ( 14)  لموظفينل المدفوعة  تعويضات نهاية الخدمة  
  --------------- --------------- 

 10.547 1.041  العملياتصافي التدفقات النقدية الناتجة من 
  ---------------- ---------------- 
 

 
 ع(ــابــ)ت                                                                                                                            
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 )تابع(  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
 )غير مدققة( يونيو 30المنتهية في فترة لل
    
  2021 2020 
درهمألف  إيضاح   ألف درهم  

    االستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 (8) ( 35)  للممتلكات والمعداتإضافات 

 39.568 ( 33.352)  ألجلودائع  )إيداع( / متحصالت من استحقاق
 (23) ( 8.280)  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
    متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 300 11.925  الشاملة األخرى    
 ( 377) ( 3.964)  األرباح أو الخسائرشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  متحصالت من بيع 
 - 3.671    األرباح أو الخسائر  

 324 378  توزيعات األرباح المستلمة 
 1.998 1.691  الفائدة المستلمة

  -------------------- ----------------- 
 41.782 ( 27.966)  األنشطة االستثمارية  الناتج من )المستخدم في( / صافي النقد

  ------------------- ----------------- 
 52.329 ( 26.925)  الزيادة في النقد وما يعادله )النقص( / صافي

 16.546 53.061  يناير 1النقد وما يعادله في  
  ----------------- ----------------- 

 68.875 26.136 8 يونيو 30في كما النقد وما يعادله 

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

 المعامالت غير النقدية
 

 فيما يلي المعامالت األساسية غير النقدية: 
 
ألف درهم    261البالغة    تم إضافة خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (1)

 احتياطي القيمة العادلة.  إلى ألف درهم( 609:  2020يونيو  30)
)إيضاح    من طرف ذي عالقة  (ألف درهم  217:  2020  يونيو  30)  ال شيء  بمبلغتحويل تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  تم   (2)

14)  . 
 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.  جزءاً  27إلى  10ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . 3  و 2الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على 
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 واألنشطة نوني الوضع القا )أ(1
 

تم تسجيل وتأسيس أكسا الهالل األخضر للتأمين ش.م.ع )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي، 
( لسنة  6وفقاً ألحكام القانون االتحادي رقم ) تم تسجيل الشركة    . 2008يوليو    26بتاريخ    اإلمارات العربية المتحدة

بشأن الشركات   2015( لسنة  2وتخضع ألحكام القانون االتحادي رقم )  بشأن شركات ووكالء التأمين  2007
  2014( لسنة  25وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )  2015يوليو    1اعتباراً من  التجارية الذي أصبح نافذاً  

ليمات بشأن التع  2019( لسنة  23بشأن اللوائح المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )
، كما أن الشركة مسجلة في سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين بدولة اإلمارات  المنظمة لعمليات إعادة التأمين

التأمين  وتقديم حلول التأمين الصحي    فيلشركة  ل  يتمثل النشاط الرئيسي  (.83العربية المتحدة تحت سجل رقم )
   . على الحياة

 
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.63323ص.ب  إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو

 

 مبدأ االستمرارية  )ب(1
 

:  2020ديسمبر    31)درهم    ألف  79.500  بمبلغخسائر متراكمة    لدى الشركة  كان  ،2021  يونيو  30كما في  
يتوقف سريان افتراضات مبدأ االستمرارية على العمليات المستقبلية وقدرة الشركة على  .  ألف درهم(  79.023

  30تحقيق تدفقات نقدية كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. لدى الشركة أرصدة نقدية كافية كما في  
نتاج تدفقات نقدية كافية. إن  ، كما تشير الخطط المستقبلية إلى قدرة الشركة على تحقيق أرباح وإ2021  يونيو

أعضاء مجلس إدارة الشركة على يقين بأن الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، وستواصل 
هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة على أساس  عملياتها. وعليه، تم إعداد  ل  جوهري  أعمالها بدون تقليص

 .االستمراريةمبدأ 
 

 الخسائر المتراكمة  )ج(  1
 

للشركة مبلغ  2021  يونيو  30كما في   المتراكمة  الخسائر  بلغت  :  2020ديسمبر    31)ألف درهم    79.500، 
. فيما يلي  ٪(39 .51:  2020ديسمبر    31)٪ من رأسمال الشركة  39 .75وهو ما يمثل    ألف درهم(  79.023

 المتراكمة: تحليل لهذه الخسائر 
 

  28.438فيما يتعلق بشركة الهالل األخضر للتأمين بمبلغ    2014ديسمبر    31خسائر متراكمة مرحلة كما في   •
 ؛ 2015في سنة  ش.م.ع  ألف درهم قبل تأسيس شركة أكسا الهالل األخضر للتأمين

والمنسوبة بصورة   2015ديسمبر    31ألف درهم خالل السنة المنتهية في    15.444تكبد صافي خسائر بمبلغ   •
ألف درهم والتي تمت مقاصتها من خالل فائض التأمين وإيرادات    20.852رئيسية إلى المصروفات البالغة  

تم تعديل الخسائر   ،لكألف درهم على التوالي. عالوة على ذ   776ألف درهم و  4.632  البالغةاالستثمار  
 لمصروفات المتكبدة عند تحويل سندات إلى رأسمال للشركة؛ مقابل األف درهم  68المتراكمة بمبلغ 

والمنسوبة بصورة   2016ديسمبر    31ألف درهم خالل السنة المنتهية في    13.910تكبد صافي خسائر بمبلغ   •
فائض التأمين وإيرادات    مقابلألف درهم والتي تمت مقاصتها    21.220رئيسية إلى المصروفات البالغة  

 ألف درهم على التوالي؛   3.697ألف درهم و  3.613االستثمار بمبلغ 

والمنسوبة بصورة   2017ديسمبر    31ألف درهم خالل السنة المنتهية في    18.904ائر بمبلغ  تكبد صافي خس •
 ألف درهم؛  15.352رئيسية إلى الخسائر من إنهاء عقود تأمين على الحياة والمدخرات بمبلغ 

والمنسوبة بصورة   2018ديسمبر    31ألف درهم خالل السنة المنتهية في    2.205تكبد صافي خسائر بمبلغ   •
فائض التأمين وإيرادات    مقابلألف درهم والتي تمت مقاصتها    15.434يسية إلى المصروفات البالغة  رئ

 ألف درهم على التوالي.    5.372ألف درهم و  7.857االستثمار بمبلغ 

ديسمبر   31عالوة على ذلك تمت إعادة بيان المبالغ الخاصة برصيد الخسائر المتراكمة للسنة المنتهية في   •
من المعايير الدولية إلعداد   9نتيجة لتطبيق المعيار رقم ألف درهم  2.150تم تخفيضها بمبلغ حيث  2018
 ؛ "األدوات المالية" ير المالية التقار
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 )تابع(  الخسائر المتراكمة )ج(  1
 

بقيمة   • المنتهية في    162صافي أرباح  السنة  ويرجع ذلك بصورة   2019ديسمبر    31ألف درهم كما في 
 كيمة التي تم إتباعها خالل السنة؛ رئيسية إلى إجراءات التأمين الح 

والتي ترجع بصورة رئيسية إلى   2020  ديسمبر  31المنتهية في    السنةألف عن    2.246بمبلغ    أرباحصافي   •
 ؛ ولمعظم أعمالهاوتحسن نسبة الخسائر   الجيد هامش التأمين

المتكبدة   والتي ترجع بصورة رئيسيةدرهم  ألف    417بمبلغ    خسائرصافي   • المطالبات  إلى ارتفاع صافي 
 .   2021يونيو  30المستلمة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 باتباع اإلجراءات التصحيحية التالية لتقليل خسائرها المتراكمة:قامت الشركة 

 

 كامل؛بال توجهها االستراتيجيوقامت بتعديل  2018رئيس تنفيذي جديد خالل سنة   قامت الشركة بتعيين •

مقارنة   جوهري، والتي انخفضت بشكل  العمومية واإلداريةتم اتخاذ خطوات لمراقبة وخفض المصروفات   •
 ؛الميزانيةفي  المقدرة  مصروفاتالبالسنوات السابقة كما أنها أقل من 

قامت اإلدارة باتباع أدوات مختلفة فيما يتعلق بالتسعير والنظم الرقابية والتي تم بموجبها مراقبة األعمال عن   •
 على الفور إذا لزم األمر؛  ةتصحيحيرة شهرية مع اتخاذ إجراءات كثب بصو

فري • وذلك من خالل تغير هيكل  العمل  لتحقيق   واستحداثتقنية  د  رإضافة موا  ق  استراتيجي  مدير  منصب 
 ؛ المزيد من اإليرادات

 تم تطبيق منهجية تأمين جديدة من قبل اإلدارة لتحسين جودة أعمال التأمين المكتتبة؛ •

 االنتقاء في أعمال التأمين الصحي بعد دراسة جيدة؛  •

نظراً ألنه قطاع العمل المربح ومن المرجح أن يشهد نمواً في  التأمين على الحياةالنمو المتسارع في أعمال  •
  المستقبل؛ 

 ؛ وولدى هذا المنتج فرصة جيدة للنمو ركة مؤخراً منتج الحماية الفرديةأطلقت الش •

ستواصل الشركة اكتشاف المزيد من مجاالت األعمال  نظراً النخفاض أعمال التأمين على الحياة في الدولة،   •
 األخرى لتنويع مصادر اإليرادات.

 

 أساس اإلعداد  2
 
 بيان التوافق   أ()

 
رقم   الدولي  المحاسبي  للمعيار  وفقاً  الموجزة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  المالية  ”  34تم  التقارير 

. وبالتالي، ال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية “المرحلية
  2020ديسمبر    31وللسنة المنتهية في  كما في  قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة    ويتعينالكاملة،  

  يونيو   30المنتهية في    فترة الستة أشهرإن نتائج    رير المالية. التي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقا
 . 2021ديسمبر  31في  التي ستنتهيبالضرورة مؤشر لنتائج السنة  تمثلال  2021

 
  2015لسنة    2الذي يعدل بعض أحكام القانون االتحادي رقم    2020لسنة    26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

. إن  2021يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ في    2020سبتمبر    27الصادر في  بشأن الشركات التجارية  
الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وسيتم تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول  

 التعديالت حيز التنفيذ.
 
 أساس القياس  ب( )

 
بالقيمة   الموجودات الماليةالتكلفة التاريخية باستثناء    على أساسالمرحلية الموجزة    المعلومات الماليةتم إعداد هذه  

 .  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية والموجودات العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
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 )تابع( أساس اإلعداد  2
 

 العملة الرسمية وعملة إعداد التقارير  )ج(
 

  يلدرهم اإلماراتي“(، وهارهم 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 ي ذكر خالف ذلك. 
 

 استخدام التقديرات واألحكام   )د( 
 

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

 
واالفتراضات   التقديرات  بهاتتم مراجعة  االعتراف  ةمستمر  بصورة  المرتبطة  يتم  التقديرات    على   ت بالتعديال. 

إن األحكام  تتأثر بتلك التعديالت.  مستقبلية    فترة  أي  فيو  اتالتقديرتعديل    يتم خاللهافترة التي  الحاسبية في  الم
لعدم اليقين في  والمصادر الرئيسية    للشركة الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية  

 . 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  األخيرة التقديرات هي نفسها الواردة في البيانات المالية السنوية

 
 السياسات المحاسبية الهامة  )أ(3

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

 .  2020ديسمبر  31وللسنة المنتهية في البيانات المالية للشركة كما في 
 

 بعد  يتم تفعيلها ولم المعايير الصادرة  )ب(3
 
،  2021يناير    1على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  والتعديالت على المعايير  المعايير الجديدة    سري مجموعة منت

عند إعداد    بشكل مسبقويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ؛ إال أن الشركة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة  
 .المرحلية الموجزة المالية المعلوماتهذه 
 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين"  17المعيار رقم 
 

التقارير التي تبدأ في أو بعد  إعداد  فترات  على  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    17يسري المعيار رقم  
، وتعتبر أرقام المقارنة مطلوبة. ي سمح بالتطبيق المبكر شريطة قيام المنشأة بتطبيق المعيار رقم  2023يناير    1
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في أو   15ية والمعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المال 9

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة. تخطط   17قبل التاريخ الذي ستقوم فيه بتطبيق المعيار رقم  
 وتقوم حالياً بتقييم التأثير المتوقع. النفاذالمعيار في تاريخ  هذا لتطبيق الشركة
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 )تابع( بعد   يتم تفعيلها ولم المعايير الصادرة  )ب(3
 

 معايير أخرى 
 

  للشركة على البيانات المالية  جوهريالمعدلة التي ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير المعايير الجديدة وفيما يلي 
 : عندما يتم تفعيلها

 
 تاريخ النفاذ  المعايير أو التعديالت الجديدة 

  
رقم   الدولي  المحاسبي  المعيار  على  والمعدات:    –  16التعديالت  واآلالت  الممتلكات 

  المحددالمتحصالت قبل االستخدام 
 2022يناير  1

المحاسب التعديالت على  ال  تنفيذتكلفة    -بالتزامات    المثقلةالعقود    -  37  رقم  الدوليي  معيار 
  العقد

 2022يناير  1

المالية    3المعيار رقم  التعديالت على   التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  إطار   مرجع  –من 
 المفاهيم 

 2022يناير  1

 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة   –  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 
 الشاملة األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  4
 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 
 يونيو  30

2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

   السندات المدرجة:
 19.314 15.503 تجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 8.552 12.065 حكومية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ----------------  --------- ------ 
 27.568 27.866 
  ----------------  --------------- 

   الصكوك المدرجة: 
 11.394 11.322 تجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 31.818 28.319 حكومية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ---------- -----   --------------- 
 39.641 43.212 
  --------- ------   --------------- 

   أدوات حقوق الملكية المدرجة:
 630 764 أسهم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 2.101 1.824 صندوق دين خاص غير إماراتي 
  - --------------   --- ------------ 
 69.797 73.809 
  =======  ======= 
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 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات   5
 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 
 يونيو  30

2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 4.802 3.964 أسهم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 3.707 5.679 أدوات دين تجارية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  --- -----------   ------ ------- 
 9.643 8.509 
  = =====   == ==== 

 

 وذمم التأمين المدينة التأمين أقساط  6
 )مدققة( )غير مدققة(  

 
 يونيو  30

2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 6.985 6.978 المستحق من حاملي وثائق التأمين
 - 386 المستحق من شركات إعادة التأمين  

  --------------  -------------- 
 7.364 6.985 
   

  التأمين قساطأل خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص ناقصاً 
 وذمم التأمين المدينة   

 
(906 ) 

 
(1.536 ) 

  ----------------  ---------------- 
 6.458 5.449 
  =======  ======= 
 

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

 )مدققة( )غير مدققة(  

 
 يونيو  30

2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 1.819 1.536 السنة  / في بداية الفترة

( 630) السنة  /  خالل الفترةتم عكسه مخصص   (209 )  

  --- ------------   -------------- 
.6101 906 السنة  / في نهاية الفترة  

  =======  ====== 
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 الودائع النظامية  7
 

بشأن شركات ووكالء التأمين، تحتفظ الشركة بودائع مصرفية    2007لسنة    6وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم  
كضمان مقابل رخصة التأمين على األشخاص    ألف درهم(  4.000:  2020ديسمبر    31)ألف درهم    4.000بقيمة  

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

 
  ٪ 0 .40إلى    ٪0 .19يتم االحتفاظ بالودائع النظامية لدى بنوك تجارية محلية، وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من  

 .سنوياً( ٪1 .70إلى  ٪0  .70:  2020ديسمبر  31)سنوياً 
 

 النقد وما يعادله  8
 

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

 
 يونيو  30

2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 4.000 4.000 ( 7)إيضاح  ودائع نظامية

 59.454 51.460 ودائع ألجل

 11.715 26.136 ودائع تحت الطلب ونقد

  ----------------  ---------------- 
 75.169 81.596 األرصدة المصرفية والنقد 

 )4.000(  )4.000(  النظامية: الودائع ناقصاً 
 ثالثة  صلية األ هافترات استحقاق ألجل تكون: ودائع ناقصاً 
 أشهر أو أكثر    

 

 )51.460(  )18.108( 
  ---------------- --   ---------------- --  

 53.061 26.136 النقد وما يعادله

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

إلى    ٪0 .40المصرفية لمعدل فائدة فعلي يتراوح من    ألجل والودائع  ، تخضع الودائع2021  يونيو  30كما في  
. يتم االحتفاظ بكافة األرصدة المصرفية والودائع  سنوياً(  ٪1 .23إلى    ٪0 .70:  2020ديسمبر    31)سنوياً    1٪  .23

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. محلية لدى بنوك
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 التأمين مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة  9
 

 : 2020ديسمبر  31و 2021 يونيو 30فيما يلي مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين حسب قطاع العمل كما في 
 
 )مدققة(  2020  )غير مدققة(  2021 
 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
 6.793 6.452 341  16.687 15.959 728 إجمالي احتياطيات األقساط غير المكتسبة 

 8.395 8.093 302  6.703 6.350 353 إجمالي احتياطي المطالبات القائمة 
 4.249 4.069 180  2.459 2.381 78 المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها احتياطي 

 1.159 1.077 82  2.218 2.062 156 احتياطي المخاطر غير المنتهية 
 21.073 21.073 -  25.871 25.871 - االحتياطي الحسابي 

 711 638 73  476 412 64 احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 
  ----------------  ----------------  ----------------   ----------------  --- ----------------  - ---------------- 
 1.379 53.035 54.414  978 41.402 42.380 
  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 

        : موجودات عقود إعادة التأمين
 1.449 1.449 -  5.949 5.949 - إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة حصة شركات 

 1.532 1.528 4  948 948 - حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي إجمالي المطالبات القائمة 
 1.109 1.109 -  1.223 1.223 - حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها 

  - - ---------------   ----------------  ----------------   ----------------  ----------------  ---------------- 
 - 8.120 8.120  4 4.086 4.090 
  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 

        : الصافي
 5.344 5.003 341  10.738 10.010 728 المكتسبة احتياطي األقساط غير 

 6.863 6.565 298  5.755 5.402 353 احتياطي المطالبات القائمة 
 3.140 2.960 180  1.236 1.158 78 احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها 

 1.159 1.077 82  2.218 2.062 156 احتياطي المخاطر غير المنتهية 
 21.073 21.073 -  25.871 25.871 - االحتياطي الحسابي 

 711 638 73  476 412 64 احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 
  ----------------  ----------------  ----------------   ----------------  ----------------  - - --------------- 
 1.379 44.915 46.294  974 37.316 38.290 
  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 

 



 

 ش.م.ع  كسا الهالل األخضر للتأمينأ
 

 المرحلية الموجزة  المعلومات الماليةإيضاحات حول 
 

17 

 ذمم التأمين الدائنة واالستحقاقات األخرى 10
 )مدققة( )غير مدققة(  

 
  يونيو 30

2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 - 841 المستحق لشركات إعادة التأمين
 - 1.835 أطراف ذات عالقة   –المستحق لشركات إعادة التأمين  

 3.210 2.957 العموالت مستحقة الدفع 
 352 395 المستحق لحاملي وثائق التأمين 

 ً  300 332 األقساط المستلمة مقدما
 4.001 2.221 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى

  ----------------  ------ - -------- 
 8.581 7.863 
  =======  ======= 

 
 فيما يلي التوزيع الجغرافي لذمم التأمين الدائنة واالستحقاقات األخرى:  (1)
 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 
  يونيو 30

2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف درهم  درهمألف  

   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 3.210 2.957 العموالت مستحقة الدفع 

 352 395 المستحق لحاملي وثائق التأمين 
 ً  300 332 األقساط المستلمة مقدما

 4.001 2.221 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى
  --------------  --------------- 
 5.905 7.863 
  ---------------  - -------------  

   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 - 841 شركات إعادة التأمينالمستحق ل

 - 1.835 أطراف ذات عالقة   –المستحق لشركات إعادة التأمين  
  --- -----------   ---------------- 
 2.676 7.863 
  =======  ======= 
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 صافي إيرادات االستثمار  11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والعموميةالمصروفات اإلدارية  12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
محملة    ألف درهم(  703:  2020يونيو    30)ألف درهم    742مصروفات بقيمة  تشتمل تكاليف الموظفين على   (1)

 . (14)إيضاح  عالقة  اتف ذ اطرأمن 
 
 
 
 
 

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

 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2021 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2020 

فترة الستة 
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2021 

 فترة الستة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2020 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 324 378 263 304 الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة
 1.391 1.515 753 746 إيرادات توزيعات األرباح 

 (57) ( 146) (30) ( 79) إيرادات الفائدة 
 (8) ( 5) (1) - إطفاء سندات
     بيع استثماراتخسائر من 

     
     ودائع ألجل

 862 172 396 90 إيرادات الفائدة 
  ----------------  ---------------  ----------------  --------------- 
 1.061 1.381 1.914 2.512 
  =======  =======  =======  ======= 

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

 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2021 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2020 

فترة الستة 
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2021 

 فترة الستة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2020 

 ألف درهم  ألف درهم درهم ألف  ألف درهم 
     

 4.403 4.182 2.127 2.093 ( 1تكلفة الموظفين )
 42 - 30 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 767 863 171 232 أتعاب قانونية ومهنية
 27 22 14 12 اإليجارمصروفات 

 55 48 28 43 التسويق واإلعالن
 40 64 5 32 رحالت عمل وترفيه

 184 168 92 84 االستهالك 
 40 33 20 16 اإلطفاء 

 727 643 387 268 مصروفات أخرى 
  --------------  ---------------  ---------------  -------------- 
 2.780 2.874 6.023 6.285 
  ======  =======  =======  ====== 
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 السهم  يةربح / (خسارة) 13
 

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

  
الفترة المنسوبة لحاملي أسهم    (خسائر/ )  أرباحمن خالل قسمة    المخفضة السهم    ربحية ( /  خسارة)يتم احتساب  

السهم    ربحية( /  خسارة)الملكية العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم الحتساب  
العادية   ليتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم  التي كان  العادية  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  األساسية، زائداً 

 إلى أسهم عادية.  المخفضةالمحتملة 
 

 السهم: ربحية( / خسارة)واألسهم المستخدمة في حساب  األرباحيوضح الجدول التالي بيانات 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  14
 

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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2021 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2020 

فترة الستة 
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2021 

 فترة الستة  
أشهر المنتهية  

يونيو   30في 
2020 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     
 517 ( 417) 1.933 ( 425) (ألف درهم) الفترة ( / أرباحخسائر)
  --------------  ---------------  ---------------  -------------- 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  
 200.000 200.000 200.000 200.000 )األسهم باآلالف(   
  ---------- - -----  ---------------  ---------------  --------------- 
األساسية  – السهم للفترة  ة( / ربحيةخسار)

 0  .003 ( 0 .002) 0  .010 ( 0 .002) )درهم(  والمخفضة
  --------------  ---------------  ---------------  -------------- 
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 )تابع(  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 14
 

 : المرحلي الموجز األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي مع رصدةاألفيما يلي 
 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر 31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   أكسا الخليج منالمستحق 
 7.570 8.941 المفترضة األعمال   -
 268 268 مطالبات التأمين الصحي   -

   لبنانالمستحق من أكسا 
 7 7 استرداد مطالبات   -

   أكسا ماكسيس  منالمستحق 
 - 435 ، كجزء من الذمم المدينة األخرى أخرى  -

   ُعمان -)ش.م.ب.م(  الخليج()للتأمين المستحق من أكسا 
 11 11 الذمم المدينة األخرى ، كجزء من أخرى  -
  ----------------  ---------------- 

 7.856 9.662 إجمالي المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
  =======  ======= 
   

   أكسا أي أيه بارتنرز المستحق إلى 
 - 32 أخرى    -

   أكسا سيرفيس كومبانيإلى المستحق 
 593 624 الذمم المدينة األخرى ، كجزء من أخرى  -

   أكسا الخليج إلى المستحق 
 775 93 رواتب ومصروفات أخرى معاد تحميلها   -

   أكسا ماكسيسالمستحق إلى 
 1.392 - أخرى   -
  ----------------  ---------------- 

 2.760 749 إجمالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
  =======  ======= 
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 )تابع(  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 14
 

 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: 
 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  

 

 فترة الستة أشهر
 30المنتهية في 

2021 يونيو  

  فترة الستة أشهر
  30المنتهية في 

2020 يونيو  
درهم ألف  ألف درهم   

   أكسا ماكسيسعقود إعادة التأمين مع 
 ( 4.136) ( 5.059) التأمين على الحياة  لقطاع المسندة التأمين أقساط  -
 - 3.100 التأمين على الحياة  لقطاع مطالبات مستردة  -
   

   المصروفات المحملة من قبل أكسا الخليج على الشركة
 ( 373) ( 472) (( 1)12)إيضاح تكاليف االنتداب  -
 - ( 154) ( (1)12)إيضاح  مصروفات سفر واتصاالت -
 - ( 54) ( (1)12)إيضاح  تكاليف أخرى -

   

   األعمال المفترضة مع أكسا الخليج
 2.734 5.900 األقساط المفترضة  -
 ( 1.049) ( 1.381) المطالبات المدفوعة  -

 
   على الشركة أكسا سيرفيس كومبانيالمصروفات المحملة من قبل 

 (53) - ( (1)12)إيضاح  تكاليف أخرى -
 - ( 30) ((1)12)إيضاح تكاليف صيانة برامج  -
   

   أخرى: 
 المصروفات المحملة من قبل أكسا أي أيه بارتنرز على  

 ( (1)12)إيضاح   الشركة  
 
(32 ) 

 
(277 ) 

 أكسا الخليج  المحولة من للموظفين تعويضات نهاية الخدمة
 لشركة إلى ا 

 
- 

 
217 

 42 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
   

   تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين: 
   

   فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة:
   

 754 763 تعويضات قصيرة األجل 
   

 19 19 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
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 المحتملةااللتزامات واالرتباطات  15
 

 االلتزامات المحتملة 
 

  2.000:  2020ديسمبر    31)ألف درهم    2.000بمبلغ  محتملة    التزامات، لدى الشركة  2021  يونيو  30كما في  
وليس وضمانات أخرى وأمور أخرى تنشأ في سياق األعمال االعتيادية    بنكيةفيما يتعلق بضمانات    ألف درهم(
 أن ينشأ عنها أي التزامات مادية. من المتوقع

 
 االرتباطات 

 

النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها في تاريخ بيان لم يتم رصد مخصص لها   والتيالمالي    المركز  بلغت 
   .(ألف درهم 79: 2019ديسمبر  31)ألف درهم   324

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

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  

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

إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة الذي يتم في إطاره  
 تصنيف هذه التقييمات. 

 

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

 المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: 
 

 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.1المستوى  •

المستوى  2المستوى   • ضمن  المدرجة  األسعار  بخالف  مدخالت  ملحوظة   1:  معطيات  عن  عبارة  وهي 
 لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

غير   مدخالت: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )3  المستوى •
 ملحوظة(.

 

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

 الشركة باالعتراف  بالنسبة لعملية القياس بأكملها. تقوم  هامة  تكون فيه مدخالت أدنى مستوىللقيمة العادلة الذي  
 بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير.
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 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

 المقاسة بالقيمة العادلة  المالية الموجودات
 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم )غير مدققة( 2021يونيو  30في 
    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 5.679 - 5.679 أسهم مدرجة   

 3.964 - 3.964 أدوات دين مدرجة   

  ----------------  ----------------  ---------------- 
 9.643 - 9.643 

  ----------------  ----------------  --------------- 
    بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 764 - 764 أسهم مدرجة   

 67.209 - 67.209 أدوات دين مدرجة   

 1.824 1.824 - صندوق دين خاص   

  ----------------  ----------------  ---------------- 
 67.973 1.824 69.797 

  ----------------  ----------------  ---------------- 
 77.616 1.824 79.440 

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

    )مدققة( 2020ديسمبر  31في 
    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 4.802 - 4.802 أسهم مدرجة   

 3.707 - 3.707 أدوات دين مدرجة   

  ---------------  ---------------  -------------- 
 8.509 - 8.509 

  ---------------  ----------------  --------------- 
    اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل 

 630 - 630 أسهم مدرجة   

 71.078 - 71.078 أدوات دين مدرجة   

 2.101 2.101 - صندوق دين خاص   

  ----------------  --------------  --------------- 
 71.708 2.101 73.809 

  ----------------  --------------  --------------- 
 80.217 2.101 82.318 

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

التي يتم احتسابها من   فيما يتعلق باالستثمار في صندوق الدين، ترتكز القيم العادلة على صافي قيم الموجودات
لم تكن  .  3يكون تقييم صندوق الدين مؤهل كقياس للقيمة العادلة ضمن المستوى  قبل مدراء الصندوق المعنيين.  
المستوى   لم   2والمستوى    1هناك تحويالت بين  العادلة، كما  القيمة  إلى أو من  تلقياس  كن هناك أي تحويالت 

الدفترية للموجودات ترى اإلدارة أن القيم  لقياس القيمة العادلة خالل الفترة. باستثناء ما ذكر أعاله،    3المستوى  
   المالية المعترف بها في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة.

 

 معلومات حول القطاعات  17
 

ألغراض إدارية، يتم تقسيم الشركة إلى وحدات أعمال وفقاً للمنتجات والخدمات الخاصة بها. لدى الشركة قطاعين  
 يتم إصدار تقارير بشأنها كما يلي:

 
 التأمين الصحي والذي يوفر تغطية طبية لحاملي وثائق التأمين؛ وقطاع  -
 قطاع التأمين على الحياة والذي يوفر منتجات التأمين على الحياة ألجل محدد.  -
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 )تابع(معلومات حول القطاعات  17
 

 . 2020و   2021لم يتم إجراء معامالت فيما بين القطاعات خالل 
 

 )غير مدققة(: 2021 يونيو 30حسب القطاع للفترة المنتهية في  المرحلي الموجز فيما يلي بيان الدخل  
 

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

 33.895 32.735 1.160 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
المكتسبة بما في ذلك احتياطي المخاطر غير التغير في احتياطي األقساط غير 

( 462) المنتهية   (10.491 )  (10.953 )  
 ---------------- ---------------------- ------------------ 

 22.942 22.244 698 أقساط التأمين المكتسبة 
    

( 11.987) - حصة شركات إعادة التأمين من أقساط التأمين المكتتبة   (11.987 )  
 التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي  

 4.500 4.500 - األقساط غير المكتسبة   
 ------------------ ------------------ ------------------ 
 - (7.487 )  (7.487 )  
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 15.455 14.757 698 التأمين المكتسبة صافي أقساط 
 ------------------ ------------------ ------------------ 
    

 606 606 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة 
( 23) تكاليف االستحواذ على عقود التأمين  (1.674 )  (1.697 )  

 ---------------- ------------------ ------------------ 
( 23) صافي العموالت المتكبدة   (1.068 )  (1.091 )  

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

 ( 16.604) ( 16.269) ( 335) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 1.692 1.743 ( 51) التغير في احتياطي المطالبات القائمة

 1.790 1.687 103 المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها التغير في احتياطي 
 ( 4.798) ( 4.798) - التغير في االحتياطي الحسابي

 235 226 9 غير المخصصة الخسائراحتياطي مصروفات تسوية التغير في 
 ------------------ --------------------- --------------------- 

( 274) إجمالي المطالبات المتكبدة   (17.411 )  (17.685 )  
 ------------------ -------------------- --------------------- 
    

 6.152 6.152 - حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
( 4) القائمة المطالبات  التغير في حصة شركات إعادة التأمين من   (580 )  (584 )  
المطالبات المتكبدة التي لم يتم التغير في حصة شركات إعادة التأمين من 

 114 114 - اإلبالغ عنها 
 ------------------ --------------------- --------------------- 

( 278) المتكبدةصافي المطالبات   (11.725 )  (12.003 )  
( 140) أتعاب إدارة المطالبات   - (140 )  

 ------------------ --------------------- --------------------- 
( 418) التأمينب المتعلقة  مصروفاتالمطالبات والإجمالي   (11.725 )  (12.143 )  

 ------------------ --------------------- --------------------- 
 2.221 1.964 257 صافي إيرادات التأمين 

    
 1.914 1.830 84 إيرادات االستثمار صافي 

 841 841 - صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  
 ------------------ --------------------- --------------------- 
 341 4.635 4.976 
 ------------------ --------------------- --------------------- 

( 342) المصروفات العمومية واإلدارية    (5.681 )  (6.023 )  
 630 522 108 قساط التأمين وذمم التأمين المدينةألعكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 ------------------ -------------------- -------------------- 
( 524) 107 الفترة  / )خسائر( أرباح  (417 )  

  =======  == == ====   ===== = ==  
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 )تابع(القطاعات معلومات حول  17
 

 )غير مدققة(: 2020 يونيو 30حسب القطاع للفترة المنتهية في  المرحلي الموجز فيما يلي بيان الدخل  
 
 اإلجمالي التأمين على الحياة التأمين الصحي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 31.671 30.753 918 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
المخاطر غير التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة بما في ذلك احتياطي 

(8) المنتهية   (11.166 )  (11.174 )  
 ---------------- ---------------------- ------------------ 

 20.497 19.587 910 أقساط التأمين المكتسبة 
    

( 10.577) - حصة شركات إعادة التأمين من أقساط التأمين المكتتبة   (10.577 )  
 التغير في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي  

 3.838 3.838 - األقساط غير المكتسبة   
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 13.758 12.848 910 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 ------------------ ------------------ ------------------ 
    

 525 525 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة 
(40) تكاليف االستحواذ على عقود التأمين  (2.362)  (2.402)  

 ------------------ ------------------ ------------------ 
(40) صافي العموالت المتكبدة   (1.837)  (1.877)  

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

 ( 13.230) ( 12.616) (614) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 162 (105) 267 التغير في احتياطي المطالبات القائمة

 2.856 2.911 (55) المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها التغير في احتياطي 
 (2.318) (2.318) - التغير في االحتياطي الحسابي

 (509) (495) (14) غير المخصصة الخسائراحتياطي مصروفات تسوية التغير في 
 ------------------ ---------------------- --------------------- 

(416) إجمالي المطالبات المتكبدة   (12.623 )  (13.039 )  
 ------------------ -------------------- -------------------- 
    

 6.947 6.947 - حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
(24) القائمة المطالبات  التغير في حصة شركات إعادة التأمين من   (240)  (264)  
المطالبات المتكبدة التي لم يتم التغير في حصة شركات إعادة التأمين من 

(144) - اإلبالغ عنها   (144)  
 ----------------- ------------------ ----------------- 

(440) صافي المطالبات المتكبدة  (6.060)  (6.500)  
(129) أتعاب إدارة المطالبات   - (129)  

 ----------------- ------------------ ----------------- 
(569) التأمينب المتعلقة  مصروفاتالمطالبات والإجمالي   (6.060)  (6.629)  

 ----------------- ------------------ ----------------- 
 5.252 4.951 301 صافي إيرادات التأمين 

    
 2.512 2.350 162 إيرادات االستثمار صافي 

(74) صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية    (1.097)  (1.171)  
 بالقيمة العادلة من   المسجلة خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية عكس
(4) - خالل اإليرادات الشاملة األخرى      (4)  

 4 4 - إيرادات أخرى 
 --------------- ------------------ ------------------ 
 389 6.204 6.593 

(298) المصروفات العمومية واإلدارية    (5.987)  (6.285)  
    عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألقساط التأمين وذمم التأمين المدينة

 9 200 209 
 ------------------ ------------------ ---------------- أرباح الفترة

 100 417 517 
  =======  == == ====   ===== = ==  
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 )تابع(القطاعات معلومات حول  17
 

 كما يلي: 2021يونيو  30كما في  تفاصيل الموجودات والمطلوبات حسب القطاع يتم عرض
 

التأمين  
 الصحي

التأمين على  
 اإلجمالي غير مخصصة الحياة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  
     

 189.219 27.499 151.192 10.528 موجودات القطاع 

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

 65.265 3.195 60.579 1.491 مطلوبات القطاع 

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

 :كما يلي )مدققة( 2020ديسمبر   31كما في  تفاصيل الموجودات والمطلوبات حسب القطاع يتم عرض
 

 التأمين 
 الصحي  

التأمين على  
 اإلجمالي غير مخصصة  الحياة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 178.771 13.671 158.378 6.722 موجودات القطاع 
 ----------------- ------------------ ------------------ -------------------- 

 54.184 4.876 48.122 1.186 مطلوبات القطاع 

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

    19-تأثير كوفيد 18
 

على مستوى العالم كان لها تأثير جوهري وسلبي على أعمال    19–إن التداعيات االقتصادية لتفشي فيروس كوفيد
استثمارات الشركة بشكل رئيسي حيث    محفظة  ، تأثرت2021  يونيو  30الشركات على مستوى العالم. كما في  

نتائج السنوات ببشكل جوهري مقارنةً  غير المحققة من الموجودات المالية  المحققة و  القيمة العادلة  أرباح  انخفضت
  يونيو  30وهي في مرحلة التعافي كما في    خسائر هذه الموجودات المالية متسقة مع التوجه العالمي  كانت.  السابقة
2021   . 

 

 التخطيط الستمرارية األعمال  
 

سالمة وأمن موظفي الشركة   للحفاظ علىتراقب الشركة الموقف عن كثب وقامت باتخاذ إجراءات إلدارة األزمة  
٪ ويعمل معظم الموظفين  100وعدم توقف الخدمات المقدمة إلى عمالئها. تم اختبار إجراءات العمل عن بعد بنسبة  

أمن البيانات واستمرارية العمليات  للحفاظ على افيةكحالياً من منازلهم. ترى اإلدارة أن اإلجراءات التي اتخذتها  
 وتقديم الخدمات إلى العمالء.

 
 مخاطر التأمين  

 
يتعرض قطاع التأمين لدى الشركة لمخاطر مرتبطة بوثائق التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي. ليس 

نظراً ألن حجم هذا القطاع غير جوهري. فيما من المتوقع أن يكون التأثير على قطاع التأمين الصحي جوهرياً  
يتعلق بقطاع التأمين الجماعي على الحياة، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف هذا الفيروس بأنه ’وباء‘، ولذلك 
ترى اإلدارة أن تعرض قطاع التأمين الجماعي على الحياة يعتبر محدوداً نظراً لالستثناءات الواردة في وثيقة 

 تي تم وضعها لتجنب مواجهة الشركة خسائر ال يمكن تحملها في حالة تفشي وباء.التأمين ال
 

تقوم الشركة بترتيبات إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين تتمثل في شركات دولية مرموقة ذات تصنيف ائتماني 
، لم تنهي أي من شركات إعادة التأمين ارتباطها مع الشركة. عالوة على ذلك،  2021  يونيو  30عالي. كما في  

كما شهدت تلك الفترة   2021 يونيو 30المنتهية في  الفترةتمكنت الشركة من االحتفاظ بالعمالء الرئيسيين خالل 
 .    نقطاعيال كال  بشكل عام تجديد العديد من العقود وإبرام عقود أعمال جديدة في
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 )تابع(  19-ر كوفيدتأثي 18
 

 إدارة السيولة 
 

التباعد االجتماعي للحد من انتشار   بإجراءاتالماليين    لتقيدبطء ملحوظ نظراً    ييشهد النشاط االقتصادي العالم
. نتيجة لذلك، تشهد أو تتوقع الشركات حالياً فرض قيود جوهرية على النقد ورأس المال العامل  19-فيروس كوفيد

بما في ذلك التحديات المحتملة المتعلقة بالسيولة. اتبعت الشركة منهجية استباقية وحكيمة من أجل التغلب على  
خال من  السيولة  أو مخاطر  األجل  طويلة  االستثمارات  وتجنب  األجل  قصيرة  استثمارات  في  االستثمار    ل 

أن الشركة لديها سيولة كافية تمكنها    2021  يونيو  30التي تنطوي على مخاطر. ترى اإلدارة كما في    االستثمارات
 من الوفاء بأي التزامات قد تنشأ. 

 
 مخاطر االئتمان 

 
من   والحد  االئتمان  لمخاطر  التعرضات  مراجعة  االئتمان من خالل  على مخاطر  السيطرة  إلى  الشركة  تسعى 

للجدارة االئتمانية لألطراف ا المستمر  لمقابلة. تطبق الشركة نظام  المعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقييم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتتم مراجعة   9حوكمة فعال لضمان مالءمة اإلطار العام للمعيار رقم  

 تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة بصورة مستمرة من قبل فريق االستثمارات اإلقليمي لدى الشركة.  
 

   عامة نقاط 19
 

الموافقة على   الموجزةإصدار  تمت  المرحلية  المالية  المعلومات  اإلدارة في    بالنيابة عن   للشركة  هذه    4مجلس 
 . 2021 أغسطس


