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.شركة أكسا الهالل األخضر للتأمين ش.م.ع

 تقرير مجلس اإلدارة

 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

.2020سبتمبر  30المنتهية في  للفترة نشطة الشركة مصحوبًا بالبيانات المالية أ عنيسر مجلس اإلدارة تقديم تقرير

مليون  1.3بلغت   صافي خسارة ، مقارنة ب2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في  مليون درهم    3.7بقيمة    ربحسجلت الشركة صافي  

 .درهم للفترة المماثلة من العام الماضي

مليون درهم لنفس  40.6مقارنة بـ  2020سبتمبر 30مليون درهم للفترة المنتهية في  39.8بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

٪ عن 2بانخفاض طفيف بنسبة وذلك وهو ما يمثل االستقرارواالحتفاظ بالعمالء وتأمين أعمال جديدة  الفترة من العام الماضي،

 .2019 الفترة السابقة المنتهية في سبتمبر

خالل الفترة  .في السوق القويةالتأمين على الحياة على الرغم من المنافسة أعمال حافظت الشركة على حجم ، خالل هذه الفترة 

، مقارنة بإجمالي دخل اكتتاب بلغ  مليون درهم  10.1الشركة صافي دخل اكتتاب بقيمة  حققت،  2020سبتمبر 30المنتهية في 

 .مليون درهم 6.6مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي ، وهو ما يمثل زيادة إيجابية قدرها  4.7

 4.7مليون درهم ، مقارنة بصافي دخل قدره  2.8دخالً استثماريًا قدره  2020سبتمبر 30حققت الشركة خالل الفترة المنتهية في 

بشكل أساسي إلى  ذلك يعزىو ،مليون درهم  1.9نفس الفترة من العام الماضي ، وهو ما يمثل انخفاًضا قدره  مليون درهم في

 المالية عالميا ومحليا. لألسواق االداء السلبي بسبب األسهم  الخسائر في حقوق الملكية

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

 .مع التحكم في النفقات اإلدارية والتكاليف ذات الصلة٪ 6تكاليف التشغيل بنسبة 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المالية المرحلية الموجزة المعامالت واألرصدة الخاصة باألطراف ذات الصلة والتي تم اإلفصاح عنها تتضمن هذه المعلومات 

تنفيذها كجزء من سير أعملنا المعتاد وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. في المالحظات ويتم   
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 2020التوقعات لعام 

 صناعة التأمين. باإلضافة إلى العمالء قطاع على العديد من القطاعات بما في ذلك بعدة طرق 19-أثرت جائحة كوفيد

واالعتبارات التشغيلية ، أثرت السوق المتقلبة على االقتصاد العالمي ، وانخفضت أسواق األسهم في عوائد السندات ذات القيمة 

 .ال بشكل كبيرالمنخفضة. قد يؤثر هذا على بيان المركز المالي للشركة ونسب رأس الم

بالنظر إلى سياق االقتصاد الكلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وخاصة تأثيره على ديناميكيات سوق التأمين ، ستعمل الشركة 

 على تكييف نطاق وتوقيت تركيزها االستراتيجي على االستدامة والربحية.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

 محمد الصغير

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

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

 

 
 
 

 بي إم جي لوار جلف ليمتد  كى
 2، نيشن تاور 19الطابق 
 7613ص.ب 

 أبوظبي،كورنيش أبوظبي، 
 اإلمارات العربية المتحدة 

 +،  971( 2)  4014800هاتف: 
 + 971( 2)  6327612فاكس: 

www.ae-kpmg.com 

 
 

 مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة حول  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 ش.م.ع  األخضر للتأمين أكسا الهالل  السادة مساهمي
 

 مقدمة
 

  ش.م.ع  األخضر للتأمين كسا الهاللالمرحلية الموجزة المرفقة أل  المعلومات الماليةلقد قمنا بمراجعة 
 ، التي تتألف من: 2020 سبتمبر  30كما في  )"الشركة"(

 
 ؛ 2020 سبتمبر  30المرحلي الموجز كما في  كز الماليبيان المر •

 
 30في  تين المنتهي التسعة أشهرو  تي الثالثة أشهرلفتربيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز  •

 ؛ 2020 سبتمبر
 

  تي الثالثة أشهرلفترالمرحلي الموجز األخرى اإليرادات الشاملة األرباح أو الخسائر وبيان  •
 ؛  2020 سبتمبر  30في  تين تهيالمن التسعة أشهرو

 
 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة لمساهمين المرحلي الموجز للملكية البيان التغيرات في حقوق  •

 ؛ 2020 سبتمبر
 

 ؛ و  2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز ل •
 

 الموجزة.  المرحلية  المعلومات الماليةإيضاحات حول  •
 

المالية المرحلية الموجزة وفقاً للمعيار   المعلوماتعن إعداد وعرض هذه  ةإن اإلدارة مسؤول
. تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا  ‘ التقارير المالية المرحلية ’، 34المحاسبي الدولي رقم 

 عة التي قمنا بها. المالية المرحلية الموجزة بناًء على أعمال المراج المعلوماتحول هذه 
 

 نطاق أعمال المراجعة  
 

  "مراجعة المعلومات، 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
. تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالية مستقل للمنشأة"الحسابات الن قبل مدقق المالية المرحلية م

األشخاص المسؤولين عن األمور المالية  بصورة رئيسية من على استفسارات،  الموجزة المرحلية
إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير  والقيام بوالمحاسبية، 

نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من  من 
كيدات تجعلنا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل الحصول على تأ

 ً   تدقيقياً. التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأيا
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 جزي الموالمرحلالخسائر  وأبيان األرباح 
 )غير مدققة(   سبتمبر 30 في المنتهيةلفترة ل

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 19إلى   1من المدرجة ت شكل اإليضاحات 
 .4و  3إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحتين 

  
فترة الثالثة 

  أشـهر
 فترة الثالثة 

 أشـهر 
التسعة فترة 
  أشهر

التسعة فترة 
   هرـأش 

 المنتهية في  المنتهية في المنتهية في  المنتهية في  
 سبتمبر  30 سبتمبر 30 سبتمبر  30 سبتمبر 30  
  2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهملأ إيضاح  

      
 40,630 39.844 7.957 8.173 17 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 10,613) ( 13.541) ( 2.244) ( 2.964) 17 حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي األقساط 
  -------------------- ------------------- --------------------- -------------------- 

 30,017 26.303 5.713 5.209  صافي أقساط التأمين
 متضمناً  غير المكتسبة األقساطاحتياطي التغير في صافي 

 ( 3.483) 2.728 3.855  احتياطي المخاطر غير المنتهية   
 
(5,690 ) 

  ------------------ ----------------- ------------------- ------------------ 
 24,327 22.820 8.441 9.064 17 المكتسبة أقساط التأمينصافي 

  ------------------ ----------------- -------------------- ------------------ 
 1,018 817 445 292  المكتسبة  عموالت إعادة التأمين

 ( 3,173) ( 3.625) ( 1,070) ( 1.223)  تكاليف االستحواذ على عقود التأمين 
  ------------------- ------------------ --------------------- ------------------- 

 ( 2,155) ( 2.808) ( 625) ( 931)  صافي العموالت المتكبدة
  ------------------- ------------------ --------------------- -------------------- 

 ( 19,786) ( 19.534) ( 5,081) ( 6.304) 17 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 5,470 9.084 1,213 2.137 17 المطالبات المدفوعة  من إجمالي التأمينإعادة شركات حصة 

  -------------------- ------------------- --------------------- --------------------- 
 ( 14,316) ( 10.450) ( 3,868) ( 4.167)  صافي المطالبات المدفوعة

 ( 2,742) 116 ( 1,041) ( 46) 17 التغير في احتياطي المطالبات القائمة 

 ( 486) 1.000 ( 595) 1.264 17 القائمة إعادة التأمين من المطالبات شركات حصة   في احتياطيالتغير  

 750 3.246 ( 801) 390 17 المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها التغير في احتياطي  

 المطالبات ادة التأمين من احتياطي صة شركات إعالتغير في ح 
 المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها   

 
17 

(736 ) 

 
 
(252 ) (880 ) 
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 63 ( 477) ( 42)  32 17 غير المخصصة الخسائراحتياطي مصروفات تسوية  التغير في 

 ( 462) ( 2.298) 236 20 17 التغير في االحتياطي الحسابي 

  --------------------- ------------------ ------------------- -------------------- 
 ( 17,184) ( 9.743) ( 6,363) ( 3.243) 17 المتكبدةمطالبات الصافي 

 ( 260) ( 120) ( 45) 9  أتعاب إدارة المطالبات
  -------------------- ------------------- -------------------- --------------------- 

 ( 17,444) ( 9.863) ( 6,408) ( 3.234)  التأمينب المتعلقة مصروفاتالمطالبات والإجمالي 
  -------------------- ------------------- -------------------- --------------------- 

 4,728 10.149 1,408 4.899  صافي إيرادات التأمين
      

 4,497 3.710 1,235 1.198 11 صافي - إيرادات االستثمارات
 صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة  

 305  من خالل األرباح أو الخسائر   
 

67 (866 ) 
 

262 
 ( 1.428) ( 4) ( 1.431) -   مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية  

 -  4 -  -   إيرادات أخرى 
  ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ 
  6.402 1.279 12.993 8.059 

 ( 10,199) ( 9.579) ( 3,209) ( 3.296) 12 المصروفات اإلدارية والعمومية 
 عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألقساط وأرصدة

 74   التأمين المدينة  
 

227 283 
 

811 
  ------------------- ------------------- ---------------- ------------------- 

 ( 1.329) 3.697 ( 1.703) 3.180  الفترة / )خسائر( أرباح
   ========  ========  =======  == = ====== 

 ( 0 .007) 0  .018 ( 0 .009) 0  .016 13 األساسية والمخفضة )درهم(  –ربحية / )خسارة( السهم للفترة 
   ========  ========  =======  = = ======= 
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المرحلي الموجزاألخرى اإليرادات الشاملة واألرباح أو الخسائر بيان   
 )غير مدققة(   سبتمبر 30المنتهية في لفترة ل
 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 19إلى  1من  المدرجة ت شكل اإليضاحات 

 

 . 4 و 3الصفحتين درج على المرحلية الموجزة م المعلومات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

 
فترة الثالثة   

 أشـهر
فترة الثالثة  

 أشهر 
فترة التسعة 

 أشهر 
فترة التسعة 

 أشهر 
 المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في  
 سبتمبر  30 سبتمبر 30 سبتمبر  30 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 (1.329) 3.697 (1.703) 3.180 الفترةأرباح / )خسائر( 
     

     اإليرادات الشاملة األخرى
     

 تم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن بيان يالبنود التي لن 
     األرباح أو الخسائر:  

 مة العادلة من خالل كية بالقيحقوق الملفي استثمارات 
 135 (263) 28 21 صافي التغير في القيمة العادلة  –اإليرادات الشاملة األخرى   
     

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

رى استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخ
 2.299 1.016 2.016 1.341 صافي التغير في القيمة العادلة  –
 --------------- --------------- -------------- --------------- 

 2.434 753 2.044 1.362 الشاملة األخرى للفترةاإليرادات 
 --------------- ---------------- --------------- --------------- 

 1.105 4.450 341 4.542 للفترة الشاملة ادات يراإل إجمالي
  =======  =======  == =====  ====== 



  ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
 

8 

 التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين المرحلي الموجزبيان 
   سبتمبر 30المنتهية في فترة لل
    

 رأس المال 
 االحتياطي 

 القانوني
 احتياطي 

 آخر 
 الخسائر  
 المتراكمة

 احتياطي 
 اإلجمالي القيمة العادلة

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

 118.061 (2.196) (81.119) 1.372 4 200.000 )مدققة(  2019يناير  1في 

  -----------------  ---------------  ------ ---------   -----------------  -----------------  ----------------- 
       :إجمالي اإليرادات الشاملة

 (1.329) - (1.329) - - - الفترة خسائر

 2.434 2.434 - - - - الشاملة األخرى للفترة  اإليرادات

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

 1.105 2.434 (1.329) - - - الشاملة للفترة    (/اإليراداتالخسائر) إجمالي

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

 119.166 238 (82.448) 1.372 4 200.000 )غير مدققة(  2019  سبتمبر  30في 

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

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

  -----------------  -----------------  ------ --------   -----------------  ------------  ----------------- 
       إجمالي اإليرادات الشاملة: 

 3.697 - 3.697  - - الفترة  أرباح

 753 753 - - - - الشاملة األخرى للفترة  اإليرادات

  -----------------  ----------------  --------------  --------------  -------------  -------------- 
 4.450 753 3.697 - - - الشاملة للفترة    اإليراداتإجمالي 

  ----------------  ---------------  -- ------------   -----------------  -------------  ---------------- 
 125.069 953 (77.276) 1.372 20 200.000 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30في 

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

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 19إلى  1من  المدرجة ت شكل اإليضاحات 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 مدققة( ير )غ  سبتمبر 30  المنتهية في  التسعة أشهر فترةل
 
 مدققة( )غير  )غير مدققة(   
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 (1.329) 3.697  الفترة  / )خسائر( أرباح
    

    تعديالت لـ:
 337 266 12 االستهالك 
 319 60 12 اإلطفاء 

 228 89 11 باالستثمار ذات صلةمصروفات 
 )أرباح( القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة /  خسائر

 (262) 866  من خالل األرباح أو الخسائر    
 (811) (283) 6 قيمة أقساط وذمم التأمين المدينةخسائر االئتمان المتوقعة لعكس مخصص 
 16 12 11 استثمارات الخسائر من بيع 

المتوقعة للموجودات المالية بالقيمة العادلة ن خسائر االئتمال  مخصصرصد 
 1.428 4  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 187 165  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 (3,853) (3.416)  إيرادات الفائدة

 (887) (395) 11 إيرادات توزيعات األرباح 
  ----------------- ----------------- 

 (4,627) 1.065  العمليات ) في المستخدم ن / )تج مالناالنقد 
    

    في:  اتالتغير
 (860) (757)  تكاليف االستحواذ المؤجلة

 ً  (2,808) (2.537)  أقساط التأمين وذمم التأمين المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما
 (6.127) 4.661  المستحق من أطراف ذات عالقة 

 10.740 6.006  ينمطلوبات عقود التأم
 (2,185) (3.230)  موجودات عقود إعادة التأمين

 288 246  عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة
 141 11.671  عالقة  اتف ذ اطرالمستحق أل

 2,549 (820)  ذمم التأمين الدائنة واالستحقاقات األخرى 
  --------------- ----------------- 

 (2,889) 16.305  األنشطة التشغيلية) المستخدم في)  / الناتج من   النقد
 (95) (56)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  --------------- ----------------- 
 (2,984) 16.249  التشغيليةاألنشطة  )المستخدمة في(  /الناتجة من  صافي التدفقات النقدية

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

 
 ع(ــابــ)ت                                                                                                                             
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 )تابع( بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 )غير مدققة(   سبتمبر 30المنتهية في   التسعة أشهر فترةل
 
مدققة( )غير  )غير مدققة(     
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

    االستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 (974) ( 7)  للممتلكات والمعداتإضافات 
 (6.803) 56.943  )إيداع( ودائع ألجل /  سحب

 (20,392) (13.227)  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
    متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 22,646 604  الشاملة األخرى   
 (3,821) (377)  األرباح أو الخسائرشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 1,064 -  األرباح أو الخسائر 

 887 395  توزيعات األرباح المستلمة
 3,752 3.822  المستلمة الفوائد 

  --------------- ----------------- 
 (3.641) 48.153  األنشطة االستثمارية / )المستخدم في(  من صافي النقد الناتج

  ---------------- ----------------- 
 (6.625) 64.402  يعادله  في النقد وما / )النقص(  صافي الزيادة

 14,288 16.546  يناير  1النقد وما يعادله في 
  ----------------- ----------------- 

 7.663 80.948 8 سبتمبر 30في كما النقد وما يعادله 
  ========= ========= 
 

 المعامالت غير النقدية
 

 فيما يلي المعامالت األساسية غير النقدية: 
 
احتياطي القيمة العادلة بمبلغ  إلى لموجودات المالية بالقيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرىلالقيمة العادلة أرباح إضافة تم  ( 1)

 . ألف درهم(  2.434: 2019 سبتمبر 30) ألف درهم  96
 .  (14)إيضاح    من طرف ذي عالقة  ( ال شيء :  2019  سبتمبر   30)   درهم  217  بمبلغتحويل تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  تم   ( 2)
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 19إلى  1من  المدرجة ت شكل اإليضاحات 
 

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

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

أن الشركة مسجلة في   تأمين، كما ووكالء ال )وتعديالته( بشأن شركات 2007( لسنة 6القانون االتحادي رقم )
. تم تأسيس الشركة  (83)سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت سجل رقم  

، أبوظبي، اإلمارات العربية 63323. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب 2008يوليو  26بتاريخ 
 المتحدة.

 

 االستمراريةمبدأ  )ب(1
 
  2020سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهردرهم لفترة  ألف 3.697 بمبلغ أرباح الشركة صافي  قتحق
  خسائر متراكمة بلغت لدى الشركة كان، كما ألف درهم( 1.329صافي خسائر بمبلغ : 2019 سبتمبر 30)

افتراضات   انيتوقف سري.  التاريخذلك  كما في    (ألف درهم  80.973:  2019ديسمبر    31)  ألف درهم  77.276
  تمكنها من الوفاءتدفقات نقدية كافية  تحقيقمبدأ االستمرارية على العمليات المستقبلية وقدرة الشركة على 
، كما تشير الخطط المستقبلية 2020سبتمبر  30بالتزاماتها المستقبلية. لدى الشركة أرصدة نقدية كافية كما في 

ن أعضاء مجلس إدارة الشركة على يقين بأن قات نقدية كافية. إق أرباح وإنتاج تدف إلى قدرة الشركة على تحقي
عملياتها.  ل جوهري الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، وستواصل أعمالها بدون تقليص

 . على أساس مبدأ االستمرارية المعلومات المالية المرحلية الموجزةوعليه، تم إعداد هذه 
 

 لمتراكمةالخسائر ا )ج( 1
 

:  2019ديسمبر  31)ألف درهم  77.276، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 2020سبتمبر  30كما في 
. فيما يلي ٪(40 .48: 2019ديسمبر  31)٪ من رأسمال الشركة 38 . 64وهو ما يمثل  ألف درهم( 80.973

 تحليل لهذه الخسائر المتراكمة: 
 

  28.438الل األخضر للتأمين بمبلغ  فيما يتعلق بشركة اله  2014بر  ديسم  31متراكمة مرحلة كما في  خسائر   •
 ؛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   •
من خالل فائض التأمين وإيرادات   ألف درهم والتي تمت مقاصتها  20.852إلى المصروفات البالغة    رئيسية

تم تعديل الخسائر  ،ألف درهم على التوالي. عالوة على ذلك 776ألف درهم و 4.632 البالغةاالستثمار 
 ال للشركة؛لمصروفات المتكبدة عند تحويل سندات إلى رأسممقابل األف درهم  68المتراكمة بمبلغ  

والمنسوبة بصورة   2016ديسمبر    31رهم خالل السنة المنتهية في  ألف د   13.910مبلغ  تكبد صافي خسائر ب •
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    31في  لف درهم خالل السنة المنتهية  أ  18.904بد صافي خسائر بمبلغ  تك •
 ألف درهم؛ 15.352رئيسية إلى الخسائر من إنهاء عقود تأمين على الحياة والمدخرات بمبلغ 

ة بصورة والمنسوب  2018ديسمبر    31ألف درهم خالل السنة المنتهية في    2.205تكبد صافي خسائر بمبلغ   •
فائض التأمين وإيرادات  مقابلتي تمت مقاصتها ألف درهم وال 15.434البالغة  رئيسية إلى المصروفات

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

 عالوة على ذلك تمت إعادة بيان المبالغ الخاصة برصيد الخسائر المتراكمة للسنة المنتهية في  •
من المعايير   9نتيجة لتطبيق المعيار رقم ألف درهم  2.150حيث تم تخفيضها بمبلغ  2018ديسمبر  31

 ير المالية " األدوات المالية"؛  الدولية إلعداد التقار
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 )تابع(  الخسائر المتراكمة )ج( 1
 

رئيسية إلى  ويرجع ذلك بصورة  2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في لألف درهم  162صافي أرباح بقيمة  •
 ي تم إتباعها خالل السنة؛ و  الت كيمةإجراءات التأمين الح

والتي ترجع بصورة   2020  سبتمبر   30المنتهية في    تسعة أشهرألف عن فترة ال  3.697بمبلغ    أرباح صافي   •
 لمعظم أعمالها.وتحسن نسبة الخسائر  الجيد هامش التأمينرئيسية إلى 

 
 كمة: اإلجراءات التصحيحية التالية لتقليل خسائرها المتراقامت الشركة باتباع 

 

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

تم اتخاذ خطوات لمراقبة وخفض المصروفات العمومية واإلدارية، والتي انخفضت بشكل جوهري مقارنة   •
 ؛ السابقة  بالفترات

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

منصب مدير استراتيجي لتحقيق   واستحداثتقنية إضافة موارد  خاللتغير هيكل فريق العمل وذلك من  •
 ؛زيد من اإليراداتالم

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

 ؛   النمو المتسارع في أعمال التأمين على الحياة •

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

يرادات وتحسين  الت األعمال األخرى وذلك لتنويع مصادر اإلستواصل إدارة الشركة اكتشاف المزيد من مجا •
 الشركة. البيع المتقاطع لدى أنشطة

 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان التوافق  )أ(
 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  التقارير المالية  ”  34تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا
المرحلية الموجزة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية  هذه المعلومات المالية. وبالتالي، ال تتضمن  “المرحلية

يانات المالية للشركة التي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد الكاملة، ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع الب
المنتهية   التسعة أشهريخ. إن نتائج فترة وللسنة المنتهية في ذلك التار 2019ديسمبر  31التقارير المالية كما في 

 .2020ديسمبر  31بالضرورة مؤشر لنتائج السنة التي ستنتهي في  تمثلال  2020سبتمبر   30في 
 

 أساس القياس  )ب( 
 

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة 
ن خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى،  العادلة م

 ها.  التي تتم إعادة تقييم
 

 عملة إعداد التقارير  العملة الرسمية و )ج(
 

 وهو تي“(، لدرهم اإلماراارهم 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.
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 )تابع( أساس اإلعداد  2
 

 استخدام التقديرات واألحكام  )د( 
 

اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات التي تؤثر على  ت عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة، قام
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج 

 الفعلية عن هذه التقديرات. 
 

التقديرات   على  تديال بالتع. يتم االعتراف ةمستمر بصورة المرتبطة بها تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 تتأثر بتلك التعديالت.  مستقبلية  فترة أي  فيو اتالتقديرتعديل  يتم خاللهافترة التي الالمحاسبية في 

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

 . 2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في    األخيرة  السنويةفي البيانات المالية  ات هي نفسها الواردة  اليقين في التقدير 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  3

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

 .  ذلك التاريخ نتهية فيوللسنة الم 2019ديسمبر  31البيانات المالية للشركة كما في  
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  4
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
 سبتمبر 30

2020 
ديسمبر   31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  

   السندات المدرجة:
 16.259 17.190 تجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 7.565 7.611 إلمارات العربية المتحدةداخل دولة اشبه حكومية 
 7.181 6.561 المتحدةحكومية داخل دولة اإلمارات العربية 

  ----------------  --------------- 
 31.362 31.005 
  ----------------  --------------- 

   الصكوك المدرجة:
 7.574 11.330 تجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 22.779 28.525 حكومية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ---------- -----   --------------- 
 39.855 30.353 
  --------- ------   --------------- 

   أدوات حقوق الملكية المدرجة: 
 432 402 أسهم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

   
 2.214 2.005 إماراتي صندوق دين خاص غير

  - --------------   --------------- 
 73.624 64.004 
  =======  ======= 
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  5
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
 سبتمبر 30

2020 
ديسمبر   31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 3,763 3,689 متحدةاإلمارات العربية ال أسهم مدرجة داخل دولة
 4,768 4,353 أدوات دين تجارية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  --- -----------   ------------- 
 8,042 8,531 
  = =====   == ==== 

 

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

 
  سبتمبر 30

2020 
ر  ديسمب 31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   اإلمارات العربية المتحدة  داخل
 6.260 10.032 المستحق من حاملي وثائق التأمين

   
   خارج اإلمارات العربية المتحدة 

 1.511 - المستحق من شركات إعادة التأمين
  --------------  --------------- 
 10.032 7.771 

  التأمين أقساطلذمم  متوقعةئتمان الخسائر اال مخصص ناقصاً: 
 (1.819) (1.536) وذمم التأمين المدينة   
  ----------------  ---------------- 
 8.496 5.952 
  =======  ======= 

 
 :ألقساط التأمين وذمم التأمين المدينةفيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 
 )مدققة(  مدققة( )غير  

 
 سبتمبر 30

2020 
ديسمبر   31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 2.401 1.819 السنة /   في بداية الفترة
 (582) (283) السنة / خالل الفترةالمعكوس 

  --- ------------   --------------- 
 1.819 1.536 السنة /  في نهاية الفترة

  =======  ======= 
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 النظاميةالودائع  7
 

بشأن شركات ووكالء التأمين، تحتفظ الشركة بودائع مصرفية   2007لسنة    6انون االتحادي رقم  طلبات القوفقاً لمت
كضمان مقابل رخصة التأمين على األشخاص    ألف درهم(  4.000:  2019ديسمبر    31)ألف درهم    4.000بقيمة  

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

 

 

 النقد وما يعادله 8
 

 ، يتألف النقد وما يعادله مما يلي: المرحلي الموجز ألغراض بيان التدفقات النقدية
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
 سبتمبر 30

2020 
ديسمبر   31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 4.000 4.000 ( 7)إيضاح  ودائع نظامية
 68.943 62.371 ودائع ألجل

 7.546 21.577 ودائع تحت الطلب ونقد 
  ----------------  ---------------- 

 80.489 87.948 األرصدة المصرفية والنقد 
   

 (4.000) (4.000) النظامية: الودائع ناقصاً 
 (59.943) (3.000) ثالثة أشهر أو أكثر أصلية  فترات استحقاق ألجل ذات: ودائع ناقصاً 

  ----------------  ---------------- 
 16.546 80.948 النقد وما يعادله

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

إلى   ٪0 . 25لمعدل فائدة فعلي يتراوح من  والودائع ألجل المصرفية، تخضع الودائع 2020سبتمبر  30كما في 
االحتفاظ بكافة األرصدة المصرفية والودائع . يتم  سنوياً(  ٪ 3  .10إلى    ٪2  .10:  2019ديسمبر    31) سنوياً    3٪  .10

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

 :2019ديسمبر  31و  2020سبتمبر   30فيما يلي مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين حسب قطاع العمل كما في 
 

 )مدققة(   2019  )غير مدققة( 2020 
 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
 7.592 6.802 790  13.785 13.026 759 إجمالي احتياطيات األقساط غير المكتسبة 

 7.781 7.219 562  7.665 7.346 319 إجمالي احتياطي المطالبات القائمة 
 7.620 7.440 180  4.374 4.182 192 المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها احتياطي 

 2.000 1.950 50  2.400 2.400 -  احتياطي المخاطر غير المنتهية 
 17.296 17.296 -   19.594 19.594 -  الحسابي االحتياطي 

 168 146 22  645 611 34 احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 
  ----------------  ----------------  ----------------   ----------------  ----------------  ---------------- 
 1.304 47.159 48.463  1.604 40.853 42.457 
  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 

        :موجودات عقود إعادة التأمين
 1.420 1.420 -   4.530 4.530 -  إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة حصة شركات 

 1.354 1.324 30  2.354 2.349 5 حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي إجمالي المطالبات القائمة 
 2.107 2.107 -   1.227 1.227 -  حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها 

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

 5 8.106 8.111  30 4.851 4.881 
  = ======   =======  =======   =======  =======  ======= 

        : الصافي

 6.172 5.382 790  9.255 8.496 759 المكتسبة احتياطي األقساط غير 

 6.427 5.895 532  5.311 4.997 314 احتياطي المطالبات القائمة 

 5.513 5.333 180  3.147 2.955 192 احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها 

 2.000 1.950 50  2.400 2.400 -  احتياطي المخاطر غير المنتهية 

 17.296 17.296 -   19.594 19.594 -  االحتياطي الحسابي 

 168 146 22  645 611 34 احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 

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

 1.299 39.053 40.352  1.574 36.002 37.576 

  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 
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 ذمم التأمين الدائنة واالستحقاقات األخرى  10
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
سبتمبر  30

2020 
ديسمبر   31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 4.611 3.594 المستحق لشركات إعادة التأمين
 3.648 3.590 العموالت مستحقة الدفع

 384 322 المستحق لحاملي وثائق التأمين 
 ً  252 402 األقساط المستلمة مقدما

 16 36 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
 4.710 4.857 المستحقة والذمم الدائنة األخرىالمصروفات 

  ------ ----------   --------------- 
 12.801 13.621 
  =======  ======= 

 
 : األخرى التأمين الدائنة واالستحقاقات  لذممفيما يلي التوزيع الجغرافي  ( 1)
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
سبتمبر  30

2020 
ديسمبر   31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  

   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 - 472 لشركات إعادة التأمينالمستحق 

 3.648 3.590 العموالت مستحقة الدفع
 384 322 المستحق لحاملي وثائق التأمين 

 ً  252 402 األقساط المستلمة مقدما
 16 36 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

 4.710 4.857 المستحقة والذمم الدائنة األخرىالمصروفات 
  ----------------  --------- ---- 
 9.679 9.010 
  ----------------  -------------- 

   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 4.611 3.122 شركات إعادة التأمينالمستحق ل

  --- -----------   -------------- 
 12.801 13.621 
  =======  ======= 

 
  



 

 ش.م.ع كسا الهالل األخضر للتأمينأ
 

 المرحلية الموجزة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
 

18 

 صافي إيرادات االستثمار 11

 
 

 

 المصروفات اإلدارية والعمومية 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . (14)إيضاح تشتمل تكاليف الموظفين على بعض المبالغ المحملة من قبل طرف ذي عالقة  ( 1)
 

  

 )غير مدققة(  ير مدققة( )غ )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

 30في 
 سبتمبر
2020 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

  30في 
  سبتمبر
2019 

تسعة  فترة ال
المنتهية  أشهر
 30في 

 سبتمبر
2020 

   التسعةفترة 
أشهر المنتهية  

 في  
  سبتمبر 30

2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

     ات المالية المسجلة بالقيمة العادلةالموجود

 887 395 66 71 إيرادات توزيعات األرباح
 2.167 2.396 689 1.005 إيرادات الفائدة 

 (228) (89) (40) (32) مصروفات متعلقة باالستثمارات
 (16) (12) (10) ( 4) استثماراتخسائر من بيع 

     

     ودائع ألجل 
 1.687 1.020 530 158 إيرادات الفائدة 

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

 1.198 1.235 3.710 4.497 
  =======  =======  =======  ======= 

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

 

فترة الثالثة  
 أشهر المنتهية

 30في 
 سبتمبر
2020 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

  30في 
  سبتمبر
2019 

تسعة  فترة ال
المنتهية  أشهر
 30في 

 سبتمبر
2020 

   فترة التسعة
أشهر المنتهية  

 30في 
 سبتمبر 
2019 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 6.334 6.586 2.060 2.183 ( 1تكاليف الموظفين )
 45 - 27 (42) مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء  

 1.323 984 403 217 أتعاب قانونية ومهنية 
 144 35 15 8 اإليجار

 394 24 330 (31) التسويق واإلعالن
 119 59 44 19 رحالت عمل وترفيه 

 337 266 94 82 االستهالك
 319 60 104 20 اإلطفاء 

 1.184 1.565 132 840 مصروفات أخرى
  ----------------  -- -------------  ----------------  --------------- 
 3.296 3.209 9.579 10.199 
  =======  =======  =======  ======= 
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 السهم  (خسارةربحية / ) 13
 

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

  

هم الملكية العادية الفترة المنسوبة لحاملي أسأرباح  ة من خالل قسمة  ضالسهم المخفربحية / )خسارة(  يتم احتساب  
السهم األساسية،  ربحية / )خسارة( في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم الحتساب 

زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي كان ليتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة 
 أسهم عادية.  ة إلىضالمخف

 

اب ـالتالي ربحية / )خسارة( الفترة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في حس يوضح الجدول
   خسارة السهم:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 14
 

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

 من قبل إدارة الشركة. هذه المعامالت 
 

 فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز: 
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 

 درهمألف  ألف درهم  
   المستحق من أكسا الخليج 

 9.007 5.460 األعمال المفترضة     -
   

 268 268 ين الصحي مطالبات التأم -
   

   المستحق من أكسا لبنان
 1.277 7 استرداد مطالبات   -
   

   المستحق من أكسا جلوبال أر إي
 - 145 أخرى   -
   

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

 

فترة الثالثة  
أشهر  

المنتهية في 
سبتمبر  30

2020 

فترة الثالثة  
أشهر 

المنتهية في  
سبتمبر   30

2019 

فترة التسعة  
ر المنتهية أشه
سبتمبر  30في 

2020 

 فترة التسعة  
أشهر 

المنتهية في  
سبتمبر   30

2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 (1.329) 3.697 (1.703) 3.180 أرباح / )خسائر( الفترة )ألف درهم( 
     

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 200.000 200.000 200.000 200.000 )األسهم باآلالف(

  ------ ---- ---  ---- ------ -----  ---- ---- -----  ---- ------ ----- 
 – ربحية / )خسارة( السهم للفترة 

 األساسية 
 ( 0 .007) 0 .018 ( 0 .009) 0 .016 والمخفضة )درهم(   
  ------ ---- ---  ---- ------ -----  ---- ---- -----  ---- ------ ----- 
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 )تابع(  العالقةالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات  14
 
 

 )تابع(  موجز: فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي ال
 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم  

   
   اكسا للتأمين )الخليج()ش.م.ب.م( ُعمانالمستحق من أكسا 

 - 11 أخرى   -
  -------------- --- -------- ----------- --  ------------------- ------ --- ----------- -- 

 10.552 5.891 ق من أطراف ذات عالقةإجمالي المستح
  ============  ============= 

   المستحق ألكسا إي بي بارتنرز 
 117 1.570 أخرى -

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

   المستحق ألكسا سيرفيس كومباني
 377 4.70 أخرى، كجزء من الذمم المدينة األخرى  -

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

   المستحق ألكسا الخليج: 
 1.624 11.532 ودفعات أخرى بالنيابة  رواتب  -
  -------------- ------ -------- ----------- --  -------------- -- -------- ----------- -- 

 2.118 13.572 ت عالقةإجمالي المستحق إلى أطراف ذا
  = ======= =====  ============ 

 

 
 الفترة: فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل 

 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 

فترة التسعة  
أشهر المنتهية 

سبتمبر  30في 
2020 

فترة التسعة  
أشهر المنتهية  

سبتمبر   30في 
2019 

 ألف درهم ألف درهم  
   التأمين مع أكسا الخليجعقود إعادة 

 35 - المطالبات المستردة لقطاع التأمين الصحي -
  ---------------------- ----------- --  ---------------------- ----------- -- 

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

   التأمين مع أكسا ماكسيسعقود إعادة 
 - 6.018 األقساط المتنازل عنها لقطاع التأمين على الحياة -
  ---------------------- ----------- --  ---------------------- ----------- -- 

   يج على الشركة المصروفات المحملة من قبل أكسا الخل
 (1.882) (676) (1( ) 12)إيضاح تكاليف االنتداب  -
 ( 4) - مصروفات سفر واتصاالت   -
 (143) - تكاليف أخرى  -

  ---------------------- ----------- --  ---------------------- ----------- -- 
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 )تابع(  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 14
 

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

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 

فترة التسعة  
أشهر المنتهية 

سبتمبر  30في 
2020 

فترة التسعة  
أشهر المنتهية  

سبتمبر   30في 
2019 

 ألف درهم ألف درهم  
   

   األعمال المفترضة مع أكسا الخليج
 7.154 4.448 األقساط المفترضة -
 (2.081) (1.992) لمطالبات المدفوعةا -
  ---------------  -------------- 
   

   أخرى: 
 120 - الشركةتكاليف االنتداب المحملة على أكسا إي ايه بارتنرز من قبل 

(375) المصروفات المحملة من قبل أكسا إي ايه بارتنرز على الشركة   (264)  
 - 217 الخليج للشركةتعويضات نهاية الخدمة المحولة من أكسا 

 18 - نهاية الخدمة المحولة من الشركة إلى أكسا الخليجتعويضات 
(45) - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  -------------  ------------ 
   المصروفات المحملة على الشركة من ايه.اس.سي.اف.زد ذ.م.م

( 3) 104 تكاليف أخرى  -  
  -------------  ------------ 
 الرئيسيين:ضات موظفي اإلدارة تعوي

 
   فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة:  

   
 1.140 1.101 تعويضات قصيرة األجل

  ------------  ------------- 
 29 29 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

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

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة 15
 

 االلتزامات المحتملة
 

، لدى الشركة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بضمانات البنوك والضمانات األخرى  2020سبتمبر  30كما في 
ألف   2.000: 2019ديسمبر  31ألف درهم ) 2.000وأمور أخرى تنشأ في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ 
 ية. درهم(، وال تتوقع الشركة أن ينشأ عنها أي التزامات ماد 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

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

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

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

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

 
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة معطيات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر 

تدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت نظام المممكن. يتم تصنيف القيم العادلة ضمن عدة مستويات في ال
 المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي:

 

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

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

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

 

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

هامة بالنسبة لعملية القياس بأكملها. تقوم الشركة باالعتراف  للقيمة العادلة الذي تكون فيه مدخالت أدنى مستوى 
 ويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير. بالتحويالت فيما بين مست

 
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة 

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم مدققة()غير  2020سبتمبر  30في 

    
    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 3.689 - 3.689 أسهم مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 4.353 - 4.353 أدوات دين مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  ----------------  ----------------  ---------------- 
 8.042 - 8.042 

  ----------------  ----------------  --------------- 
    لعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة ا

 402 - 402 أسهم مدرجة

 71.217 - 71.217 أدوات دين مدرجة

 2.005 2.005 - صندوق دين خاص

  ----------------  ----------------  ---------------- 
 .61971  2.005 73.624 

  ----------------  ----------------  ---------------- 
 79.661 2.005 81.666 

  =======  =======  ======= 
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

 )تابع( الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة 
 

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم )مدققة( 2019ديسمبر  31في 

    
    باح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األر

 3.763 - 3.763 أسهم مدرجة

 4.768 - 4.768 أدوات دين مدرجة

  ----------------  ----------------  --------------- 
 8.531 - 8.531 

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

 432 - 432 رجةأسهم مد

 61.358 - 61.358 أدوات دين مدرجة

 2.214 2.214 - صندوق دين خاص

  ----------------  --------------  --------------- 
 61.790 2.214 64.004 

  ----------------  --------------  --------------- 
 70.321 2.214 72.535 

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

 
الموجودات التي يتم احتسابها  ، ترتكز القيم العادلة على صافي قيم  الخاص  ق باالستثمار في صندوق الدينفيما يتعل

. لم 3من قبل مدراء الصندوق المعنيين. يكون تقييم صندوق الدين مؤهل كقياس للقيمة العادلة ضمن المستوى 
، كما لم يكن هناك أي تحويالت إلى أو من لقياس القيمة العادلة 2والمستوى    1تكن هناك تحويالت بين المستوى  

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

 

 معلومات حول القطاعات  17
 

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

 
 قطاع التأمين الصحي والذي يوفر تغطية طبية لحاملي وثائق التأمين؛ و  -
 اة ألجل محدد. قطاع التأمين على الحياة والذي يوفر منتجات التأمين على الحي -
 

 .2019و  2020لم يتم إجراء معامالت فيما بين القطاعات خالل  
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 )تابع(معلومات حول القطاعات  17
 

سبتمبر  30حسب القطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في  المرحلي الموجزة األرباح أو الخسائرفيما يلي بيان 
 )غير مدققة(:  2020

 

 
 التأمين 
 الصحي

 مين علىالتأ 
 الحياة 

 
 اإلجمالي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 39.844  38.530  1.314 إجمالي األقساط المكتتبة 

(6.674)  81 التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة     (6.593)  

 33.251  31.586  1.395 أقساط التأمين المكتسبة

      

(13.541)  - قساط حصة إعادة التأمين من إجمالي األ   (13.541)  

التأمين من احتياطي األقساط غير التغير في حصة إعادة 
 - المكتسبة

 

3.110 

 

3.110 

.82022  21.425  1.395 صافي األقساط المكتسبة  
      

 817  817  - عموالت إعادة التأمين 

(57) تكاليف االستحواذ على عقود التأمين   (3.568)   (3.625)  

(57) العموالت المتكبدة  صافي   (2.751)   (2.808)  

 (19.534)  (18.760)  (774) إجمالي المطالبات المدفوعة

 116  (127)  243 التغير في احتياطي المطالبات القائمة

 3.246  3.258  (12) التغير في احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 (2.298)  (2.298)  - بيالتغير في االحتياطي الحسا

 (477)  (465)  (12) احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصةالتغير في 

(555) إجمالي المطالبات المتكبدة    (18.392)   (18.947)  

 9.084  9.084  - حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 احتياطي التغير في حصة شركات إعادة التأمين من 
 (25) المطالبات القائمة

 

1.025 

 

1.000 

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

 

(880) 

 

(880) 

 (9.743)  (9.163)  (580) صافي المطالبات المتكبدة 

 (120)  -  (120) المطالباتأتعاب إدارة 

 (9.863)  (9.163)  (700) وفات المتعلقة بالتأمينإجمالي المطالبات والمصر

 10.149  9.511  638 صافي إيرادات التأمين
      

 3.710  3.483  227 صافي إيرادات االستثمار 

 صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)53(  )813(  )866( 

 )4(  )4(  - خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات الماليةمخصص 

 4  4  - إيرادات أخرى 

 812  12.181  12.993 

 )9.579(  )9.041(  )538( واإلداريةالمصروفات العمومية 

 عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من أقساط 
 التأمين المدينةوذمم 

 

12 

 

 

 

271 

  

283 

 3.697  3.411  286 أرباح الفترة
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 )تابع(معلومات حول القطاعات  17
 

سبتمبر  30حسب القطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في  األرباح أو الخسائر المرحلي الموجزفيما يلي بيان 
 )غير مدققة(: )تابع(  2019

 
 

 

 التأمين 
 الصحي

  التأمين على 
 الحياة 

 
 اإلجمالي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 40,630  38,642  1,988 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 متضمناً  التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

 1,117 احتياطي المخاطر غير المنتهية  
 

(9,468) 
 

(8,351) 

 32,279  29,174  3,105 أقساط التأمين المكتسبة
      

 (10,613)  (10,613)  - حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي األقساط
 التغير في حصة إعادة التأمين من احتياطي 

 األقساط غير المكتسبة  
 
- 

  
2,661 

  
2,661 

 -  (7,952)  (7,952) 

 24,327  21,222  3,105 المكتسبة صافي أقساط التأمين

 1,018  1,018  - لمكتسبةعموالت إعادة التأمين ا
 (3,173)  (3,001)  (172) تكاليف االستحواذ على عقود التأمين

 (2,155)  (1,983)  (172) صافي العموالت المتكبدة 

 (19,786)  (17,978)  (1,808) إجمالي المطالبات المدفوعة

 (2,742)  (2,716)  (26) التغير في احتياطي المطالبات القائمة
 احتياطي المطالبات المتكبدة التي   التغير في

 133 اإلبالغ عنهالم يتم    
 

617 
 

750 
 (462)  (462)  - التغير في االحتياطي الحسابي

 التغير في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر
 19 غير المخصصة  

 
44 

 
63 

 (22,177)  (20,495)  (1,682) إجمالي المطالبات المتكبدة 

 لتأمين من إجمالي حصة شركات إعادة ا
 - المطالبات المتكبدة  

 
5,470 

 
5,470 

 التغير في حصة شركات إعادة التأمين من
 احتياطي المطالبات القائمة 

 
(95) 

  
(391) 

  
(486) 

 التغير في حصة شركات إعادة التأمين من 
 - المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهاالمطالبات   

 
9 

 
9 

 (17,184)  (15,407)  (1,777) تكبدة صافي المطالبات الم
 (260)  -  (260) أتعاب إدارة المطالبات

 (17,444)  (15,407)  (2,037) إجمالي المطالبات والمصروفات المتعلقة بالتأمين

 4,728  3,832  896 صافي إيرادات التأمين

      
 4.497  4.277  220 إيرادات االستثمارصافي 

 يمة العادلة للموجودات المالية  صافي التغير في الق
 13 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 
249 

 
262 

 (1.428)  (1.428)  -  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية
 -  -  - إيرادات أخرى 

 1.129  6.930  8.059 

      
 (10.199)  (9.325)  (874) المصروفات العمومية واإلدارية

 عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من أقساط 
 712 التأمين المدينةوذمم 

 
99 

 
811 

 (1.329)  (2.296)  967 أرباح / )خسائر( الفترة
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 )تابع(معلومات حول القطاعات  17

 

 : )غير مدققة( 2020سبتمبر  30فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات حسب القطاع كما في  
 
التأمين  

 الصحي
التأمين على 

 اإلجمالي غير مخصصة الحياة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

.75511 موجودات القطاع  160.684 78628.  201.225 

 ----------------- ----------------- ------------------ ----------------- 
15676. 5.617 68.260 2.279 مطلوبات القطاع  

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

 : )مدققة( 2019ديسمبر  31فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات حسب القطاع كما في  
 
 التأمين 

 الصحي
التأمين على 

 اإلجمالي غير مخصصة الحياة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 179.563 11.733 142.341 25.489 موجودات القطاع

 ----------------- ----------------- ------------------ ---------------- 
 58.944 5.638 51.145 2.161 مطلوبات القطاع

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

   19-تأثير كوفيد 18
 

على مستوى العالم كان لها تأثير جوهري وسلبي على أعمال   19  –إن التداعيات االقتصادية لتفشي فيروس كوفيد  
، تأثرت استثمارات الشركة بشكل رئيسي حيث بلغت  2020سبتمبر  30الشركات على مستوى العالم. كما في 

ألف   866من خالل األرباح أو الخسائر  عادلةالخسائر غير المحققة من الموجودات المالية المسجلة بالقيمة ال
درهم. إن الخسائر في هذه الموجودات المالية متسقة مع التوجه العالمي. ال توجد معلومات كافية متاحة لتقييم  

 االتجاه المتوقع في المستقبل.  
 

 التخطيط الستمرارية األعمال 
 

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

حالياً من منازلهم. ترى اإلدارة أن اإلجراءات التي اتخذتها تكفي لضمان أمن البيانات واستمرارية العمليات وتقديم 
 إلى العمالء. دمات الخ
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 )تابع(  19-تأثير كوفيد 18

 مخاطر التأمين 

يتعرض قطاع التأمين لدى الشركة لمخاطر مرتبطة بوثائق التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي. ليس 
جوهري. فيما من المتوقع أن يكون التأثير على قطاع التأمين الصحي جوهرياً نظراً ألن حجم هذا القطاع غير 

علق بقطاع التأمين الجماعي على الحياة، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف هذا الفيروس بأنه ’وباء‘، ولذلك يت
ترى اإلدارة أن تعرض قطاع التأمين الجماعي على الحياة يعتبر محدوداً نظراً لالستثناءات الواردة في وثيقة 

 كن تحملها في حالة تفشي وباء. كة خسائر ال يمالتأمين التي تم وضعها لتجنب مواجهة الشر

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، 2020سبتمبر    30عالي. كما في  
كما  2020سبتمبر  30العمالء الرئيسيين خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في من االحتفاظ ب تمكنت الشركة

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

 إدارة السيولة  

ى التباعد االجتماعي للحد من  رص الماليين عليشهد النشاط االقتصادي على مستوى العالم بطء ملحوظ نظراً لح
ً فرض قيود جوهرية على النقد ورأس 19-انتشار فيروس كوفيد  . نتيجة لذلك، تشهد أو تتوقع الشركات حاليا

المال العامل، بما في ذلك التحديات المحتملة المتعلقة بالسيولة. اتبعت الشركة منهجية استباقية وحكيمة من أجل  
خالل االستثمار في استثمارات قصيرة األجل وتجنب االستثمارات طويلة األجل  اطر السيولة منالتغلب على مخ

أن الشركة لديها سيولة كافية تمكنها من  2020سبتمبر  30أو التي تنطوي على مخاطر. ترى اإلدارة كما في 
 الوفاء بأي التزامات قد تنشأ.  

 مخاطر االئتمان 

ان من خالل مراجعة التعرضات لمخاطر االئتمان والحد من ى مخاطر االئتمتسعى الشركة إلى السيطرة عل
المعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة. تطبق الشركة نظام  

راجعة  المالية وتتم ممن المعايير الدولية إلعداد التقارير    9حوكمة فعال لضمان مالءمة اإلطار العام للمعيار رقم  
 تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة بصورة مستمرة من قبل فريق االستثمارات اإلقليمي لدى الشركة.  

 عام 19

تمت الموافقة على إصدار ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للشركة باإلنابة عن مجلس اإلدارة  بتاریخ      
۸ نوفمبر ۲۰۲۰ .  




