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اإلمارات العربیة المتحدةدولة 

مساهميإلى السادة  البيانـات الماليـة المرحلية الموجزةتقریر مراجعة 
االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 

المقدمة
والتي تتألف من بيان   ،("الشركة") االتحاد للتأمين ش.م.ع.لشركة  المرفقة  جزةالبيانـــــــــــــات الماليـــــــــــــة المرحلية المو  راجعنا لقد 

  الملكيةالتغيرات في حقوق و  الشــــــــــــــامل الدخلو  للدخل المرحلية والبيانات ٢٠٢١مارس  ٣١ كما فيالمرحلي المركز المالي 
ــيریةواالمتعلقة بها لفترة الثالثة أشــــهر المنتهية في ذلك التاریخ  والتدفقات النقدیة ــؤولة عن  إلیضــــاحات التفســ . إن اإلدارة مســ

المعيار المحاسبي الدولي   ،عداد التقاریر الماليةالدولية إلر عایيلملوفقًا  البيانــات الماليــة المرحلية الموجزةهذه   وعرضإعداد 
ــبي الدولي رقم  " ( إعداد التقاریر المالية المرحلية  ٣٤رقم  ــ ــتنتاج حول اعطاء . إن مســـــــؤوليتنا هي إ ) " ٣٤المعيار المحاســ هذه ســـــ

ى أعمال المراجعة التي قمنا بها.ستنادًا إلا البيانـات الماليـة المرحلية الموجزة

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة   ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم 

سـتفسـارات بصـورة  ومات المالية المرحلية من طلب االنشـأة المسـتقل". تتألف مراجعة المعلالمنجزة من قبل مدقق حسـابات الم
رئيســية من األشــخاص المســؤولين عن األمور المالية والمحاســبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى.  

فـإنهـا ال تمكننـا   ،عليـه عـایير التـدقيق الـدوليـة وبنـاءً إن مجـال عمليـة المراجعـة أقـل بكثير من مجـال التـدقيق الـذي یتم وفقـًا لم
على   من الحصــــــــول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيق. بناءً 

ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

ستنتاجاال
 ،المرفقة لم یتم إعدادها  البيانـــــات الماليـــــة المرحلية الموجزةعتقاد بأن یستوجب االلم یرد إلى علمنا ما ستنادًا إلى مراجعتنا، ا

.٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،النواحي الجوهریة كافةمن 

:عن إرنست ویونغ

:قبل موقعة من
أشرف أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢١ مایو ١٠
دبــي، اإلمارات العربية المتحدة



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 

المرحلية الموجزة.اليةمن هذه البيانات الماً جزءالمرفقة١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢-

المرحليلالدخبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١للفترة المنتهية في

مارس٣١أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمإیضاح

التأميندخل
٬٤٧٤٢٥٠٣٦٠٬٢٥٤المكتتبةقساط إجمالي األ

)٧٥٧٬١٥٣()١٤٥٬٣١١(إعادة التأمين المتنازل عنه

١٠٥٬١٦٣١٠٠٬٦٠٣
األقساط غير المكتسبةاحتياطي فيالتغييريفصا 

٠٩٠٬٢٠)٢٦٬٣٣٦(وحاملي وثائق التأمين

٧٨٬٨٢٧١٢٠٬٦٩٣المكتسبةصافي األقساط  
٢٤٬٢١٥٦٦٨٬٨١إجمالي العموالت المكتسبة

١٠٣٬٠٤٢٣٦١٬١٣٩دخل التأمينأجمالي 

مصاریف التأمين
)٩٢٬٩١٧()٧٣٬٨٦٢(المحققةت البا المطإجمالي

٤٠٬٦٢٣٢٨٥٬٥٥مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

)٣٧٬٦٣٢()٣٣٬٢٣٩(صافي المطالبات المحققة
)٢٥٬١٣٣()٢٣٬٤٠٤(المحققةالعموالت

) ١٩٬٤٤٨( ) ١٩٬٩٢٦( داریةإمصاریف  
)١١٬٦٤٩()١٠٬٦٧٠(ينتأملاشطةبأنتكاليف تشغيلية أخرى متعلقة 

يمة العادلةقالصافي الحركة في 
)٣٢٩٬٣٤()٣٬٢٣٥(لمنتجات المرتبطة بالوحداتل

)١٩١٬١٢٨()٩٠٬٤٧٤(إجمالي مصاریف التأمين

١٢٬٥٦٨١١٬١٧٠أرباح التأمين

)٢٩٬١٧٥()٣٤٣(االستثمارخسائرصافي 

)٠٦٠٬٦()٤٬١٠٤(ةریداإمصاریف عمومية و 

)٠٦٥٬٢٤(٨٬١٢١لفترةلخسائر)ال(/األرباح

)٠٧٢٧٬٠(٣٠٢٤٥٬٠األساسي والمخفف للسهم (درهم)سارة)(الخ /الربح



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 

المرحلية الموجزة.اليةمن هذه البيانات الماً جزءالمرفقة١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣-

المرحليالشاملالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١للفترة المنتهية في

مارس٣١أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف درهمألف

)٠٦٥٬٢٤(٨٬١٢١لفترةلائر)س(الخ /رباح األ

األخرى الشاملبنود الدخل 

تصنيفها ضمن إعادة  ال یمكن التي  بنود الدخل الشامل األخرى 
األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة 

التغير في القيمة العادلة لالستثماراتصافي
)٥٬٦٩٧()٣٣٦(األخرى ل بنود الدخل الشامل ن خالبالقيمة العادلة م

القيمة العادلةاستثمار ستبعاد المحقق من اصافي الربح 
)١٦٥(-من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

)٨٦٢٬٥()٣٣٦(للفترةاألخرى ةالشاملالخسائربنود 

)٢٧٩٬٢٩(٧٬٧٨٥للفترة)الشاملة(الخسائر/الشاملالدخلإجمالي





.م.ع.االتحاد للتأمين ششركة 

البيانات المالية المرحلية الموجزة.من هذه اً جزءرفقة ملا١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥-

المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١للفترة المنتهية في

رئالخسا احتياطياحتياطياحتياطياحتياطيرأس
مجموعالالمتراكمةالقيمة العادلةنأميالتدة إعا خاصقانونيالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهملف أدرهملف أ

٣١٧٬١٤٨)٣٤٬٥١٣()١١٬٢٧٤(٢٠٢١٣٣٠٬٩٣٩١٤٬٨٦٥١٤٬٨٦٥٢٬٢٦٦ینایر١الرصيد في 

٨٬١٢١٨٬١٢١-----األرباح للفترة

)٣٣٦(-)٣٣٦(----للفترةخرى األشاملالدخللابنود 

المحتفظ به القيمة العادلة رستثما اح من بيع الرب
-------خرى األشاملالالدخلبنود من خالل 

٨٬١٢١٧٬٧٨٥)٣٣٦(----للفترةةالشاملسائرالخ إجمالي 

٣٢٤٬٩٣٣)٢٦٬٣٩٢()١١٬٦١٠(١٢٠٢٩٣٩٬٠٣٣٨٦٥٬١٤٨٦٥٬٤١٢٬٢٦٦مارس١٣الرصيد في 

٣٢٥٬٨٤١)٢٤٬٥٦٠()١٠٬٢٦٨(-٢٠٢٠٣٣٠٬٩٣٩١٤٬٨٦٥١٤٬٨٦٥ینایر ١الرصيد في 

)٢٤٬٠٦٥()٢٤٬٠٦٥(-----للفترةائرسالخ 

)٥٬٦٩٧(-)٥٬٦٩٧(----للفترةاألخرى ةالشاملسائرالخ بنود 

المحتفظ به القيمة العادلة رستثما اح من بيع الرب
-١٦٥)١٦٥(----خرى األشاملالالدخلبنود من خالل 

)٢٩٬٧٦٢()٩٠٠٬٢٣()٥٬٨٦٢(----للفترةةالشاملسائرالخ إجمالي 

٢٩٦٬٠٧٩)٤٦٠٬٤٨()٦٬١٣٠١(-٢٠٢٠٩٣٩٬٣٣٠٨٦٥٬١٤٨٦٥٬١٤مارس ٣١الرصيد في 



.م.ع.االتحاد للتأمين ششركة 

ت المالية المرحلية الموجزة.من هذه البيانا اً مرفقة جزءال١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦-

المرحليبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١للفترة المنتهية في 

مارس٣١ة في لمنتهياهرالثالثة أش
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمإیضاح

األنشطة التشغيلية
)٢٤٬٠٦٥(٨٬١٢١للفترة)الخسائر(/األرباح
لتالية:نود البلیالتالتعد

١٬٧٨٢٢٬٠٨٧واطفاءكاستهال
من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من(الخسائر)/األرباح

)٤٤()٧٠٧(سائرأو الخ ح با خالل األر 
غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة  (األرباح)/الخسائر

٢٬٤٢٨٣١٬٣٥٢من خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها بالنيابةالقيمة العادلةاستثماراتفيالحركة فيصا 

١٢٣٬٢٣٥٣٤٬٣٢٩بوحدة حملة الوثائقعن المنتجات المرتبطة
)١٬٩٥٦()١٬٦٣٠(دخل الفائدة

)٥٦٧(-دخل توزیعات األرباح
٩١٣١الفائدة على حساب التداول بالهامش

١٬٠١٤٣٣١ة للموظفيندمالخ مخصص مكافأة نهایة
١٤٬٢٥٢٤١٬٥٩٨

)١٤٬٧٨٣()٢٥٬١٦٣(آخرون ومدینون تأمين الزیادة في مدینو
)١٥٬٩٤٢()١٩٬٢٤٧(ة في موجودات عقود إعادة التأميندیا الز 

٢٢٬٦٢٦١٨٬٣٥٢الزیادة في مطلوبات عقود التأمين
)٢٥٬٩٠٩(٢٩٬٦٧٧دائنون آخرون و أمينفي دائنو ت(النقص)/الزیادة 

)٣٣١()٧٠٧(للموظفينالمدفوعة مكافأة نهایة الخدمة 

٢١٬٤٣٨٩٨٥٬٢ليةغيتشاألنشطة المنصافي النقد 

الستثماریةااألنشطة 
)٦٤٤()٦٤٣(شراء موجودات ثابتة

)٩٨٦()٤٬٩١٢(شراء استثمارات
)١٠٬٧٥٢()٢٦٬٠٢٤(المرتبطة بالوحداتت نتجا حاملي وثائق المراء ش

٦٬٧١٠٣٠٬٣٦٨تمبالغ محصلة من استبعاد استثمارا
١٬٦٣٠١٬٩٥٦ةوضفائدة مقب

٥٦٧-١٤توزیعات أرباح مقبوضة
)٩٦٨٬٢٩()٨٬٠٠١(ثابتة لدى البنوك ذات فترات استحقاق تزید عن ثالثة أشهرودائع النقص في 

)٤٥٩٬٩()٣١٬٢٤٠(االستثماریةاألنشطة المستخدم فيقدلنافيصا 

األنشطة التمویلية
)١٣١()٩(مشها الفائدة على حساب التداول بال

)١٣١()٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلية

)٦٬٦٠٥()٩٬٨١١(في النقدیة وشبه النقدیةصافي النقص

٤٨٬٢٤٤٩٦٧٬٤٣ایرین١فية نقدیبه الیة وشالنقد

٦٣٨٬٤٣٣٣٦٢٬٣٧مارس٣١النقدیة وشبه النقدیة في 



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٧-

ةركالشعن معلومات -١

فــي دولــة ٢٠١٥) لسنة ٢("الشركة") هي شركة مساهمة عامة مسجلة بموجب القانون االتحادي رقم (–إن شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
ت العربيــة المتحــدة بشــأن الشــركات التجاریــة فــي اإلمــارات فــي دولــة اإلمــارا٢٠٠٧لســنة ٦دي رقــم نون االتحــا قــا الدة و ربيــة المتحــ اإلمــارات الع

. إن العنــوان ٦٧العربية المتحدة. إن الشركة مسجلة في سجل شركات التأمين لهيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة برقم التســجيل 
ات العربيــة المتحــدة. إن أســهم الشــركة مدرجــة ، دبــي، اإلمــار ١١٩٢٢٧شــيخ زایــد، ص.ب. ر، شــارع الاو تــ يــزنسهو ســنجل بالمسجل للشركة

في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

يســي الرئمركزهــا تــزاول الشــركة أنشــطتها مــن خــالل النشاط الرئيسي للشركة في جميــع أنــواع التــأمين بمــا فــي ذلــك التــأمين علــى الحيــاة.ثلیتم
عن مكاتبها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.فضالً ي دبفي لقائما

.٢٠٢١مایو١٠وفقًا للخطاب المستلم من المساهمين بتاریخ دارة بل اإلمن قإن البيانات المالية المرحلية الموجزة تم اعتمادها لإلصدار 

السياسات المحاسبيةو ماليةعداد البيانات الإأسس -٢

نات الماليةلبيااادإعدأسس١-٢

إعــداد ،٣٤قــم ر ليلمعيــار المحاســبي الــدو ، اعــداد التقــاریر الماليــةالدوليــة إللمعــایير لوفقــًا للشــركةالبيانـات الماليـة المرحلية المــوجزةیتم إعداد 
المتطلبــات تتوافــق أیضــًا مــع ليــة و دو البية الصادرة عن مجلس المعــایير المحاســ ")٣٤لي رقم لمحاسبي الدو ("المعيار اةالتقاریر المالية المرحلي

الساریة المفعول للقوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

البيانــات كاملــة ویجــب أن تقــرأ مــعجميع المعلومات المطلوبة للبيانــات الماليــة الســنویة الىلعالموجزة المرحلية مل هذه البيانات المالية تال تش
أشـــهر الثالثــةالنتــائج لفتـــرة فـــإن . وباإلضــافة إلـــى ذلــك، ٢٠٢٠دیســـمبر٣١مــا فـــي وللســنة المنتهيـــة فــي ككةللشـــر الماليــة الســـنویة المدققــة 

.٢٠٢١سمبر دی٣١ج التي یمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ائنتإلى البالضرورة ال تشير ٢٠٢١مارس٣١المنتهية في 

في التقدیرات المحاسبيةالتغيرات 
مة في إعداد هذه البيانات الماليــة متوافقــة مــع تلــك المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي بية المستخداسمح ت الإن التقدیرا

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ت والتعدیالت الجدیدةفسيرالتواالمعایير 
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الســنویة للشــركة متبعــة الك لتلــ مماثلــةالمــوجزة المرحليــة ات الماليــة متبعة في إعداد البيانإن السياسات المحاسبية ال

. لــم تقــم الشــركة باالتبــاع ٢٠٢١ر ایینــ ١، باســتثناء اتبــاع المعــایير الجدیــدة الســاریة المفعــول كمــا فــي ٢٠٢٠دیســمبر ٣١للسنة المنتهية في 
لــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة الجدیــد والمعــدل اارعيــ لماإنأخرى صادرة ولكن لــم یســر مفعولهــا أو تفسيرات أو تعدیالتالمبكر ألیة معایير 

.الموجزةالمرحليةانـات الماليـة على المبالغ واالفصاحات المعلن عنها في هذه البيهري جو ذي العالقة في الفترة الحالية ليس له تأثير 



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٨-

والمخفف للسهمالربح األساسي -٣

لعــدد المــرجحالمتوســطرة، بعــد تنزیــل أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة، علــى تــ األربــاح للفيمقســ م بتاألساســي للســه) (الخسارة/الربحاحتسابیتم 
التالي:األسهم القائمة خالل الفترة ك

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢١٢٠٢٠

)٢٤٬٠٦٥(٨٬١٢١درهم)للفترة (ألف (الخسائر)/األرباح
٩٣٩٬٣٣٠٩٣٩٬٣٣٠الف)ل الفترة (باآلخالة قائملعدد األسهم الالمرجحالمتوسط

)٧٢٧٠٬٠(٠٢٤٥٬٠للسهم (درهم)الخسارة)(/الربح

الـــربح للســهم عنـــد ىلــ يــة قـــد یكــون لهــا تـــأثير عماللــم تصــدر أیـــة أدواتالشـــركةن إحيــث ،لــم یــتم عـــرض أیــة أرقـــام للــربح المخفــف للســـهم
.استخدامها 

العقارات االستثماریة-٤

العقارات االستثماریة القيمة العادلة للعقارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدةثلتم

إن القيمــة العادلــة هــي رئيســي اســتنادًا إلــى التقييمــات الــي أجرتهــا اإلدارة.تدرج العقارات االستثماریة بالقيمة العادلة، والتي تم تحدیــدها بشــكل 
أو المــدفوع لتحویــل بنــد مطلوبــات مــا فــي معاملــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق بتــاریخ ا مــ داتو بنــد موجــ السعر الذي سيتم قبضه لبيــع 

تســتند ســجيل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة فــي بيــان الــدخل. القيــاس. أجریــت التقييمــات علــى أســاس دوري، علــى األقــل بشــكل ســنوي، وتــم ت
).٣لمدخالت غير الملحوظة (أي المستوى اى علةبالشركالقيمة العادلة للعقارات االستثماریة الخاصة

ةاالستثماریالمالية األوراق-٥

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف 
(مدققة)

١٠٢٬٨٦٣١٠٦٬٣٨٤الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٦٬٥٥١٦٬٨٨٧الشامل األخرى الدخلودبنالل دلة من خ العا الموجودات المالية بالقيمة 

١٠٩٬٤١٤١١٣٬٢٧١



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-٩-

(تتمة) ةاالستثماریالمالية األوراق-٥

ئربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسااالستثمارات ١-٥
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف درهمألف 

(مدققة)

٦٩٬٦٧٩٧١٬٢٨٧سندات ملكية مدرجة في دولة اإلمارات
٥٨٢٥٠٠ة اإلماراتدرجة خارج دولية مسندات ملك

٢١٬٩٣٢٢٢٬١١٨سندات صكوك مدرجة في دولة اإلمارات
--سندات صكوك مدرجة خارج دولة اإلمارات
٣٬٢٥٥٥٬٠٨٣االستثمار في صنادیق خارج دولة اإلمارات

٢٬٩٥٦٢٬٩٣٧سندات ملكية غير مدرجة خارج دولة اإلمارات
٤٬٤٥٩٤٬٤٥٩في دولة اإلماراتغير مدرجة لكيةسندات م

١٠٢٬٨٦٣١٠٦٬٣٨٤

رس مــا ٣١كمــا فــي المبــدئي.التثبيــتو الخســائر ضــمن هــذه الفئــة عنــد یــتم إدراج االســتثمارات المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أ
القيمة السوقية لالستثمارات.في نخفاض الة ليج نترهمف دأل٢٬٤٢٨هناك خسارة في القيمة العادلة بمبلغ ، ٢٠٢١

لدخل الشامل األخرى ود ابالقيمة العادلة من خالل بناالستثمارات ٢-٥

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف  
(مدققة)

سندات ملكية

٦٬٢٥١٦٬٥٨٧ة في دولة اإلماراتكية مدرج سندات مل
--ج دولة اإلماراتر ا خ رجة سندات ملكية مد
٣٠٠٣٠٠دولة اإلماراتفي درجة ير مسندات ملكية غ

٦٬٥٥١٦٬٨٨٧

ستثمارات.القيمة السوقية لالفي نخفاض الف درهم نتيجة لأل٣٣٦هناك خسارة في القيمة العادلة بمبلغ ، ٢٠٢١مارس ٣١كما في 



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٠-

(تتمة) ةاالستثماریالمالية األوراق-٥

(تتمة)لدخل الشامل األخرى ود ابالقيمة العادلة من خالل بنمارات ثستاال٢-٥

تسلسل القيمة العادلة

العادلــة لتسلســل القيمــةالتقریــر، حســب المســتوى إعــدادُیقدم الجدول التــالي تحلــيًال للموجــودات التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي نهایــة فتــرة
والذي یتم من خالله تصنيف قياس القيمة العادلة:

اإلجمالي٣لمستوى ا٢المستوى ١المستوى (غير مدققة) ٢٠٢١رس ما٣١في 
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

الماليةالموجودات 
القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٢٬٩٥٦١٠٢٬٨٦٣-٩٩٬٩٠٧موجودات مالية-
الشاملبنود الدخل عادلة من خالل الالقيمة 

٣٠٠٦٬٥٥١-٦٬٢٥١موجودات مالية-ى ألخر ا

٣٬٢٥٦١٠٩٬٤١٤-١٠٦٬١٥٨

الموجودات غير المالية
٧٢٬٢٧٠٧٢٬٢٧٠--عقارات استثماریة

٧٥٬٥٢٦٤١٨١٬٦٨-١٠٦٬١٥٨

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١ستوى الم(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
درهمألفدرهمألفدرهمألف درهمألف

الماليةالموجودات
دلة من خالل األرباح أو الخسائرالقيمة العا 

٢٬٩٣٧١٠٦٬٣٨٤-١٠٣٬٤٤٧موجودات مالية-
الشاملبنود الدخل العادلة من خالل القيمة 

٣٠٠٦٬٨٨٧-٦٬٥٨٧موجودات مالية-األخرى 

٣٬٢٣٧١١٣٬٢٧١-١١٠٬٠٣٤

الموجودات غير المالية
٧٢٬٢٧٠٧٢٬٢٧٠--عقارات استثماریة

٧٥٬٥٠٧١٨٥٬٥٤١-١١٠٬٠٣٤



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١١-

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق -٦
مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠
درهمألفألف درهمألف درهم

مدققة)(

٥٠٠٥٥٠النقد في الصندوق 

:األرصدة لدى البنوك
٦٬٢٩٥٢٬٥٦٠٣٬٢٩٢حسابات جاریة

٦٨١٢١٨٬٧٦٣٢١٧٬٥٥٠٬١٧٤ودائع ثابتة

٩٧٦٢٢٤٬٣٢٣٢٢٠٬٨٤٢٬١٧٧

٢٢٥٬٠٢٦٢٢٠٬٣٧٣١٧٧٬٨٩٢دى البنوكرصدة لاألو النقد في الصندوق 

)١٣٥٬٤٦٣()١٧١٬٥٤٥()١٧٩٬٥٤٦(الثة أشهرذات فترات استحقاق تتجاوز ثودائعناقصًا:
)٠٦٧٬٥()٥٨٤()٠٤٧٧٬(السحب على المكشوف من البنوك

٤٣٣٣٨٬٢٤٤٤٨٬٣٦٢٬٣٧وشبه النقدیةدیةالنق

:األرصدة لدى البنوك
١٩٣٬٢٤٢١٨٩٬٠١١١٤٧٬٠٩٠داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

٧٣٤٣١٬٣١٢٣١٬٢٧٥٬٣٠المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجيخارج دولة اإلمارات العربية 

٩٧٦٢٢٤٬٣٢٣٢٢٠٬٨٤٢٬١٧٧

ســنویًا). تــم رهــن ودائــع ثابتــة بمبلــغ ٪٨.٥٪ إلــى ٠.٤-٢٠٢٠ســنویًا (٪٨.٥٪ إلــى ٠.٤وح مــن فائــدة تتــراتترتــب عليهــا لثابتــة دائــع االو إن
سهيل سحب على المكشوف.مليون درهم) كضمان مقابل ت٢١-٢٠٢٠ليون درهم (م٢٠.٦

رأس المال-٧
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)

درهم١سهم قيمة السهم ٣٣٠٬٩٣٩٬١٨٠–المدفوع بالكاملالمصدر و 
٩٣٩٬٣٣٠٩٣٩٬٠٣٣هم)در ١سهم قيمة السهم ١٨٠٬٩٣٩٬٣٣٠–٢٠٢٠(



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٢-

اتحتياطياال-٨

اتحتياطياالوغرضنوع 

القانونيحتياطياال
٪ مــن رأس المــال ٥٠القانوني فوق مبلغ یساوي الحتياطيقررت الشركة عدم زیادة ا.للشركةوالنظام األساسي وفقًا لقانون الشركات التجاریة

غيــر حتيــاطياالهــذا .٢٠٢١مــارس ٣١أشــهر المنتهيــة فــي تــرة الثالثــة فلذلك ، لم یتم إجراء أیة تحــویالت خــالل . وفقاً الخاص بها المدفوع
قابل للتوزیع إال في الحاالت التي یسمح بها القانون.

الخاصحتياطياال
االحتيــاطي الخــاص إلــى أن یــتم ٪ مــن صــافي األربــاح الســنویة، إن وجــدت، إلــى ١٠یجــوز لمجلــس اإلدارة تحویــل ،األساســيلنظامهــا وفقــاً 

حــددها الجمعيــة ت. یمكن استخدام االحتياطي الخاص لألغراض التــي جلس اإلدارةمالعمومية العادیة بناًء على اقتراحالجمعية قبل إیقافه من
جلس اإلدارة.توصيات مالعمومية العادیة بناء على 

دة التأمينإعااحتياطي
لتخصــيص مبلــغ یعــادل خــاص، أنشــأت الشــركة احتيــاطي٣٤دة المــا ن م٢٠١٩لسنة ٢٣لمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم وفقًا 
ســنة تلــو األخــرى، وال ا االحتياطيتراكم هذیوسوف الشركة في جميع الفئات.من قبل عنها المتنازل ٪ من إجمالي أقساط إعادة التأمين ٠.٥

الحصول على موافقة خطية من المدیر العام.إال بعدیجوز التصرف فيه

احتياطي القيمة العادلة

بنــود ن خــالل ت الماليــة المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــ دلــة للموجــوداا فــي القيمــة العالمتــراكمیتــألف احتيــاطي القيمــة العادلــة مــن صــافي التغيــر 
األخرى.الدخل الشامل

معامالت األطراف ذات العالقة-٩

ام معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعریف األطــراف بتحصيل األقساط وتسدید المطالبات وإبر ،العادیةتقوم الشركة، في سياق أعمالها 
(المعدل). -ي عالقةافصاحات طرف ذ-٢٤لمحاسبـي الدولي رقـم في المعيار اذات العالقة المتضمن

ر:التقریإعدادةالحسابات ذات الصلة في نهایة فتر فيما یلي المبالغ المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن أرصدة 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)

٢٦٬٤٤٦٢٦٬١٧٣ة (مدرجة ضمن المستحق من حاملي وثائق التأمين)ط تأمين مدینا أقس
)١٧٣٢٦٬()١٧٣٢٦٬(وك في تحصيلها مم المدینة المشكمخصص للذ

-٢٧٣والذمم المدینة األخرى لتأميناصافي 
طالبات قيد التسویة (مدرجة ضمن المطالبات التي تم إجمالي الم
٤٢٤١٣٠٣٬سویتها)یتم تمغ عنها ولاإلبال

خــالل الفتــرة للــدیون المعدومــة مصــاریفتثبيــتال تخضــع المبــالغ القائمــة لضــمان وســيتم ســدادها نقــدًا. لــم یــتم تقــدیم ضــمانات كمــا لــم یــتم 
لغ المستحقة من أطراف ذات عالقة.یتعلق بالمبا والمشكوك في تحصيلها فيما 



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٣-

ة) م(تتقةمعامالت األطراف ذات العال-٩

الت التالية مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة:ت الشركة المعامأبرم

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٩٢٧٩٥٣المكتتبةقساطاأل
٤١٧٩٢٣المدفوعةالمطالبات

ع اإلدارة.ليها معر المتفق قساط على األطراف ذات العالقة وفقًا لألسعا األیتم تحميل 

كافأة موظفي اإلدارة العليا م

١٬١١٠١٬١١٠قصيرة األجلمزایا 
٨٣٨٣طویلة األجلمزایا 

٢٬٩٧٥١٬٦٢٥ضاء مجلس اإلدارةمكافأة أع

المطلوبات الطارئة-١٠

سمبردی٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
همألف در ألف درهم

(مدققة)

٥٨٣٢٠٬١٢١٢١٬خطابات ضمان *

درهــم) صــادرة لصــالح هيئــة التــأمين بدولــة اإلمــارات العربيــة ألــف١٠٬٠٠٠-٢٠٢٠درهم (ألف ١٠٬٠٠٠تتضمن خطابات ضمان بمبلغ *
المتحدة.

الرأسماليةااللتزامات-١١

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)

٩٧٩٬٥٤٩٧٩٬٥٤استثماریةبإنشاء عقارات التزام

شروع ميدان العقاري ومشروع واحة دبي للسيليكون.د أعاله یتعلق بمطویر الوار تت للتزام بإنشاء عقارالإن اال



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٤-

طة بالوحداتالمبالغ مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين فيما یتعلق بالمنتجات المرتب-١٢

يابــة عــن حــاملي ثماري بالنتاالســ تــأمين مرتبطــة بالوحــدات، والتــي تنطــوي علــى اســتثمار ومخــاطر. یــتم اســتثمار الجــزء أصدرت الشركة وثائق 
هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.حولز الماليبيان المركائق التأمين كما هو مفصح عنها في وث

ة:الحركة خالل الفترة/ السن

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف 
(مدققة)

٣٦٣٬٠٦٦٢٦١٬٠٢٦ینایر١كما في 
صافي رسوم التخصيص،–بل حاملي وثائق التأمين ثمر من قستمغ الالمبل

٢٦٬٠٢٤٩٢٬٩٩٥االستردادات، االنقضاء والتنازل
القيمة العادلة التغير في 

٠٤٥٩٬)٢٣٥٣٬(طة بالوحداتللمنتجات المرتب

٨٥٥٣٨٥٬٠٦٦٣٦٣٬

عيةالمعلومات القطا-١٣

معلومات القطاعات التشغيلية  

تمثــل هــذه القطاعــات األســاس الــذي تقــوم .والتــأمين علــى الحيــاةاعين أعمــال همــا التأمينــات العامــة إلى قطــ یة یتم تقسيم الشركةراض إدار غأل
التقاریر حول المعلومات الخاصة بقطاعاتها الشركة بناء عليه بإعداد 



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٥-

) (تتمةالمعلومات القطاعية-١٣
رسام٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

إلجمالياى الحياةأمين علالتتأمينات العامةال
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التأميندخل
١٩٠٬٣٦٢١٨٧٬٣٥٢٦٠٬١١٢٦٧٬٠٠٨٢٥٠٬٤٧٤٢٥٤٬٣٦٠المكتتبةقساطاألٌ إجمالي 

)٧٥٧٬١٥٣()٣١١١٤٥٬()٥٠٤٬٣٢()٤٤٣١٨٬()٢٥٣٬١٢١()٨٦٨١٢٦٬(نازل عنهتإعادة التأمين الم

٦٣٬٤٩٤٦٦٬٠٩٩٤١٬٦٦٩٣٤٬٥٠٤١٠٥٬١٦٣١٠٠٬٦٠٣قساط المحتجزةاألصافي 
٠٩٠٬٢٠)٣٣٦٦٬٢(٠١٦٬٢٤)٨٢٣٢٣٬()٩٢٦٬٣()٥١٣٢٬(صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واحتياطي حاملي وثائق التأمين

٦٠٬٩٨١٦٢٬١٧٣١٧٬٨٤٦٥٨٬٥٢٠٧٨٬٨٢٧١٢٠٬٦٩٣تسبةاط المكقساألصافي 
٤٤٥٢١٥٢٤٬٦٦٨٬١٨)٥١(٢٦٦٢٤٬٢٢٣٬١٨العموالت المكتسبةإجمالي

٢٤٧٨٥٬٦٣٩٬٨٠٧٩٥١٧٬٩٦٥٬٥٨٠٤٢١٠٣٬٣٦١٬١٣٩إجمالي دخل التأمين

أمينتالمصاریف
)٣٧٬٦٣٢()٣٣٬٢٣٩()٧()٤٬٧٧٤()٣٧٬٦٢٥()٢٨٬٤٦٥(المطالبات المتكبدةصافي

)٢٥٬١٣٣()٢٣٬٤٠٤()١٢٬٨٢٦()٦٬٠٠٢()١٢٬٣٠٧()١٧٬٤٠٢(العموالت المتكبدة
)١٩٬٤٤٨()١٩٬٩٢٦()٦٬٦٨٨()٦٬٣٩٣()١٢٬٧٦٠()١٣٬٥٣٣(اإلداریةالمصاریف

)١١٬٦٤٩()١٠٬٦٧٠()٢٬٧٦٧()٩٣٤()٨٬٨٨٢()٩٬٧٣٦(ينمتعلقة بأنشطة التأمألخرى الاالتشغيلية اليفالتك
)٣٢٩٬٣٤()٢٣٥٣٬()٣٢٩٬٣٤()٢٣٥٣٬(--رتبطة بالوحداتالمللمنتجاتالزیادة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها 

)١٩١٬٨١٢()٤٧٤٩٠٬()٦١٧٬٥٦()٨٣٣٢١٬()٥٧٤٬٧١()١٣٦٦٩٬(التأمينفإجمالي مصاری

٣٤٨٬٢٥٦٨١٢٬١٧٠٬١١)٥٤٣٣٬(١١١١٦٬٨٢٢٬٨إجمالي أرباح التأمين

)٢٩٬١٧٥()٣٤٣(االستثمار)خسائر(صافي 
)٠٦٠٬٦()١٠٤٤٬(العمومية واإلداریةالمصاریف

)٦٥٠٬٢٤(١٢١٨٬الفترةخسائر)(/باحأر 



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٦-

(تتمة) طاعيةمات القالمعلو -١٣

معلومات القطاعات التشغيلية
ة.ئیسیر المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الالتقاریر حولبإعدادالحیاة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء علیھ اریة یتم تقسیم الشركة إلى قطاعین أعمال ھما التأمینات العامة والتأمین على ألغراض إد

إلجمالياالتأمين على الحياةعامةينات الالتأم
دیسمبر٣١مارس ٣١دیسمبر٣١مارس ٣١دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات 
٧٧٬٢٦٩٧٧٬٠٦٦٢٥٬٧٥٥٢٥٬٦٨٩١٠٣٬٠٢٤١٠٢٬٧٥٥المعداتالممتلكات و 

٢٬١١٥٢٬٦٩٩٧٠٥٩٠٠٢٬٨٢٠٣٬٥٩٩موجودات حق االستخدام
٣٬٧٦٩٤٬٢٤٠١٬٢٥٧١٬٤١٣٥٬٠٢٦٥٬٦٥٣الموجودات غير الملموسة

٥٤٬٢٠٢٥٤٬٢٠٢١٨٬٠٦٨١٨٬٠٦٨٧٢٬٢٧٠٧٢٬٢٧٠العقارات االستثماریة
٨٣٬٤٨٧٨٤٬٩٩٦٢٥٬٩٢٧٢٨٬٢٧٥١٠٩٬٤١٤١١٣٬٢٧١ة االستثماریةاألوراق المالي

٣٨٥٬٨٥٥٣٦٣٬٠٦٦٣٨٥٬٨٥٥٣٦٣٬٠٦٦--ق المنتجات المرتبطة بالوحداتاستثمارات محتفظ بها نيابة عن حملة وثائ
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠ودائع قانونية

٣٤٥٬٥١٨٣٣٠٬٥٣١١٤٨٬١٦٢١٤٣٬٩٠٢٤٩٣٬٦٨٠٤٧٤٬٤٣٣لتأمينموجودات عقود إعادة ا
٣٤٧٬٤٧٦٣٠٥٬٠٧٩٨٠٬٠١٢٩٧٬٢٤٦٤٢٧٬٤٨٨٤٠٢٬٣٢٥آخرون ومدینون تأمين مدینو

٥٧١١٣١٬٣٤٦١٢٩٬٤٥٥٩٣٬٠٢٧٩١٬٠٢٦٢٢٥٬٣٧٣٢٢٠٬وق لبنوك والنقد في الصنداألرصدة لدى ا

٤٠٧٠٥١٬١٬١٥٩٩٩٤٬١٩٦٧٨٣٬٥٨٦٧٧٣٬٦٠٣٨٣٤٬١٬٧٤٥٧٦٧٬١٬إجمالي الموجودات



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٧-

(تتمة) المعلومات القطاعية-١٣

(تتمة)معلومات القطاعات التشغيلية
إلجمالياياةالتأمين على الحالتأمينات العامة

دیسمبر٣١مارس ٣١دیسمبر٣١مارس ٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف همألف در مهدر ألفألف درهمألف درهم

المطلوبات 
٧٬٠٤٧٥٨٤--٧٬٠٤٧٥٨٤مبالغ مستحقة للبنوك

٥٦١٬٨٠٤٥٤٤٬٦٩٥١٧٣٬٠٧٨١٦٧٬٥٦١٧٣٤٬٨٨٢٧١٢٬٢٥٦مطلوبات عقود التأمين
٣٢١٬٣٦٠٢٨٨٬٩٤١٤٩٬٢٥٧٧٤٬٧٨٨٣٧٠٬٦١٧٣٦٣٬٧٢٩آخرون ودائنون تأمين دائنو

٨٬٤٥٢٨٬٢٢١٢٬٨١٧٢٬٧٤١١١٬٢٦٩١٠٬٩٦٢ایة الخدمة للموظفينهكافأة نمخصص م
٨٥٥٣٨٥٬٠٦٦٣٦٣٬٥٥٨٣٨٥٬٠٦٦٣٦٣٬--المنتجات المرتبطة بالوحداتي وثائقمبالغ مستحقة لحامل
٦٦٣٨٩٨٬٤٤١٨٤٢٬٠٠٧٦١١٬١٥٦٦٠٨٬٦٧٠٥٠٩٬١٬٥٩٧٤٥٠٬١٬إجمالي المطلوبات

ق الملكية حقو
٣٣٠٬٩٣٩٣٣٠٬٩٣٩المرأس ال

١٤٬٨٦٥١٤٬٨٦٥االحتياطي القانوني
١٤٬٨٦٥١٤٬٨٦٥االحتياطي الخاص

٢٬٢٦٦٢٬٢٦٦التأمينإعادة حتياطي ا
)١١٬٢٧٤()١١٬٦١٠(احتياطي القيمة العادلة

)٥١٣٬٣٤()٣٩٢٢٦٬(الخسائر المتراكمة

٩٣٣٣٢٤٬١٤٨٣١٧٬ي حقوق الملكيةإجمال

٦٠٣٨٣٤٬١٬٧٤٥٧٦٧٬١٬إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



مين ش.م.ع.االتحاد للتأشركة 
ة مرحلية الموجز ية اللاإیضاحات حول البيانات الم

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

-١٨-

موسمية النتائج-١٤

ةر لفتــ ألــف درهــم ٥٦٧اح توزیعــات األربــ بلــغ دخــلو ٢٠٢١مــارس ٣١هيــة فــي بــاح لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتات األر قــبض دخــل توزیعــ لــم یــتم 
عـــالن إ و للشــركةطة االســتثماریة واألنشــ علــى ظــروف الســوق توزیعــات األربــاحدخــلعتمــدی.٢٠٢٠مــارس ٣١الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي

ابلــة غيــر ق٢٠٢١مــارس ٣١الفتــرة المنتهيــة فــي بناًء عليــه، فــإن نتــائجمر فيها، وهي ذات طبيعة موسمية.األرباح من قبل الشركات المستث
.٢٠٢١دیسمبر ٣١تائج المتوقعة للسنة المنتهية في المرتبطة بفترة المقارنة، وال تعتبر مؤشرًا للنكمع تلللمقارنة 

١٩تقييم أثر كوفيد -١٥

صــينبتح اإلمــارات العربيــة المتحــدة دولــة . قامــت ة فــي االنتشــارمســتمر ٢٠٢٠خالل الربــع األول مــن ظهرتتي ال١٩-كوفيدال تزال جائحة
ثير حــول العــالم. توقــع أن یــنخفض تــأثير الجائحــة بشــكل كبيــر خــالل الســنة الحاليــة. ومــع ذلــك، ال یــزال التــأ ن، وبالتــالي مــن المميغالبية المقي

.أحد بواعث القلقیدة للفيروس في جميع أنحاء العالم جدسالالتوظهورتعد الموجة الثانية 

دي علــى الــرغم مــن أن النطــاق یختلــف مــن دولــة إلــى حدوث اضطراب اقتصا لىاإلجراءات المختلفة المتخذة الحتواء هذا الفيروس إلقد أدت 
شطة ذات العالقة.أخرى. إن القطاعات التي تأثرت بشكل عام هي شركات الطيران والسفر والترفيه والسياحة واألن

ــواء اســتباقية للغایــة تــدابير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تخــذتا فــي . وقــد ســاعد ذلــكبالدولــةن قيمــيلملالجائحــة وتــوفير التحصــيناتالحت
عمــال علــى الــرغم اســتقرار األتحقيــق النمــو االقتصــادي و علــىالتــدابير الوقائيــة اتخــاذ نفتاح االقتصادي و ساعد االكما . االقتصادتحفيز عجلة

.الطيران والترفيه والضيافةالسياحة مثل قطاعاتمن استمرار تأثر 

يًا بسبب الظروف الحالية. لقد انفتح اقتصاد دبــي اآلن ونتوقــع أن یــؤدي هــذا االنفتــاح إلــى رًا هامشتأمين تأثيلللقد تأثرت أعمال شركة االتحاد 
شغيلي، ساعد أداء الشركة القوي واالستباقي في تمكــين مــوظفي الشــركة مــن العمــل مــن تحسن األعمال التجاریة بشكل عام. على الصعيد الت

، األمــر الــذي ســاعد الشــركة علــى ٢٠٢١و٢٠٢٠خــالل ع في المكاتب وما إلــى ذلــكل والتجمبشأن التنقة المنزل وااللتزام بتوجيهات الحكوم
نشــطة الطيــران أو قطــاع الســفر والســياحة. هنــاك تــأثير متوقــع علــى إدارة أعمالهــا علــى الشــكل المعتــاد. لــيس لــدى الشــركة تعــرض جــوهري أل

ســبب تراجــع المطالبــات العادیــة. یغطــي ترتيــب بتــم تعویضــه بشــكل جيــدن ) ولكــ ١٩-مطالبــات التــأمين الطبــي بســبب جائحــة كورونــا (كوفيــد
ع الشــركة تلقــي مطالبــات الفقــدان القســري للوظيفــة،إعادة التأمين للشركة تأثير المطالبات. بسبب التخفــيض المحتمــل فــي القــوى العاملــة، تتوقــ 

خــالل ترتيبــات إعــادة التــأمين. إن مغطــاة بشــكل جيــد مــن ي وهــ جــوهري حتــى اآلنلــيس لهــا تــأثيراضــية بــة الســنة المجر غم مــن أن تعلــى الــر 
بــات. فــي هــذا الصــدد، ال تتوقــع د وطویل األجل ســوف یــدعمون الشــركة فــي تلبيــة احتياجــات المطالشركات إعادة التأمين ذوو التصنيف الجي

الشركة أي تأثير صاٍف على مصادرها المالية.

لقــد شــهدت الشــركة ياجات الحالية لتســویة المطالبــات ومقــدمي الخــدمات. الحتولة كافية لتلبية اسيإن الشركة قادرة على الوفاء بالدیون ولدیها 
مقارنًة بالعام الماضي.تحسًنا في عمليات التحصيل وتحسن الوضع الكلي للذمم المدینة

بة.أقوى بعد هذه التجر ح ) وستصب١٩-(كوفيدبشكل عام، فإن الشركة في وضع یمكنها من تحمل التأثير الحالي لجائحة كورونا 
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