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 الثالثة أشهر لفترة   

  سبتمبر 30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30المنتهية في 

  2021  2020  2021  2020 

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

 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(    

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  اإليضاحات  

         

         إيرادات االكتتاب  

 665,798  721,178  193,058  220,252 21 إجمالي األقساط المكتتبة 

( ,484148) 21 أقساط إعادة تأمين متنازل عنها    (296,67 )   (791,841 )   (682,934 )  

  768,17   762,611   387,230   116,631  

واالحتياطي   صافي التغير في األقساط غير المكتسبة 

( 8,963) 21 الحسابي واحتياطي حملة الوثائق    (23,144 )   (92,516 )   (62,483 )  

805,26 21 صافي األقساط المكتسبة    618,39   871,092   633,325  

 59,330  77,667  14,013  27,797  إجمالي العموالت المكتسبة 

602,09  مجموع إيرادات االكتتاب       631,710   538,872   963,231  

         

         مصاريف االكتتاب 

( ,342225) 2-13 إجمالي المطالبات المتكبدة     (634,58 )   (950,439 )   (918,372 )  

 141,314  290,994  49,815  188,706 2-13 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

( 636,36) 2-13   صافي المطالبات المتكبدة   (819,53 )   (956,310 )   (604,69 )  

( 23,738) 2-15 عموالت متكبدة    (27,134 )   (69,550 )   (79,800 )  

( 21,719) 18 مصاريف إدارية    (24,788 )   (66,241 )   (72,554 )  

 مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق  

( 13,258) 19 بأنشطة االكتتاب      (8,579 )   (34,166 )   (34,443 )  

احتياطي المنتجات المرتبطة  صافي الحركة في  

( 11,170)  9,280 12 بالوحدات    12,657  (10,782 )  

( ,07186)  مجموع مصاريف االكتتاب    (490,710 )   (256,126 )      (183,429 )  

 18,780  26,282  141  4,531  ربح االكتتاب 

 6,004  4,927  1,948  1,490 20 إيرادات الفوائد 

( 3,672) 20 استثمارات أخرى إيرادات/ )خسارة(    7,372  (2,246 )   (17,369 )  

( 2,182) 20 صافي إيرادات/ )خسائر( االستثمار   9,320  2,681  (11,365 )  

( 3,253) 1-15 مخصص االنخفاض في القيمة    (2,000 )   (3,257 )   (6,008 )  

( 2,800)      -   - 9 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة     (3,375 )  

( 904)  )خسارة( الفترة ربح /    7,461  22,906  (1,968 )  

الربحية / )الخسارة( األساسية والمخفّضة للسهم  

( 0.003) 3 )بالدرهم(     0.023   0.069   (0.006 )  
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 لفترة الثالثة أشهر   

  سبتمبر 30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30المنتهية في 

  2021  2020  2021  2020 

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

 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(    

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

         

( 904)   )خسارة( / ربح الفترة     7,461   22,906     (1,968 )  

         

 الدخل الشامل اآلخر 

 

 

       

يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة بنود لن 
         في فترات الحقة 

صافي الربح المحقق من استبعاد استثمارات 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

 

-  -  -  (165 )  

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات  

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

 

(404 )   709  (432 )   (3,297 )  

( 404)   الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة   709  (432 )   (3,462 )  

( 1,308)  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة   8,170   22,474    (5,430 )  
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   المرحلي الموجز الملكية حقوق في التغيرات بيان
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   العائدة إلى حقوق مليكة المساهمين بالشركة    

 مجموع    خسائر  احتياطي    احتياطي    احتياطي    احتياطي    رأس 

 حقوق الملكية   متراكمة     القيمة العادلة    إعادة التأمين    خاص    نظامي  المال  

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

              

 222,044   ) 129,617(  ) 11,274(  2,266  14,865  14,865  330,939 )معاد بيانه()مدقق(    2021يناير    1الرصيد في  

 22,906   22,906   -   -   -   -   -  ربح الفترة

 ) 432(     -       ) 432(   -   -   -   -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 22,474  22,906  ) 432(   -   -   -   -  الخسارة( / الدخل الشامل للفترةمجموع ) 

 -   ) 2,094(  -   2,094  -   -   -  تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين

 244,518  ) 108,805(   ) 11,706(   4,360  14,865  14,865  330,939 )غير مدقق(  2021سبتمبر   30الرصيد في  

              

 227,812    ) 122,589(  ) 10,268(    -       14,865   14,865   330,939  )مدقق( )معاد بيانه(  2020يناير    1يد في  الرص 

 ) 1,968(  ) 1,968(  -         -       -      -       -      خسارة الفترة

 (165)  -   (165)         الشامل اآلخرصافي الربح المحقق من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 (3,297)    (3,297)         صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ) 3,462(  -   ) 3,462(  -   -   -   -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 ) 5,430(  ) 1,968(  ) 3,462(  -   -   -   -  مجموع الخسارة الشاملة للفترة

 222,382    ) 124,557(   ) 13,730(   -   14,865  14,865  330,939 )غير مدقق( )معاد بيانه(   2020سبتمبر   30الرصيد في  
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 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  اإليضاحات  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 )معاد بيانها(    

     التشغيلية األنشطة 

( 1,968)  22,906  ربح / )خسارة( الفترة   

  تعديالت لـ: 
   

  9,176   8,269 18 استهالك وإطفاء 

( 569) 20 ربح من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    (610 )  

خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 
20 

2,323   17,624  

 6,008  3,257 15 مخصص االنخفاض في القيمة 

( 4,927) 20 إيرادات الفوائد    (6,004 )  

( 495) 20 إيرادات توزيعات األرباح    (693 )  

( 27)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات    -  

   279    98  فوائد على مطلوبات اإليجار 

   221     -   بالهامش الفائدة على حساب التداول 

  2,433   3,538  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  34,373  26,466 
     

( 23,089)  )الزيادة(/ النقص في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى    28,720    

( 195,806)  )الزيادة( / النقص في موجودات عقود إعادة التأمين   28,084 

( 9,065)  228,418  الزيادة / )النقص( في مطلوبات عقود التأمين   

( 38,419)  النقص في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى   (61,823 )  

( 73,390)  زيادة في وحدة مرتبطة    (54,014 )  

  54,014  73,390  الزيادة في المطلوبات المرتبطة بوحدات 

( 2,242)  المدفوعة للموظفينمكافآت نهاية الخدمة    (769 )  

 11,613  3,235  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

  األنشطة االستثمارية 
   

( 980)  شراء ممتلكات ومعدات    (1,918 )  

 -  -  شراء موجودات غير ملموسة 

  -    27  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مشتريات استثمارات 

 الخسارة )باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحدات( 
 

(4,910 )   (6,915 )  

متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة )باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحدات( 
 

13,709    49,032  

متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 
 

-       6,974  

 4,971   3,714  فوائد مستلمة 

   693    495  توزيعات أرباح مستلمة 

)زيادة( / نقص الودائع الثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد  

 عن ثالثة أشهر
 

1,278   (69,301 )  

( 16,464)  13,333  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية   
     

  األنشطة التمويلية 
   

( 1,906)  دفع الجزء الرئيسي من مطلوبات اإليجار   (2,992 )  

( 98)  الفائدة المدفوعة على مطلوبات اإليجار   (279 )  

( 221)   -  بالهامش الفائدة على حساب التداول   

( 2,004)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية    (3,492 )  
     

( 8,343)    14,564  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه   
  

   

  16,677   4,558 6.1 يناير 1النقد وما في حكمه في 

  8,334    19,122 6.1 سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 

 

، تتعلق المعاملة الرئيسية غير النقدية بالتحويل إلى إضافة موجودات غير ملموسة من أعمال 2021سبتمبر    30المنتهية في  خالل فترة التسعة أشهر  

: ال شيء(.2020سبتمبر  30ألف درهم. ) 4,199رأسمالية قيد التنفيذ بقيمة 
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 معلومات حول الشركة  1

 

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة وتعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب ترخيص تجاري صادر عن  شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة(  

وتعديالته المتعلق بالشركات التجارية. وتخضع   2015( لسنة  2حكومة دبي. إن الشركة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 

بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم عملياتها، وهي مسجلة في سجل شركات   2007لسنة    6نون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  الشركة ألحكام القا

وق بريد . وعنوان الشركة المسجل هو سنجل بزنس تاور، شارع الشيخ زايد، صند 67التأمين بهيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تحت رقم تسجيل  

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. كما أن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.119227

 

التأمين بجميع أنواعه بما في ذلك التأمين على الحياة. تعمل الشركة من خالل مكتبها الرئيسي في دبي والمكاتب   اعماليتمثل النشاط الرئيسي للشركة في  

 عية في أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. الفر

 

المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة    2020( لسنة  26تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

، ومع ذلك تشير 2021يناير    2، وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2020سبتمبر    27والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ    2015( لسنة  2رقم )

أقصاه سنة    بعض المواد المعدلة إلى لوائح تنفيذية أخرى سيتم إصدارها. إن الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وستطبق المتطلبات الخاصة بها بحد

 واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ. 

 

بشأن    2007لسنة    6المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    2020( لسنة  24ار المرسوم بقانون اتحادي رقم ) تم إصد

، أصبح 2021ر يناي 2. واعتباراً من 2021يناير  2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2020سبتمبر  27تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها بتاريخ 

 قطاع التأمين تحت إشراف مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطته.

 

 . 2021ديسمبر  16تمت الموافقة على المعلومات المالية الموجزة المرحلية والمصادقة على إصدارها وفقًا لقرار مجلس اإلدارة في 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2

 

 اإلعداد أساس  2-1

 

، "التقارير  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    2021سبتمبر    30تم إعداد المعلومات المالية الموجزة المرحلية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 ارات العربية المتحدة.المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلم

 

لف درهم، ما لم  يتم عرض المعلومات المالية الموجزة المرحلية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب أ

 يذكر خالف ذلك. 

 

بيانات المالية السنوية الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات  ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة لل

. وباإلضافة إلى ذلك، فليس بالضرورة أن تكون نتائج فترة التسعة أشهر  2020ديسمبر    31المالية السنوية المدققة للشركة كما في وللسنة المنتهية في  

 .   2021ديسمبر  31التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في مؤشراً على النتائج  2021سبتمبر  30المنتهية في 

 

ية في غضون  تعرض الشركة بيان المركز المالي الخاص بها بشكل عام حسب ترتيب السيولة مع التمييز على أساس التوقعات المتعلقة باالسترداد أو التسو

)المتداول( وأكثر من التقرير  تاريخ  بعد  التالية تُصنّف عموماً   اثني عشر شهراً  المتداول(، إال أن األرصدة  التقرير )غير  تاريخ  بعد  اثني عشر شهراً 

استخدام  كمتداولة: النقد وما في حكمه وسحوبات على المكشوف. أما األرصدة التالية فتصنّف عموماً كغير متداولة: ممتلكات ومعدات، وموجودات حق  

واألرصدة التالية ذات طبيعة مختلطة )بما في ذلك األجزاء المتداولة وغير المتداولة(: االستثمارات في األوراق وموجودات غير ملموسة، وودائع نظامية.  

بن لدى  التأمين، وودائع  إعادة  بالوحدات، وموجودات عقود  المرتبطة  الوثائق  نيابة عن منتجات حاملي  بها  المحتفظ  واالستثمارات  بفترات  المالية،  وك 

د على ثالثة أشهر، وذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى، ومطلوبات عقود التأمين، وذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى، وذمم دائنة  استحقاق أصلية تزي

 لمنتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات، ومخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

 

التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    لقد تم إعداد المعلومات المالية الموجزة المرحلية بموجب مبدأ

نقد المحتفظ به لحملة  الخسارة والموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمار من أجل حملة الوثائق )باستثناء ال

 الوثائق(.

 

 

ة  السياسات المحاسبية والعرض والطرق المستخدمة في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية تتسق مع تلك المستخدمة في البيانات الماليإن  

 "تعديالت الفترة السابقة والمعلومات المقارنة".  24، باستثناء ما هو مبين في اإليضاح 2020ديسمبر  31المدققة السنوية للسنة المنتهية في 
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 2- 2

 

والمبالغ  إن إعداد المعلومات المالية الموجزة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  

 المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 

لشركة والمصادر  وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية ل

 . 2020ديسمبر  31الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

   تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2-3

 

 مطبقة على المعلومات المالية الموجزة المرحلية المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة ال  أ -2-3

 

يناير   1أو بعد    تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في

هذه المعايير الدولية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على ، في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية. ولم يكن لتطبيق 2021

 المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة.

 

يونيو    1)تاريخ السريان    19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -"عقود اإليجار"    -  16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك  19-يجة لوباء فيروس كورونا )كوفيدنت  -(  2020

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير  2020مايو    28التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في  

هو تعديل لعقد اإليجار.   19- الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد  16ية رقم  المال

ت، سينتج  يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاال 

 عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات. 

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر ب -2-3

 

تمديد الوسيلة العملية )تاريخ    -  19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -"عقود اإليجار"    -  16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

معايير المحاسبة  ، نشر مجلس  2020(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو  19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد  -(  2021أبريل    1السريان  

الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس    16الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

يونيو    30ضافياً لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من  ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً إ2021مارس    31هو تعديل لعقد اإليجار. في    19-كوفيد

. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في  2022يونيو    30إلى    2021

)الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض  كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة  

   الدفعات.

 

، وبعض التحسينات  37، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

، والمعيار الدولي  41، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  9، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

"اندماج األعمال" بتحديث مرجعًا   3تقوم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -  ( 2022يناير    1)تاريخ السريان    16للتقارير المالية رقم  

 حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماجات األعمال.  3قارير المالية رقم  في المعيار الدولي للت

 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات    16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

التكلفة  الغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والمب

 ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 

 

والموجودات الطارئة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين  "المخصصات والمطلوبات الطارئة  37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا.

 

"تبني المعايير الدولية للمرة األولى" والمعيار الدولي للتقارير المالية   1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"عقود    16، "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  41"األدوات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9رقم  

 اإليجار". 
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 )تابع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكرا   ب -2-3

 

يناير    1السريان  تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة، )تاريخ    -، "عرض البيانات المالية"  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

، "عرض البيانات المالية" أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات  1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -  (2022

شأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير  متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المن 

 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.  1)على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  - (  2023يناير    1)تاريخ السريان    8ر المحاسبي الدولي رقم  والمعيا  2وبيان الممارسة رقم    1التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

ا التقديرات  في  التغييرات  بين  التمييز  على  المالية  البيانات  مستخدمي  ومساعدة  المحاسبية  السياسات  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  لمحاسبية  تهدف 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية. 

 

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية  2017مايو    18في    -  (2023يناير    1"عقود التأمين" )تاريخ السريان    17قم  المعيار الدولي للتقارير المالية ر

"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي للتقارير    17مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

إلى   17والذي يسمح حالياً بالعديد من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17المالية رقم  

 تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية. 

 

ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية    2023يناير    1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ينطبق المعيار على  

 "األدوات المالية".  9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15رقم 

 

نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير. ويعتمد القياس على العناصر األساسية    17ر المالية رقم  يتطلب المعيار الدولي للتقاري

وهن المكتسبة.  غير  العقد  أرباح  يمثل  الذي  التعاقدية  الخدمات  وهامش  للمخاطر  وتعديل  باالحتماالت  والمرجحة  المخصومة  النقدية  أسلوب  للتدفقات  اك 

أو   لألقساط يُسمح به للمطلوبات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العامتخصيص مبّسط 

مخصومة والمعدلة  الإذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر األساسية للتدفقات النقدية  

 بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت. 

 

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  السريان    17التعديالت على  )تاريخ  التأمين"  الدولية    - (  2023يناير    1"عقود  المحاسبة  معايير  أصدر مجلس 

، 4، إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2020يونيو    25، "عقود التأمين"، في  17التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

. وأدى  17جنبًا إلى جنب مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9بحيث ال يزال بإمكان شركات التأمين المؤهلة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

والتي تهدف إلى تسهيل تطبيق المعيار   17عايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ذلك إلى التعديالت المستهدفة من قبل مجلس م

 .17 من خالل تقليل تكاليف التطبيق، مما يسهل على الكيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهم نتائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 

، مع السماح بالتطبيق المبكر، ويجب 2023يناير    1على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد    17الدولي للتقارير المالية رقم  يجب تطبيق المعيار  

 تطبيق التعديالت في نفس الوقت. 

 

قترح تعدياًل طفيفًا يتعلق بعرض معلومات ، أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية )"مجلس اإلدارة"( التداول بشأن وثيقة التعرض التي ت2021أكتوبر    28في  

"عقود التأمين"،    17"األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9المقارنة حول التطبيق المبدئي لكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 . مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المأخوذة من خطابات التعليقات الواردة

 

قارير المالية رقم سيسمح هذا التعديل للمنشأة بتطبيق تراكب تصنيف اختياري في فترة )فترات( المقارنة المعروضة عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للت

ي فترة )فترات( المقارنة  . سيسمح التراكب بتصنيف هذه الموجودات على أساس كل أداة على حدة، وذلك ف9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17

. بعد المالحظات  9ة رقم  بطريقة تتماشى مع الطريقة التي تتوقع المنشأة أن يتم بها تصنيف تلك الموجودات عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالي

الية، بما في ذلك تلك الموجودات المحتفظ بها فيما يتعلق  الواردة على المقترحات، قام مجلس اإلدارة بتوسيع نطاق التراكب ليشمل جميع الموجودات الم

. ويمكن أيًضا تطبيق التراكب من قبل المنشآت التي تطبق بالفعل المعيار 17باألنشطة غير المرتبطة بالعقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 . 2021ديسمبر  9بتاريخ  17ى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . يصدر مجلس اإلدارة تعديل عل9الدولي للتقارير المالية رقم 

 

سيكون له تأثير على المبالغ المبلغ عنها واإلفصاحات الواردة في بياناتها المالية فيما يتعلق    17تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 المحتفظ بها.   بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين

 

 ي قيد التنفيذ. ومع ذلك، ليس عمليًا تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم الشركة بمراجعة تفصيلية بعد مرحلة تصميم التنفيذ والتي ه

عتزم تطبيقها، حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية تقوم الشركة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وت

 المفعول.

 

تفسيرات المعايير   ليس هناك معايير أخرى ذات عالقة من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة

وكان يتوقع أن يكون   2021يناير    1يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للشركة التي بدأت في أو بعد  الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم  

 لها تأثير جوهري على هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية.
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 ربحية السهم األساسية والمخفّضة  3

 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي: تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح الفترة، على 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر )غير مدققة(  30

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
   سبتمبر )غير مدققة(  30

 2021  2020  2021  2020 

        

        

( 904) درهم( ربح/ )خسارة( الفترة )ألف    7,461  22,906   )1,968( 
        المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 330,939  330,939  330,939  330,939 القائمة خالل الفترة )باآلالف( 

( 0.003) ربحية / )خسارة( السهم الواحد )درهم إماراتي(   0.023  0.069  (0.006 )  

 

لعدم قيام الشركة بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن يكون لها تأثير على ربحية السهم عند لم يتم عرض أي مبالغ لألرباح   المخفّضة للسهم نظراً 

 الممارسة، حيث أن الربحية المخفضة للسهم الواحد تعادل العائد األساسي للسهم الواحد. 

 

 استثمارات في أوراق مالية  4

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

 ديسمبر 31

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 106,384  95,831 ( 4.1موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح 

 6,887  6,455 (4.2موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 

 102,286  113,271 

    

 286,798  360,188 (3-4)إيضاح  األصول المرتبطة بالوحدة

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  4-1

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

 ديسمبر 31

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 71,287  69,666 اإلمارات العربية المتحدة أوراق مالية مدرجة في  

 500  751 أوراق مالية مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة. 

 22,118  18,797 سندات متداولة في اإلمارات العربية المتحدة 

 5,083  - استثمار في صناديق خارج اإلمارات العربية المتحدة. 

 2,937  2,969 اإلمارات العربية المتحدة أوراق مالية غير مدرجة خارج 

 4,459  3,648 أوراق مالية غير مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة 

 95,831  106,384 

 

 إن االستثمارات الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تصنيفها في هذه الفئة عند االعتراف المبدئي. 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021سبتمبر  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

11 

 )تابع(  أوراق ماليةاستثمارات في  4

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  4-2

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

 ديسمبر 31

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 6,587  6,155 أوراق مالية مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة 

 300  300 مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة أوراق مالية غير 

 6,455  6,887 

 

 إن االستثمارات الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم تصنيفها في هذه الفئة عند االعتراف المبدئي. 

 

 األصول المرتبطة بالوحدة  4-3

 

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

 ديسمبر 31

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   

    

االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن منتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات المدرجة بالقيمة  

 175,590  224,786 العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 األصول المالية من معيد التأمين تجاه حاملي وثائق التأمين للمنتجات المرتبطة بالوحدات المدرجة

 88,984  121,137 في حال الربح او الخسارة 

 22,224  14,265 النقد المحتفظ به نيابة عن حاملي الوثائق بالتكلفة المطفأة 

 360,188  286,798 

 

   الحركة في االستثمارات المالية 4-4

 

القيمة العادلة من خالل  

  الربح أو الخسارة 

القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

 

 المجموع  

 ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  

       

 184,961    25,877    159,084 )مدققة( 2020يناير  1في 

 17,615   -       17,615 مشتريات 

( 60,095) استبعادات    (17,158 )    (77,253 )  

( 1,835) استحقاقات        -   (1,835 )  

 59   -        59 حركة في فوائد مستحقة 

( 9,865) تغيّرات في القيمة العادلة    (1,006 )    (10,871 )  

( 826)  1,421 ربح / )خسارة( غير محققة    595 

   113,271    6,887    106,384 )مدققة( 2020ديسمبر  31كما في 

 4,910   -      4,910 مشتريات 

( 10,773) استبعادات        -   (10,773 )  

( 2,936) استحقاقات        -   (2,936 )  

     66   -           66 حركة في فوائد مستحقة 

( 2,389)   تغيّرات في القيمة العادلة   (432 )    (2,821 )  

 569   -  569   ربح محقق

   102,286    6,455    95,831 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30كما في 

 

 

 

 

  



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021سبتمبر  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تابع(  استثمارات في أوراق مالية 4

 

 )تابع(   الحركة في االستثمارات المالية 4-4

 

أو الخسارة في    تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح

 المستوى الثالث. 

 

 

القيمة العادلة من خالل  

  الربح أو الخسارة 

القيمة العادلة من خالل الدخل  

 المجموع   الشامل اآلخر 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 7,199  300  6,899 )مدققة( 2020يناير  1في 

 497  -  497 تغيّرات في القيمة العادلة 

 7,696  300     7,396 )مدققة( 2020ديسمبر  31كما في 

( 754) استبعادات    -       )754( 

( 25)   تغيّرات في القيمة العادلة   -   )25( 

 6,917  300    6,617 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30كما في 

 

 قياس القيمة العادلة  4-5

اس بغض القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القي

ام، تأخذ الشركة  النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتز

أو االلتزام    في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا كان هؤالء المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل

 في تاريخ القياس. 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  أ -4-5

 ارب قيمها العادلة. ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالية الموجزة المرحلية تق

 

 يم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة أساليب التقي ب -4-5

السنوية المدققة  ة  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في البيانات المالي 

.2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021سبتمبر  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تابع(  استثمارات في أوراق مالية 4

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر ج -4-5

 

 ويبين الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية: تقاس بعض الموجودات المالية للشركة بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير. 

 القيمة العادلة كما في  
 

التسلسل  

الهرمي  

للقيمة  

 العادلة 

 

 أساليب التقييم والمعطيات الهامة 

 

المعطيات الهامة غير 

 الجديرة بالمالحظة 

 

عالقة المعطيات غير الجديرة 

   بالقيمة العادلة بالمالحظة 

 سبتمبر 30

 2020ديسمبر  31  2021

    

 ألف درهم 

  )غير مدققة(

 ألف درهم 

 )مدققة(

    

         )معاد بيانها(   

                   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 71,787  70,417 ستثمارات أسهم مدرجة ا

المستوى   

 األول 

 

 أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة 

 

 ال يوجد 

 

 ال ينطبق 

            

  22,118  18,797 استثمارات السندات المدرجة 

المستوى  

 الثاني 

 

 ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية  

            

 7,396  6,617 غير مدرجة استثمارات أسهم 

 

المستوى  

 الثالث 

استنادًا إلى صافي قيمة موجودات   

االستثمارات األساسية وآخر سعر تداول 

 2021في عام 

 

 نعم

 

 صافي قيمة الموجودات  

            

  5,083  - االستثمار في صناديق خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

المستوى  

 ال يوجد   العرض في السوق الثانوية أسعار   الثاني 

 

 ال ينطبق 

 

االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن منتجات حاملي الوثائق  

المرتبطة بالوحدات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

  264,574  345,923 (3-4)إيضاح 

المستوى  

 ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية   الثاني 

 

 ينطبق ال 

            

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

    اآلخر 

 

 

 

 

    

 6,155 استثمارات أسهم مدرجة 

 

 

 6,587  

المستوى  

 ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة   األول 

  300  300 استثمارات أسهم غير مدرجة 

المستوى  

 صافي قيمة الموجودات   نعم  صافي قيمة الموجودات        الثالث 

            

 

ذكورة في الجدول أعاله.ال توجد تحويالت بين المستويات أو الفئات خالل الفترة. كما ال توجد أي مطلوبات مالية ينبغي تصنيفها ضمن أي مستوى من المستويات الم



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021سبتمبر  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 نظامية وديعة  5

 

سحب الودائع النظامية،  يجب إيداع الوديعة النظامية من قبل شركات التأمين العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى البنوك الوطنية المعينة. ال يمكن  

من القانون    42، هيئة التأمين( وفقًا للمادة  التي تعتمد على طبيعة أنشطة التأمين، إال بموافقة مسبقة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )سابقاً 

 وتعديالته.  2007لسنة  6االتحادي رقم 

 

 أرصدة نقدية وبنكية  6

 

 النقد وما في حكمه  6-1

 

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

  ديسمبر 31

 كما في

 سبتمبر 30

 2021  2020  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(  )معاد بيانها(   

      

 50  50  50 نقد في الصندوق 

      أرصدة بنكية: 

 9,333  2,560  12,864 حسابات جارية لدى البنوك 

 2,529  2,532  7,925 ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل 

 11,912  5,142  20,839 نقد وما في حكمه

( 1,717) ناقصاً: سحب بنكي على المكشوف    (584 )   (3,578 )  

 8,334  4,558  19,122 النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي 

 
     

 7,646  3,870  19,180 في اإلمارات العربية المتحدة 

( 58) المتحدة خارج دولة اإلمارات العربية    688  688 

 19,122  4,558  8,334 

 

 ( سنويًا.   ٪0.42: 2020ديسمبر  31٪ )0.18تحمل الودائع البنكية فائدة تتراوح من 

 

 ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر    6-2

 

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

 ديسمبر 31

 2021  2020 

 درهم ألف   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   

    

 220,343  220,278 ودائع بفترات استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر 

 

 

    أرصدة الودائع: 

 188,635  186,733 في اإلمارات العربية المتحدة 

 31,708  33,545 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 220,278  220,343 

 

مليون    15٪ سنويًا(. تم رهن الودائع البنكية البالغة  8.5٪ إلى  0.68:  2020ديسمبر    31٪ سنويًا )8.5٪ إلى  0.3تحمل الودائع البنكية فوائد تتراوح من  

 مليون درهم( كضمان مقابل تسهيالت سحب بنكي على المكشوف.  21: 2020ديسمبر  31درهم )

  



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021سبتمبر  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 رأس المال  7

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

 ديسمبر 31

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 درهم للسهم الواحد  1سهماً بقيمة  330,939,180يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

 330,939  330,939 درهم للسهم الواحد(  1سهم بقيمة  330,939,180:  2020ديسمبر  31)  

 
 احتياطيات  8

 
 طبيعة والغرض من االحتياطيات 

 
 احتياطي نظامي  1- 8

٪ من رأس مالها 50وفقًا لقانون الشركات التجارية اإلماراتي والنظام األساسي للشركة، قررت الشركة عدم زيادة االحتياطي النظامي عن مبلغ يساوي  
فترة التسعة   وعليه، لم يتم إجراء أي تحويالت خالل  .تقوم الشركة بتحويل  10٪ من أرباح كل عام إلى االحتياطي القانونيالمدفوع على أساس سنوي.  

 لم تكن هناك تحويالت إلى االحتياطيات القانونية كما في  31  ديسمبر  2020  ألن الشركة تكبدت خسائر كما في.  2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  
   واالحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها القانون. .ديسمبر2020 31

 
 احتياطي خاص  2- 8

تحويل   اإلدارة  لمجلس  يجوز  للشركة،  األساسي  للنظام  الجمعية 10وفقًا  اجتماع  احتياطي خاص حتى  إلى  إن وجدت،  السنوية،  ٪ من صافي األرباح 
. ويمكن استخدام 2021سبتمبر    30ه. وبناًء عليه، لم يتم إجراء أي تحويالت خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  العمومية العادية بناًء على اقتراح يوقف

 لم يتم إجراء أي تحويالت خالل فترة التسعة  االحتياطي الخاص في األغراض التي تحددها الجمعية العمومية العادية بناًء على توصيات مجلس اإلدارة.
 . أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 
 احتياطي القيمة العادلة  3- 8

 ل الشامل اآلخر. يتألف احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخ
 

 احتياطي إعادة التأمين  8-4
للمادة   ألف درهم من الخسائر المتراكمة إلى   2,094، قامت الشركة بتحويل مبلغ  2019( لسنة  23من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )  34وفقاً 

 2021سبتمبر    30ي  ٪ من إجمالي أقساط التأمين المتنازل عنها لشركات إعادة التأمين خالل فترة التسعة أشهر المنتهية ف0.5احتياطي إعادة التأمين بنسبة  
ألف درهم(. يتعين على الشركة تجميع فترة المخصصات هذه على أساس الفترة وال يجوز التصرف في   2,266: 2020ديسمبر  31)السنة المنتهية في 

العربي الرقابة المصرفية والتأمينية داخل مصرف اإلمارات  المركزي  االحتياطي دون الحصول على موافقة خطية من مساعد محافظ دائرة  المتحدة  ة 
 )سابقًا، هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"الهيئة"((. 

 
 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  9

 
المطالبات وإبرام معامالت مع منشآت أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذ ات  تقوم الشركة، في سياق أعمالها االعتيادية، بتحصيل األقساط وتسوية 

)المعدل(. تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة    24العالقة الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائالتهم والتي يمارسون فيها نفوذاً إدارياً كبيراً باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين.

 
 ه: ي نهاية فترة التقرير، تم توضيح المبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة والمدرجة في أرصدة الحسابات المعنية بالتفصيل أدنا ف

 

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في

 ديسمبر 31

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

    أرصدة مع مساهم رئيسي سابق

 26,173  26,822 (15مدينو األقساط )إيضاح 

( 26,822) (15مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها )إيضاح    (26,173 )  

 -  - صافي ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 3,130  432 إجمالي المطالبات القائمة )المدرجة في المطالبات المعلنة غير المسددة(

 تصنيف العقارات االستثمارية إلى "دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية"إعادة 
72,270  72,270 

( 35,770) عكس صافي أرباح القيمة العادلة المسجلة في فترات سابقة    (35,770 )  

 36,500  36,500 (* 15دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح 

( 36,500) (* 15مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح مخصص من دفعة مقدمة     (36,500 )  

 -  - 

 

  



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 
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 )تابع(  أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  9

 

تحصليها   المبالغ القائمة بال ضمانات وسوف تسدد نقداً. لم تقدم أي ضمانات ولم تسجل أي مصاريف خالل الفترة عن الديون المعدومة أو المشكوك في

  فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

 

مليون درهم   72.30مليون درهم( كاستثمارات عقارية بقيمة دفترية في الدفاتر تبلغ    36.5* تم إدراج المبلغ المدفوع مقدًما مقابل العقارات االستثمارية )

طراف ذات العالقة خالل  ( . تمثل الموجودات المشتراة من األ24)راجع أيًضا إيضاح    2020ديسمبر    31في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  

قدم مربع مع بنية تحتية متكاملة.   150,000وحدة سكنية في مبنى واحد وقطعة أرض مساحتها    60. تتكون الموجودات المشتراة من  2014و  2013سنتي  

 بالنسبة ألحد األصول ، تم إبرام االتفاقية في عام  2013  لشراء  150.000  قدم مربع من األرض ، والتي تم تخفيضها  إلى  56.800  قدم مربع وتم تعديلها

لم تِف األطراف المقابلة )األطراف ذات  .  الحقًا إلى  78.900  قدم مربع بناًء على تعليمات من الرئيس السابق الذي كان أيًضا ممثاًل لـ طرف ذو صلة

 أو حيازة األصل المذكور  سندات ملكية   تملك  الشركة ال  نفإ ،ونتيجة ذلكالعالقة( في المعامالت المذكورة أعاله بالتزاماتهم تجاه الشركة )المشتري( ،  

 وقد أدى ذلك إلى االعتراف غير الصحيح بأرباح القيمة العادلة البالغة  35.8  مليون درهم إماراتي على العقارات االستثمارية التي لم تحصل الشركة على

 على    السلف البالغ  36.5  مليون درهم المدفوعة إلى طرف ذي صلة من أجل االستحواذ  المدفوع  المبلغ حق الملكية أو الملكية القانونية بشأنها ، واختالس

 حجز مخصص كامل )72.3  مليون درهم إماراتي( مقابل األصول المذكورة والمضي قدًما،  وبناًء عليه، قرر مجلس إدارة الشركة    العقارات االستثمارية

 المساهمين المنعقد في  30  سبتمبر العمومية     في اإلجراءات القانونية ، ضد جميع األطراف  المعنية ، السترداد حقوق الشركة ، وفقًا لقرار اجتماع جمعية

.2021 

 

 أبرمت الشركة خالل الفترة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة: 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

 المنتهية في لفترة التسعة أشهر  

 سبتمبر 30

 
2021 

 
2020 

 
2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

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

        معامالت مع مساهم رئيسي سابق 

 1,734  1,083  389  6 أقساط مكتتبة 

( 89) مطالبات مدفوعة    (272 )   (665 )   (784 )  

        

 يتم تحميل األقساط على األطراف ذات العالقة باألسعار المتفق عليها مع اإلدارة.

 

  

 

 

 

   

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا 
 

 
 

 
   

( 1,472) منافع قصيرة األجل    (975 )   (4,416 )   (2,925 )  

( 50) منافع طويلة األجل    (50 )   (150 )   (150 )  

 

  مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء 

 

 

 

   

( 2,800)  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة                 (3,375 )  

        

( 600)  -  -  - أتعاب لجان مجلس اإلدارة   

 

 مطلوبات طارئة  10

 

 

 ديسمبر 31كما في   سبتمبر  30كما في 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 21,121  15,014 خطابات ضمان* 

 

مليون درهم( صادرة لصالح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )سابقاً، هيئة التأمين في    10:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  10* تشمل  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة(.

 

التأمين، لبعض الدعاوى القضائية في سياق األعمال الطبيعية. بناًء علی مشورة قانونية مستقلة،  تتعرض الشركة، تماشيًا مع الغالبية العظمى من شركات 

 تعتبر الشركة أن نتيجة الدعاوى القضائية القائمة لن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة المرحلية للشركة.
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   ممتلكات ومعدات 11

 

 ديسمبر 31كما في   سبتمبر  30كما في 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   

    

   67,860     67,710  (1-11موجودات تشغيلية )إيضاح 

   12,061     4,729  أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

   79,921     72,439  ممتلكات ومعدات 

 

 موجودات تشغيلية  11-1

 

األراضي بنظام  

 التملك الحر

أثاث  

 وتجهيزات 

معدات 

 معدات حاسوب  مركبات مكتبية 

مجموع الموجودات  

 التشغيلية 
       

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

       

       التكلفة: 
)مدققة( )معاد   2020يناير  1في  

  89,620  9,325    872  2,670  15,686  61,067 بيانها( 

   968   373      -   55   540     - إضافات 

)مدققة( )معاد   2020ديسمبر  31في 

   90,588   9,698    872  2,725   16,226   61,067  بيانها(

   980   176      -   77   727     -  إضافات 

( 50)     -      -     -  استبعادات    -     (50 )  

   91,518  9,874   822  2,802   16,953   61,067    )غير مدققة( 2021سبتمبر  30في 

       

       استهالك وإطفاء 
  21,254  8,546   464  2,446  9,798     -  )مدققة( 2020يناير  1في 

  1,474   312   149   100   913     -  المحّمل للسنة 

   22,728  8,858   613  2,546   10,711     -  )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

  1,130   248   105   62   715     -    المحّمل للفترة 

( 50)     -     -     -  استبعادات   -     (50 )  

   23,808  9,106   668  2,608   11,426     -  )غير مدققة(  2021سبتمبر  30في 

       

       القيم الدفترية:  
)مدققة( )معاد  2020ديسمبر  31في 

   67,860   840   259   179  5,515   61,067  بيانها( 
       

   67,710   768   154   194  5,527   61,067  )غير مدققة(  2021سبتمبر  30في 

 

 أصدر مجلس إدارة الشركة قرارات إلنشاء المقر الرئيسي للشركة على أرض بنظام التملك الحر وتُعرض األرض بنظام التملك الحر بالتكلفة. 

 

 ذمم دائنة لحاملي الوثائق ذوي المنتجات المرتبطة بوحدات  12

 

ومكونات استثمار. يتم استثمار الجزء االستثماري نيابة عن حاملي الوثائق كما أصدرت الشركة سياسات مرتبطة بالوحدات والتي تحتوي على مخاطر  

 من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية.  3-4هو موضح في إيضاح 

 

  الحركة خالل الفترة / السنة: 
 

 ديسمبر 31كما في   سبتمبر  30كما في 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   

    

 192,438  286,798 يناير 1كما في 

 صافي رسوم التخصيص.  -المبلغ المستثمر من قبل حاملي الوثائق  

 92,995  60,733 واالسترداد وسقوط الحقوق والتنازالت  

 1,365  12,657 التغير في القيمة العادلة للمنتجات المرتبطة بالوحدات 

 360,188  286,798 
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  13

 

 ملخص تقرير الخبير االكتواري حول المخصصات الفنية  13-1
 

   

 

 كما في 

  2021سبتمبر  30

 كما في

 2020ديسمبر  31

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   

    

    مطلوبات عقود التأمين إجمالي  
 245,666    414,585 مطالبات معلنة غير مسددة 

 117,418    94,964 مطالبات متكبدة غير معلنة 

 4,095   6,491 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 2,181   5,170 احتياطي المخاطر السارية 

 3,620   3,674 مستردات الطرف الثالث 

 107,721  131,013 احتياطي حسابي 

 245,387  300,174 أقساط غير مكتسبة 

 21,870  20,305 مخصص مطالبات التخلف عن السداد والمبالغ المستردة 

 747,958  976,376 إجمالي مطلوبات عقود التأمين 

    

 

    موجودات عقود إعادة التأمين 
( 347,638) مطالبات معلنة غير مسددة    (188,746 )  

( 59,159) مطالبات متكبدة غير معلنة    (71,603 )  

 7,804  7,372 احتياطي المخاطر السارية 

( 8,555) مستردات الطرف الثالث    (10,212 )  

( 113,519) احتياطي حسابي    (92,932 )  

( 162,572) أقساط غير مكتسبة    (132,576 )  

( 684,071) مجموع موجودات عقود إعادة التأمين    (488,265 )  

    

    الصافي 
 56,920    66,947 مطالبات معلنة غير مسددة 

 45,815  35,805 مطالبات متكبدة غير معلنة 

 4,095   6,491 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 9,985  12,542 احتياطي المخاطر السارية 

( 4,881) مستردات الطرف الثالث    (6,592 )  

 14,789    17,494 حسابي احتياطي 

 112,811    137,602 أقساط غير مكتسبة 

 21,870  20,305 مخصص مطالبات التخلف عن السداد والمبالغ المستردة 

 259,693  292,305 صافي مطلوبات عقود التأمين 

    

 

ألف درهم، على    270,901ألف درهم ومبلغ    932,665اعتمد الخبير االكتواري الذي تم تعيينه للشركة إجمالي وصافي مطلوبات عقود التأمين بمبلغ  

 تم اعتمادها من قبل  ألف درهم على التوالي(  237,823ألف درهم ومبلغ    726,088: مبلغ  2020ديسمبر    31)  2021سبتمبر    30التوالي، كما في  

 الخبير االكتواري الخارجي المعين من قبل الشركة. الفرق في الشهادة االكتوارية والمبالغ المذكورة أعاله هو على حساب مخصص  مطالبات التخلف عن 

 السداد والمبالغ المستردة ، والمبالغ المستردة من طرف ثالث مقابل المطالبات المعلقة والمطالبات المدفوعة. تتوافق منهجيات التقييم  االكتواري المستخدمة

 . في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة مع تلك المستخدمة في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2020
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 )تابع( مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 13

 

 إجمالي وصافي المطالبات المتكبدة    13-2

 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر
 2021 2020  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

 )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   )معاد بيانها(  

      إجمالي المطالبات المتكبدة 

( 89,806) (70,950) الفترة مطالبات مسددة في     (243,046) (247,237) 

 6,216 ) 168,919)  (812) (161,402 ( المسددة الحركة في المطالبات المعلنة غير 

  4,115   22,454   1,221  9,344 الحركة في المطالبات المتكبدة غير المعلنة 

( 2,523) الحركة في احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة  83    (2,396 )  163   

( 2,989)   3,324   323 الحركة في احتياطي المخاطر السارية   (1,610 )  

( 134) الحركة في مستردات الطرف الثالث   356    (54 )  435   
 (342225, )  (,63458 )   (4,95039 )  (37,9182 )  

      

      مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين 

 163,586 145,771  62,519 39,258 لفترة حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة في ا

الحركة في حصة إعادة التأمين من المطالبات المعلنة غير  

( 12,821) 153,961 المسددة    158,892 (21,938 )  

الحركة في حصة إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

( 4,106) المعلنة   1,226  (12,444 )  5,228 

( 300) الحركة في حصة إعادة التأمين من احتياطي المخاطر السارية   323  432 (404 )  

( 107) الحركة في حصة إعادة التأمين من مستردات الطرف الثالث   (1,432 )   (1,657 )  (5,158 )  

 188,706 49,815  290,994 141,314 

      

( 6,6363) صافي المطالبات المتكبدة   (5,8193 )   (3,95610 )  (6,6049 )  
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 معلومات القطاعات  14

 

 معلومات قطاع التشغيل 
 ي األساس الذي من خالله تقوم الشركة بإعداد تقاريرها عن المعلومات القطاعية األساسية. فيما يتعلق باألغراض اإلدارية، تم تنظيم الشركة للعمل على قطاعين للتشغيل، وهم التأمين العام والتأمين على الحياة. هذه القطاعات ه

 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 المجموع   التأمين على الحياة   التأمين العام  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

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

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

            إيرادات االكتتاب  

 665,798  721,178  207,025  186,603  458,773  534,575 إجمالي األقساط المكتتبة 

 )349,682(   )418,791(   )75,986(   )97,982(   )273,696(   )320,809(  أقساط إعادة تأمين متنازل عنها  

 316,116  302,387  131,039  88,621  185,077  213,766 صافي األقساط المتبقية 

            صافي التغير في األقساط غير المكتسبة و

 )62,483(   )92,516(   )56,081(   )67,957(   )6,402(   )24,559(  احتياطي حملة الوثائق 

 253,633  209,871  74,958  20,664  178,675  189,207 صافي األقساط المكتسبة 

 59,330  77,667  6,199  14,165  53,131  63,502 إجمالي العموالت المكتسبة 

 312,963  287,538  81,157  34,829  231,806  252,709 مجموع إيرادات االكتتاب 

            

            مصاريف االكتتاب 

 )96,604(   )103,956(   )4,123(   )11,836(   )92,481(   )92,120(  صافي المطالبات المتكبدة 

 )79,800(   )69,550(   )40,188(   )19,477(   )39,612(   )50,073(  عموالت متكبدة 

 )72,554(   )66,241(   )22,000(   )20,971(   )50,554(   )45,270(  مصاريف إدارية 

 )34,443(   )34,166(   )10,219(   )7,261(   )24,224(   )26,905(  تكاليف تشغيل أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب 

            صافي الحركة في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها 

 )10,782(   12,657  )10,782(   12,657  -  -  للمنتجات المرتبطة بالوحدات 

 )294,183(   )261,256(   )87,312(   )46,888(   )206,871(   )214,368(  مجموع مصاريف االكتتاب 

 18,780  26,282  )6,155(   )12,059(   24,935  38,341 )خسارة( االكتتاب مجموع ربح / 

 )11,365(   2,681         صافي خسارة االستثمار 

 )6,008(   )3,257(          مخصص االنخفاض في القيمة 

 )3,375(   )2,800(          مصاريف عمومية وإدارية 

 )1,968(   22,906         ربح / )خسارة( الفترة 
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 )تابع( معلومات القطاعات  14

 

 )تابع(معلومات قطاع التشغيل 
 

 

 المجموع   التأمين على الحياة   التأمين العام  

  30كما في  

  سبتمبر

  31كما في 

  ديسمبر 

  30كما في 

  سبتمبر

  31كما في 

  ديسمبر 

  30كما في 

  سبتمبر

 كما في 

 ديسمبر 31

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

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

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

 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   

            الموجودات 

 79,921    72,439     19,981     18,109     59,940     54,330   ممتلكات ومعدات 

 3,599    1,551     900     388     2,699    1,163   موجودات حق االستخدام 

 16,761    15,870     4,190    3,968     12,571     11,902   موجودات غير ملموسة 

 113,271     102,286     28,275     22,494     84,996     79,792   استثمارات في أوراق مالية 

 286,798     360,188     286,798     360,188     -       -     األصول المرتبطة بالوحدة 

 10,000    10,000     4,000    4,000     6,000    6,000   وديعة نظامية 

 488,265     684,071     143,902     195,426     344,363     488,645   موجودات عقود إعادة التأمين 

 402,127   421,959     109,213     99,441     292,914     322,518   ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 

 220,343     220,278     91,020     96,579     129,323     123,699   ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر 

 5,142    20,839     1,285    5,210     3,857    15,629   نقد وما في حكمه

 1,626,227   1,909,481     689,564     805,803     936,663     1,103,678   مجموع الموجودات 

            

 المطلوبات 
           

 584     1,717     -       -       584     1,717   سحوبات بنكية على المكشوف 

 747,958  976,376  189,431  245,508   558,527     730,868   مطلوبات عقود التأمين 

 357,881  314,424  66,544  64,000   291,337     250,424   ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 

 10,962    12,258     2,741    3,065     8,221    9,193   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 286,798     360,188     286,798     360,188     -       -     ذمم دائنة لمنتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات 

 1,404,183   1,664,963     545,514   672,761     858,669     992,202   مجموع المطلوبات 
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 )تابع( معلومات القطاعات  14

 

 )تابع(معلومات قطاع التشغيل 
 

 المجموع   التأمين على الحياة   التأمين العام  

 كما في   

  سبتمبر 30

 كما في 

  ديسمبر 31

 كما في  

  سبتمبر 30

 كما في 

  ديسمبر 31

  30كما في 

  سبتمبر

  31كما في 

 ديسمبر 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

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

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

 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   

            

    حقوق الملكية

 

 

 

 

      

  330,939     330,939     100,000     100,000     230,939     230,939   رأس المال 

  14,865     14,865     -       -       14,865     14,865   احتياطي نظامي 

  14,865     14,865     -       -       14,865     14,865   احتياطي خاص 

  2,266    4,360     508     998     1,758    3,362   احتياطي إعادة التأمين 

  )11,274(    )11,706(    )4,292(    )4,400(    )6,982(    )7,306(  العادلة احتياطي القيمة 

  )129,617(    )108,805(    47,834     36,444     )177,451(    )145,249(  خسائر متراكمة 

  222,044     244,518     144,050     133,042     77,994     111,476   مجموع حقوق الملكية 

 1,626,227   1,909,481    689,564   805,803     936,663     1,103,678   المطلوبات وحقوق الملكية مجموع 
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 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 15

 

  30كما في 

 2021سبتمبر 

 كما في 

ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   

    

 295,855  317,429 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 

 51,277  47,698 مبالغ مستحقة من شركات التأمين وإعادة التأمين

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من حملة الوثائق ووسطاء التأمين وشركات  

( 27,457)  إعادة التأمين(  

 

 (24,849 )  

 26,173  26,822 (9مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

( 26,822) (9مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( )إيضاح    (26,173 )  

 337,670  322,283 

 54,582  52,302 ذمم مدينة أخرى 

 36,500  36,500 (* 9عقارية )إيضاح دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات 

( 36,500) (* 9مخصص من دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية )إيضاح    (36,500 )  

 20,829  27,323 (2-15تكلفة استحواذ مؤجلة )إيضاح 

 ً  4,433  4,664 مصاريف مدفوعة مقدما
 421,959  402,127 

 

مليون درهم   72.3مليون درهم( كاستثمارات عقارية بقيمة دفترية في الدفاتر تبلغ    36.5مقابل العقارات االستثمارية )* تم إدراج المبلغ المدفوع مقدًما  

 2013. يمثل األصل المذكور  الموجودات المشتراة من األطراف ذات العالقة خالل سنتي  2020ديسمبر    31في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  

 بالنسبة قدم مربع مع بنية تحتية متكاملة.  150,000وحدة سكنية في مبنى واحد وقطعة أرض مساحتها    60كون الموجودات المشتراة من  . تت2014و

 ألحد األصول ، تم الدخول في االتفاق في عام  2013  لشراء  150.000  قدم مربع من األرض ، والتي تم تخفيضها إلى  56,800  قدم مربع وتم تعديلها

لم تِف األطراف المقابلة )األطراف ذات   قدم مربع بناًء على تعليمات من الرئيس السابق الذي كان أيًضا ممثاًل لـ طرف ذو صلة    الحقًا إلى  78,900

 نتيجة لذلك ، لم تحصل الشركة على صكوك الملكية ولم تحصل على حيازة العالقة( في المعامالت المذكورة أعاله بالتزاماتهم تجاه الشركة )المشتري( ، 

 األصل المذكور. وقد نتج عن ذلك االعتراف غير الصحيح بالقيمة العادلة ، ومكاسب قدرها  35.8  مليون درهم إماراتي على العقارات االستثمارية التي 

 لم تحصل الشركة بشأنها على حق الملكية أو الملكية القانونية ، واختالس سلف بقيمة 36.5 مليون درهم تم دفعها إلى طرف ذي صلة من أجل االستحواذ 

 مقابل األصول المذكورة والمضي ()مليون درهم إماراتي 72.3 (قرر مجلس إدارة الشركة حجز مخصص كاملوبناًء عليه،  من العقارات االستثمارية .

 قدًما في اإلجراءات القانونية ضد جميع األطراف المعنية السترداد حقوق الشركة ، وفقًا لقرار اجتماع جمعية المساهمين المنعقد في  30  سبتمبر  2021

 .)راجع ايضاح 24(

 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  15-1

  30كما في  

 2021سبتمبر 

  31كما في  

ديسمبر 

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 27,758  51,022 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 23,264  3,257 الفترة / السنة مخصص خالل 

 51,022  54,279 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

    

 تكاليف استحواذ مؤجلة  15.2

 

  30كما في 

 2021سبتمبر 

  31كما في  

ديسمبر 

2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   

    

 22,392  20,829 السنة الرصيد في بداية الفترة / 

 93,769  76,044 عمولة مدفوعة خالل الفترة / السنة 

( 69,550) عمولة متكبدة خالل الفترة / السنة    (95,332 )  

 20,829  27,323 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 موجودات غير ملموسة  16

 

 الملموسة مجموع الموجودت غير  برامج  رسوم الدراية العلمية المرخصة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    

    التكلفة: 
  36,014 16,906   19,108  )مدققة( )معاد بيانها( 2020يناير  1في  

   53   53     -  إضافات 

   36,067 16,959   19,108 )مدققة( )معاد بيانها( 2020ديسمبر  31في 

 4,199 4,199     -  إضافات 

 40,266 21,158   19,108 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30في 

    

   إطفاء 

 

  12,677 8,677     4,000 )مدققة( 2020يناير  1في 

  6,629 2,629     4,000 المحّمل للسنة 

   19,306 11,306     8,000 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

  5,090  2,090     3,000 المحّمل للفترة 

   24,396 13,396     11,000 مدققة( )غير  2021سبتمبر  30في 

    

   القيم الدفترية:  

 

  16,761 5,653  11,108 )مدققة( )معاد بيانها( 2020ديسمبر  31في 
   

 

 15,870 7,762  8,108 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30في 

 

 ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 17

 
 2020ديسمبر  31 كما في  2021سبتمبر  30كما في  

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(   
 

   
 125,694  82,670 ذمم دائنة تجارية 

 142,669  154,268 مبالغ مستحقة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين

 29,615  29,217 احتياطي أقساط إعادة التأمين المحتفظ به

 266,155  297,978 

    ذمم دائنة أخرى: 
 2,044  2,008 توزيعات أرباح غير مطالب بها 

 55,211  45,519 مصاريف مستحقة وأخرى 

 2,648  742   مطلوبات إيجار
 314,424  357,881 

    

 مصاريف إدارية  18

 

 
 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
 

2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   

        

  44,071    43,590   14,762    14,280 تكاليف الموظفين 

688,2  3,037  2,821 استهالك وإطفاء    9,176 

 2,958  2,525  989  805 رسوم التأمين 

 1,518  2,395  794  516 رسوم الصيانة 

 2,545  2,215  923  753 هاتف واتصاالت 

,2487  4,283  2,544 أخرى   12,286 
 21,719  24,788  24166,   72,554 
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 بأنشطة االكتتابمصاريف تشغيلية أخرى تتعلق  19

 

 

 

 

 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 بيانها()معاد     )معاد بيانها(   

        

  22,459    22,615   6,792   8,950 رواتب المنتج والحوافز

  7,221   7,003   2,416   2,460 رسوم إدارية لطرف ثالث 

( 629)  1,848 مصاريف أخرى   4,548  4,763 
 13,258  8,579   34,166  34,443 

 

 صافي إيرادات / )خسائر( االستثمار  20

 

 
 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 سبتمبر

 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر
 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

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

        

 6,004  4,927  1,948  1,490 إيرادات الفوائد 

        إيرادات/ )خسائر( االستثمار األخرى: 

495       -       -  إيرادات توزيعات األرباح     693  

 أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة 

569     76       -  من خالل الربح أو الخسارة     610 

 )أرباح( / خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة  

( 3,323) العادلة من خالل الربح أو الخسارة     7,595    (2,323 )   (17,624 )  

( 256) مصاريف إدارة االستثمار    (247 )    (823 )   (827 )  

( 93) أخرى   (52 )    (164)    (221  )  

 استثمارات أخرى

خسائر  /دخل  (3,672 )   7,372  (2,246 )   (17,369 )  

( 2,182) صافي إيرادات/ )خسائر( االستثمار    9,320  2,681  (11,365 )  

 

 صافي إيرادات أقساط التأمين  21

 

 
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر
 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم  

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

 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   
     

 
 

 
        إجمالي األقساط المكتتبة 

   665,798    721,178    193,058    220,252 إجمالي األقساط المكتتبة 

( 936) التغيّر في األقساط غير المكتسبة    33,627   (54,787 )   790   

( 4,114)   1,459 التغير في االحتياطي الحسابي    (23,292 )   (3,449 )  

( 41,066)  2,552 استثمارات مرتبطة بوحدات    (52,363 )   (64,794 )  

( 9,280) صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات    11,170   (12,657 )   10,782  
 214,047  192,675    78,0795   609,127   

        أقساط إعادة تأمين متنازل عنها 

( ,484148) أقساط إعادة تأمين متنازل عنها    (6,2967 )   (18,7914 )   (349,682 )  

( 25,863)  (1,341) التغيّر في األقساط غير المكتسبة    9,9962   1,921 

( 1,417) التغير في االحتياطي الحسابي    3,102   20,587    (7,733 )  

 (151,242 )   (99,057 )   (368,208 )   (5,49435 )  

2,8056 صافي إيرادات أقساط التأمين    3,6189   09,8712   53,6332  
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 موسمية النتائج  22

 

على   2020سبتمبر    30و  2021سبتمبر    30ألف درهم لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في    693ألف درهم و  495بلغت إيرادات توزيعات األرباح  

، والتي تكون  التوالي. تعتمد إيرادات توزيعات األرباح على ظروف السوق واألنشطة االستثمارية للشركة وإعالن األرباح من قبل الشركات المستثمر فيها

مقارنتها مع تلك المتعلقة بفترة المقارنة، وال تعد مؤشراً   ال يمكن  2021سبتمبر  30ذات طبيعة موسمية. وعليه، فإن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 . 2021ديسمبر  31للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر  23

 

ت المالية  انا إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ومخاطر التأمين لدى الشركة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البي

 . ولم تكن هناك أي تغيرات في أي من سياسات إدارة المخاطر خالل السنة.  2020ديسمبر  31السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 

وقد أدى  .  2020ديسمبر    31سجلت الشركة مخصًصا مقابل الدفعات المقدمة للحصول على ممتلكات عقارية من خالل إعادة عرض البيانات المالية في  

. قدمت الشركة خطة  بمبلغ  47  مليون درهم ذلك إلى عدم امتثال الشركة لمتطلبات المالءة المالية التي وضعها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 30التسعة أشهر المنتهية في  . كجزء من خطة االسترداد، وبعد فترة  2021نوفمبر    11استرداد إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في  

 وبافتراض ثبات كل شيء ، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في العجز  ، قامت الشركة ببيع المحفظة الكاملة ألسهم مصرف عجمان2021سبتمبر  

اإلمارات العربية المتحدة المركزي   . تقوم الشركة بتقييم متطلبات المالءة المالية على أساس دوري وستقوم بإخطار مصرفبمقدار  42.2  مليون درهم

 بالتقدم المحرز فيما يتعلق باالمتثال لمتطلبات المالءة المالية. 

 

  19-تأثير كوفيد

 

الربع األول من    19-ال تزال جائحة كوفيد إلى    2020التي بدأت خالل  السكان وقد أدى ذلك  المتحدة بتطعيم غالبية  العربية  مستمرة. قامت اإلمارات 

لعالم  ير في مخاطر انتشار الوباء. ومع ذلك، فإن التأثير العالمي ال يزال قائما، حيث إن تحديد المتغيرات الجديدة للفيروس في جميع أنحاء اانخفاض كب 

 عامالً مقلقًا.  

 

أخرى. ومن الصناعات التي    أدت اإلجراءات المختلفة المتخذة الحتواء هذا الفيروس إلى اضطراب اقتصادي على الرغم من اختالف النطاق من دولة إلى

 تتأثر بشكل عام شركات الطيران والسفر والترفيه والسياحة واألنشطة ذات الصلة.  

 

ضمان سير االقتصاد    كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة استباقية للغاية في اتخاذ تدابير االحتواء ووتقديم التطعيمات بسالسة لسكانها. وقد ساعد ذلك في

ارة  ة. كما ساعد االنفتاح االقتصادي والتدابير الوقائية في النمو االقتصادي واستقرار األعمال على الرغم من استمرار تأثر األعمال في تج دون أي صعوب

تاح  ، شاهدنا تحسن تدريجي في هذه القطاعات بسبب انف2021السياحة مثل قطاعات الطيران والترفيه والضيافة. ومع ذلك، في الربع الثالث من عام  

 . 2020االقتصاد. ومن األمثلة على انفتاح االقتصاد المزدهر البداية الناجحة إلكسبو 

 

ال التجارية بشكل كان للشركة تأثير هامشي على أعمالها بسبب الظروف الحالية. لقد انفتح اقتصاد دبي اآلن ونتوقع أن يؤدي هذا االنفتاح إلى تحسين األعم

  التشغيلي، ساعد عمل الشركة القوي واالستباقي فيما يتعلق بإمكانية العمل من المنزل وااللتزام بتوجيهات الحكومة بشأن التنقل والتجمععام. وعلى الصعيد  

. الشركة على إدارة األعمال كالمعتاد. ال تتعرض الشركة بشكل مادي لشركات الطيران أو السفر والسياحة  2020في المكاتب وما إلى ذلك خالل عام  

ولكن يتم تعويضها بشكل جيد عن طريق تخفيض المطالبات العادية. تغطي ترتيبات    19-هناك تأثير متوقع على مطالبات التأمين الطبي بسبب جائحة كوفيد

جانب الشركة في تلبية  إعادة التأمين الخاصة بالشركة تأثير تلك المطالبات. ستقف شركات إعادة التأمين ذات التصنيف الجيد والتي تعد طويلة األمد إلى  

   .احتياجات المطالبات
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 السابقة والمعلومات المقارنة  الفترةتعديالت  24

 

 تعديل الفترة السابقة على بيان المركز المالي الموجز المرحلي     .1

 

 2020يناير  1كما في 

 

كما أدرج   

 كما أعيد بيانه          سابقا  

 

 1كما في 

 تعديالت يناير 2020

 1كما في 

 يناير 2020

 )مدققة(  معدلة ل( معدلة ح(  معدلة ز(  معدلة و( معدلة هـ( معدلة ج(  معدلة ب(  معدلة أ(  )مدققة(  

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

           الموجودات 
( 22,834)  101,584 ممتلكات ومعدات         78,750 

 23,337   15,108      8,229 موجودات غير ملموسة 

( 75,195) 75,195 استثمارات عقارية          - 

االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن منتجات حاملي الوثائق  

( 68,588)   261,026 المرتبطة بالوحدات        192,438 

 538,808    20,543     518,265 عقود إعادة التأمين موجودات 

( 19,808)     496,379 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى   (15,108 )  (3,743 )  16,066 473,786 

( 152,844)    152,844 أرصدة نقدية وبنكية       - 

 20,059     20,059    - نقد وما في حكمه

 136,528   3,743     132,785       - أصلية تزيد على ثالثة أشهر ودائع بنكية بفترات استحقاق 

( 75,195) 1,816,163 مجموع الموجودات   (22,834 )  (68,588 )  - 735 - - 16,066 1,666,347 

           
           المطلوبات وحقوق الملكية 

           المطلوبات 
 793,539 23,033   735     769,771 مطلوبات عقود التأمين 

( 6,967)               447,525 ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى   440,558 

( 68,588)   261,026 ذمم دائنة لمنتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات        192,438 

( 68,588) - - 1,490,322 مجموع المطلوبات   - 735 - - 16,066 1,438,535 

           
( 24,560) خسائر متراكمة   (75,195 )  (22,834 )        (122,589 )  

( 75,195) 325,841 صافي حقوق الملكية   (22,834 )   -  - -  27,8122  

( 75,195) 1,816,163 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   (22,834 )  (68,588 )  - 735 - - 16,066 1,666,347 
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 )تابع(  السابقة والمعلومات المقارنة لفترةتعديالت ا . 24

 

 )تابع( تعديل الفترة السابقة على بيان المركز المالي الموجز المرحلي   .1

 

 2020ديسمبر  31كما في 

 

كما أدرج   

         سابقا  
 كما أعيد بيانه 

 
  31كما في 

ديسمبر  

2020 

 تعديالت

  31كما في 

ديسمبر  

2020  
 )مدققة(  معدلة ط(  معدلة ح(  معدلة ز(  معدلة و( معدلة هـ( معدلة ج(  معدلة ب(  معدلة أ(  )مدققة( 

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

          

  الموجودات 
 

     

 

   
( 22,834)  102,755   ممتلكات ومعدات         79,921 

 16,761   11,108      5,653   موجودات غير ملموسة 

( 72,270) 72,270   استثمارات عقارية          - 

االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن منتجات حاملي الوثائق  

( 76,268)   363,066 المرتبطة بالوحدات        286,798 

 488,265    13,832     474,433   موجودات عقود إعادة التأمين 

( 11,108)      402,325   ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى   (5,112 )  16,022 402,127 

( 220,373)    220,373   أرصدة نقدية وبنكية       - 

 5,142     5,142    -  نقد وما في حكمه 

 220,343   5,112     215,231       - ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر  

( 72,270) 1,767,745   مجموع الموجودات   (22,834 )  (76,268 )  - 13,832 - - 16,022 1,626,227  
          

            المطلوبات وحقوق الملكية 
             المطلوبات 
 747,958 21,870   13,832     712,256   مطلوبات عقود التأمين 

( 5,848)               363,729   ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى   357,881 

( 76,268)   363,066  ذمم دائنة لمنتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات        286,798 

( 76,268) - - 1,450,597   مجموع المطلوبات   - 13,832 - - 16,022 1,404,183  
          

( 34,513)  خسائر متراكمة   (72,270 )  (22,834 )        (129,617 )  

( 72,270) 317,148   صافي حقوق الملكية   (22,834 )  - - - - -   222,044 

( 72,270) 1,767,745   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   (22,834 )  (76,268 )  - 13,832 - - 16,022 1,626,227 
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 )تابع(  والمعلومات المقارنةالسابقة  فترةتعديالت ال . 24

 

   تعديل الفترة السابقة على بيان الدخل الموجز المرحلي  .2

 

  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  كما أعيد بيانه       كما أدرج سابقا  

  لفترة التسعة أشهر المنتهية في       التسعة أشهر المنتهية في لفترة 
  2020سبتمبر  30 2020سبتمبر  30

  )غير مدققة( معدلة ك(  معدلة ي(  معدلة ز(  معدلة و( معدلة ج(  )غير مدققة(
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        إيرادات االكتتاب 
 665,798      665,798 إجمالي األقساط المكتتبة 

( 349,682) أقساط إعادة تأمين متنازل عنها             (349,682 )   
316,116 - - - - - 316,116 

( 68,334) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واحتياطي حملة الوثائق   5,851         (62,483 )  

 253,633 - - - - 5,851 247,782 صافي األقساط المكتسبة 

 59,330   5,217       54,113 إجمالي العموالت المكتسبة 

  312,963 - 5,217 - - 5,851 301,895 مجموع إيرادات االكتتاب 

        

        مصاريف االكتتاب 
( 243,511) إجمالي المطالبات المتكبدة    5,593    (237,918 )  

( 5,593)   146,907 المستردة من شركات إعادة التأمينمطالبات التأمين         141,314 

( 96,604) صافي المطالبات المتكبدة   - - - - - (96,604 )  

( 73,759) عموالت متكبدة      (6,041 )   (79,800 )  

( 58,300) مصاريف إدارية     (3,000 )   (11,254 )  (72,554 )  

( 38,267) االكتتاب تكاليف تشغيل أخرى تتعلق بأنشطة     3,000 824  (34,443 )  

( 4,931) صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات   (5,851 )          (10,782 )  

( 271,861) مجموع مصاريف االكتتاب   (5,851 )  - - (5,217 )  (11,254 )  (4,18329 )  

( 11,254) - - - - 30,034 ربح االكتتاب   18,780 

( 11,365) إيرادات/ )خسائر( االستثمارصافي        (11,365 )  

( 6,008)     - مخصص االنخفاض في القيمة   (6,008 )  

( 3,375)     - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   (3,375 )  

( 20,637) مصاريف عمومية وإدارية       20,637 - 

( 1,968) ربح / )خسارة( الفترة   - - - - - (1,968 )  
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 )تابع(تعديل الفترة السابقة على بيان الدخل الموجز المرحلي   .2

 

 2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  كما أعيد بيانه        كما أدرج سابقا  

  أشهر المنتهية في لفترة الثالثة        لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  2020سبتمبر  30 تعديالت 2020سبتمبر  30

  )غير مدققة(  معدلة ك(  معدلة ي(  معدلة ز(  معدلة و( معدلة ج(  )غير مدققة(
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

         إيرادات االكتتاب 
 193,058       193,058 إجمالي األقساط المكتتبة 

( 76,296) أقساط إعادة تأمين متنازل عنها              (6,2967 )   
116,762 - - - - -  6,76211  

( 28,742) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واحتياطي حملة الوثائق   5,598          (23,144 )  

3,6189  - - - - 5,598 88,020 صافي األقساط المكتسبة   

( 134)       14,147 إجمالي العموالت المكتسبة      14,013 

( 134) - - 5,598 102,167 مجموع إيرادات االكتتاب   -  631,710   

        
         مصاريف االكتتاب 

( 87,420) إجمالي المطالبات المتكبدة    1,786     (5,6348 )  

( 1,786)   51,601 التأمينمطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة          49,815 

( 35,819) صافي المطالبات المتكبدة   - - - - -  (5,8193 )  

( 24,182) عموالت متكبدة      (2,952 )    (27,134 )  

( 19,610) مصاريف إدارية     (1,000 )   (4,178 )   (24,788 )  

( 12,665) تكاليف تشغيل أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب     1,000 3,086   (8,579 )  

( 5,572) صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدات   (5,598 )           (11,170 )  

( 97,848) مجموع مصاريف االكتتاب   (5,598 )  - - 134 (4,178 )   (7,40910 )  

( 4,178) - - - - 4,319 ربح االكتتاب    141 

 9,320       9,320 صافي إيرادات/ )خسائر( االستثمار

( 2,000)     - مخصص االنخفاض في القيمة    (2,000 )  

( 6,178) مصاريف عمومية وإدارية       6,178  -  

 7,461   - - - - - 7,461 ربح / )خسارة( الفترة 
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 تعديل الفترة السابقة على بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي      .3

 

 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 كما أعيد بيانه        كما أدرج سابقا   

 
لفترة التسعة أشهر  

 المنتهية في 

 تعديالت 2020سبتمبر  30

لفترة التسعة أشهر  

 المنتهية في 

 2020سبتمبر  30
 )غير مدققة( معدلة ط(  معدلة ح(  معدلة ز(  معدلة و( معدلة هـ( معدلة ج(  )غير مدققة( 

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

        
         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

                       تعديالت لـ: 

  9,176     3,000        6,176 استهالك وإطفاء 

الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى )بما في ذلك األطراف ذات 

( 19,808)      50,273 العالقة(   (3,000 )  1,033  222 28,720 

 الزيادة في االستثمارات المرتبطة بوحدات
(59,865 )  

      

5,851           (01454, )  

 الزيادة في المطلوبات المرتبطة بوحدات 
59,865  

     

(5,851 )           54,014  

  28,084       5,593       22,491 الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

( 64,007) الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى       2,184 (61,823 )  

( 20,874)  مطلوبات عقود التأمينالزيادة في       14,215      (2,406 )  (9,065 )  

  11,613 -  1,033     -     -     -     -  10,580 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

         

                      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

( 1,033)      6,004 فوائد مستلمة    4,971  

)زيادة( / نقص في الودائع الثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن 

( 65,154) ثالثة أشهر     (4,147 )        (69,301 )  

( 11,284) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماريّة   -     (4,147 )  -     -     (1,033    )  - (16,464 )  
 

                      

( 4,196) صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه   -     (4,147 )  -     -     -  - (8,343 )  

( 27,290)    43,967 النقد وما في حكمه في بداية الفترة          16,677  

( 31,437)     -  39,771   النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  -     -      -  - 8,334  
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 ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي أعادت اإلدارة تقييم المعالجة المحاسبية لبعض المعامالت واألصول المسجلة في البيانات المالية كما في  31  ديسمبر  2020

المالية" 8 المعلومات  في  األخطاء  هذه  لتصحيح  المالية  بياناتها  أعادت صياغة  المحاسبية"  واألخطاء  التقديرات  في  المحاسبية  والتغييرات   السياسات 

 المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30  سبتمبر  2021  كتعديالت للفترة السابقة. انعكس تأثير هذه التحريفات في بيان المركز المالي  .كما

 . في 1 يناير 2020 وبعد ذلك في السنوات المعنية المعروضة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة. يتم سرد تفاصيل هذه التعديالت أدناه

 

 

 إعادة بيان الدفعات المقدمة المدفوعة لشراء الممتلكات العقارية   أ.

 
 في السنوات السابقة ، دفعت الشركة مدفوعات لشراء عقارات. إلى مبلغ  36,500  ألف درهم تم تصنيفه كعقار استثماري وأعيد تقييمه بمبلغ  72,270

 ألف درهم  كما في  31  ديسمبر  2020. تتعلق المدفوعات بشراء  60  وحدة سكنية في  مبنى واحد وقطعة أرض مساحتها  150  ألف قدم مربع ببنية تحتية

 متكاملة. لم يِف األطراف المقابلون )األطراف ذات الصلة( في  المعامالت المذكورة أعاله بالتزاماتهم تجاه الشركة )المشتري( منذ تاريخ الشراء وعالوة

 على ذلك ، لم تؤد الصفقة إلى نقل أي أصول في هذه الفترة. الشركة ليس لديها سندات ملكية وال حيازة لألصل المذكور. لم تكن الشركة قادرة في أي 

 وقت من األوقات على تأكيد سيطرتها على الممتلكات العقارية ولم تكن الشركة قادرة على حيازة الممتلكات. عالوة على ذلك ، فيما يتعلق  150,000

 .قدم مربع من األرض المشار إليها أعاله ، فقد تم تقليل القدم المربع في السنوات السابقة إلى  56,800  قدم مربع وتم تعديله الحقًا إلى  78,900  قدم مربع

 تم تنفيذ هذا كله ب ناًء على تعليمات من الرئيس السابق الذي كان أيًضا ممثل الطرف ذي الصلة. وقد نتج عن ذلك االعتراف غير الصحيح بأرباح القيمة

، وأدى إلى   العادلة البالغة  35.8  مليون درهم إماراتي على العقارات االستثمارية التي لم تحصل الشركة بشأنها على حق الملكية أو الملكية القانونية 

 اختالس السلف البالغة 36.5 مليون درهم المدفوعة إلى طرف ذي عالقة. االستحواذ على العقارات االستثمارية .

 

 كجزء من إعادة التقييم التي قامت بها إدارة الشركة ، لوحظ ما يلي :

 

 -ال ينبغي تصنيف الدفعات المقدمة على أنها عقارات استثمارية بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، ولكن كان يجب احتسابها كمدفوعات

 مقدمة ألن الشركة لم يكن لديها سيطرة على العقارات أو تطويرها ، و ينبغي اعتبار السلف منخفضة القيمة قبل  1  يناير  2020  حيث لم تكن هناك منافع

  اقتصادية مستقبلية متوقعة من هذه العقارات.

 

 وقد أدى ذلك إلى المبالغة في تقدير موجودات الشركة كما في  31  ديسمبر  2020  و  1  يناير  2020  بمبلغ  72,270  ألف درهم و  75,195  ألف درهم 

 على التوالي ، وبالتالي تم إعادة تصنيف العقارات من "عقارات استثمارية" إلى "سلف مدفوعة لشراء عقارات" )مدرجة ضمن "ذمم التأمين المدينة

 والذمم المدينة األخرى"( وانخفاض قيمتها بالكامل. نتج عن هذا التصحيح تأثير على "عقارات استثمارية" و "ذمم تأمين ومدينين آخرين" و "خسائر 

 متراكمة". عالوة على ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أن إدارة الشركة سجلت مبلغ  72,270  ألف درهم كخسارة انخفاض في القيمة في بيان الدخل الموجز

المالية  المعلومات  المتراكمة كما في  1  يناير  2020. تم تصحيح ذلك في  الخسائر  المنتهية في  30  يونيو  2021  بدالً من  الستة أشهر  لفترة   المرحلي 

 المرحلية الموجزة .لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 كما هو مذكور أعاله.

 

 إعادة بيان قياس األراضي بنظام التملك الحر ب.

 

 سجلت الشركة أرض حيازة حرة بمبلغ  82,045 ألف درهم. خالل الفترة الحالية ، اإلدارة: تم الحصول على األرض في صفقة تبادل تمت في 15 يوليو

 .تم تسجيل األصل السابق بمبلغ  82,045  ألف درهم وكجزء من عملية التبادل ، استلمت الشركة األرض بالقيمة العادلة البالغة  59,210  درهم 2018

 ألف استلمت الشركة صكوك ملكية األرض واعتُبر التبادل التجاري لها صكوك ملكية. في تاريخ االستبدال ، كان من المفترض أن تكون األرض مسجلة 

 بمبلغ  59.210  ألف درهم. قامت الشركة بإعادة بيان تكلفة الفترة السابقة لألرض ذات الملكية الحرة إلى  59,210  ألف درهم. نتج عن هذا التصح يح

 ."انخفاض قدره 22,834 ألف درهم في"الممتلكات والمعدات" وزيادة قدرها 22,834 ألف درهم في "الخسائر المتراكمة

 

 

بطة  إعادة بيان االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن منتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات والذمم الدائنة لمنتجات حاملي الوثائق المرت ج.

 بالوحدات 

 

 دخلت  الشركة في اتفاقية إعادة تأمين مع طرف آخر وسجلت أصول والتزامات مسجلة بشكل غير صحيح بقيمة  76,268  ألف درهم إماراتي في  31

 ديسمبر  2021  و  68,588  ألف درهم إماراتي في  1  يناير  2020  ضمن كل من "االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق التأمين للمنتجات

 . المرتبطة بالوحدات" و " المبالغ المستحقة لحملة وثائق التأمين للمنتجات المرتبطة بالوحدا

 

أي أصول أساسية   أعادت اإلدارة تقييم ترتيبات إعادة التأمين وأخذت في االعتبار الشروط التعاقدية للعقد. فيما يتعلق بالعقد ، ليس للشركة أي حقوق في

ينبغي للشركة أن تحتسب أية أصول أو  على هذا النحو ، ال  خسائر في العقد.  ال فقط بإعادة تأمين جزء من    التزمتمتعلقة بالعقود المرتبطة بالوحدة ، وقد  

. في الفترة الحالية ، عكست إدارة الشركة التزامات مالية نيابة عن حاملي وثائق التأمين وال أي مكاسب أو خسائر بالقيمة العادلة على هذه االستثمارات

يل أرقام المقارنة للسنة السابقة لتصحيح االعتراف غير الصحيح  هذه المبالغ ألنها ال تمثل أصول الشركة أو التزاماتها أو أرباحها أو خسائرها. تم تعد

 للموجودات والمطلوبات وفقًا لذلك. 
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 إعادة تصنيف االستثمارات المحتفظ بها نيابة عن منتجات حاملي الوثائق المرتبطة بالوحدات  د.

 

 كما في 31 ديسمبر 2020 و 1 يناير 2020 ، سجلت إدارة الشركة 88,984 ألف درهم و 45,658 ألف درهم على التوالي ضمن "استثمارات محتفظ

 بها نيابة عن حاملي وثائق المنتجات المرتبطة بوحدات" في بيان المركز المالي المرحلي المختصر. تم احتساب العقود كعقود استثمار وليس كعقود تأمين 

 ألن العقود لم تحمل أي مخاطر تأمينية كبيرة. تم إصدار العقود لعمالء )حاملي وثائق التأمين( للشركة وتم الدخول في ترتيب متتالي يتم بموجبه  تعويض 

 الشركة من قبل كيان آخر )معيد التأمين( عن المدفوعات لحملة الوثائق. يتم االحتفاظ باالستثمارات األساسية المتعلقة بوثائق التأمين  المرتبطة بوحدات

 التأمين نيابة عن حاملي وثائق التأمين من قبل شركة إعادة التأمين وليس من قبل الشركة وال تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى هذه األصول وال تتحكم

 في هذه األصول. أظهرت الشركة بشكل غير صحيح أن األصول األساسية الفردية للمنتجات المرتبطة بالوحدة هي سياسات وال يتم التحكم فيها كأصل

 مالي مستحق لشركة إعادة التأمين. خالل الفترة الحالية ، كانت إدارة الشركة هذه األرصدة ضمن األصول المرتبطة بالوحدة "كأصل مالي من  معيد

 التأمين فيما يتعلق باالستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق التأمين للمنتجات المرتبطة بالوحدات" وضمن "صافي الحركة في احتياطي المنتجات 

 المرتبطة بالوحدة" على أنها "صافي الحركة في األصول المالية من معيد .

 

 إعادة تصنيف أرصدة نقدية وبنكية  هـ. 

 

 في الفترة الحالية ، حددت إدارة الشركة أن بيان المركز المالي لم يفصح عن النقد والنقد المعادل كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير

 المالية. تضمنت األرصدة النقدية والبنوك التي تم اإلفصاح عنها حاليًا "ودائع بنكية ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر". ال تتوافق "الودائع

 المصرفية ذات فترات االستحقاق األصلية ألكثر من ثالثة أشهر" مع تعريف  النقد والنقد المعادل. باإلضافة إلى ذلك ، قامت الشركة بتصنيف "ودائع 

 بنكية ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر" خطأً في النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية. كما في  1  يناير  2020  ، تضمنت

 أرصدة نقدية وبنوك بقيمة  152.844  ألف درهم نقدًا وما في حكمها بمبلغ  20.059  ألف درهم وودائع بنكية ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة

 أشهر بمبلغ  132.785  ألف درهم. كما في  31  ديسمبر  2020  ، تضمنت أرصدة نقدية وبنوك بقيمة  220،373  ألف درهم نقدًا وما في حكمه بمبلغ5,412

 ألف درهم وودائع بنكية ذات فترات استحقاق أصلية  تزيد عن ثالثة أشهر بمبلغ 215,231 ألف درهم .

 

 نتيجة لذلك، تم تعديل العرض بحيث يتم عرض "النقد والنقد المعادل" و "الودائع المصرفية ذات فترات االستحقاق األصلية ألكثر من ثالثة  أشهر" في 

 بنود منفصلة في صدر بيان المركز المالي المرحلي المختصر والبيان المرحلي المختصر. من التدفقات النقدية. تم تعديل أرقام المقارنة لتصحيح الفترات

 السابقة .

 

 إعادة بيان مستردات الطرف الثالث  و.

 

 في البيانات المالية والنظر فيما إذا كان العرض متوافقاً مع السياسة المحاسبية ومبادئ TP أعادت اإلدارة تقييم العروض التقديمية للمبالغ المستردة من

 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  4. وقد لوحظ ما يلي :

 

 مقابل المطالبات التي تم اإلبالغ عن عدم تسويتها"  كما في  1  يناير  2020  ، تم تقديمها كجزء من “ذمم التأمينTP المبالغ المستردة من" •

 . المدينة األخرى

 

 مقابل TP تنص السياسة المحاسبية على أنه يجب تقديم ذلك بعد خصم "ال تزامات عقد التأمين". وبالمثل ، تم عرض "المبالغ المستردة من •

 . "المطالبات المدفوعة" كجزء من "الذمم المدينة والتأمين األخرى" مقابل "أصول عقود إعادة التأمين

 

 مقابل المطالبات المدفوعة" كما في 31 ديسمبر 2020 و 30 سبتمبر 2020 بالصافي من "مطلوبات TP تم عرض "المبالغ المستردة من •

 عقود التأمين" وليس كجزء من "أصول عقد إعادة التأمين"عالوة على ذلك ، في بيان الدخل الموجز المرحلي ، تم إدراج هذه المبالغ ضمن

 ."إجمالي المطالبات المتكبدة" بدالً من "مطالبات التأمين المستردة من معيدي التأمين"

 

 مقابل المطالبات المدفوعة" بشكل غير صحيح في "أصول عقود إعادة TP تم عرض  "حصة إعادة التأمين المقابلة من المبالغ المستردة من •

التأمين مثل "مطالبات  مطالبات  المختصر يعرض  المرحلي  الدخل  بيان  فإن   ، ذلك  التأمين". عالوة على  "التزامات عقود  وليس   التأمين" 

 .المستردة من معيدي .الت أمين" وليس "إجمالي المطالبات المتكبدة" في بيان الدخل المرحلي المختصر

 

 

ا المطالبات  مقابل  الثالث  المتعلق بتصنيف مستردات الطرف  السابقة  الفترة  نتيجة لتصحيح خطأ  السابقة  للفترات  المقارنة  لمدرجة غير  تم تعديل أرقام 

 أمين المقابلة. المسددة ومقابل المطالبات المدفوعة وحصة إعادة الت
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 إعادة تصنيف رسوم الدراية العلمية المرخصة  ز.
 

  بها االعتراف ينبغي  كان والتي" أخرى  مدينة ذمم"   ضمن مقدمة كمدفوعات المرخصة الفنية  المعرفة بعض عن المحاسبة  تمت ،   السابقة  السنوات في
  الدخل  قائمة  في" االكتتاب  بأنشطة متعلقة أخرى تشغيلية مصاريف"   بند ضمن  المصاريف إطفاء   إدراج تم ،  ذلك  على عالوة. ملموس غير كأصل

 . المرحلية الموجزة
 

التوالي ضمن "ذمم مدينة أخرى" ألف درهم على    15,108ألف درهم و  11,108، سجلت إدارة الشركة مبلغ  2020يناير    1و  2020ديسمبر    31كما في  

ديسمبر   31ية في  والتي تم إدراجها في بند "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى" في بيان المركز المالي الموجز المرحلي والمسجل للسنة المنته 

ألف    3,000ألف درهم و  4,000مبلغ    2020بتمبر  س  30ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في    2020سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    2020

ألف درهم على التوالي ضمن بند "المصاريف التشغيلية األخرى المتعلقة بأنشطة االكتتاب" في بيان الدخل الموجز المرحلي فيما يتعلق   1,000درهم و

 على مدار فترة االستحواذ.  بالرسوم المدفوعة مقدًما من قبل الشركة لتأمين أعمال طويلة األجل ويتم االعتراف بها

 

 في السنوات السابقة ، تمت المحاسبة عن بعض المعرفة الفنية المرخصة كمدفوعات مقدمة ضمن "ذمم مدينة أخرى" والتي كان ينبغي االعتراف  بها 

 كأصل غير ملموس. عالوة على ذلك ، تم إدراج إطفاء المصاريف ضمن بند "مصاريف تشغيلية أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب" في قائمة الدخل الموجزة 

 المرحلية .تم إدراج 3000 ألف درهم و 1000 ألف درهم إماراتي على التوالي ضمن بند "مصاريف تشغيلية أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب" .في قائمة

 .الدخل الموجزة المرحلية

 

المدرجة ضمن "الذمم المدينة األخرى" إلى "الموجودات غير الملموسة" والمبالغ المدرجة  خالل الفترة الحالية، أعادت إدارة الشركة تصنيف المبالغ  

 .ضمن "المصاريف التشغيلية األخرى المتعلقة بأنشطة االكتتاب" إلى "المصاريف اإلدارية"

 

 إعادة تصنيف فوائد مدينة مستحقة  ح.

 
 في السنوات السابقة ، بلغت الفوائد المستحقة القبض  5,112  ألف درهم و  3,743  ألف درهم. المتعلقة بأرصدة بنكية محددة تم إدراجها بشكل غير صحيح 

 ضمن "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى وليس جزًءا من األرصدة البنكية ذات الصلة. في الفترة الحالية ، قامت إدارة الشركة بإعادة تصنيف 

 هذه األرصدة من "ذمم تأمين ومدينين آخرين" إلى "ودائع بنكية ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر" من أجل تصحيح التصنيف .

 

 إعادة تصنيف االحتياطي الحسابي واحتياطي المخاطر السارية  ط.
 

  :لوحظ ما يلي 2020 يناير  1و 2020ديسمبر  31كما في 

 

   .ألف درهم على التوالي ضمن "األقساط غير المكتسبة" 98,670درهم وألف  107,721تم إدراج إجمالي االحتياطيات الحسابية بقيمة  •

ألف درهم على التوالي ضمن "حصة إعادة التأمين   86,284ألف درهم و  92,932إدراج حصة إعادة التأمين من االحتياطيات الحسابية بقيمة   •

   .من األقساط غير المكتسبة"

  .ألف درهم على التوالي ضمن "المطالبات المتكبدة غير المعلنة"  1,109ألف درهم و  2,181إدراج إجمالي احتياطي المخاطر السارية بقيمة   •

ألف درهم( على التوالي ضمن "حصة إعادة  9,573ألف درهم( و) 7,804إدراج حصة إعادة التأمين من احتياطي المخاطر السارية بقيمة ) •

حالية، قامت إدارة الشركة بإعادة تصنيف هذه األرصدة إلظهارها كبنود منفصلة  التأمين من المطالبات المتكبدة غير المعلنة". في الفترة ال

ضمن إفصاح "مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين" من أجل عكس طبيعة هذه األرصدة بشكل أكثر مالءمة. لم ينتج عن  

 جموع حقوق الملكية أو الربح المدرج للفترة السابقة. إعادة التصنيف أي تغيير في مجموع الموجودات أو مجموع المطلوبات أو م

 

 إعادة تصنيف إيرادات عمولة الربح ومصاريف عمولة الربح  ي.
 

، تم إدراج كل من إيرادات عمولة الربح 2020سبتمبر    30وفترة الثالثة أشهر المنتهية في    2020سبتمبر    30بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

ألف درهم على التوالي ضمن   2,952ألف درهم و  6,041ألف درهم( على التوالي ومصاريف عمولة الربح بمبلغ    134ف درهم و)أل   5,217بمبلغ  

 "مصاريف تشغيلية أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب". 

 

ة بأنشطة  في الفترة الحالية، قامت إدارة الشركة بإعادة تصنيف مبالغ إيرادات عمولة الربح ومصاريف عمولة الربح من "مصاريف تشغيلية أخرى متعلق

بشكل أكثر مالءمة  االكتتاب" إلى "إجمالي العمولة المكتسبة" وبنود "العموالت المتكبدة" في بيان الدخل الموجز المرحلي على التوالي من أجل أن تعكس  

 طبيعة هذه المبالغ. 

 

 إعادة التصنيف من مصاريف عمومية وإدارية إلى مخصص االنخفاض في القيمة ومصاريف إدارية ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ك.
 

إدارية" إلى "مصاريف إدارية"  في الفترة الحالية، قامت إدارة الشركة بتحديد وتعديل العرض بحيث يتم إعادة تصنيف المبالغ من "مصاريف عمومية و

التصنيف لتعكس  المقارنة  بيان معلومات  تم إعادة  المرحلي.  الموجز  الدخل  بيان  القيمة" و"مكافآت مجلس اإلدارة" ضمن   و"مخصص االنخفاض في 

درهم إلى مصاريف  ألف    20,637  ، تم إعادة تصنيف المصاريف العمومية واإلدارية بقيمة2020سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  المعدل.  

ألف درهم(. لفترة الثالثة    3,375درهم( ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )ألف    6,008ألف درهم( ومخصص االنخفاض في القيمة )  11,254إدارية )

ألف    4,178لمصاريف اإلدارية )ألف درهم إلى ا   6,178، تم إعادة تصنيف المصاريف العمومية واإلدارية بقيمة  2020سبتمبر    30أشهر المنتهية في  

 ألف درهم( وليس هناك تأثير على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.   2,000درهم( ومخصص االنخفاض في القيمة )

 
 
 
 



 شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة( 

 )تابع(  2021سبتمبر  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( تعديالت السنة السابقة والمعلومات المقارنة  24

 

 ل. إعادة تصنيف مخصص مطالبات التخلف عن السداد والمبالغ المستردة 
 

 الحظت  اإلدارة أن مخصصات مطالبات التخلف عن السداد والمبالغ المستردة المتعلقة بعقود التأمين على الحياة االئتمانية لم يتم تصنيفها وعرضها ضمن

 التزامات عقود التأمين". كما في  31  ديسمبر  2020  ، قامت اإلدارة بتصحيح التصنيف وأعادت تصنيف المخصص المتعلق بمطالبات التعثر واال سترداد "

 التأمين و".  البالغة  21.870  ألف درهم و  23.033  ألف درهم كما في  31  ديسمبر  2020  و  1  يناير  2020  ، من "ذمم التأمين المدينة واألخرى" و

 ."دائنون آخرون "إلى التزامات عقود التأمين

 

 استمارة قامت الشركة بتصحيح تعويضات كبار موظفي اإلدارة وحصة إعادة التأمين للوح دة المرتبطة لفترة التسعة أشهر وثالثة المنتهية في 30 سبتمبر

2020 . 

 

 األحداث الالحقة  25

 

، لم تظهر أي أحداث أخرى الحقة لتاريخ بيان المركز المالي الموجز المرحلي كان يمكن أن يكون  23بصرف النظر عن األمر المذكور في اإليضاح رقم  

سبتمبر    30واإلفصاحات الُمدرجة في المعلومات المالية الموجزة المرحلية للشركة كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  لها تأثير جوهري على المبالغ  

2021 . 
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