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 .شركة أكسا الهالل األخضر للتأمين ش.م.ع

 

 تقرير مجلس اإلدارة

  2020 ديسمبر 31للفترة المنتهية في 

 

 

 .2020 ديسمبر 31المنتهية في  للفترة نشطة الشركة مصحوبًا بالبيانات المالية أ عنيسر مجلس اإلدارة تقديم تقرير

 

مليون درهم  0.1 ربحصافي ، مقارنة ب2020ديسمبر  31للفترة المنتهية في مليون درهم   2.2بقيمة  ربحسجلت الشركة صافي 

 .عام الماضيلل

 

مليون درهم لنفس  46.2مقارنة بـ  2020ديسمبر 31مليون درهم للفترة المنتهية في   45.2بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

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

 .2019 ديسمبر 31الفترة السابقة المنتهية في 

 

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

مليون   8.3، مقارنة بإجمالي دخل اكتتاب بلغ    مليون درهم   11.5الشركة صافي دخل اكتتاب بقيمة    حققت،    2020ديسمبر    31في  

 .مليون درهم 3.2درهم في نفس الفترة من العام الماضي ، وهو ما يمثل زيادة إيجابية قدرها 

 

 4.3مليون درهم ، مقارنة بصافي دخل قدره    3.1دخالً استثماريًا قدره    2020ديسمبر    31حققت الشركة خالل الفترة المنتهية في  

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

 لألسواق  االداء السلبي بسبب األسهم  حقوق ملكية  الخسائر فيو "شركاء االتحاد للطيران"ات سندالمخصصات التي تم إنشاؤها ل

 ً ً  المالية عالميا  .ومحليا

 

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

 .مع التحكم في النفقات اإلدارية والتكاليف ذات الصلة٪ 3تكاليف التشغيل بنسبة 

 

 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

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

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

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

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

 .المنخفضة. قد يؤثر هذا على بيان المركز المالي للشركة ونسب رأس المال بشكل كبير

 

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

 على تكييف نطاق وتوقيت تركيزها االستراتيجي على االستدامة والربحية.

 

 

 

 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 محمد الصغير

 الرئيس التنفيذي 

















   ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

۱۰ 

 الخسائر   وأ بیان األرباح 
   ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 
 یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. جزءاً ال ٦٤إلى  ۱٥من تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 

 
  . ۸إلى  ۳ ات منإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفح

 
 
 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 

    إیرادات التأمین
 ٤٦٫۲۸۲ ٤٥٫۲۱٦ ۱۷ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 ) ۱۱٫٦٥۷( ) ۱٤٫۲۸۷( ۱۷ المكتتبة حصة شركات إعادة التأمین من إجمالي األقساط
  --------------------- ------------------- 

 ۳٤٫٦۲٥ ۳۰٫۹۲۹ ۱۷ المكتتبة قساطاألصافي 
 صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة متضمناً 

 ٥۰۸ ۱٫٦٦۹ ۱۷ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة  
  -------------------- ------------------- 

 ۳٥٫۱۳۳ ۳۲٫٥۹۸ ۱۷ صافي أقساط التأمین المكتسبة
  -------------------- ------------------- 
    

 ۱٫۲۷۹ ۱٫۱۰٦  التأمین المكتسبةعموالت إعادة 
 ) ٤٫۲۷۹( ) ٤٫۷۱٦(  مصروفات االستحواذ على عقود التأمین

  --------------------- ------------------- 
 ) ۳٫۰۰۰( ) ۳٫٦۱۰(  صافي العموالت المتكبدة

  --------------------- ------------------- 
 ) ۲۸٫٥۸۰( ) ۲٦٫۰۷٥( ۱۹ إجمالي المطالبات المدفوعة

 ۸٫۱۹۷ ۱۱٫۲٤۹ ۱۹ حصة شركات إعادة التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة
  --------------------- ------------------- 

 ) ۲۰٫۳۸۳( ) ۱٤٫۸۲٦(  صافي المطالبات المدفوعة
 ٤۱٥ ) ٦۱٤( ۱۹ التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة

 ) ۱٫٥٥۹( ۱۷۸ ۱۹ احتیاطي المطالبات القائمة إعادة التأمین منر في حصة شركات التغی
 ) ۱٫۰۰۳( ۳٫۳۷۱ ۱۹ التغیر في احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا
 التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات 

 ۸۷٤ ) ۹۹۸( ۱۹ المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا  
 ۲۸٤ ) ٥٤۳( ۱۹ الموزعةالتغیر في احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر 

 ) ۲٫۱۲۰( ) ۳٫۷۷۷( ۱۹ التغیر في االحتیاطي الحسابي
  -------------------- ------------------- 

 ) ۲۳٫٤۹۲( ) ۱۷٫۲۰۹(  صافي المطالبات المتكبدة
 ) ۲٥۹( ) ۱۸٥( ۱۹ أتعاب إدارة المطالبات

  --------------------- ------------------- 
 ) ۲۳٫۷٥۱( ) ۱۷٫۳۹٤(  إجمالي المطالبات والمصروفات المتعلقة بالتأمین

  --------------------- ------------------- 
 ۸٫۳۸۲ ۱۱٫٥۹٤  صافي إیرادات التأمین

    
 ٥٫۹۰۲ ۳٫٥٤٦ ۱۸ صافي –إیرادات االستثمارات 

 صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 ۱۹۸ ) ٤۰۰( ۷ من خالل األرباح أو الخسائر  

 بالقیمة العادلة من  أدوات دینانخفاض قیمة خسائر  )تحمیل(عكس / 
 ) ۱٫٤۳۷( ۳ ٦ خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  

 - ٤  إیرادات أخرى
  ------------------- ------------------- 
  ۱٤٫۷٤۷ ۱۳٫۰٤٥ 

 ) ۱۳٫٤٦٥( ) ۱۲٫۷۸٤( ۲۰ المصروفات اإلداریة والعمومیة
 ٥۸۲ ۲۸۳ ۸ التأمین المدینة  ذمموانخفاض قیمة أقساط  عكس

  ------------------- ------------------- 
 ۱٦۲ ۲٫۲٤٦  السنة أرباح

   ========  ======== 
 ۰. ۰۰۱ ۰. ۰۱۱ ۲۱ األساسیة والمخفضة (درھم) –السھم للسنة  ربحیة

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



   ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

۱۱ 

   األخرى  اإلیرادات الشاملةو األرباح أو الخسائر  بیان
   ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٦٤إلى  ۱٥تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .   ۸إلى   ۳إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات من  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 
    

 ۱٦۲ ۲٫۲٤٦  أرباح السنة
    

    اإلیرادات الشاملة األخرى 
    

 البنود التي لن تتم إعادة تصنیفھا الحقاً ضمن بیان 
    األرباح أو الخسائر:   

 حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات في استثمارات 
 ٤۲ ۱۰٦ ٦ صافي التغیر في القیمة العادلة  – الشاملة األخرى   
    

 البنود التي تم أو قد تتم إعادة تصنیفھا الحقاً ضمن 
    بیان األرباح أو الخسائر:   

 استثمارات الدین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  
 ۲٫۳٥٤ ۱٫٦۱٦ ٦ صافي التغیر في القیمة العادلة  –األخرى 

  --------------- --------------- 
 ۲٫۳۹٦ ۱٫۷۲۲  الشاملة األخرى للسنة اإلیرادات

  --------------- ---------------- 
 ۲٫٥٥۸ ۳٫۹٦۸  الشاملة للسنة  اإلیراداتإجمالي 

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



   ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

۱۲ 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة للمساھمین  
      ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 رأس المال  
 االحتیاطي  

 احتیاطي آخر  القانوني 
 الخسائر  
 المتراكمة 

 احتیاطي 
 القیمة العادلة 

 احتیاطي مخاطر 
 اإلجمالي إعادة التأمین 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

 ۱۱۸٫۰٦۱ - )۲٫۱۹٦( )۸۱٫۱۱۹( ۱٫۳۷۲ ٤ ۲۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
        

        إجمالي اإلیرادات الشاملة: 
 ۱٦۲ - - ۱٦۲ - - - أرباح السنة

 ۲٫۳۹٦ - ۲٫۳۹٦ - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة 
 ------------------ ------------------ --------------------- ------------------ ----------------- ----------------- ------------------- 

 ۲٫٥٥۸ - ۲٫۳۹٦ ۱٦۲ - - - إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة   
        

 - - - )۱٦( - ۱٦ - )۱٤یضاح اإل(المحول من أرباح السنة إلى االحتیاطي القانوني 
 -------------------- ---------------- ------------------ -------------------- ------------------ ----------------- ------------------- 

 ۱۲۰٫٦۱۹ - ۲۰۰ )۸۰٫۹۷۳( ۱٫۳۷۲ ۲۰ ۲۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
  ========  ======  ========  =========  ========  ========  ========= 
        

 ۱۲۰٫٦۱۹ - ۲۰۰ ) ۸۰٫۹۷۳( ۱٫۳۷۲ ۲۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
        

        إجمالي اإلیرادات الشاملة: 
 ۲٫۲٤٦ - - ۲٫۲٤٦ - - - أرباح السنة

 ۱٫۷۲۲ - ۱٫۷۲۲ - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة 
 ------------------ ------------------ ----------------- ---------------- ----------------- ---------------- ----------------- 

 ۳٫۹٦۸ - ۱٫۷۲۲ ۲٫۲٤٦ - - - إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة   
        

 - - - ) ۲۲٥( - ۲۲٥ - )۱٤(اإلیضاح المحول من أرباح السنة إلى االحتیاطي القانوني 
 - ۷۱ - ) ۷۱( - - -  )۱٤(اإلیضاح المحول من أرباح السنة إلى احتیاطي مخاطر إعادة التأمین 

 -------------------- ------------------ ------------------ ------------------- ----------------- ----------------- ------------------ 
 ۱۲٤٫٥۸۷ ۷۱ ۱٫۹۲۲ ) ۰۲۳٫۷۹( ۱٫۳۷۲ ۲٤٥ ۲۰۰٫۰۰۰   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱الرصید في 

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

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٦٤إلى  ۱٥تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



   ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

۱۳ 

 بیان التدفقات النقدیة  
 دیسمبر ۳۱ المنتھیة في للسنة

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 

    التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
    

 ۱٦۲ ۲٫۲٤٦  السنة أرباح
    

    تعدیالت لـ:
 ٤۲۹ ۳٤٥ ٤ االستھالك 

 ٤۲۱ ۷۸ ٥ اإلطفاء
 ۲٥۷ ۱٤۳ ٦ عالوة السنداتإطفاء 

 القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة  (أرباح)  /خسائر 
 ) ۱۹۸( ٤۰۰ ۷ من خالل األرباح أو الخسائر 

 التأمین  نخفاض قیمة أقساطالمخصص ) تحمیل(عكس / 
 ) ٥۸۲( ۲۸۳  ذمم التأمین المدینة و   

 ۲۹٦ ۲۸۰ ۱٥ مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
 ٤۱ ۳۸  لتزامات اإلیجارالتكالیف التمویل 
 ) ٥٫۱٥۳( )٤٫۳۱٤( ۱۸ إیرادات الفائدة 

 ) ۹۷٤( )٤۰٤( ۱۸ إیرادات توزیعات األرباح
 )۳۲( ۱٫۰۲۹ ۱۸ من بیع االستثمارات(األرباح)  / الخسائر

 بالقیمة العادلة   أدوات الدینانخفاض قیمة خسائر  مخصص(عكس) / 
 ۱٫٤۳۷ )۳( ٦ من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  

 - ٤  الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات 
  -------------- ---------------- 

 ) ۳٫۸۹٦( ۱۲٥  العملیات )المستخدم فيالناتج من / ( النقد
    

    في: اتالتغیر
 ) ۲۳٦( )۲٦(  تكالیف االستحواذ المؤجلة

 )٥۰( ۲۲۰  قساط وذمم التأمین المدینةاأل
 ً  )۲٤( ۱٫۰٤۹  الذمم المدینة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما

 ٤٫٥۸۷ )۳٫۲۹۳(  عالقة  إلى أطراف ذاتالمستحق 
 ۲٫۸۳۷ )۷۷(  مطلوبات عقود التأمین

 ) ۲۳٦( ۷۹۱  موجودات عقود إعادة التأمین
 ۱٥۳ )۸(  عموالت إعادة التأمین غیر المكتسبة

 ) ۱٫۲۳٤( )۱٫٥٤۲(  ذمم التأمین الدائنة واالستحقاقات األخرى
 ) ۸٫۰۹٦( ۲٫۹۱۳  المستحق من أطراف ذات عالقة 

  ---------------- ---------------- 
 ) ٦٫۱۹٥( ۱٥۲  األنشطة التشغیلیة  )المستخدم فيالناتج من / (النقد 

 )۸۷( )٥٦( ۱٥ تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
  ---------------- ---------------- 

 ) ٦٫۲۸۲( ۹٦  األنشطة التشغیلیة )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 
  ---------------- ----------------- 

 

 
 (تــابــع)                      

  



   ش.م.ع كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

۱٤ 

 (تابع) بیان التدفقات النقدیة 
 دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

    
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 

    االستثماریةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 )٦۷( )۱۷( ٤ إضافات للممتلكات والمعدات

 - )٦۲٤( ٥ إضافات إلى الموجودات غیر الملموسة
 ۲٫٤۳٦ ٤۱٫۸۳٥  سحب ودائع ألجل

 ) ۲٦٫۱۳۰( )۱٦٫۲٤٦( ٦ اإلیرادات الشاملة األخرى شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل
 متحصالت من استحقاق/ بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة 

 ۲۸٫۹۹۷ ٦٫۹۹٤  من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  
 ) ۳٫۸۲۰( )۳۷۸( ۷ شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل   / متحصالت من استحقاق
 ۱٫۰٦۳ -  األرباح أو الخسائر
 ۹۷٤ ٤۰٤  المقبوضةتوزیعات األرباح 

 ٥٫٤٤۷ ٤٫۷۷۰  المقبوضةالفائدة 
  ----------------- ----------------- 

 ۸٫۹۰۰ ۳٦٫۷۳۸  األنشطة االستثماریة منصافي النقد الناتج 
  ----------------- ----------------- 
    

    النقدیة من األنشطة التمویلیةالتدفقات 
 ) ۳٦۰( )۳۱۹(  سداد التزامات إیجار

  --------------- ----------------- 
 ) ۳٦۰( )۳۱۹(  التمویلیةاألنشطة النقد المستخدم في 

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

 ۲٫۲٥۸ ۳٦٫٥۱٥  في النقد وما یعادلھصافي الزیادة 
 ۱٤٫۲۸۸ ۱٦٫٥٤٦  ینایر ۱یعادلھ في  النقد وما 

  ----------------- ----------------- 
 ۱٦٫٥٤٦ ٥۳٫۰٦۱ ۱۱ دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 

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

 المعامالت غیر النقدیة
 

 : بیان التدفقات النقدیة  فيالتي لم یتم إدراجھا  فیما یلي المعامالت األساسیة غیر النقدیة
 
ألف درھم   ۱٫۷۲۲بمبلغ من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  عادلةالقیمة ال أرباحقید تم  )۱(

   . احتیاطي القیمة العادلة  ضمن ألف درھم) ۲٫۳۹٦: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
 

من طرف ذي عالقة، وتحویل   )ال شيء: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(  درھمألف  ۲۱۷بمبلغ تحویل تعویضات نھایة الخدمة للموظفین  )۲(
 إلى طرف ذي عالقة.  ألف درھم) ۱۸: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ال شيءتعویضات نھایة الخدمة للموظفین بقیمة 

 
دیسمبر  ۳۱االستھالك المتراكم كما في  بعد خضمضمن الممتلكات والمعدات  ال شيء بقیمةاالعتراف بموجودات حق استخدام  )۳(

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.  ۱٦نتیجة لتطبیق المعیار رقم ) ألف درھم ٦۷۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٦٤إلى  ۱٥تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

.  ۸إلى  ۳إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات من 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۱٥ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  (أ)۱
 

كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي،  ("الشركة") ش.م.ع األخضر للتأمین أكسا الھاللتأسیس تسجیل وتم 
) لسنة  ٦وفقاً ألحكام القانون االتحادي رقم ( تم تسجیل الشركة    . ۲۰۰۸یولیو    ۲٦بتاریخ    اإلمارات العربیة المتحدة

بشأن الشركات  ۲۰۱٥) لسنة ۲وتخضع ألحكام القانون االتحادي رقم ( بشأن شركات ووكالء التأمین ۲۰۰۷
  ۲۰۱٤) لسنة ۲٥وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( ۲۰۱٥یولیو  ۱اعتباراً من ذاً نافالتجاریة الذي أصبح 

بشأن التعلیمات  ۲۰۱۹) لسنة ۲۳بشأن اللوائح المالیة لشركات التأمین وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (
ئة التأمین بدولة اإلمارات  ، كما أن الشركة مسجلة في سجل شركات التأمین لدى ھیالمنظمة لعملیات إعادة التأمین

التأمین  وتقدیم حلول التأمین الصحي  فيلشركة ل یتمثل النشاط الرئیسي .)۸۳(العربیة المتحدة تحت سجل رقم 
   . على الحیاة

 
 أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.  ،٦۳۳۲۳إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص.ب 

 
 .  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لم تقدم الشركة أي مساھمات اجتماعیة خالل السنة المنتھیة في 

 
 مبدأ االستمراریة  (ب)۱
 

  ۸۰٫۹۷۳:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ۷۹٫۰۲۳بلغت الخسائر المتراكمة للشركة    ، ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  
تدفقات نقدیة    تحقیقافتراضات مبدأ االستمراریة على العملیات المستقبلیة وقدرة الشركة على    تتوقف  ألف درھم). 

، كما تشیر ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱أرصدة نقدیة كافیة كما في  ودائع وكافیة للوفاء بالتزاماتھا المستقبلیة. لدى الشركة  
إن أعضاء مجلس  ولذلك، فقدیة كافیة. تدفقات ن وتحقیقالخطط المستقبلیة إلى قدرة الشركة على تحقیق أرباح 

بأن الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، وستواصل أعمالھا بدون   ثقةإدارة الشركة على 
 على أساس مبدأ االستمراریة.  البیانات المالیةتقلیص عملیاتھا بشكل ملحوظ. وعلیھ، تم إعداد ھذه 

 
 المتراكمةالخسائر   (ج)۱

 
  ۸۰٫۹۷۳:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ۷۹٫۰۲۳، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  

تاریخ . فیما یلي تحلیل ل٪)٤۰ .٤۹:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(٪ من رأسمال الشركة  ۳۹ .٥۱وھو ما یمثل    ألف درھم)
 ھذه الخسائر المتراكمة: 

 
  ۲۸٫٤۳۸فیما یتعلق بشركة الھالل األخضر للتأمین بمبلغ    ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱خسائر متراكمة مرحلة كما في   •

 ؛ ۲۰۱٥ألف درھم قبل تأسیس شركة أكسا الھالل األخضر للتأمین في سنة 
والمنسوبة بصورة   ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱ألف درھم خالل السنة المنتھیة في    ۱٥٫٤٤٤تكبد صافي خسائر بمبلغ   •

ألف درھم والتي تمت مقاصتھا من خالل فائض التأمین وإیرادات    ۲۰٫۸٥۲رئیسیة إلى المصروفات البالغة  
ألف درھم على التوالي. عالوة على ذلك تم تعدیل الخسائر  ۷۷٦ألف درھم و ٤٫٦۳۲االستثمار بمبلغ 

 عند تحویل سندات إلى رأسمال للشركة؛ ألف درھم نتیجة للمصروفات المتكبدة  ٦۸بمبلغ  المتراكمة
والمنسوبة بصورة   ۲۰۱٦دیسمبر    ۳۱ألف درھم خالل السنة المنتھیة في    ۱۳٫۹۱۰تكبد صافي خسائر بمبلغ   •

إیرادات  ألف درھم والتي تمت مقاصتھا من خالل فائض التأمین و  ۲۱٫۲۲۰رئیسیة إلى المصروفات البالغة  
 ألف درھم على التوالي؛   ۳٫٦۹۷م و ألف درھ ۳٫٦۱۳االستثمار بمبلغ 

والمنسوبة بصورة   ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱ألف درھم خالل السنة المنتھیة في    ۱۸٫۹۰٤تكبد صافي خسائر بمبلغ   •
 ألف درھم؛  ۱٥٫۳٥۲مین على الحیاة والمدخرات بمبلغ الخسائر من إنھاء عقود تأ رئیسیة إلى

والمنسوبة بصورة   ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱ألف درھم خالل السنة المنتھیة في    ۲٫۲۰٥ائر بمبلغ  تكبد صافي خس •
ألف درھم والتي تمت مقاصتھا من خالل فائض التأمین وإیرادات    ۱٥٫٤٥٤رئیسیة إلى المصروفات البالغة  

 ألف درھم على التوالي.    ٥٫۳۷۲و ألف درھم  ۷٫۸٥۷االستثمار بمبلغ 
دیسمبر  ۳۱عالوة على ذلك تمت إعادة بیان المبالغ الخاصة برصید الخسائر المتراكمة للسنة المنتھیة في  •

من المعاییر الدولیة إلعداد   ۹نتیجة لتطبیق المعیار رقم  ألف درھم ۲٫۱٥۰بمبلغ  حیث تم تخفیضھا ۲۰۱۸
 التقاریر المالیة " األدوات المالیة"؛

 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۱٦ 

 (تابع)الخسائر المتراكمة  (ج) ۱
 

ویرجع ذلك بصورة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ألف درھم كما في السنة المنتھیة في  ۱٦۲صافي أرباح بقیمة  •
على الرغم من انخفاض قیمة إحدى السندات    رئیسیة إلى إجراءات التأمین الحكیمة التي تم إتباعھا خالل السنة 

 م خالل الفترة؛ وـألف درھ  ۱٫٤۸۲بمبلغ  ۱ بارتنر وھي سند اي ایھ  التي كانت تستثمر فیھا الشركة
 
والتي ترجع بصورة رئیسیة إلى   ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    السنةألف عن    ۲٫۲٤٦بمبلغ    أرباحصافي   •

 لمعظم أعمالھا.وتحسن نسبة الخسائر   الجید ھامش التأمین
 

 المتراكمة: ھا خسائرالتالیة لتقلیل  قامت الشركة باتباع اإلجراءات التصحیحیة
 
تعدیل االستراتیجیات الخاصة بھا  ب، وقامت ۲۰۱۸قامت الشركة بتعیین رئیس تنفیذي جدید خالل سنة  •

 ؛بالكامل
، والتي انخفضت بشكل كبیر مقارنة لمراقبة وخفض المصروفات اإلداریة والعمومیة إجراءاتتم اتخاذ  •

 ؛ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بالسنوات السابقة كما أنھا أقل من مصروفات الموازنة للسنة المنتھیة في 
والتي تم بموجبھا مراقبة األعمال عن كثب  والمراقبةلتسعیر لمختلفة وآلیات أدوات  بتطبیققامت اإلدارة  •

 إذا لزم األمر؛ یةرفو یةتصحیحبصورة شھریة مع اتخاذ إجراءات 
منصب مدیر استراتیجي لتحقیق المزید من   واستحداثتقنیة    كوادرإضافة    ر ھیكل فریق العمل من خاللیتغی •

 اإلیرادات
 تأمین من قبل اإلدارة لتحسین جودة أعمال التأمین المكتتبة؛ال  في أعمال جدیدةتطبیق منھجیة  •
 جیدة؛ بعد دراسة االنتقاء في أعمال التأمین الصحي  •
نظراً ألنھ قطاع العمل المربح ومن المرجح أن یشھد نمواً في  التأمین على الحیاة أعمال النمو المتسارع في •

  المستقبل؛ 
 ؛ وومن المرجح أن یشھد ھذا المنتج نمواً في المستقبل ركة مؤخراً منتج الحمایة الفردیةالش أطلقت •
األعمال  ستواصل الشركة اكتشاف المزید من مجاالت  في الدولة،  النخفاض أعمال التأمین على الحیاة  نظراً   •

 األخرى لتنویع مصادر اإلیرادات.
 

 أساس اإلعداد ۲
 
 بیان التوافق  أ)(
 

تم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقـاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة من مجلس المعاییر المحاسبیة 
في شأن إنشاء ھیئة التأمین  ۲۰۰۷لسنة ) ٦الدولیة وتلتزم بالمتطلبات ذات الصلة من القانون االتحادي رقم (

وقرار مجلس إدارة ھیئة   التجاریة،  بشأن الشركات  ۲۰۱٥) لسنة  ۲والقانون االتحادي رقم (التأمین    وتنظیم أعمال
)  ۲۳وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( اللوائح المالیة لشركات التأمینبشأن  ۲۰۱٤) لسنة ۲٥التأمین رقم (

 إعادة التأمین.بشأن التعلیمات المنظمة لعملیات  ۲۰۱۹لسنة 
 

 أساس القیاس ب)(
 

بالقیمة العادلة   الموجودات المالیة إعادة تقییم التكلفة التاریخیة باستثناء  على أساس  البیانات المالیةتم إعداد ھذه 
والمسجلة   بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى المالیة والموجودات من خالل األرباح أو الخسائر

   .بالقیم العادلة
 
  ریراالتقإعداد وعملة  الرسمیةالعملة  ج)(
 

العملة الرسمیة  يبدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھ البیانات المالیةتم عرض ھذه 
 ذكر خالف ذلك. إلى أقرب عدد صحیح باأللف، ما لم یُ  جمیع المبالغللشركة. تم تقریب 

 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۱۷ 

 (تابع) أساس اإلعداد ۲
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  (د)
 

عند إعداد ھذه البیانات المالیة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقدیرات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.   المسجلة والمبالغ  

 
إن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم  

 . ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الیقین في التقدیرات ھي نفسھا الواردة في البیانات المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 
 

 عدم الیقین في التقدیرات )۱(
 

 تم اإلبالغ عنھا ی لملمتكبدة التي امطالبات إجمالي المطالبات القائمة وال احتیاطي مطلوبات مقابل
 

عند تقدیر المبالغ المستحقة إلى حاملي عقود التأمین والناتجة عن   جوھریةیتطلب من اإلدارة وضع أحكام 
المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا في لبات المقدمة بموجب عقود التأمین والتكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المطا

ترتكز ھذه التقدیرات بالضرورة على افتراضات ھامة حول العدید من العوامل التي   تاریخ بیان المركز المالي. 
مستقبلیة في تنطوي عدم الیقین وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة مما قد یترتب علیھ تغیرات 

على أساس الخبرة السابقة. یتم تقدیر المطالبات قوم الشركة بتقدیر مطالباتھا بصورة عامة المطلوبات المقدرة. ت
المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا باستخدام التقییمات لكل حالة على حدة یتم إبالغ الشركة عنھا وتقوم اإلدارة 

لمطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا. اأنماط تسویة المطالبات السابقة فیما یتعلق ب بوضع التقدیرات باستخدام
یتم تقدیر المطالبات التي تتطلب أحكام قضائیة أو قرارات تحكیم بصورة منفردة. تقوم اإلدارة بمراجعة 

 المطالبات المتكبدة بشكل ربع سنوي.  بمخصصاتھا المتعلقة 
  
 مخصص احتیاطیات المخاطر غیر المنتھیة 
 

یتم كفایة مطلوبات العقود. المطلوبات في تاریخ بیان المركز المالي للتأكد من  مدى كفایةاختبار بتقوم الشركة 
رصد مخصص عندما تزید القیمة المتوقعة للتعویضات والمصروفات المنسوبة للفترات غیر المنتھیة لوثائق 
التأمین الساریة في تاریخ التقریر عن مخصص أقساط التأمین غیر المكتسبة والتزامات المطالبات المسجلة بالفعل  

 فیما یتعلق بھذه الوثائق. 
 

:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ۱٫۱٥۹رصید احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة    بلغ  المالي،في تاریخ بیان المركز  
 .  ألف درھم) ۲٫۰۰۰

 
 االحتیاطي الحسابي

 
یتم تحدید مطلوبات التأمین على الحیاة من خالل التقییم االكتواري للتعویضات المستقبلیة لوثائق التأمین على  

 سنة من .  یتم وضع التقدیرات، إلى جانب عوامل أخرى، للعدد المتوقع للوفیات لكلالشركةأساس تقدیرات 
ھذه التقدیرات على المعاییر  عند وضعھاالشركة خاللھا إلى المخاطر. تعتمد الشركة  تتعرضالسنوات التي 

معدالت الوفیات السابقة المعدلة حیثما كان مناسباً   بشكل أفضلالقیاسیة لقطاع العمل وجداول الوفیات التي تعكس  
٪.  ۱٤٥مع مضاعفات  AM۸۰)التجربة السابقة لدى الشركة. یتم استخدام جداول العجز والوفیات (لكي تعكس 

 . األرباح أو الخسائریتم إجراء تعدیالت على مطلوبات التأمین على الحیاة في بیان 
 

:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ألف درھم  ۲۱٫۰۷۳مبلغ في تاریخ بیان المركز المالي رصید االحتیاطي الحسابي  بلغ
 .  ألف درھم)  ۱۷٫۲۹٦

 
 
 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۱۸ 

 (تابع) أساس اإلعداد ۲
 

 (تابع)استخدام التقدیرات واألحكام  (د)
 

 (تابع) عدم الیقین في التقدیرات )۱(
 

 االنخفاض في قیمة األدوات المالیة 
 

تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان للموجودات المالیة قد زادت بصورة جوھریة منذ االعتراف األولي بھا ودمج  
 . تعتبر الشركة أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  المتوقعةالمعلومات االستشرافیة في قیاس خسائر االئتمان 

 
یكون من غیر المحتمل أن یفي المقترض بالتزاماتھ االئتمانیة بالكامل تجاه الشـركة دون لجوء الشـركة التخاذ  •

 إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 
 

  یوماَ. ۳۰یكون األصل المالي متأخر السداد لفترة تزید عن  •
 

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد زادت بصورة جوھریة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدیر 
خسائر االئتمان المتوقعة، تأخذ الشركة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة والمتوفرة دون تكلفة أو مجھود  

ت الكمیة والنوعیة بناًْء على الخبرة السابقة للشركة والتقییم زائد. تشتمل ھذه المعلومات على المعلومات والتحلیال
 والمعلومات االستشرافیة. المدروساالئتماني 

 
 األحكام )۲(

 
األحكام التي   بصرف النظر عنعند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالیة، 

 على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة.  تنطوي على أحكام وافتراضات، التي لھا تأثیر ھام 
 

 تصنیف االستثمارات
  

تقرر اإلدارة عند االستحواذ على استثمار ما إذا كان علیھا تصنیفھ كاستثمار مسجل بالقیمة العادلة أو بالتكلفة 
 الشرطین التالیین:  كال المطفأة على أساس

 
 نموذج أعمالھا إلدارة الموجودات المالیة؛ و  )أ(

 
 خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي.  )ب(
 

بالنسبة الستثمارات حقوق الملكیة المسجلة بالقیمة العادلة، تقرر اإلدارة ما إذا كان علیھا تصنیفھا كاستثمارات 
 مسجلة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

 
یتم تصنیف وقیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستثناء 

لمتاجرة حیث یتم تصنیفھا من قبل الشركة بالقیمة ا التي ال یتم االحتفاظ بھا لغرضاستثمارات حقوق الملكیة 
 العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.  

  
عالوةً على ذلك، في حال كان األصل یفي بمعاییر التكلفة المطفأة، قد تقرر الشركة عند االعتراف المبدئي تصنیف 

ان ھذا التصنیف ینھي أو یقلل بصورة جوھریة  األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا ك
 عدم التوافق المحاسبي.  

 
بالنسبة لسندات الدین المستحوذ علیھا لمطابقة نموذج األعمال الخاص بتطویر قطاع األعمال، تقوم الشركة  

 بتصنیف ھذه االستثمارات كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. 
 

 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۱۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

في ھذه   التي تم عرضھابصورة متسقة على كافة الفترات التالیة تطبیق السیاسات المحاسبیة ب قامت الشركة
 البیانات المالیة.

 
 عقود التأمین   أ) (

 
. یمكن أیضاُ أن تقوم عقود التأمین الجوھریة تتمثل عقود التأمین بالعقود التي یتم بموجبھا تحویل مخاطر التأمین 

إذا   جوھریةمخاطر التأمین على أنھا مخاطر تأمین  بتعریفوكمبدأ عام، تقوم الشركة بتحویل المخاطر المالیة. 
كان من المحتمل أن یترتب على الشركة سداد تعویضات عند وقوع حدث مؤمن علیھ بحیث تزید ھذه التعویضات 

في  عن التعویضات مستحقة الدفع في حال عدم وقوع الحدث المؤمن علیھ. تتمثل عقود االستثمار بشكل ملحوظ 
 . جوھریةمخاطر تأمین العقود التي یتم بموجبھا تحویل المخاطر المالیة وال تنطوي على  

 
 االعتراف والقیاس )۱(

 
 یتم تصنیف عقود التأمین ضمن فئتین رئیسیتین وفقاُ لمدة التعرض للمخاطر وإذا كانت أو لم تكن الشروط واألحكام

 ثابتة. 
 

 عقود التأمین الصحي  )۲(
 

توفر وثائق التأمین حمایة لعمالء الشركة من تداعیات األحداث  الشركة عقود تأمین الصحي قصیرة األجل. تبرم
 العجز. ومثل المرض 

 
بالنسبة لجمیع ھذه العقود، یتم االعتراف باألقساط كإیرادات على أساس تناسبي على مدى فترة التأمین. یتم بیان 

یتعلق بالعقود النافذة ذات الصلة بالمخاطر غیر المنتھیة في تاریخ التقریر ضمن الجزء المكتتب من األقساط فیما 
 المطلوبات كأقساط غیر مكتسبة. یتم بیان األقساط قبل خصم العموالت.

 
یتم إدراج المطالبات ومصروفات تسویة الخسائر في بیان األرباح أو الخسائر عند تكبدھا، وذلك على أساس  

ویض المستحق لحاملي عقود التأمین أو األطراف األخرى المتضررة من حاملي تلك العقود.  االلتزام المقدر للتع
وتنشأ عن األحداث التي قد تقع حتى    اتشرة وغیر المباشرة لتسویة المطالبتتضمن تلك المصروفات التكالیف المبا

 تاریخ التقریر حتى إذا لم یتم تبلیغ الشركة بھا. 
 

تھا مقابل المطالبات غیر المدفوعة. یتم تقدیر المطلوبات للمطالبات غیر المدفوعة  ال تقوم الشركة بخصم مطلوبا
باستخدام مدخالت تقییم الحاالت الفردیة التي تم إبالغ الشركة عنھا والتحلیالت اإلحصائیة للمطالبات المتكبدة ولم 

ت األكثر تعقیداً التي قد تتأثر بعوامل خارجیة  یتم اإلبالغ عنھا ولتقدیر التكلفة النھائیة المتوقعة فیما یتعلق بالمطالبا
 القضائیة). األحكام(مثل 

 
مع األخذ باالعتبار حقیقة وجود فجوات زمنیة جوھریة بین بین أحداث الخسارة وإخطار المطالبات للشركة، فإن  

المتكبدة ولم یتم  المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا تنشأ على أساس تقدیرات الشركة الخاصة بالمطالبات
اإلبالغ عنھا. تسترشد ھذه المطالبات بمبدأ أفضل تقدیر باستخدام األسالیب االكتواریة المتسلسلة المعدلة. تستند 

تم مراجعة مدى كفایة المخصصات بصورة  وتقییمات التطورات المستقبلیة. ت ة السابقةرھذه التقدیرات إلى الخب
 منتظمة.

 
 
 
 
 

     
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۲۰ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 
 (تابع)عقود التأمین   أ) (

 
   عقود التأمین على الحیاة )۳(

 
المرتبطة بحیاة اإلنسان (مثل الوفاة أو البقاء على قید الحیاة) على   األحداث على تأمینالقود ھذه الع یتم بموجب

  حامل مدى فترة زمنیة قصیرة أو طویلة. یتم احتساب األقساط كإیرادات عندما تصبح مستحقة السداد من قبل 
 العقد.  

 
التأمین وثائق باإلضافة إلى تتضمن عقود التأمین على الحیاة عقود التأمین ألجل لكل من المجموعات واألفراد 

 االئتماني على الحیاة.  
 

یتم إدراج عقود التأمین المبرمة من قبل الشركة والتي یكون فیھا طرف العقد شركة تأمین أخرى (عقود إعادة 
 التأمین الواردة) ضمن عقود التأمین. 

 
عند االعتراف باألقساط. یستند ھذا  المتعلق بتعویضات العقود المتوقع تكبدھا في المستقبل االلتزامیتم إدراج 

االلتزام إلى افتراضات تتعلق بمعدل الوفیات واالستدامة ومصروفات إدارة العقود وإیرادات االستثمار المقررة 
یتم بیان األقساط قبل خصم  یتم تخصیص ھامش معین لالنحرافات السلبیة في االفتراضات. وقت إصدار العقد. 

 طالبات والتعویضات مستحقة الدفع ألصحاب العقود كمصروفات عند تكبدھا. العموالت. ویتم تسجیل الم
 
 عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا )٤(

 
إن العقود التي تبرمھا الشركة مع شركات إعادة التأمین والتي یتم بموجبھا تعویض الشركة عن الخسائر المتعلقة 

 تصنیفھایتم    ،والتي تستوفي متطلبات التصنیف المتعلقة بعقود التأمینرة عن الشركة  بعقد أو أكثر من العقود الصاد
 كعقود إعادة تأمین محتفظ بھا.

 
یتم االعتراف بالتعویضات التي تستحقھا الشركة بموجب عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا كموجودات إعادة  

مستحقة من شركات إعادة التأمین (تم تصنیفھا ضمن الالتأمین. تتألف ھذه الموجودات من األرصدة قصیرة األجل  
نفة كموجودات إعادة التأمین) التي تستند إلى  القروض والذمم المدینة) وكذلك الذمم المدینة طویلة األجل (المص

 التأمین ذات الصلة. إعادة المطالبات والتعویضات المتوقعة الناشئة بموجب عقود 
 

یتم قیاس المبالغ المستحقة من وإلى شركات إعادة التأمین بطریقة تتوافق مع المبالغ ذات الصلة بوثائق إعادة 
أقساط التأمین مستحقة مین على حدة. تتمثل مطلوبات إعادة التأمین عادةً بتأمین ووفقاً لشروط كل عقد إعادة التأ

 الدفع لعقود إعادة التأمین ویتم االعتراف بھا كمصروفات عند استحقاقھا.
 

تقوم الشركة بتقییم موجودات إعادة التأمین للتحقق من خسائر االئتمان المتوقعة بشكل ربع سنوي. تقوم الشركة 
واالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة  بتخفیض القیمة الدفتریة لموجودات إعادة التأمین إلى القیمة القابلة لالسترداد  

 المتوقعة ضمن بیان األرباح أو الخسائر. 
 

 التي یتم االعتراف  فترةالنفس    على مدىعادة التأمین  عادة التأمین المستلمة من شركات إاالعتراف بعموالت إیتم  
   ذات الصلة.  المسندةاألقساط خاللھا ب

    
 المطلوبات كفایة اختبار )٥(

 
اإلداریة  ، عندما تزید القیمة المتوقعة للمطالبات والمصروفات عندما تقتضي الضرورةیتم رصد مخصص، 

عن مخصص األقساط غیر   المركز المالي المنسوبة للفترات غیر المنتھیة لوثائق التأمین الساریة في تاریخ 
یتم إجراء تقییم لتحدید ما إذا كان المخصص ضروریاً بشكل منفصل مع األخذ  المكتسبة المتعلقة بھذه الوثائق. 

باالعتبار كل فئة من فئات األعمال المسجلة على أساس المحاسبة السنویة وعلى أساس المعلومات المتاحة كما  
االستثمار المستقبلي المنسوبة إلیھا. یتم تحمیل   وعائد في تاریخ التقریر ویؤخذ باالعتبار المصروفات ذات الصلة  

 مدى كفایةصص للخسائر الناتجة عن اختبارات على األرباح أو الخسائر من خالل تكوین مخفوراً أي عجز 
 المطلوبات.



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
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۲۱ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 
 (تابع)عقود التأمین   أ) (
 
 المؤجلة على الوثائقتكالیف االستحواذ  )٦(

 
العموالت المتعلقة بتأمین الحصول على عقود جدیدة وتجدید العقود القائمة كتكالیف استحواذ مؤجلة.  تتم رسملة 

ً إطفاء تكالیف االستحواذ المؤجلة على مدى مدة العقود. یتم احتساب التغیر الناتج عن القیمة الدفتریة   یتم الحقا
االعتراف بكافة التكالیف اإلضافیة األخرى المتعلقة  لتكالیف االستحواذ المؤجلة في بیان األرباح أو الخسائر. یتم 

 باالستحواذ على عقود تأمین وتجدیدھا مباشرةً ضمن بیان األرباح أو الخسائر.  
 

    ذمم التأمین المدینة والدائنة المتعلقة بعقود التأمین )۷(
 

أدوات مالیة یتم إدراجھا في   في التأمین عقودحاملي وكالء التأمین والوسطاء ومن إلى ولمبالغ المستحقة تمثل ات
. یتم االعتراف  ولیس في مطلوبات عقود التأمینالمتعلقة بعقود التأمین ذمم التأمین المدینة وذمم التأمین الدائنة 

 بالذمم المدینة والذمم الدائنة عند استحقاقھا.
 
 النقد وما یعادلھ )ب(

 
البنك وفي الصندوق والودائع قصیرة األجل   لدىادلھ من النقد لغرض بیان التدفقات النقدیة، یتألف النقد وما یع

استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل، صافیة من السحوبات المصرفیة على المكشوف القائمة،  ةفتر تكونالتي 
 إن وجدت. 

 
 الممتلكات والمعدات (ج)

  
الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة. تشتمل التكلفة التاریخیة   بیان  یتم

 على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على الموجودات. 
 
ئماً، فقط إذا القیمة الدفتریة لألصل أو االعتراف بھا كأصل منفصل حیثما كان مال  فيتم إدراج التكالیف الالحقة  ی

إلى الشركة وأمكن قیاس تكلفة   البنداالقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في ذلك كان من المحتمل أن تتدفق المنافع 
خالل  الصیانة الیومیة ضمن بیان األرباح أو الخسائر و اإلصالحات بصورة موثوقة. یتم االعتراف بتكالیف البند

 .التكالیف فیھا تكبدالفترة المالیة التي یتم 
 

یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت لشطب تكلفة الموجودات إلى قیمھا المتبقیة المتوقعة على مدى  
  :كما یلي ویتم تحمیلھا للسنة الحالیة وسنة المقارنة المتوقعةاإلنتاجیة  ھاأعمار

 سنوات            
 
   ٥       مستأجرةتحسینات على عقارات   
 ۳         تجھیزاتأثاث و  
  ۳       كمبیوترمعدات مكتبیة وأجھزة   
 ٥          مركبات  

 
یتم تخفیض  القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا إذا كان ذلك مناسباً. مراجعةتتم 

إلى قیمتھ القابلة لالسترداد عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ المقدرة  فوراً القیمة الدفتریة ألصل ما 
 القابلة لالسترداد.  

 
اتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القیمة الدفتریة  الخسائر النویتم تحدید األرباح 

 ویتم االعتراف بھا ضمن بیان األرباح أو الخسائر. 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۲۲ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 الموجودات غیر الملموسة  (د)
 

اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القیمة. یتم إطفاء یتم بیان الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة التاریخیة ناقصاً 
سنوات على أساس طریقة القسط الثابت.  ۳برامج الكمبیوتر على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا المقدرة بـ 

لى الحیاة وبرامج  للتأمین عتطویر برامج الشركة  تتعلق الموجودات غیر الملموسة المصنفة ضمن تكالیف التطویر ب
 . اإللكترونيمبیوتر والموقع الك
  

یتم االعتراف بتكالیف التطویر المنسوبة مباشرة إلى تصمیم واختبار المنتجات الفریدة والقابلة للتحدید التي تخضع 
 لسیطرة الشركة كموجودات غیر ملموسة عند استیفاء المعاییر التالیة: 

 
 متاحاً لالستخدام؛أن تتوفر جدوى فنیة الستكمال تطویر المنتج بحیث یكون  •
 أن تعتزم اإلدارة استكمال المنتج أو استخدامھ أو بیعھ؛  •
 أن تتوفر القدرة علة استخدام المنتج أو بیعھ؛ •
 أن یكون باإلمكان إثبات تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المحتملة من المنتج؛ •
الالزمة الستكمال عملیة التطویر واستخدام المنتج أو أن تتوفر الموارد التقنیة والمالیة وغیرھا من الموارد  •

 و بیعھ؛
 قیاس التكالیف المنسوبة للمنتج خالل مرحلة التطویر بصورة موثوقة. یمكنأن  •
 

 على  التكالیف المباشرة التي تتم رسملتھا كجزء من منتجات التأمین على الحیاة والبرامج المتعلقة بھا تشتمل
   تكالیف الموظفین وحصة مناسبة من النفقات ذات الصلة. 

  
بح فیھا األصل  إطفاؤھا ابتداء من اللحظة التي یصیتم  یتم قید تكالیف التطویر المرسملة كموجودات غیر ملموسة و

اً لالستخدام. إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات غیر الملموسة الخاصة بالشركة للسنة الحالیة وسنة  جاھز
 .  سنوات ۳المقارنة تقدر بـ 

  
 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (ھـ)

  
ً للتحقق من تخضعال   تعرضھا الموجودات ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة لإلطفاء ویتم اختبارھا سنویا
القیمة نخفاض ال تعرضھامن للتحقق  االستھالك وألإلطفاء  الخاضعةالموجودات مراجعة  تمتنخفاض القیمة. ال

یتم االعتراف  أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. حداث أو التغیرات في الظروف إلى عندما تشیر األ
قیمتھ القابلة لالسترداد.  عن القیمة الدفتریة لألصل  تزید بھلمبلغ الذي ا بما یعادل بخسائر االنخفاض في القیمة

ً بتتمثل القیمة القابلة لالسترداد ألصل ما   ، أیھما أكبر.والقیمة من االستخدام  تكالیف البیعقیمتھ العادلة ناقصا
نقدیة محددة   تدفقات لغرض تقییم االنخفاض في القیمة یتم تجمیع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات لھا

 بشكل منفصل (الوحدات المنتجة للنقد).
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة غیر المشتقة      (و)
 
 االعتراف  )۱(

 
المالي بالقیمة العادلة زائداً، بالنسبة للبند غیر المبین بالقیمة العادلة من   االلتزامالمالي أو  األصلیتم مبدئیاً قیاس  

 خالل األرباح أو الخسائر، تكالیف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حیازتھ أو إصداره. 
 

القیمة بالمطفأة أو  یتم الحقاً قیاس كافة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المعترف بھا في مجملھا إما بالتكلفة   
 العادلة.  
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

    (تابع) الموجودات والمطلوبات المالیة غیر المشتقة  (و)
 

 التصنیف  )۲(
 
 الموجودات المالیة الُمقاسة بالتكلفة الُمطفأة  
  
 القیمة العادلة.  بیتم في البدایة تصنیف األصل المالي وفقاً لقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو   
 

 یكون األصل المالي مؤھالً للقیاس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطین التالیین:
 

أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة  •
 التعاقدیة؛ و  

أن ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألدوات في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة  •
 .  القائمعلى المبلغ األصلي  

 
 حقق ھذین الشرطین، یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة.  في حالة عدم ت  
 

تقوم الشركة بتقییم نموذج العمل على مستوى المحفظة حیث أن ذلك یمثل أفضل طریقة یمكن من خاللھا إدارة   
 األعمال وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة. 

 
لتقییم ما إذا كان یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل   

 التدفقات النقدیة التعاقدیة، تأخذ الشركة باعتبارھا ما یلي: 
 

 سیاسات وأھداف اإلدارة فیما یتعلق بالمحفظة وتأثیر تطبیق ھذه السیاسات؛  •
 ة؛ كیفیة تقییم اإلدارة ألداء المحفظ •
 مدى تركیز استراتیجیة اإلدارة على الحصول على إیرادات الفائدة التعاقدیة؛   •
 مدى تكرار مبیعات األصل المتوقعة؛   •
 سبب بیع أي أصل؛ و   •
ھل الموجودات التي یتم بیعھا یتم االحتفاظ بھا لفترة ممتدة بناًء على استحقاقھا التعاقدي أم یتم بیعھا بعد فترة  •

 قصیرة من االستحواذ علیھا أو لفترة ممتدة قبل تاریخ استحقاقھا.  
 

 الموجودات المالیة الُمقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 

الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة ال یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج عمل یھدف إلى إن  
 االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة. 

 
قامت الشركة بتصنیف بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حیث أن ھذا   

 لتصنیف ینھي أو یقلل بصورة ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ینشأ فیما لو تم تصنیفھا غیر ذلك.  ا
 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  
 

االستثمارات في بعض  قد تقرر الشركة بصورة نھائیة عند االعتراف المبدئي (وفقاً لكل أداة على حدة) تصنیف  
سندات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. ال یجوز التصنیف بالقیمة العادلة من خالل  

 اإلیرادات الشاملة األخرى إذا كان یتم االحتفاظ بأدوات الملكیة بغرض المتاجرة.
 

لكیة إلى بیان الدخل، كما ال یتم االعتراف بأي انخفاض ال یتم مطلقاً إعادة تصنیف األرباح والخسائر من أدوات الم 
 في القیمة ضمن األرباح أو الخسائر.  

 
ال تتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة عقب االعتراف المبدئي بھا ما لم تقم الشركة بتغییر نموذج األعمال  

 الخاص بھا إلدارة الموجودات المالیة.   
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۲٤ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة غیر المشتقة (تابع)  (و)
 
 (تابع) التصنیف  )۲(

 
 القروض والذمم المدینة  
 

ً االعتراف بالقروض والذمم المدینة بالقیمة العادلة زائداً التكالیف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة.    یتم مبدئیا
 القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.الحقاً لالعتراف المبدئي، یتم قیاس 

 
 تتألف القروض والذمم المدینة بصورة رئیسیة من ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى.   
 
 النقد وما یعادلھ  
 

رصدة لدى البنوك والودائع الثابتة  لغرض بیان التدفقات النقدیة، یتألف النقد وما یعادلھ من النقد في الصندوق واأل
التي تمتد فترات استحقاقھا األصلیة إلى ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ وتخضع لمخاطر غیر جوھریة 

 .الشركة في إدارة التزاماتھا قصیرة األجل ھامن التغیرات في قیمھا العادلة، وتستخدم
 
 النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي. تسجیلیتم   
 
 أسھم الملكیة  
 

یتم تصنیف األسھم العادیة لدى الشركة كحقوق ملكیة. یتم االعتراف بالتكالیف اإلضافیة المنسوبة بصورة مباشرة  
 إلى إصدار أسھم عادیة كاقتطاع من حقوق الملكیة.

 
 المشتقة المطلوبات المالیة غیر   
  

یتم مبدئیاً االعتراف بكافة المطلوبات المالیة (بما في ذلك المطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  
 الخسائر) في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة باألداة. 

 
 انخفاض القیمة  (ز)

   
ینطبق نموذج احتساب انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود 

ال ینطبق على االستثمارات  ھواالستثمارات في الدین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، ولكن
ذمم التأمین المدینة األخرى  أقساط التأمین وفي أدوات الملكیة. تشتمل الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة من 

(باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً) والنقد وما یعادلھ والمستحق من أطراف ذات  والذمم المدینة األخرى 
 عالقة.  

 
 االئتمان المتوقعةقیاس خسائر  
 

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدیر المرجح لخسائر االئتمان. یتم قیاس خسائر االئتمان على أنھا القیمة  
(أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدیة   لكافة حاالت العجز النقديالحالیة  

 صول علیھا). التي تتوقع الشركة الح 
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)انخفاض القیمة   (ز)
 

 (تابع)قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  
 

تقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسائر بقیمة مساویة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة،  
باستثناء األدوات المالیة التالیة التي یتم قیاس مخصصات الخسائر المتعلقة بھا على أنھا خسائر االئتمان المتوقعة 

 شھراً:    ۱۲لمدة 
 

 منخفضة كما في تاریخ التقریر، و ائتمان طوي على مخاطر سندات الدین االستثماریة التي تن •
 األدوات المالیة األخرى التي لم تزد مخاطر االئتمان المتعلقة بھا بصورة جوھریة منذ االعتراف المبدئي بھا.  •
 

ینطوي تعتبر الشركة أن سند الدین ینطوي على مخاطر ائتمان منخفضة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان التي  
 ’الدرجة االستثماریة‘.  علیھا ھذا السند معادل للتعریف المعروف عالمیاً بـ

 
شھر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت التعثر  ۱۲تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

االئتمان المتوقعة على مدى عمر  شھر بعد تاریخ التقریر. تتمثل خسائر  ۱۲ألداة مالیة المحتمل حدوثھا خالل 
على مدى العمر   حدوثھا األداة المالیة في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من جمیع أحداث التعثر المحتمل

 المتوقع لألداة المالیة.  
 

ماني یتم قیاس مخصصات خسائر االئتمان باستخدام منھجیة مقسمة إلى ثالث مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئت
 منذ نشأتھ:

  
إذا لم تكن ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بأداة مالیة، یتم تسجیل   –  ۱المرحلة   •

شھر. یتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة باستخدام احتمالیة  ۱۲مبلغ یساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
  ۱۲التالیة. فیما یتعلق باألدوات التي تقل فترة استحقاقھا المتبقیة عن التعثر خالل فترة االثنى عشر شھراً 

 شھر، یتم استخدام احتمالیة التعثر بما یتناسب مع فترة االستحقاق المتبقیة. 
 

عندما تشھد األداة المالیة زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان عقب نشأة األداة المالیة دون حدوث    –  ۲المرحلة   •
. تتطلب ھذه المرحلة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناء ۲ضمن المرحلة  اتعثر في السداد، یتم إدراجھ

 على مدة احتمالیة التعرض للتعثر على مدى العمر المقدر المتبقي لألداة المالیة.  
 

یتم إدراج األدوات المالیة التي تشھد حالة تعثر ضمن ھذه المرحلة. على غرار المرحلة الثانیة،  – ۳المرحلة   •
 صص خسائر االئتمان خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة.  یمثل مخ

 
 تتمثل المدخالت الرئیسیة المستخدمة في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة في الھیكل الزمني للمتغیرات التالیة:  
 

 احتمالیة التعثر؛ •
 الخسارة المحتملة عند التعثر؛ •
 التعرض عند التعثر؛  •

 
قاق ھذه المعاییر من النماذج اإلحصائیة المعدة داخلیاً والبیانات التاریخیة األخرى، ویتم تعدیلھا لبیان یتم عامة اشت

 المعلومات االستشرافیة. 
 

ذمم التأمین المدینة. في حالة الموجودات المالیة التي  أقساط التأمین وقامت الشركة بتطبیق منھجیة مبسطة في حالة 
 مبسطة لھا، یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة. یتم تطبیق منھجیة 
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)انخفاض القیمة   (ز)
 

 (تابع)قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  
 

 المدخالت اإلحصائیة:  فیما یلي تفاصیل ھذه المعاییر/
 

 تمثل تقدیر احتمالیة التعثر على مدى فترة زمنیة معینة. – احتمالیة التعثر •
 
تمثل في تقدیر الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معین. یستند ت – الخسارة المحتملة عند التعثر •

ترض یتوقع التعرض عند التعثر إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة والتدفقات النقدیة التي كان المق
الحصول علیھا، بما في ذلك التدفقات النقدیة من مصادرة الضمان. یتم عادةً التعبیر عنھا كنسبة مئویة من 

 .التعرض
 
یتمثل في تقدیر التعرض للتعثر في تاریخ مستقبلي مع الوضع بعین االعتبار التغیرات  – التعرض عند التعثر •

 المتوقعة في التعرض بعد تاریخ التقریر.
 
 المعلومات االستشرافیة 
 

في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الحالیة    یتم الوضعقیاس خسائر االئتمان المتوقعة  عند
مة بأدلة عن األحداث المستقبلیة والظروف االقتصادیة. إن تقدیر وتطبیق وباإلضافة إلى تنبؤات معقولة ومدع

 المعلومات االستشرافیة یتطلب أحكام جوھریة.
 
 عوامل االقتصاد الكلي 

 
نماذجھا على معلومات استشرافیة واسعة النطاق كمدخالت اقتصادیة مثل إجمالي الناتج المحلي  تعتمد الشركة في 

ومعدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة وغیرھا. تتمثل المتغیرات 
 ضخم.   واألسھم والت الخام االقتصادیة المتنوعة التي یتم وضعھا في االعتبار في البرنت

 
إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جمیع خصائص السوق  

 في تاریخ البیانات المالیة.  
 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بیان المركز المالي 
 

 یتم عرض مخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة في بیان المركز المالي على النحو التالي: 
 

 الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة: كخصم من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات.   •
 
 تعریف التعثر   

 
تشتمل األدلة الموضوعیة على انخفاض قیمة الموجودات المالیة على األزمة المالیة الجوھریة التي یواجھھا 
المقترض أو المصدر أو التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض، أو إعادة جدولة المبلغ المستحق إلى الشركة  

مؤشرات التي تدل على أن المدین أو المصدر سیشھر  وفقاً لشروط ما كانت الشركة لتقبلھا في ظروف أخرى، أو ال
إفالسھ أو عدم وجود سوق نشطة للسند أو المعطیات الملحوظة األخرى المتعلقة بمجموعة من الموجودات مثل 
التغیرات السلبیة في القدرة على السداد من قبل المقترضین أو المصدرین، أو الظروف االقتصادیة المصاحبة  

 الشركة.   لحاالت التعثر في
 
 

 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۲۷ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)انخفاض القیمة   (ز)
 
 (تابع) تعریف التعثر  

 
 عند تقییم ما إذا كان المقترض یواجھ حالة تعثر، تضع الشركة باعتبارھا المؤشرات التالیة: 

 
 مثل اإلخالل بالتعھد؛ –مؤشرات نوعیة  •
 مثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس المصدر تجاه الشركة؛ و  –مؤشرات كمیة  •
 ي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة. على البیانات المعدة داخلیاً والت بناءً  •
 

 إیقاف االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  (ح)
 

تقوم الشركة بإیقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتھي حقوقھا التعاقدیة في الحصول على تدفقات نقدیة من  
األصل المالي أو عندما تقوم بتحویل األصل المالي من خالل معاملة یتم بموجبھا تحویل كافة مخاطر وامتیازات 

و االحتفاظ بكافة مخاطر وامتیازات الملكیة بصورة فعلیة  الملكیة بصورة فعلیة أو لم تقم الشركة بموجبھا بتحویل أ
وال تحتفظ بسیطرتھا على األصل المالي. یتم االعتراف بأي حصص في الموجودات المالیة المحولة المؤھلة  
إلیقاف االعتراف والتي تقوم الشركة بتسجیلھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة في بیان المركز  

عند إیقاف االعتراف باألصل المالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو القیمة الدفتریة    المالي.
المخصصة إلى الجزء من األصل المحول) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ ناقصاً  

 أي التزام جدید محتمل) ضمن األرباح أو الخسائر. 
 

ة بإبرام معامالت یتم بموجبھا تحویل الموجودات المعترف بھا في بیان المركز المالي ولكنھا تحتفظ تقوم الشرك 
إما بكافة مخاطر وامتیازات الموجودات المالیة أو بجزء كبیر منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلیة بكافة المخاطر  

 جودات المحولة. واالمتیازات أو بجزء كبیر منھا، ال یتم إیقاف االعتراف بالمو
 

فیما یتعلق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللھا باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتیازات األصل المالي أو تحویلھ  
وتحتفظ بالسیطرة علیھ، تواصل الشركة اعترافھا بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ویتحدد ذلك من  

 صل المحول. خالل مدى تعرضھا لتغیرات في قیمة األ
 

تحتفظ الشركة في بعض المعامالت بااللتزام بتقدیم خدمات لألصل المالي الُمحول مقابل رسوم. ویتم إیقاف  
مطلوبات ال  موجودات أوبالیتم االعتراف بق علیھ معاییر إیقاف االعتراف. االعتراف باألصل الُمحول عندما تنط

نت رسوم الخدمة أكثر مما یكفي (أصل) أو أقل مما یكفي (التزام)  متعلقة بعقد الخدمة ویتوقف ذلك على ما إذا كاال
 ألداء الخدمات.    

 
عند التعاقدي أو عندما یتم إلغاؤه أو  ھاالمالي عندما یتم الوفاء بالتزام بااللتزامتقوم الشركة بإیقاف االعتراف 

 .ء صالحیتھانتھا
 

 مبادئ قیاس القیمة العادلة    (ط)
 

تتمثل "القیمة العادلة" في المبلغ الذي یمكن قبضھ مقابل بیع أصل ما، أو یتم دفعھ لتحویل التزام ما في معاملة 
منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق  

 .بااللتزاملتاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء یكون متاحاً للشركة في ذلك ا
 

في سوق نشط لتلك   ة المدرج األسعارعندما یكون ذلك متاحاً، تقوم الشركة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام 
األداة. یعتبر السوق أنھ نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسھولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامالت 

 السوقیة الفعلیة التي تحدث بصورة منتظمة وفقاً لشروط السوق االعتیادیة. 
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
  

   (تابع) العادلةمبادئ قیاس القیمة   (ط)
 

عندما ال یكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم الشركة أسالیب التقییم بحیث تستفید من المدخالت  
الملحوظة ذات الصلة بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غیر الملحوظة. یتضمن أسلوب التقییم الذي  

 باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعیر المعاملة.تم اختیاره كافة العوامل التي كان لیضعھا 
 

أي القیمة العادلة   -یكون سعر المعاملة عادةً ھو أفضل دلیل على القیمة العادلة ألداة مالیة عند االعتراف المبدئي
ن سعر المعاملة،  للمبلغ المدفوع أو المقبوض. عندما تقرر الشركة أن القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف ع

ال یتم االستدالل على القیمة العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو 
ً قیاس األدوات  االستناد إلى أسالیب تقییم تستخدم فقط بیانات من السوق الملحوظة، وفي ھذه الحالة یتم مبدئیا

لمراعاة الفرق بین القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً،   المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تعدیلھا
یتم االعتراف بالفرق ضمن بیان األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى عمر األداة ولیس أكثر من 

 عاملة.ذلك عندما یكون التقییم مدعوماً بصورة كبیرة ببیانات السوق الملحوظة أو یتم إنھاء الم
 

في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقیمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم الشركة بقیاس 
الموجودات والمراكز طویلة األجل بسعر العرض في حین یتم قیاس المطلوبات والمراكز قصیرة األجل بسعر 

 الطلب. 
 

لمعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم الشركة إن محافظ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ا
بإدارتھا على أساس صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، یتم قیاسھا على أساس المبلغ الذي  
سوف یتم قبضھ لبیع صافي مركز طویل األجل (أو المبلغ المدفوع لتحویل صافي مركز قصیر األجل) للتعرض  

دة. ویتم تخصیص تلك التسویات على مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردیة  لمخاطر محد
 على أساس التسویات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي علیھا كل أداة في المحفظة.  

 
نھایة فترة التقریر  تقوم الشركة باالعتراف بعملیات التحویل بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة كما في 

 التي حدث خاللھا التغییر.  
 

 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین (ي)
 

تُقدم الشركة تعویضات نھایة الخدمة لموظفیھا الوافدین. یرتكز استحقاق ھذه التعویضات عادةً على طول فترة  
المتوقعة لھذه التعویضات على مدى فترة الخدمة للموظفین وإتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. تستحق التكالیف 

 الخدمة وال تقل عن االلتزام الذي ینشأ بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

تساھم الشركة في برنامج المعاشات للموظفین من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً لقانون المعاشات 
االجتماعیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وھو یمثل برنامج معاشات من خالل مساھمة محددة ویتم والتأمینات  

تحمیل مساھمات الشركة ضمن بیان األرباح أو الخسائر في الفترة التي تتعلق بھا. فیما یتعلق بھذا البرنامج، یكون 
استحقاقھا وال توجد أي التزامات بدفع   لدى الشركة التزام قانوني وضمني بسداد المساھمات المحددة عند

 التعویضات المستقبلیة.
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 إیرادات االستثمار     (ك)
  

من الفائدة وإیرادات توزیعات األرباح واألرباح والخسائر المحققة من بصورة رئیسیة تتألف إیرادات االستثمار 
من خالل اإلیرادات  بالقیمة العادلة دین البالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وسندات  استثماراتبیع 

 االستثمار.  ومصروفاتتكالیف  بعد خصمالشاملة األخرى. یتم بیان إیرادات االستثمار 
  

المكتسبة   ، الفائدةتتضمن الفائدة  .االستحقاقعلى أساس  في بیان األرباح أو الخسائر  عتراف بإیرادات الفوائد  یتم اال
وسندات الدین. یتم إدراج توزیعات األرباح مستحقة القبض بشكل منفصل ضمن إیرادات    المصرفیةعلى الودائع  

. یتم احتساب األرباح والخسائر المحققة من  ما یتم اإلعالن عن توزیعات األرباحتوزیعات األرباح عند
 . اتاالستثمارات على أساس الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لالستثمار

 
 عقود اإلیجار التشغیلي  (ل)

 
مخاطر وامتیازات   بجزء كبیر منیتم تصنیف عقود إیجار الموجودات التي یحتفظ المؤجر بموجبھا بصورة فعلیة  

المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي ضمن بیان تحمیل الملكیة على أنھا عقود إیجار تشغیلي. یتم 
 األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 

 
 مقاصة األدوات المالیة (م)

  
یكون  ي بیان المركز المالي، فقط عندماتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ ف 

مقاصة المبالغ المعترف بھا ویكون لدیھا الرغبة إما في تسویتھا على أساس  واجب النفاذ بللشركة حق قانوني 
 صافي المبلغ أو تحصیل الموجودات وتسویة المطلوبات بصورة متزامنة.  

 
 رأس المال (ن)

 
 النقد أو الموجودات األخرى.  بتحویل یتم تصنیف األسھم ضمن حقوق الملكیة عندما ال یكون ھناك التزام 

 
 المخصصات س)(
  

یتم االعتراف بمخصص ما عندما یكون لدى الشركة، نتیجة لحدث سابق، التزام حالي (قانوني أو ضمني) یمكن 
 تقدیره بصورة موثوقة ویكون من المرجح والممكن قیاس تكالیف تسویة االلتزام بصورة موثوقة. 

 
 الدائنة واالستحقاقات الذمم (ع)

  
لبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء التي یتعین سدادھا في المستقبل مقابل ا یتم االعتراف بالمطلوبات للمبالغ

یتم تصنیف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كانت مستحقة السداد  صدر أو لم یصدر بھا فواتیر من قبل المورد.  
خالف ذلك، یتم عرضھا ب .خالل سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغیل االعتیادیة للمنشأة، إذا كانت أطول)

   كمطلوبات غیر متداولة.
  

 ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  یتم االعتراف بالذمم الدائنة مبدئیاً بالقیمة العادلة  
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 عقود اإلیجار  (ف)
 

في بدایة العقد بتقییم ما إذا كان العقد یمثل، أو یتضمن، عقد ایجار. یمثل العقد عقد ایجار، أو یتضمن    الشركةتقوم  
 . مقابل نظیرعقد ایجار، في حال تم تحویل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة 

 
 الشركة بصفتھا مستأجر )أ(

  
في العقد على كل   المقابل الوارد بتوریعفي بدایة العقد أو عند تعدیل عقد ما یتضمن عنصر إیجار، تقوم الشركة 

 الصلة.   ذوعنصر إیجار استناداً إلى سعره المنفصل 
 

تقوم الشركة باالعتراف بأصل حق االستخدام والتزام اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار. یتم قیاس أصل حق  
تخدام مبدئیاً بالتكلفة التي تتضمن القیمة المبدئیة اللتزام اإلیجار بعد تعدیلھا بناء على دفعات اإلیجار التي تم  االس

أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار، باإلضافة إلى أي تكالیف مباشرة مبدئیة تم تكبدھا والتكالیف المقدرة  فيسدادھا 
صل ذو الصلة أو الموقع الذي یوجد فیھ، ناقصاً حوافز اإلیجار  لحل وفك الموجودات ذات الصلة أو إعادة األ

یتم الحقاً قیاس أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة ویتم  المستلمة.
 تعدیلھ وفقاً لبعض عملیات إعادة القیاس اللتزام اإلیجار. 

 
یتم قیاس التزام عقد اإلیجار مبدئیاً بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، 
ویتم تخفیضھا باستخدام معدل الفائدة الكامن في عقد اإلیجار أو، إذا تعذر تحدید ذلك المعدل بسھولة، معدل 

  كمعدل خصم.  المتزایداالقتراض م الشركة معدل وبشكل عام، تستخد. للشركة  المتزایداالقتراض 
 

دفعات اإلیجار التي   بناًء على  یتم الحقاً زیادة التزام اإلیجار من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإلیجار وتخفیضھ
عندما یكون ھناك تغیر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناتجة عن   اإلیجار. یتم إعادة قیاس التزام یتم سدادھا

بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو حیثما كان   سدادهتغییر في مؤشر أو معدل، أو تغییر في تقدیر المبلغ المتوقع 
أو أنھ من المؤكد مالئماً، تغییرات في تقییم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیار الشراء أو التمدید  

 بصورة معقولة عدم ممارسة خیار اإلنھاء.
 

قامت الشركة بتطبیق أحكام لتحدید مدة اإلیجار لبعض عقود اإلیجار التي یكون فیھا للمستأجر خیارات التجدید.  
ر،  على مدة عقد اإلیجایؤثر من ممارسة مثل ھذه الخیارات  ةمعقول متأكدة بصورةتقییم ما إذا كانت الشركة إن 

 وھو ما یؤثر بشكل كبیر على قیمة التزامات اإلیجار وموجودات حق االستخدام المعترف بھا.
 

 الشركة بصفتھا مؤجر )ب(
 

، تقوم الشركة بتخصیص المقابل في العقد إلى كل  إیجاريیتضمن عنصر  إیجارفي بدایة أو عند تعدیل عقد 
 على أساس أسعارھا المستقلة ذات الصلة.   اإلیجارعنصر من عناصر 

 
عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان عقد اإلیجار یمثل عقد إیجار  تحددمؤجر، ال ھي الطرف عندما تكون الشركة

 تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. 
 

د اإلیجار، تقوم الشركة بإجراء تقییم شامل حول ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل لتصنیف كل عقد من عقو
 إیجار ، یعتبر عقد اإلیجار بمثابة عقد ةحال ھذه الفي ووامتیازات ملكیة األصل ذات الصلة. فعلي كافة مخاطر 

االعتبار مؤشرات معینة عین التقییم، تأخذ الشركة ب عملیة أثناءإیجار تشغیلي. ، فھو عقد وبخالف ذلكتمویلي؛ 
 االقتصادي لألصل.  لجزء األكبر من العمر لمثل ما إذا كان عقد اإلیجار 
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۳۱ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع) عقود اإلیجار (ف)
 

 (تابع)  الشركة بصفتھا مؤجر )ب(
 

من   اإلیجار باحتساب حصصھا في عقد اإلیجار الرئیسي وعقدعندما تكون الشركة مؤجر وسیط، فإنھا تقوم 
الباطن بشكل منفصل. تقوم الشركة بتقییم تصنیف عقد اإلیجار من الباطن استناداً إلى أصل حق االستخدام الناتج  
عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس استناداً إلى األصل ذو الصلة. في حال كان عقد اإلیجار الرئیسي ھو عقد إیجار  

ه، فإنھا تقوم بتصنیف عقد اإلیجار من الباطن كعقد إیجار  الشركة اإلعفاء الموضح أعالعلیھ طبق قصیر األجل تُ 
 تشغیلي.

 
من المعاییر الدولیة   ۱٥الشركة المعیار رقم  تطبق، ةوغیر إیجاری ةإذا كان الترتیب یتضمن عناصر إیجاری

 الوارد في العقد.  المقابلالمالیة بغرض تخصیص إلعداد التقاریر 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد    ۹ف االعتراف وانخفاض القیمة بموجب المعیار رقم  تقوم الشركة بتطبیق متطلبات إیقا
التقاریر المالیة على صافي االستثمار في عقد اإلیجار. تقوم الشركة بشكل منتظم بمراجعة القیم المتبقیة غیر  

 إجمالي االستثمار في اإلیجار. احتسابالمضمونة المقدرة المستخدمة في 
 
 لم یتم تطبیقھا بعد  و الصادرةالمعاییر   )ص(
 

، ویجوز تطبیقھا قبل ۲۰۲۰ینایر    ۱المعاییر الجدیدة على الفترات السنویة التي تبدأ بعد    یسري نفاذ مجموعة من
 عند إعداد ھذه البیانات المالیة.  بشكل مسبقذلك التاریخ؛ إال أن الشركة لم تقم بتطبیق المعاییر الجدیدة أو المعدلة  

 
"عقود التأمین" ۱۷المعیار رقم   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ۱۷المعیار رقم    ۲۰۱۷في مایو  أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  

"عقود التأمین"، وھو معیار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین یتناول االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح.  
ل المعیار من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة مح  ۱۷عندما یصبح ساري المفعول، سوف یحل المعیار رقم  

من    ۱۷. ینطبق المعیار رقم  ۲۰۰٥من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود التأمین" الصادر في    ٤رقم  
المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على كافة أنواع عقود التأمین (مثل التأمین على الحیاة والتأمین العام  

بغض النظر عن نوع الشركات التي تصدرھا، باإلضافة إلى بعض الضمانات والتأمین المباشر وإعادة التأمین) 
واألدوات المالیة ذات میزات المشاركة االختیاریة. سوف یتم تطبیق استثناءات قلیلة النطاق. یتمثل الھدف العام  

قود التأمین أكثر  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في تقدیم نموذج محاسبة عن ع ۱۷من المعیار رقم 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة،   ٤متطلبات المعیار رقم  وعلى نقیضفائدة واتساقاً لشركات التأمین. 

من المعاییر الدولیة   ۱۷التي تعتمد إلى حٍد كبیر على اتباع السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، یقدم المعیار رقم  
 یة نموذجاً شامالً لعقود التأمین یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذات الصلة.  إلعداد التقاریر المال

 
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ھو النموذج العام، ویكملھ: ۱۷إن جوھر المعیار رقم 

 
 میزات المشاركة المباشرة (منھج الرسوم المتغیرة) التي تنطوي على لعقودا  على محدد تعدیل •

 

 .بشكل رئیسي لعقود قصیرة األجللمبسط (منھج توزیع األقساط)  منھج •
 

التقاریر التي تبدأ في أو بعد  إعداد  فترات  على  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ۱۷یسري المعیار رقم  
، وتعتبر أرقام المقارنة مطلوبة. یُسمح بالتطبیق المبكر شریطة قیام المنشأة بتطبیق المعیار رقم  ۲۰۲۲ینایر  ۱
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في أو   ۱٥من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار رقم   ۹

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة. تخطط   ۱۷الذي ستقوم فیھ بتطبیق المعیار رقم    قبل التاریخ
 وتقوم حالیاً بتقییم التأثیر المتوقع. النفاذالمعیار في تاریخ  ھذا لتطبیق الشركة
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 
   (تابع) ولم یتم تطبیقھا بعد الصادرةالمعاییر   )ص(

 
 معاییر أخرى

 
  للشركة على البیانات المالیة  جوھريالمعدلة التي لیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر المعاییر الجدیدة وفیما یلي 

 :عندما یتم تفعیلھا
 

 تاریخ النفاذ المعاییر أو التعدیالت الجدیدة
  
معیار المحاسبي الالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ومن    ۹تعدیالت على المعیار رقم  ال

: تعدیل  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦و  ٤و  ۷، والمعاییر رقم  ۳۹الدولي رقم  
 ۲المرحلة  –معدل الفائدة المعیاري 

 ۲۰۲۱ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات:  – ۱٦الدولي رقم  التعدیالت على المعیار المحاسبي
  المحددالمتحصالت قبل االستخدام 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱

إطار    إلى مرجع – من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۳المعیار رقم  التعدیالت على 
 المفاھیم 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱

  رقم  الدوليي معیار المحاسبالتعدیالت على ال( العقد إنجازتكلفة  -بالتزامات  المثقلةالعقود 
۳۷ ( 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة   –  ۱التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 

 الساریة مؤخراً المعاییر   )ق(
 

تأثیر مادي على البیانات دون أن یكون لھا  ۲۰۲۰ینایر  ۱یسري نفاذ مجموعة من المعاییر الجدیدة اعتباراً من 
 ھذه المعاییر مبنیة أدناه:  . للشركةالمالیة 

 
 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت

 
 تعریف العمل التجاري  – من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۳تعدیالت على المعیار رقم 

 تعریف األھمیة النسبیة –  ۸والمعیار المحاسبي الدولي رقم   ۱تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
اإلیجاریة ذات    متیازاتاال  –   ۱۹-كوفید  –   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦المعیار رقم  تعدیل على  

   الصلة
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 الممتلكات والمعدات ٤
 

 

تحسینات 
على عقارات  

 مستأجرة 
أثاث  

 وتجھیزات

معدات مكتبیة  
وأجھزة  
 مركبات  كمبیوتر 

حق استخدام  
الموجودات  
 اإلجمالي المستأجرة 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       التكلفة 

 ٦٫٥۳۰ - ۷٦ ٤٫٤٦۱ ٥۰۸ ۱٫٤۸٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
  -------------  ------------  ----------------  -------------  ---------------  ------------- 

 ٦۷ - - ٦٥ ۲ - اإلضافات 
االعتراف بموجودات حق 

 األولي االستخدام عند التطبیق 
من المعاییر   ۱٦للمعیار رقم 

 ۱٫۰۱۹ ۱٫۰۱۹ - - - - الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
  -------------  ------------  --------------  -----------  ----------------  -------------- 

 ۷٫٦۱٦ ۱٫۰۱۹ ۷٦ ٤٫٥۲٦ ٥۱۰ ۱٫٤۸٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  -------------  -------------  --------------  ------------  ----------------  --------------- 
       

 ۷٫٦۱٦ ۱٫۰۱۹ ۷٦ ٤٫٥۲٦ ٥۱۰ ۱٫٤۸٥ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱۷ - - ۱۷ - - اإلضافات 

 )٤( - - )٤( - - االستبعادات 
  -------------  ------------  -------------  ----------------  ----------------  -------------- 

 ۷٫٦۲۹ ۱٫۰۱۹ ۷٦ ٤٫٥۳۹ ٥۱۰ ۱٫٤۸٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
  -------------  ------------  --------------  ----------------  ----------------  --------------- 
       

       االستھالك المتراكم 
 ٦٫٤٥۱ - ۷٦ ٤٫۳۸۹ ٥۰۱ ۱٫٤۸٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 ٤۲۹ ۳٤۰ - ۸۲ ۷ - )۲۰(إیضاح المحمل للسنة 
  -------------  -------------  --------------  -------------  -------------  -------------- 

 ٦٫۸۸۰ ۳٤۰ ۷٦ ٤٫٤۷۱ ٥۰۸ ۱٫٤۸٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  -------------  -------------  --------------  -------------  -------------  --------------- 
       

 ٦٫۸۸۰ ۳٤۰ ۷٦ ٤٫٤۷۱ ٥۰۸ ۱٫٤۸٥ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۳٤٥ ۳۲۱ - ۲۳ ۱ - )۲۰(إیضاح المحمل للسنة 

  --------------  -------------  ---------------  ------------  ------------  ------------- 
 ۷٫۲۲٥ ٦٦۱ ۷٦ ٤٫٤۹٤ ٥۰۹ ۱٫٤۸٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

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

       القیمة الدفتریة صافي 
 ۷۳٦ ٦۷۹ - ٥٥ ۲ - ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

  =======  =======  ======  ======  =====  ======= 
 ٤۰٤ ۳٥۸ - ٤٥ ۱ - ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

  =======  =======  ======  ======  ======  ======= 
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۳٤ 

 الموجودات غیر الملموسة ٥
 

 
 تكالیف 
 التطویر

 برامج  
 كمبیوتر

أعمال رأسمالیة  
 اإلجمالي قید اإلنجاز

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     التكلفة

 ۱۲٫٤۹٥ - ۲٫٥۳٥ ۹٫۹٦۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 - - - - اإلضافات

  --------------  --------------  ----------------  ---------------- 
 ۱۲٫٤۹٥ - ۲٫٥۳٥ ۹٫۹٦۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

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

 ۱۲٫٤۹٥ - ۲٫٥۳٥ ۹٫۹٦۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ٦۲٤ ٦۲٤ - - اإلضافات

  ----------------  ----------------  --------------  ---------------- 
 ۱۳٫۱۱۹ ٦۲٤ ۲٫٥۳٥ ۹٫۹٦۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

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

     المتراكم  اإلطفاء
 ۱۱٫۹۳٥ - ۱٫۹۷٥ ۹٫۹٦۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 ٤۲۱ - ٤۲۱ - )۲۰(إیضاح اإلطفاء 
  --------------  ----------------  ----------------  ---------------- 

 ۱۲٫۳٥٦ - ۲٫۳۹٦ ۹٫۹٦۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  --------------  ----------------  ----------------  ---------------- 
     

 ۱۲٫۳٥٦ - ۲٫۳۹٦ ۹٫۹٦۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۷۸ - ۷۸ - )۲۰(إیضاح اإلطفاء 

  ---------------  --------------  ----------------  ---------------- 
 ۱۲٫٤۳٤ - ۲٫٤۷٤ ۹٫۹٦۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

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

     الدفتریةصافي القیمة 
 ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

  =======  =======  =======  ======= 
 ٦۸٥ ٦۲٤ ٦۱ - ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

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

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ٦
 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   السندات المدرجة: )۱(
 ۱٦٫۲٥۹ ۱۳٫٦۷۱ تجاریة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 ۷٫٥٦٥ ۷٫٥۷٥ شبھ حكومیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 ۷٫۱۸۱ ٦٫٦۲۰ حكومیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
   ----------------  ---------------- 
  ۲۷٫۸٦٦ ۳۱٫۰۰٥ 
   ----------------  --------------- 

 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۳٥ 

 (تابع) الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ٦
 
 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   الصكوك المدرجة: )۲(
 ۷٫٥۷٤ ۱۱٫۳۹٤ تجاریة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 ۲۲٫۷۷۹ ۳۱٫۸۱۸ اإلمارات العربیة المتحدةحكومیة داخل دولة   
   ----------------  --------------- 
  ٤۳٫۲۱۲ ۳۰٫۳٥۳ 
   ----------------  --------------- 
   أدوات حقوق الملكیة المدرجة: )۳(
 ٤۳۲ ٦۳۰ أسھم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
    
 ۲٫۲۱٤ ۲٫۱۰۱ إماراتيصندوق دین خاص غیر  )٤(
   ----------------  --------------- 
  ۷۳٫۸۰۹ ٦٤٫۰۰٤ 
   =======  ======= 

 
 فیما یلي الحركة في الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٦٦٫۱٤۰ ٦٤٫۰۰٤ في بدایة السنة 
 ۲٦٫۱۳۰ ۱٦٫۲٤٦ المشتریات خالل السنة

 ) ۲۸٫۹٦۸( )۸٫۰۲۳( استحقاق واستبعاد استثمارات
 ) ۱٫٤۳۷( ۳ مخصص خسائر انخفاض القیمة خالل السنة  )تحمیل( / عكس
 ) ۲٥۷( )۱٤۳( عالوة السندات  إطفاء 

 ۲٫۳۹٦ ۱٫۷۲۲ صافي التغیر في القیمة العادلة  
  ----------------  ------- - ------- 

 ٦٤٫۰۰٤ ۷۳٫۸۰۹ في نھایة السنة 
  =======  == = ==== 

 
  



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۳٦ 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ۷
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳٫۷٦۳ ٤٫۸۰۲ أسھم مدرجة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ٤٫۷٦۸ ۳٫۷۰۷ اإلمارات العربیة المتحدةأدوات دین تجاریة مدرجة داخل دولة 

  ---------------  --------------- 
 ۸٫٥۰۹ ۸٫٥۳۱ 
  =======  ======= 
 

 فیما یلي الحركة في الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٥٫٥۷٤ ۸٫٥۳۱ في بدایة السنة 
 ۳٫۸۲۰ ۳۷۸ * المشتریات خالل السنة

 ) ۱٫۰٦۱( - استحقاق واستبعاد استثمارات
 ۱۹۸ )٤۰۰( صافي التغیر في القیمة العادلة  

  ----------------  ---------------- 
 ۸٫٥۳۱ ۸٫٥۰۹ في نھایة السنة 

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

  ۳۱(ألف درھم  ۳۷۸قامت الشركة بشراء أسھم ملكیة بمبلغ ، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱* خالل السنة المنتھیة في 
 . : ال شيء)۲۰۱۹دیسمبر 

 
 وذمم التأمین المدینةالتأمین أقساط  ۸

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ٦٫۲٦۰ ٦٫۹۸٥ التأمینالمستحق من حاملي وثائق 

   
   خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱٫٥۱۱ - المستحق من شركات إعادة التأمین  

  --------------  --------------- 
 ٦٫۹۸٥ ۷٫۷۷۱ 
   

 ) ۱٫۸۱۹( )۱٫٥۳٦( وذمم التأمین المدینة التأمین ناقصاً: مخصص انخفاض قیمة أقساط
  ----------------  ---------------- 
 ٥٫٤٤۹ ٥٫۹٥۲ 
  =======  ======= 
 
 

  



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
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۳۷ 

 (تابع)التأمین المدینة  وذممالتأمین أقساط  ۸
 

 وذمم التأمین المدینة: التأمین الحركة في مخصص انخفاض قیمة أقساط كانت فیما یلي
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۲٫٤۰۱ ۱٫۸۱۹ في بدایة السنة 
 ) ٥۸۲( )۲۸۳( خالل السنة  مبالغ تم عكسھا

  --------------  ------------- 
 ۱٫۸۱۹ ۱٫٥۳٦ في نھایة السنة 

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

 التأمین المدینة: وذممالتأمین فیما یلي فترات استحقاق أقساط 
 

    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
المستحق من حاملي 

 وثائق التأمین
 المستحق من  

 اإلجمالي إعادة التأمینشركات 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    

 ٥٫٦۱۷ - ٥٫٦۱۷ یوم  ۳۰أقل من  
 ۱٥۰ - ۱٥۰ یوم  ۹۰إلى  ۳۰
 ٤٥۱ - ٤٥۱ یوم  ۱۸۰إلى  ۹۱

 ۱۳ - ۱۳ یوم ۲۷۰إلى    ۱۸۱
 - - - یوم ۳٦۰إلى    ۲۷۱

 ۷٥٤ - ۷٥٤ یوم  ۳٦۰أكثر من 
  ---------------  ---------------  --------------- 
 ٦٫۹۸٦٫ - ٥۹۸٥ 

 ً مخصص انخفاض قیمة أقساط  :ناقصا
 )۱٫٥۳٦( - )۱٫٥۳٦( وذمم التأمین المدینةالتأمین 

  ----------------  ----------------  ------------------ 
 ٥٫٤٤۹ - ٥٫٤٤۹ 
  =======  =======  ======== 

     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
المستحق من حاملي 

 وثائق التأمین
المستحق من شركات 

 اإلجمالي إعادة التأمین
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۳٫٥۲۳ - ۳٫٥۲۳ یوم  ۳۰أقل من  
 ۲٫۰۹۳ ۱٫٥۱۱ ٥۸۲ یوم  ۹۰إلى  ۳۰
 ٥۱۰ - ٥۱۰ یوم  ۱۸۰إلى  ۹۱

 ۳۳۱ - ۳۳۱ یوم ۲۷۰إلى    ۱۸۱
 ۲۳۱ - ۲۳۱ یوم ۳٦۰إلى    ۲۷۱

 ۱٫۰۸۳ - ۱٫۰۸۳ یوم  ۳٦۰أكثر من 
  --------------  --------------  --------------- 
 ٦٫۲٦۰ ۱٫٥۱۱ ۷٫۷۷۱ 

 ً مخصص انخفاض قیمة أقساط  :ناقصا
 ) ۱٫۸۱۹( - ) ۱٫۸۱۹( وذمم التأمین المدینةالتأمین 

  ---------------  --------------  ---------------- 
 ٤٫٤٤۱ ۱٫٥۱۱ ٥٫۹٥۲ 

  =======  =======  ======= 
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۳۸ 

 (تابع)التأمین المدینة  وذممأقساط  ۸
 

 فیما یلي التوزیع الجغرافي للذمم المدینة الناشئة عن عقود التأمین وإعادة التأمین:  )۱(
 

    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 اإلجمالي خارج اإلمارات داخل اإلمارات  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    

 ٦٫۹۸٥ - ٦٫۹۸٥ وثائق التأمینالمستحق من حاملي 
 ً   التأمین : مخصص انخفاض قیمة أقساطناقصا

 )۱٫٥۳٦( - )۱٫٥۳٦( وذمم التأمین المدینة   
  -----------------  ----------------  ----------------- 
 ٥٫٤٤۹ - ٥٫٤٤۹ 
  =======  =======  ======== 

 
    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 اإلجمالي اإلماراتخارج  داخل اإلمارات  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٦٫۲٦۰ - ٦٫۲٦۰ المستحق من حاملي وثائق التأمین
 ۱٫٥۱۱ ۱٫٥۱۱ - المستحق من شركات إعادة التأمین

  --------------  -------------  -------------- 
 ٦٫۲٦۰ ۱٫٥۱۱ ۷٫۷۷۱ 

 ً   التأمین : مخصص انخفاض قیمة أقساطناقصا
 ) ۱٫۸۱۹( - ) ۱٫۸۱۹( وذمم التأمین المدینة   
  ----------------  -------------  --------------- 
 ٤٫٤٤۱ ۱٫٥۱۱ ٥٫۹٥۲ 
  ======  ======  ======= 

 
۹  ً  الذمم المدینة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

ً المصروفات   ۱۸۷ ۱٦۷ المدفوعة مقدما
 ۱٫۲۳٥ ۷۷۹ الفائدة مستحقة القبض

 ٤۳۱ ۳۱٥ المبالغ المدفوعة مقدماً للوسطاء والموردین
 ۱۹٤ ۳٥۷ المبالغ المستحقة من الموظفین

 ۱٫۲٦٥ ۱۸٦ الذمم المدینة األخرى 
 - ۳ مستحقة القبضضریبة القیمة المضافة 

  ---------------  --------------- 
 ۱٫۸۰۷ ۳٫۳۱۲ 
  =======  ======= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۳۹ 

 الودائع القانونیة ۱۰
 

ً لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( بشأن شركات ووكالء التأمین، تحتفظ الشركة بودائع   ۲۰۰۷) لسنة ٦وفقا
كضمان مقابل رخصة التأمین على    ألف درھم)  ٤٫۰۰۰:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ٤٫۰۰۰مصرفیة بقیمة  

األشخاص وعملیات تراكم األموال (التأمین الصحي والتأمین على الحیاة). ال یمكن استخدام ھذه الودائع بدون  
 موافقة ھیئة التأمین.

 
٪  ۱ .۷۰٪ إلى ۰ .۷۰یتم االحتفاظ بالودائع القانونیة لدى بنوك تجاریة محلیة، وتخضع لمعدل فائدة یتراوح من 

 .سنویاً)٪ ۲ .۸٤٪ إلى ۲  .۲۰:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(یاً سنو
 

 النقد وما یعادلھ ۱۱
 

 ألغراض بیان التدفقات النقدیة، یتألف النقد وما یعادلھ مما یلي:
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٤٫۰۰۰ ٤٫۰۰۰ )۱۰(إیضاح االحتیاطي القانوني 
 ٦۸٫۹٤۳ ٥۹٫٤٥٤ ودائع ألجل

 ۷٫٥٤٦ ۱۱٫۷۱٥ الطلبودائع تحت ونقد 
  ----------------  ---------------- 

 ۸۰٫٤۸۹ ۷٥٫۱٦۹ األرصدة المصرفیة والنقد 
 ) ٤٫۰۰۰( )٤٫۰۰۰( الودائع القانونیةناقصاً: 
 ) ٥۹٫۹٤۳( )۱۸٫۱۰۸( أشھر ۳ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تمتد ألكثر من  ناقصاً:

  ---------------- --  ---------------- 
 ۱٦٫٥٤٦ ٥۳٫۰٦۱ النقد وما یعادلھ

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

٪ سنویاً ۱ .۲۳٪ إلى ۰ .۷۰، تخضع الودائع المصرفیة لمعدل فائدة فعلي یتراوح من ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
. یتم االحتفاظ بكافة األرصدة المصرفیة والودائع لدى بنوك سنویاً)٪ ۳ .۱۰٪ إلى ۲ .۱۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(

داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
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٤۰ 

 إعادة التأمینمطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود  ۱۲
 

 : ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین حسب قطاع العمل كما في 
 
 ۲۰۲۰    ۲۰۱۹ 

 التأمین الصحي 
التأمین على 

 التأمین الصحي  اإلجمالي الحیاة
التأمین على 

 اإلجمالي الحیاة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم  درھمألف  ألف درھم ألف درھم 

        المطلوبات الناشئة عن عقود التأمین:
 ۷٫٥۹۲ ٦٫۸۰۲ ۷۹۰  ٦٫۷۹۳ ٦٫٤٥۲ ۳٤۱ األقساط غیر المكتسبةإجمالي احتیاطي 
 ۷٫۷۸۱ ۷٫۲۱۹ ٥٦۲  ۸٫۳۹٥ ۸٫۰۹۳ ۳۰۲ المطالبات القائمةإجمالي احتیاطي 

 ۷٫٦۲۰ ۷٫٤٤۰ ۱۸۰  ٤٫۲٤۹ ٤٫۰٦۹ ۱۸۰ اإلبالغ عنھااحتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم 
 ۲٫۰۰۰ ۱٫۹٥۰ ٥۰  ۱٫۱٥۹ ۱٫۰۷۷ ۸۲ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة

 ۱۷٫۲۹٦ ۱۷٫۲۹٦ -  ۲۱٫۰۷۳ ۲۱٫۰۷۳ - االحتیاطي الحسابي
 ۱٦۸ ۱٤٦ ۲۲  ۷۱۱ ٦۳۸ ۷۳ احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة

  ----------------  --- ----------------  - ----------------   ----------------  ----------------  ---------------- 
 ۹۷۸ ٤۱٫٤۰۲ ٤۲٫۳۸۰  ۱٫٦۰٤ ٤۰٫۸٥۳ ٤۲٫٤٥۷ 
  =======  = = ======  =======   =======  =======  ======= 

        موجودات عقود إعادة التأمین:
 ۱٫٤۲۰ ۱٫٤۲۰ -  ۱٫٤٤۹ ۱٫٤٤۹ - إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر المكتسبةحصة شركات 

 ۱٫۳٥٤ ۱٫۳۲٤ ۳۰  ۱٫٥۳۲ ۱٫٥۲۸ ٤ المطالبات القائمةإجمالي حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي 
 ۲٫۱۰۷ ۲٫۱۰۷ -  ۱٫۱۰۹ ۱٫۱۰۹ - حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا

  ----------------  ----------------  ----------------   ----------------  ----------------  ---------------- 
 ٤٫ ٤۰۸٤٫ ٦۰۹۰  ۳۰ ٤٫۸٥۱ ٤٫۸۸۱ 
  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 

        الصافي:
 ٦٫۱۷۲ ٥٫۳۸۲ ۷۹۰  ٥٫۳٤٤ ٥٫۰۰۳ ۳٤۱ المكتسبةاحتیاطي األقساط غیر 

 ٦٫٤۲۷ ٥٫۸۹٥ ٥۳۲  ٦٫۸٦۳ ٦٫٥٦٥ ۲۹۸ احتیاطي المطالبات القائمة
 ٥٫٥۱۳ ٥٫۳۳۳ ۱۸۰  ۳٫۱٤۰ ۲٫۹٦۰ ۱۸۰ احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا

 ۲٫۰۰۰ ۱٫۹٥۰ ٥۰  ۱٫۱٥۹ ۱٫۰۷۷ ۸۲ احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة
 ۱۷٫۲۹٦ ۱۷٫۲۹٦ -  ۲۱٫۰۷۳ ۲۱٫۰۷۳ - االحتیاطي الحسابي

 ۱٦۸ ۱٤٦ ۲۲  ۷۱۱ ٦۳۸ ۷۳ احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة
  ----------------  ----------------  - - ---------------   ----------------  ----------------  ---------------- 
 ۹۷٤ ۳۷٫۳۱٦ ۳۸٫۲۹۰  ۱٫٥۷٤ ۳٦٫۰۰۲ ۳۷٫٥۷٦ 
  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 
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٤۱ 

 (تابع)مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین  ۱۲
 

 فیما یلي الحركة في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة وحصة شركات إعادة التأمین ذات الصلة: 
 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

 اإلجمالي 
 حصة
 اإلجمالي  الصافي التأمینإعادة 

حصة إعادة  
 الصافي  التأمین

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
        التأمین الصحي

        
        احتیاطي األقساط غیر المكتسبة:

 ۱٫۷۹٤ - ۱٫۷۹٤  ۷۹۰ - ۷۹۰ في بدایة السنة 
 ۲٫۳۸۱ - ۲٫۳۸۱  ۱٫۳۱٦ - ۱٫۳۱٦ المكتتب خالل السنة

 ) ۳٫۳۸٥( - ) ۳٫۳۸٥(  )۱٫۷٦٥( - )۱٫۷٦٥( خالل السنة  المحقق
  ----------------  ----------------  ----------------   ----------------  ----------------  ---------------- 

 ۷۹۰ - ۷۹۰  ۳٤۱ - ۳٤۱ اإلجمالي في نھایة السنة 
  =======  =======  =======   =======  =======  ======= 

        التأمین على الحیاة
        

        احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
 ٤٫۳۲٤ ) ٤۹۹( ٤٫۸۲۳  ٥٫۳۸۲ )۱٫٤۲۰( ٦٫۸۰۲ في بدایة السنة 

 ۳۲٫۲٤٤ ) ۱۱٫٦٥۷( ٤۳٫۹۰۱  ۲۹٫٦۱۳ )۱٤٫۲۸۷( ٤۳٫۹۰۰ المكتتب خالل السنة
 ) ۳۱٫۱۸٦( ۱۰٫۷۳٦ ) ٤۱٫۹۲۲(  )۲۹٫۹۹۲( ۱٤٫۲٥۸ )٤٤٫۲٥۰( خالل السنة  المحقق

  ---------------- -  ----------------  ---------------- -   ----------------  ----------------  ---------------- 
 ٥٫۳۸۲ ) ۱٫٤۲۰( ٦٫۸۰۲  ٥٫۰۰۳ )۱٫٤٤۹( ٦٫٤٥۲ اإلجمالي في نھایة السنة 

  ======= =  =======  =======   =======  =======  ======= 
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٤۲ 

 (تابع)مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین  ۱۲
 

ات تسویة الخسائر غیر المخصصة  فیما یلي الحركة في احتیاطیات المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا واالحتیاطي الحسابي واحتیاطي مصروف
 شركات إعادة التأمین ذات الصلة: وحصة 

 
 ۲۰۲۰   ۲۰۱۹   
 الصافي  إعادة التأمین اإلجمالي  الصافي إعادة التأمین اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

        التأمین الصحي
 ۱٫۱۹۱ ) ۱۳۰( ۱٫۳۲۱  ۷۳٤ )۳۰( ۷٦٤ اإلجمالي في بدایة السنة 

 ۲٫۰۸۷ ۱۰۰ ۱٫۹۸۷  ۷۳۱ ۲٦ ۷۰٥ المطالبات المتكبدة خالل السنة
 ) ۲٫٥٤٤( - ) ۲٫٥٤٤(  )۹۱٤( - )۹۱٤( المطالبات التي تمت تسویتھا خالل السنة 

  --------------  --------------  --------------   ----------------  ----------------  ---------------- 
 ۷۳٤ )۳۰( ۷٦٤  ٥٥۱ )٤( ٥٥٥ السنة اإلجمالي في نھایة 

  ======  ======  ======   =======  =======  ======= 
        التأمین على الحیاة

 ۲٥٫۱۰٤ ) ٤٫۰۱٦( ۲۹٫۱۲۰  ۲۸٫٦۷۰ )۳٫٤۳۱( ۳۲٫۱۰۱ اإلجمالي في بدایة السنة 
 ۲۱٫٤۰٥ ) ۷٫٦۱۲( ۲۹٫۰۱۷  ۱٦٫٤۷۸ )۱۰٫٤٥٥( ۲٦٫۹۳۳ المطالبات المتكبدة خالل السنة

 ) ۱۷٫۸۳۹( ۸٫۱۹۷ ) ۲٦٫۰۳٦(  )۱۳٫۹۱۲( ۱۱٫۲٤۹ )۲٥٫۱٦۱( المطالبات التي تمت تسویتھا خالل السنة 
  -----------------  ---------------- -  ---------------- --   -----------------  ----------------  ---------------- 

 ۲۸٫٦۷۰ ) ۳٫٤۳۱( ۳۲٫۱۰۱  ۳۱٫۲۳٦ )۲٫٦۳۷( ۳۳٫۸۷۳ اإلجمالي في نھایة السنة 
  ========  ======= =  ======= =   =======  =======  ======= 

 
  ۲٤، مما یشیر إلى أن فترة تصفیة المطالبات ال تزید عن الخسائرفترة تصفیة المطالبات من خالل إنشاء مثلثات تطور بخبیر اكتواري مستقل لتقییم متوسط  قامت اإلدارة باالستعانة

لم   وبالتالي،عادةً خالل عام واحد من حدوث المطالبات.  تأكیدهالمطالبات یتم  دفعاتشھًرا. عالوة على ذلك، وفقًا للخبرة السابقة، ترى اإلدارة أن عدم الیقین بشأن مبلغ وتوقیت 
  تعرض الشركة جدول تطور المطالبات في ھذه البیانات المالیة. 
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٤۳ 

  رأس المال ۱۳
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل 
 ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ درھم للسھم الواحد  ۱سھماً بقیمة  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  == = =====  ======= 
 االحتیاطیات ۱٤

 
 االحتیاطي القانوني  )أ(

 
) لسنة  ۲من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (  ۱۰۳ رقم وفقاً للنظام األساسي للشركة وأحكام المادة

إلى االحتیاطي القانوني   ھا٪ من صافي أرباح۱۰  یعادلتحویل مبلغ  سنویاً    على الشركة   ("قانون الشركات")، یتعین  ۲۰۱٥
  ۲۲٥قامت الشركة بتحویل  ع.  ٪ من رأسمال الشركة. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزی٥۰حتى یبلغ رصید ھذا االحتیاطي  

 ألف درھم إلى ھذا االحتیاطي من صافي أرباحھا خالل السنة.  
 

 احتیاطي آخر )ب(
 

  ٦٫۲٥۰للسھم الواحد عند االكتتاب لتغطیة مصروفات تأسیس الشركة البالغة    ۰ .۰۲٥تم دفع رسوم إصدار االكتتاب بمبلغ  
ألف درھم تم االعتراف بھ   ۱٫۳۷۲ألف درھم. حصلت الشركة على مبلغ مسترد مرتبط بمصروفات التأسیس بقیمة 

 مباشرةً في حقوق الملكیة ضمن بند احتیاطي آخر. 
 

 مخاطر إعادة التأمیناحتیاطي  )ج(
 

 ً ، تلتزم شركات التأمین المؤسسة في  ۲۰۱۹) لسنة ۲۳) من قرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( ۳٤للمادة رقم (طبقا
خمسة  ٪ (۰ .٥الدولة والمرخصة من قبل ھیئة التأمین، عند إعداد میزانیتھا السنویة وحساباتھا الختامیة بتجنیب مبلغ یعادل  

لمسندة من قبلھا في جمیع الفروع وذلك لتكوین مخصص لمواجھة احتماالت من أقساط إعادة التأمین اإلجمالیة ا  لكل ألف) 
امتناع أي من معیدي التأمین الذین تتعامل معھم الشركة عن دفع ما ھو مستحق علیھ للشركة أو تعثر أوضاعھ المالیة. یتم  

لتصرف بھا إال بموافقة  وال یجوز ا المسندةاحتساب ھذه المخصصات سنة بعد أخرى على أساس أقساط إعادة التأمین 
ألف درھم   ۷۱. وعلیھ، تم تسجیل مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۱كتابیة صادرة من المدیر العام. یسري ھذا القـرار اعتباراً مـن 

 في حقوق الملكیة كاحتیاطي مخاطر إعادة التأمین.
 

 مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ۱٥
  
لموظفیھا الوافدین وفقاً لعقود عمل الموظفین. فیما یلي الحركة في المخصص خالل  تقدم الشركة تعویضات نھایة الخدمة  

 السنة: 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳٦۸ ٥٥۹ ینایر  ۱الرصید كما في  
 ۲۹٦ ۲۸۰ المحمل خالل السنة  

 - ۲۱۷ ) ۲۲(إیضاح المحول من طرف ذي عالقة 
 )۱۸( - ) ۲۲(إیضاح المحول إلى طرف ذي عالقة 

 )۸۷( )٥٦( المدفوع خالل السنة 
   - - -----------  ------------ 

 ٥٥۹ ۱٫۰۰۰ دیسمبر ۳۱في  كما الرصید
  ======  ====== 
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٤٤ 

 ذمم التأمین الدائنة واالستحقاقات األخرى ۱٦
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٦۷٦ - إعادة التأمینالمستحق لشركات 
 ۳٫٦٤۸ ۳٫۲۱۰ العموالت مستحقة الدفع 

 ۳۸٤ ۳٥۲ المستحق لحاملي وثائق التأمین
 ً  ۲٥۲ ۳۰۰ األقساط المستلمة مقدما

 ۱٦ - ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 
 ٤٫۷۱۰ ٤٫۰۰۱ المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى

  ------ - --------  --------------- 
 ۷٫۸٦۳ ۹٫٦۸٦ 
  ==== = ==  ======= 

 
 فیما یلي التوزیع الجغرافي لذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى: )۱(
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۳٫٦٤۸ ۳٫۲۱۰ العموالت مستحقة الدفع 

 ۳۸٤ ۳٥۲ لحاملي وثائق التأمینالمستحق 
 ً  ۲٥۲ ۳۰۰ األقساط المستلمة مقدما

 ۱٦ - ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 
 ٤٫۷۱۰ ٤٫۰۰۱ المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى

  ---------------  ------------- 
 ۷٫۸٦۳ ۹٫۰۱۰ 
  ---------------  -------------- 

   اإلمارات العربیة المتحدةخارج دولة 
 ٦۷٦ - المستحق لشركات إعادة التأمین

  ----------------  --------------- 
 ۷٫۸٦۳ ۹٫٦۸٦ 
  =======  ======= 
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٤٥ 

 صافي إیرادات أقساط التأمین ۱۷
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   إجمالي األقساط المكتتبة:
 ۲٫۳۸۱ ۱٫۳۱٦ التأمین الصحي 

   التأمین على الحیاة:
 ۳٤٫٤۸۷ ۳٦٫۸۰۲ مباشرة -
 ۹٫٤۱٤ ۷٫۰۹۸ أقساط مفترضة -
  ----------------  ---------------- 
 ٤٥٫۲۱٤٦٫ ٦۲۸۲ 
  ----------------  ---------------- 

   :األقساط المكتتبة إجماليحصة شركات إعادة التأمین من 
 ) ۱۱٫٦٥۷( )۱٤٫۲۸۷( التأمین على الحیاة

  ---------------- --  ----- - ----------- 
 ۳٤٫٦۲٥ ۳۰٫۹۲۹ صافي األقساط المكتتبة

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

   التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة: 
 ۱٫۰۰٤ ٤٤۹ التأمین الصحي 

 ) ۱٫۹۷۹( ۳٥۰ التأمین على الحیاة
  -------------  --------------- 
 ۷۹۹ )۹۷٥ ( 
  -------------  --------------- 

   التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر المكتسبة: 
 ۹۲۱ ۲۹ التأمین على الحیاة

  -------------  ------------- 
 ۲۹ ۹۲۱ 
  -------------  ------------- 

   المخاطر غیر المنتھیة التغیر في احتیاطي 
 ٤۰٦ )۳۲( التأمین الصحي 

 ۱٥٦ ۸۷۳ التأمین على الحیاة
  ----------------  ---------------- 

 ٥٦۲ ۸٤۱ احتیاطي المخاطر المنتھیة في التغیرصافي 
  ----------------  ---------------- 

 ٥۰۸ ۱٫٦٦۹ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة التغیر فيصافي 
  ----------------  ---------------- 

 ۳٥٫۱۳۳ ۳۲٫٥۹۸ المكتسبة صافي أقساط التأمین
  =======  ======= 
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٤٦ 

 صافي ،إیرادات االستثمار ۱۸
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة
 ۹۷٤ ٤۰٤ إیرادات توزیعات األرباح

 ۲٫۹۱۷ ۳٫۱۹۸ إیرادات الفائدة 
 ) ۲٥۷( )۱٤۳( سندات عالوة إطفاء 

 ۳۲ )۱٫۰۲۹( من بیع استثمارات أرباح/  )خسائر(
   

   ودائع ألجل
 ۲٫۲۳٦ ۱٫۱۱٦ إیرادات الفائدة 

  --------------  ------------- 
 ۳٥٫ ٫٥٤٦۹۰۲ 
  ======  ====== 

 
 مطالبات التأمین ۱۹

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۲۸٫٥۸۰ ۲٦٫۰۷٥ إجمالي المطالبات المدفوعة 
 ) ۸٫۱۹۷( )۱۱٫۲٤۹( حصة شركات إعادة التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 

  ---------------- --  ---------------- 
 ۲۰٫۳۸۳ ۱٤٫۸۲٦ صافي المطالبات المدفوعة 

  --------------- -- -  ---------------- 
 ) ٤۱٥( ٦۱٤ التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة

 ۱٫٥٥۹ )۱۷۸( التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات القائمة
  ---------------  ---------------- 

 ۱٫۱٤٤ ٤۳٦ صافي التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة
  ---------------  ---------------- 

 ۱٫۰۰۳ )۳٫۳۷۱( التغیر في المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا
التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من المطالبات المتكبدة التي لم یتم  

 ) ۸۷٤( ۹۹۸ اإلبالغ عنھا
  ----------------  ---------------- 

 ۱۲۹ )۲٫۳۷۳( المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھاصافي التغیر في 
  ----------------  ---------------- 
   

 ) ۲۸٤( ٥٤۳ التغیر في احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة 
 ۲٫۱۲۰ ۳٫۷۷۷ التغیر في االحتیاطي الحسابي

  ----------------  ---------------- 
 ۲۳٫٤۹۲ ۱۷٫۲۰۹ المطالبات المتكبدةصافي 

  =======  ======= 
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٤۷ 

 المصروفات اإلداریة والعمومیة ۲۰
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۸٫٤۲۸ ۸٫۲٥۸ )۱( تكالیف الموظفین
 ۷۲ ۳٦ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ۱٫٦۹۲ ۱٫٥۳۱ أتعاب قانونیة ومھنیة
 ۱٥۷ ٤٦ اإلیجار

 ۱۰٥ ۲۷ واإلعالنالتسویق 
 ۱٦۲ ۸۹ لعمل  ا وضیافة ألغراض  سفر

 ٤۲۹ ۳٤٥ )٤(إیضاح االستھالك 
 ٤۲۱ ۷۸ )٥(إیضاح اإلطفاء 

 ۹٥۷ ۱٫٤۰۸ تصاالت وتقنیة المعلوماتاالمصروفات 
 ۱۰۲ ۸۱ رسوم مصرفیة 

 ۹٤۰ ۸۸٥ مصروفات أخرى 
  ---------------  --------------- 
 ۱۲٫۷۸٤ ۱۳٫٤٦٥ 
  =======  ======= 

 
 . )۲۲(إیضاح تشتمل تكالیف الموظفین على بعض المبالغ المحملة من طرف ذي عالقة  )۱(

 
 السھم ربحیة ۲۱

 
السھم األساسیة من خالل قسمة أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل   ربحیةیتم احتساب 

 السنة. 
  

السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم   أرباحمن خالل قسمة  المخفضة السھم  ربحیةیتم احتساب 
ح لعدد األسھم العادیة التي كان لیتم إصدارھا عند تحویل كافة  السھم األساسیة، زائداً المتوسط المرج أرباحالحتساب 

 إلى أسھم عادیة.  تخفیضھا األسھم العادیة المحتمل
 

 السھم: احتساب ربحیةالمستخدمة في  األسھم وبیانات األرباحیوضح الجدول التالي  
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
   

 ۱٦۲ ۲٫۲٤٦ السنة (ألف درھم)  أرباح
  ----------------  -------- -- ------- 

 ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (األسھم باأللف)
  ----------------  ---------- - ------ 

 ۰  .۰۰۱ ۰ .۰۱۱ (درھم)  والمخفضةاألساسیة  –السھم للسنة   ربحیة
  =======  ======= 
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٤۸ 

 واألرصدة مع األطراف ذات العالقةالمعامالت  ۲۲
 

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساھمین الرئیسیین والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة 
. تتم الموافقة على سیاسات وشروط تسعیر ھذه المعامالت ُمّالكھا الرئیسیین التي ھمالرئیسیین لدى الشركة والشركات 

 لشركة. من قبل إدارة ا
 

 في بیان المركز المالي: المسجلةفیما یلي أرصدة األطراف ذات العالقة 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   أكسا الخلیج:إلى المستحق 
 ۱٫٦۲٤ ۷۷٥ رواتب ومصروفات أخرى معاد تحمیلھا

  --------------  -------------- 
   أكسا سیرفیس كومبانيإلى المستحق 

 ۳۷۷ ٥۹۳ أخرى  
  --------------  -------------- 

   أكسا ماكسیسالمستحق إلى 
 ۳٫۹۳٥ ۱٫۳۹۲ أخرى  

  --------------  -------------- 
   أكسا إي بي بارتنرزالمستحق إلى 

 ۱۱۷ - أخرى  
  --------------  -------------- 

 ٦٫۰٥۳ ۲٫۷٦۰ العالقةإجمالي المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات 
  =======  ======= 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   المستحق من أكسا الخلیج
 ۹٫۰۰۷ ۷٫٥۷۰ األعمال المفترضة 

  ----------------  -------------- 
 ۲٦۸ ۲٦۸ مطالبات التأمین الصحي

  ----------------  -------------- 
   لبنانالمستحق من أكسا 

 ۱٫۲۷۷ ۷ استرداد مطالبات 
  ----------------  ---------------- 

   ُعمان -(ش.م.ب.م)  الخلیج)(للتأمین المستحق من أكسا 
 - ۱۱ أخرى 

  ----------------  --------------- 
 ۱۰٫٥٥۲ ۷٫۸٥٦ إجمالي المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٤۹ 

 (تابع) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۲۲
 

 فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   عقود إعادة التأمین مع أكسا لبنان
 ) ۲۸۸( - التأمین على الحیاة  لقطاع المسندة التأمین أقساط

   
   عقود إعادة التأمین مع أكسا ماكسیس

 ٤٫۷٦٥ ٥٫۷٤۰ لقطاع التأمین على الحیاة  المسندة التأمین أقساط
 ۳۷۲ - المطالبات المستردة لقطاع التأمین على الحیاة 

   
   من أكسا الخلیج على الشركة المصروفات المحملة 

 ) ۲٫۲٥۲( )٦۲۱( )۱) (۲۰(إیضاح تكالیف االنتداب 
 )۷٥( - سفرواتصاالت مصروفات 

 ) ۱۹٤( - تكالیف أخرى
   

   من أي اس سي المنطقة الحرة ذ.م.م على الشركة المصروفات المحملة 
 ) ٥۱٦( )۱۷۱( مصروفات صیانة برامج  

 ۱۱ )٤٥( تكالیف أخرى
   

   الخلیجاألعمال المفترضة مع أكسا 
 ۹٫٤۱٤ ۷٫۰۹۸ المفترضة  التأمین أقساط

 ) ۳٫۰٥۲( )۲٫۸٤۷( المطالبات المدفوعة 
 

   أخرى:
من شركة أكسا الھالل  على أكسا إي بي بارتنرز تكالیف االنتداب المحملة 

 ۲۰۳ - األخضر للتأمین  
 ) ۳۸۲( )٥۲۲( المصروفات المحملة من قبل أكسا إي بي بارتنرز على الشركة 

 إلى الشركة  المحولة  للموظفین تعویضات نھایة الخدمة
 - ۲۱۷ ) ۱٥(إیضاح  من أكسا الخلیج 

 المحولة من الشركة   للموظفین تعویضات نھایة الخدمة
 ۱۸ - ) ۱٥(إیضاح إلى أكسا الخلیج 

   
   تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

   
   : السنةفیما یلي تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل 

   
 ۱٫٤٥۸ ۱٫٤۳۳ قصیرة األجل امتیازات

  --------------  ------------- 
 ۳۸ ۳۸ تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

  --------------  -------------- 
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 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٥۰ 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة ۲۳
 

 االلتزامات المحتملة 
 

تعلق بضمانات البنوك وضمانات أخرى وأمور أخرى تنشأ تمحتملة  التزامات، لدى الشركة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
یتوقع أن ینشأ   التي ال، وألف درھم) ۲٫۰۰۰:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ۲٫۰۰۰في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ 

 . جوھریةعنھا أي التزامات 
 

 االرتباطات
 

ألف   ۷۹لم یتم رصد مخصص لھا  والتيالمالي  المركز بلغت النفقات الرأسمالیة المقدرة المتعاقد علیھا في تاریخ بیان
   .)ألف درھم ۱٤۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(درھم 

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر ۲٤

 
تقوم الشركة بإصدار عقود یتم بموجبھا تحویل مخاطر التأمین. یلخص ھذا القسم مخاطر التأمین وكیفیة إدارتھا من قبل  

 الشركة. 
 

 ونظرة عامةمقدمة  (أ)
 
 لحوكمة اإطار   
 

ھو حمایة مساھمي الشركة من التعرض  إلطار إلدارة المخاطر واإلدارة المالیة وضع الشركة إن الھدف األساسي من  
  العلیا  ألحداث تعوق التحقیق المستمر ألھداف األداء المالي الموضوعة بما في ذلك عدم استغالل الفرص. تدرك اإلدارة

 األھمیة البالغة لتطبیق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر.  
 
 اإلطار التنظیمي   
 

عن كثب لضمان   وتقوم بالمراقبةتھتم الجھات التنظیمیة بصورة أساسیة بحمایة حقوق حاملي وثائق التأمین والمساھمین  
قیام الشركة بإدارة األمور بشكل مرضي لصالحھم. وفي الوقت ذاتھ، تھتم الجھات التنظیمیة أیضاً بضمان احتفاظ الشركة  

 بمركز مالي مناسب یمكنھا من الوفاء بااللتزامات غیر المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادیة.  
 
 التأمینمخاطر  (ب)

 
التي تواجھھا الشركة بموجب عقود التأمین في اختالف مدفوعات المطالبات والتعویضات الفعلیة   تتمثل المخاطر الرئیسیة

الفعلیة المدفوعة والتطور   والتعویضاتبمدى تكرار حدوث المطالبات وارتفاع قیمتھا    ذلكأو توقیتھا عن التوقعات. قد یتأثر  
 ضمان توفر االحتیاطیات الكافیة لتغطیة ھذه االلتزامات.   ھوالشركة   ھدف ، فإنولذلكالالحق للمطالبات طویلة األجل.  

 
ن تنوع المخاطر یمحفظة عقود التأمین. یتم أیضاً تحس فيیتم تخفیف التعرض للمخاطر الواردة أعاله عن طریق التنویع 

، وكذلك استخدام ترتیبات التأمین یةة الحیطة والحذر في اختیار وتطبیق اإلرشادات الخاصة باستراتیجمن خالل مراعا
 إعادة التأمین.

 
بشكل  المسندةعقود إعادة التأمین  یتم إبرام تقوم الشركة بشراء إعادة التأمین كجزء من برنامج إدارة وتخفیف المخاطر. 

ویتم   في شكل ترتیبات إعادة تأمین مرتبطة بالنسبة أو الفائضإعادة التأمین    دتكون أغلب عقورئیسي على أساس تناسبي.  
 للحد من تعرض الشركة للمخاطر بشكل عام.  إبرامھا

 
 
 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٥۱ 

 (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر  ۲٤
 

 (تابع) التأمینمخاطر  (ب)
 

وتتم وفقاً لعقود   القائمةالمطالبات   احتیاطيیتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمین بطریقة تتوافق مع  
وثائق  حامليالرغم أن الشركة لدیھا ترتیبات إعادة تأمین، فإن ھذا ال یعفیھا من التزاماتھا المباشرة تجاه بإعادة التأمین. 

إلى المدى الذي ال تتمكن فیھ شركة إعادة التأمین    المسندالتأمین وبالتالي فھي معرضة لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بالتأمین  
 موجب اتفاقیات إعادة التأمین.  من الوفاء بالتزاماتھا التي تعھدت بھا ب

 
 عقود التأمین على الحیاة 

 
 تتضمن عقود التأمین على الحیاة المقدمة من قبل الشركة التأمین ألجل محدد.  

 
اإلجمالیة عند الوفاة  التعویضاتإن التأمین ألجل محدد ھو عبارة عن منتجات بأقساط منتظمة تقلیدیة یتم بموجبھا سداد 

 أو العجز الدائم. 
 

 االمتیازاتنوع المخاطر ومستوى  من حیثلمخاطر ل الجید تنوعال بما یضمن بالتأمین الشركة الخاصة سیاسة یتم تصمیم
 .  علیھا المؤمن

 
  األسعار تراعي ضمان أن لمن خالل التنویع في قطاعات األعمال واستخدام الفحص الطبي  عامیتم تحقیق ذلك بشكل 

باإلضافة ، اتلمطالبات الفعلیة وتسعیر المنتجل الدوریةالظروف الصحیة الحالیة والتاریخ المرضي لألسرة والمراجعة 
لفرض معاییر مناسبة الختیار المخاطر. على   لتعامل مع المطالبات. یتم تفعیل حدود المطالباتل التفصیلیة  جراءات  اإل  إلى

ولدیھا الحق في  من التكالیف اقتطاع مبالغسبیل المثال، لدى الشركة الحق في عدم تجدید وثائق التأمین الفردیة ویمكنھا 
لسداد بعض أو كل   أطراف أخرى  مالحقةرفض سداد المطالبات االحتیالیة. كما أن عقود التأمین تعطي الشركة الحق في  

ركة سیاسة إدارة وتتبع المطالبات بشكل فعال وفوري من أجل خفض تعرضھا ألي مستجدات شالتكالیف. تفرض ال
 تؤثر سلباً على الشركة.  مستقبلیة غیر قابلة للتكھن والتي یمكن أن

 
الوفاة أو العجز من مخاطر العقد، فإن العوامل الجوھریة التي یجب أن تزید من تكرار   ابالنسبة للعقود التي تعد فیھ

المطالبات تتمثل بشكل عام في انتشار األوبئة والتغیرات واسعة النطاق في أسلوب الحیاة والكوارث الطبیعیة، مما ینتج 
 بصورة مبكرة أكثر وبشكل أكبر من المتوقع.عنھا مطالبات 

 
 عقود التأمین الصحي 

 
لمخاطر الصحیة.  با  تتعلقالشركة بشكل رئیسي عقود تأمین    تصدر یتأثر تكرار المطالبات وقیمتھا بالعدید من العوامل.    قد

عام   خالل فترة تتراوح منعن المطالبات وتسویتھا  اإلبالغعادةً عقود تأمین قصیرة األجل حیث یتم العقود تعتبر ھذه 
 من مخاطر التأمین. الحد یساعد ذلك على، والحدث المؤمن علیھع ووقتاریخ واحد إلى عامین من 

 
المستشفیات والعالج الطبي الناتج  داخل العالجعن مصاریف  التأمین تعویض حاملي عقودلیتم تصمیم التأمین الصحي 

 عن اإلصابة بالمرض أو أي مشكالت صحیة أخرى. 
 

  أدویة المستشفیات لفترة طویلة األجل أو تلقي  العالج داخلفإن المخاطر الرئیسیة التي تتطلب  ، بالنسبة للتأمین الصحي
، تحتفظ الشركة  ۲۰۱۷ینایر  ۱قد. اعتباراً من ھذه العقود وفقاً للعمر والحالة الصحیة لحامل الع إبرامباھظة الثمن. یتم 

 بكامل أعمال التأمین الصحي. 
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 (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر  ۲٤
 

 إدارة المخاطر المالیة (ج)
 

استثمارات وذمم التأمین وإعادة التأمین المدینة والودائع المصرفیة والنقد في  من الموجودات المالیة لدى الشركة  تتألف
تجاه األطراف ذات   االلتزامات من  المطلوبات المالیة للشركة تتألف الصندوق ولدى البنك وبعض الذمم المدینة األخرى. 

 العالقة والذمم الدائنة التجاریة وبعض الذمم الدائنة األخرى. 
 

 ألدوات المالیة:  ا استخدامھا نتیجةتتعرض الشركة للمخاطر األساسیة التالیة   
 

 مخاطر االئتمان؛ •
 مخاطر السیولة؛   •
 مخاطر السوق؛ و •
 المخاطر التشغیلیة.   •
 

 مخاطر االئتمان )۱(
 

الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في تكبد الطرف   عن أحد األطراف في أداة مالیة عجزتتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر 
 لمخاطر االئتمان التعرض مراقبة حاالتمخاطر االئتمان من خالل  التحكم فياآلخر خسارة مالیة. تسعى الشركة إلى 

 لمعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقییم المستمر للجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة. ل ووضع حدود
 

 طر االئتمانالتعرض لمخا
 
تعرض  للقصى الحد األتعرض لمخاطر االئتمان. فیما یلي للقصى األ في الحد تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیةت

 لمخاطر االئتمان كما في تاریخ التقریر:
            

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹  
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٦۸٫۹٤۳ ٥۹٫٤٥٤ ودائع ألجل
 ۷٫٥٤۱ ۱۱٫۷۰٦ (باستثناء النقد في الصندوق) ودائع تحت الطلب

 ٤٫۰۰۰ ٤٫۰۰۰ ودائع نظامیة
 ۷٫۷۷۱ ٦٫۹۸٥ وذمم تأمین مدینةتأمین أقساط 

 ۳٫۱۲٥ ۱٫۳۲۲ ذمم مدینة أخرى
 ٦٤٫۰۰٤ ۷۳٫۸۰۹ الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 ۸٫٥۳۱ ۸٫٥۰۹ العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالیة بالقیمة 
 ۱۰٫٥٥۲ ۷٫۸٥٦ المستحق من أطراف ذات عالقة

  -----------------  ----------------- 
 ۱۷۳٫٦٤۱ ۱۷٤٫٤٦۷ 
  =======  ======= 
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٥۳ 

 (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر  ۲٤
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة (ج)
 
 (تابع) مخاطر االئتمان )۱(
 

 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان
 

الجدول التالي باستخدام تصنیف ستاندرد آند بورز (أو ما یعادلھ في حال عدم   فيیتم تحلیل الموجودات المذكورة أعاله 
 توفر تصنیف ستاندر آند بورز). لم یطرأ أي تغیر جوھري على تركیز مخاطر االئتمان خالل السنة مقارنةً بالسنة السابقة. 

 
 ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في  
 

النقد وما  
 یعادلھ 

 
 

المستحق من  
أطراف ذات  

 عالقة 

الموجودات  
المالیة بالقیمة  

العادلة من خالل  
اإلیرادات الشاملة  

 األخرى 

الموجودات  
المالیة بالقیمة  

العادلة من خالل  
األرباح أو  

 الخسائر 

ذمم التأمین  
المدینة والذمم  
 اإلجمالي  المدینة األخرى 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  
       

AAA   إلىA ۷٥٫۱٦۰ ۷٫۸٥٦ ۳٦٫۷۰۲ ۸٫٥۰۹ - ۱۲۸٫۲۲۷ 
BBB   إلىB - - ۳٥٫۰۰٦ - - ۳٥٫۰۰٦ 

 ۱۰٫٤۰۸ ۸٫۳۰۷ - ۲٫۱۰۱ - - غیر مصنفة
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ------------------ 

 ۱۷۳٫٦٤۱ ۸٫۳۰۷ ۸٫٥۰۹ ۷۳٫۸۰۹ ۷٫۸٥٦ ۷٥٫۱٦۰ اإلجمالي
  =======  =======  =======  =======  =======  ==== = === 

 
 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  
 

النقد وما  
 یعادلھ

 
 

المستحق من  
أطراف ذات  

 عالقة 

الموجودات  
المالیة بالقیمة  

العادلة من خالل  
اإلیرادات الشاملة  

 األخرى 

الموجودات  
المالیة بالقیمة  

خالل  العادلة من  
األرباح أو  

 الخسائر 

ذمم التأمین 
المدینة والذمم  
 اإلجمالي  المدینة األخرى 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

AAA   إلىA ۸۰٫٤۸٤ ۱۰٫٥٥۲ ۲۷٫۱۸۰ ۸٫٥۳۱ - ۱۲٦٫۷٤۷ 
BBB   إلىB - - ۳۱٫٤۱۸ - - ۳۱٫٤۱۸ 
CCC   إلىC  -  - ۳٫۱۹۱ - - ۳٫۱۹۱ 

 ۱۳٫۱۱۱ ۱۰٫۸۹٦ - ۲٫۲۱٥ - - غیر مصنفة
  ---------------  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------  ----------------- 

 ۱۷٤٫٤٦۷ ۱۰٫۸۹٦ ۸٫٥۳۱ ٦٤٫۰۰٤ ۱۰٫٥٥۲ ۸۰٫٤۸٤ اإلجمالي
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 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٥٤ 

 (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر  ۲٤
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة (ج)
 
 (تابع) مخاطر االئتمان )۱(

 
 إدارة مخاطر االئتمان

 
 مخاطر االئتمان:ل  تعرض الشركة للحد من التالیةالسیاسات واإلجراءات  یتم تطبیق

 
تتمتع بالجدارة االئتمانیة. تنص سیاسة أخرى مرموقة و مع أطراففقط عقود تأمین وإعادة تأمین  تبرم الشركة •

الشركة على خضوع كافة العمالء الراغبین في المتاجرة بشروط ائتمانیة إلجراءات التقییم االئتماني. باإلضافة إلى  
تعرض الشركة لمخاطر    تقلیلمن أجل    مستمرة  صورةبذلك، تتم مراقبة الذمم المدینة من عقود التأمین وإعادة التأمین  

 الدیون المعدومة. 
 
لحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بوكالئھا ووسطائھا من خالل وضع حدود ائتمانیة لكل وكیل لالشركة  تسعى •

 . المستحقةووسیط ومراقبة الذمم المدینة 
 

 تتم إدارة المحفظة االستثماریة للشركة وفقاً لسیاسة االستثمار الموضوعة من قبل لجنة االستثمار. •
 

لدى عدد من البنوك المحلیة والدولیة وفقاً للحدود الموضوعة من قبل لجنة    یتم االحتفاظ باألرصدة المصرفیة للشركة •
 االستثمار. 

 
 مخاطر السیولة )۲(

 
عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بعقود التأمین والمطلوبات المالیة عند مخاطر تتمثل مخاطر السیولة في 

نضوب الالتصنیف االئتماني مما قد یتسبب في  انخفاضاألسواق أو  تنتج مخاطر السیولة عن اضطراباتقد استحقاقھا. 
  رائجة وأوراق مالیة    ةكافی  بمبالغ نقدیةتفاظ  االحتعني  لمخاطر السیولة    الرشیدةاإلدارة    إنبعض مصادر التمویل.  السریع ل

  تسویة التزاماتھا في والقدرة على  التي یتم االلتزام بھامن التسھیالت االئتمانیة  كافیة  مجموعةوتوفیر التمویل من خالل 
 السوق.

 
ً تتم مراقبة متطلبات السیولة شھری  وتتأكد اإلدارة من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأي التزامات عند ظھورھا. ا

  
تقوم خزینة الشركة بالمحافظة على مرونة التمویل من خالل االحتفاظ باحتیاطیات كافیة من السیولة بما یشمل االستثمارات 

استناداُ  )۱۱(إیضاح ي الصندوق ولدى البنك والودائع لدى البنوك والنقد ف )۷و  ٦(اإلیضاحین المسجلة بالقیمة العادلة 
 إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة. 

 
یتم تحدید فترات االستحقاق التعاقدیة للمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ بیان المركز المالي إلى تاریخ  
االستحقاق التعاقدي. تقارب القیم الدفتریة غیر المخصومة على فترات االستحقاق التعاقدیة للمطلوبات المالیة قیمھا الدفتریة  

 .  ۲۰۲۰سمبر دی ۳۱في بیان المركز المالي في  
 

المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة في غضون سنة واحدة من تاریخ بیان المركز المالي وال یوجد لدى   معظمتستحق 
 الشركة أي مطلوبات تخضع لفائدة.    

  
 
 
 
 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٥٥ 

 (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر  ۲٤
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة (ج)
 
 مخاطر السوق )۳(

 
تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار العمالت وأسعار األسھم وأسعار الفائدة.  تقوم اإلدارة بمراقبة مخاطر السوق  
بصورة مستمرة وفیما یتعلق بأي معامالت جوھریة. كما یتم تصنیف مخاطر السوق إلى مخاطر العمالت ومخاطر أسعار 

 األسھم ومخاطر أسعار الفائدة. 
 

 مخاطر العمالت
 

تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في المخاطر التي قد تنتج عن التقلب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة  
 مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.

 
إن تعرض الشركة لمخاطر صرف العمالت للمعامالت یعتبر محدوداً حیث أن الشركة تبرم عقودھا بشكل عام بالدرھم  
 اإلماراتي وھو العملة التشغیلیة للشركة والدوالر األمریكي. إن سعر صرف الدرھم اإلماراتي مثبت أمام الدوالر األمریكي. 

 
 مخاطر األسعار

 
اطر حدوث انخفاض في القیم العادلة لألسھم واألدوات المتداولة األخرى نتیجة للتغیرات تتمثل مخاطر األسعار في مخ

في مستویات مؤشرات األسھم وقیمة كل أداة على حدة. تنشأ مخاطر األسعار من أسھم ومحفظة أدوات الدین للشركة  
" (نتیجة التغیر في قیمة األرباح أو الخسائر المسجلة بالقیمة العادلة. فیما یلي التأثیر على "إجمالي حقوق الملكیة" و"بیان

) بسبب التغیر المعقول المحتمل في مؤشرات األسھم، مع ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة في  
لتأثیر الزیادات بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة. من المتوقع أن یكون تأثیر االنخفاضات في األسعار مساویاً ومعاكساً  

  المبینة.
 

التغیر في  
 المؤشر

التأثیر على  
 حقوق الملكیة

التأثیر على  
 بیان الدخل 

 ألف درھم    ألف درھم  ٪  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
      المؤشر

 ٤۸۰  ٥٤۳  ۱۰ أسھم متداولة 
 ۳۷۰  ۳۷۰  ۱۰ أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  

 ۱۰ األخرى
 

۷٫۱۰۸ 
 

- 
      

        ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      المؤشر

 ٤۷۷  ٥۲۰  ۱۰ أسھم متداولة 
 ۳۷٦  ۳۷٦  ۱۰ أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  أدوات الدین المصنفة 
 ۱۰ األخرى

 
٦٫۱۳٦ 

 
- 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالیة تأثر التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة بالتغیرات في أسعار 
الفائدة. إن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا المالیة التي تخضع لفائدة (سندات الدین والودائع  

والودائع المصرفیة). تسعى الشركة للحد من مخاطر أسعر الفائدة من خالل مراقبة التغیرات في أسعار الفائدة  القانونیة
 للعمالت التي یتم فیھا تقویم النقد واالستثمارات التي تخضع لفائدة. 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٥٦ 

 (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر  ۲٤
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالیة  )ج(
 

 (تابع)مخاطر السوق  )۳(
  
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع) 
 
 فیما یلي فترات استحقاق الفئات الرئیسیة للموجودات المالیة:  
 

أقل من   
 سنة واحدة 

من سنة إلى  
 سنوات  ٥

  ٥أكثر من 
 سنوات 

البنود التي ال  
  اإلجمالي  تخضع لفائدة 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

 ۷٫٥۳۳ ۷٫٥۳۳ - - - أسھم    - الموجودات المالیة بالقیمة العادلة
 ۷٤٫۷۸٥ - ۱۱٫۲۸۰ ٤٦٫۲۸۳ ۱۷٫۲۲۲ أدوات دین - الموجودات المالیة بالقیمة العادلة

 ٤٫۰۰۰ - ٤٫۰۰۰ - - القانونیة الودائع
 ٥۹٫٤٥٤ - - - ٥۹٫٤٥٤ ودائع ألجل 

 ٦٫۹۸٥ ٦٫۹۸٥ - - - المدینةأقساط وذمم التأمین 
الذمم المدینة األخرى (باستثناء المصروفات  

ً والمبالغ  وضریبة القیمة    المدفوعة مقدما
 ۱٫۳۲۲ - - - ۱٫۳۲۲ ) المضافة المستحقة الفبض 

الودائع تحت الطلب والنقد (باستثناء النقد في  
 ۱۱٫۷۰٦ ۱۱٫۷۰٦ - - - الصندوق) 

 ۷٫۸٥٦ ۷٫۸٥٦ - - - المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 
 ۷۷٫۹۹۸ ٤٦٫۲۸۳ ۱٥٫۲۸۰ ۳٤٫۰۸۰ ۱۷۳٫٦٤۱ 
  =======  =======  =======  =======  ======= 

 
      ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ۷٫٤۱٤ ۷٫٤۱٤ - - - أسھم    - الموجودات المالیة بالقیمة العادلة
 ٦٥٫۱۲۱ - ۱۲٫۷۲۰ ٤۷٫۳٤۷ ٥٫۰٥٤ أدوات دین - الموجودات المالیة بالقیمة العادلة

 ٤٫۰۰۰ - ٤٫۰۰۰ - - القانونیة الودائع
 ٦۸٫۹٤۳ - - - ٦۸٫۹٤۳ ودائع ألجل 

 ۷٫۷۷۱ ۷٫۷۷۱ - - - أقساط وذمم التأمین المدینة
الذمم المدینة األخرى (باستثناء المصروفات  

 ۳٫۱۲٥ - - - ۳٫۱۲٥ المدفوعة مقدماً) 
الودائع تحت الطلب والنقد (باستثناء النقد في  

 ۷٫٥٤۱ ۷٫٥٤۱ - - - الصندوق) 
 ۱۰٫٥٥۲ ۱۰٫٥٥۲ - - - المستحق من أطراف ذات عالقة 

  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 
 ۷۷٫۱۲۲ ٤۷٫۳٤۷ ۱٦٫۷۲۰ ۳۳٫۲۷۸ ۱۷٤٫٤٦۷ 
  =======  =======  =======  =======  ======= 
 

یوضح الجدول التالي مدى حساسیة بیان اإلیرادات الشاملة لدى الشركة للتغیر المعقول المحتمل في أسعار الفائدة، مع  
  ۳۱بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، على أساس الموجودات والمطلوبات المالیة التي تخضع لفائدة المحتفظ بھا في 

 .  ۲۰۲۰دیسمبر 
  

 نقاط األساس على األرباح أو الخسائر:فیما یلي تأثیر التغیر في 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۷۲۲ ۳۸۳ ٪ تغیر في نقاط األساس  ٥۰± 
  ---------------  --------------- 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٥۷ 

 (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر  ۲٤
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالیة  )ج(
 

 (تابع)مخاطر السوق  )۳(
 

 التشغیلیةالمخاطر 
 

تتمثل المخاطر التشغیلیة بمخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة لعدة أسباب تتعلق بعملیات الشركة 
والخطأ البشري والتكنولوجیا والبنیة التحتیة والمخاطر من عوامل خارجیة أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 

المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة ومعاییر السلوك التجاري المطبقة بصورة ومخاطر السیولة مثل تلك 
 المخاطر التشغیلیة من كافة عملیات الشركة.  تنتج  عامة.

 
تھدف الشركة إلى إدارة المخاطر التشغیلیة بغرض خلق توازن فیما بین تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة الشركة  

 یل التكلفة بشكل عام وبغرض تجنب اإلجراءات الرقابیة التي تقید المبادرة واالبتكار. وبین تقل
 

 إدارة مخاطر رأس المال )٤(
 

تھدف الشركة من خالل إدارة رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمین المنصوص علیھا في القانون  
بشأن شركات ووكالء التأمین. تحدد ھیئة التأمین في دولة    ۲۰۰۷) لسنة  ٦االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

اإلمارات العربیة المتحدة الحد األدنى لرأس المال ونوع رأس المال الذي یتعین على الشركة االحتفاظ بھ، باإلضافة إلى  
(الوارد في الجدول أدناه) في كافة   التزامات عقود التأمین الخاصة بھا. یتعین الحفاظ على الحد األدنى لرأس المال الالزم

األوقات على مدار السنة. تخضع الشركة لضوابط المالءة التأمینیة المحلیة. قامت الشركة ضمن سیاساتھا وإجراءاتھا 
بإدراج االختبارات الالزمة لضمان االلتزام بھذه التشریعات. یقدم الجدول أدناه ملخص الحد األدنى لرأس المال التنظیمي 

 كة وإجمالي رأس المال المحتفظ بھ:للشر
 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ رأس المال
  ========  ======== 
   

 ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ الحد األدنى لرأس المال النظامي
  ========  ======== 

 المخاطر التشغیلیة )٥(
 

التي قد تنتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشریة أو االحتیال أو األحداث تتمثل المخاطر التشغیلیة في مخاطر الخسارة 
الخارجیة. في حال عدم قدرة األنظمة الرقابیة على أداء المھام المطلوبة، یمكن أن تسبب المخاطر التشغیلیة ضرراً لسمعة  

یة. ال یمكن أن تتوقع الشركة القضاء على  الشركة أو قد یكون لھا تبعات قانونیة أو تنظیمیة أو قد یترتب علیھا خسارة مال
كافة المخاطر التشغیلیة، ولكن یمكنھا إدارة تلك المخاطر من خالل وضع نظام رقابي محكم ومراقبة ومواجھة المخاطر  

ي  المحتملة. لدى الشركة القدرة على إدارة المخاطر التشغیلیة. تتضمن النظم الرقابیة الفصل الفعال بین المھام والتحكم ف
 الدخول على األنظمة وتحدید الصالحیات وإجراءات التسویة وتدریب الموظفین وإجراءات التقییم.
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٥۸ 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة ۲٥
 

تتطلب مجموعة من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات الخاصة بالشركة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات 
 لیة. المالیة وغیر الما

 
تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غیر الملحوظة الھامة وتعدیل التقییم. عندما یتم قیاس القیم العادلة باستخدام  
معلومات من طرف أخر مثل أسعار الوسیط أو خدمات التسعیر، تقوم اإلدارة بتقییم الدلیل الذي تم الحصول علیھ من  

بحیث تستوفي ھذه التقییمات متطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، بما في ذلك  األطراف األخرى لدعم النتیجة،  
 المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقیاس القیمة العادلة الذي یتم في إطاره تصنیف ھذه التقییمات.

 
السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. یتم عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة معطیات 

تصنیف القیم العادلة ضمن عدة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب  
 التقییم المبینة على النحو التالي: 

 
 ابقة.: األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مط۱المستوى  •
وھي عبارة عن معطیات ملحوظة لموجودات أو   ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  ۲المستوى   •

 مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غیر مباشر (مشتقة من األسعار). 
ت غیر : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غیر مرتكزة على معطیات السوق الملحوظة (مدخال۳المستوى  •

 ملحوظة).
 

في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستویات مختلفة في النظام  
المتدرج للقیمة العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقیمة العادلة الذي  

 جوھریة األقل أھمیة بالنسبة لعملیة القیاس بأكملھا.ینطوي على المدخالت ال
  



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٥۹ 

 (تابع)القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲٥
 
 

 الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة
 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

العادلة من خالل  الموجودات المالیة بالقیمة 
     األرباح أو الخسائر

 ٤٫۸۰۲ - - ٤٫۸۰۲ أسھم مدرجة 
 ۳٫۷۰۷ - - ۳٫۷۰۷ أدوات دین مدرجة 

  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 
 ۸٫٥۰۹ - - ۸٫٥۰۹ 
  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
     اإلیرادات الشاملة األخرى

 ٦۳۰ - - ٦۳۰ أسھم مدرجة 
 ۷۱٫۰۷۸ - - ۷۱٫۰۷۸ أدوات دین مدرجة 
 ۲٫۱۰۱ ۲٫۱۰۱ - - صندوق دین خاص 

  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 
 ۷۱٫۷۰۸ - ۲٫۱۰۱ ۷۳٫۸۰۹ 
  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 
 ۸۰٫۲۱۷ - ۲٫۱۰۱ ۸۲٫۳۱۸ 
  =======  =======  =======  ======= 

 
      ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

     
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

     الخسائراألرباح أو 
 ٤٫۷٦۸ - - ٤٫۷٦۸ أسھم مدرجة 

 ۳٫۷٦۳ - - ۳٫۷٦۳ أدوات دین مدرجة 
  ----------------  ----------------  ----------------  --------------- 
 ۸٫٥۳۱ - - ۸٫٥۳۱ 
  ----------------  ----------------  ----------------  --------------- 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
    اإلیرادات الشاملة األخرى 

 ٤۳۲ - - ٤۳۲ أسھم مدرجة 
 ٦۱٫۳٥۸ - - ٦۱٫۳٥۸ أدوات دین مدرجة 
 ۲٫۲۱٤ ۲٫۲۱٤ - - صندوق دین خاص 

  ----------------  ----------------  ----------------  --------------- 
 ٦۱٫۷۹۰ - ۲٫۲۱٦٤٫ ٤۰۰٤ 
  ----------------  ----------------  ----------------  --------------- 
 ۷۰٫۳۲۱ - ۲٫۲۱٤ ۷۲٫٥۳٥ 
  =======  =======  =======  ======= 

 
، تستند القیم العادلة إلى صافي قیمة الموجودات المحتسبة بواسطة مدیري الدین الخاصة بالنسبة لالستثمار في صنادیق

العادلة.  لقیاس القیمة    ۳مؤھل للتصنیف ضمن المستوى    الدین الخاصة   إن تقییم االستثمار في صنادیقالصندوق المعنیین.  
ً من لقیاسات القیمة العادلة ولم تكن ھ ۲والمستوى  ۱لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى   أو إلى ناك تحویالت أیضا

، ترى اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات أعالهباستثناء ما ھو مبین . السنةلقیاسات القیمة العادلة خالل  ۳المستوى 
 .  المالیة والمطلوبات المالیة، المعترف بھا في البیانات المالیة، تقارب قیمھا العادلة

 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٦۰ 

 معلومات حول القطاعات ۲٦
 

 

ألغراض إداریة، یتم تقسیم الشركة إلى وحدات أعمال وفقاً للمنتجات والخدمات الخاصة بھا. لدى الشركة قطاعین یتم  
 ا كما یلي:مإصدار تقاریر بشأنھ

 

 قطاع التأمین الصحي والذي یوفر تغطیة طبیة لحاملي وثائق التأمین؛ و -
 الحیاة ألجل محدد. قطاع التأمین على الحیاة والذي یوفر منتجات التأمین على  -

 

 . ۲۰۱۹و   ۲۰۲۰لم یتم إجراء معامالت فیما بین القطاعات خالل 
 

 

   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱حسب القطاع للسنة المنتھیة في   األرباح أو الخسائرفیما یلي بیان 
 

 
التأمین  
 الصحي

التأمین على   
 الحیاة 

 
 اإلجمالي

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
      

 ٤٥٫۲۱٦  ٤۳٫۹۰۰  ۱٫۳۱٦ أقساط التأمین المكتتبةإجمالي 
التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة (بما في ذلك احتیاطي 

 ٤۱۷ المخاطر غیر المنتھیة)
 

۱٫۲۲۳ 
 

۱٫٦٤۰ 
 ٤٦٫۸٥٦  ٤٥٫۱۲۳  ۱٫۷۳۳ أقساط التأمین المكتسبة

      
 ) ۱٤٫۲۸۷(  ) ۱٤٫۲۸۷(  - لشركات إعادة التأمین المسندةاألقساط 

التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر  
 - المكتسبة

 
۲۹ 

 
۲۹ 

 -  )۱٤٫۲٥۸ (  )۱٤٫۲٥۸ ( 
 ۳۲٫٥۹۸  ۳۰٫۸٦٥  ۱٫۷۳۳ المكتسبة  صافي أقساط التأمین
 ۱٫۱۰٦  ۱٫۱۰٦  - المكتسبة عموالت إعادة التأمین 

 ) ٤٫۷۱٦(  ) ٤٫٦٤٥(  ) ۷۱( مصروفات االستحواذ على عقود التأمین
 ) ۳٫٦۱۰(  ) ۳٫٥۳۹(  ) ۷۱( صافي العموالت المتكبدة 

      
 ) ۲٦٫۰۷٥(  ) ۲٥٫۱٦۱(  ) ۹۱٤( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ) ٦۱٤(  ) ۸۷٤(  ۲٦۰ التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة
 ۳٫۳۷۱  ۳٫۳۷۱  - التغیر في المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا

 ) ۳٫۷۷۷(  ) ۳٫۷۷۷(  - التغیر في االحتیاطي الحسابي 
 ) ٥٤۳(  ) ٤۹۲(  ) ٥۱( التغیر في احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة 

 ) ۲۷٫٦۳۸(  ) ۲٦٫۹۳۳(  ) ۷۰٥( المطالبات المتكبدة 
      

 ۱۱٫۲٤۹  ۱۱٫۲٤۹  - حصة شركات إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة
 ۱۷۸  ۲۰٤  ) ۲٦( شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات القائمةالتغیر في حصة 

التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من المطالبات المتكبدة التي لم یتم 
 - اإلبالغ عنھا

 
)۹۹۸ ( 

 
)۹۹۸ ( 

 ) ۱۷٫۲۰۹(  ) ۱٦٫٤۷۸(  ) ۷۳۱( صافي المطالبات المتكبدة 
 ) ۱۸٥(  -  ) ۱۸٥( أتعاب إدارة المطالبات 

 ) ۱۷٫۳۹٤(  ) ۱٦٫٤۷۸(  ) ۹۱٦( إجمالي المطالبات والمصروفات المتعلقة بالتأمین 
 ۱۱٫٥۹٤  ۱۰٫۸٤۸  ۷٤٦ صافي إیرادات التأمین 

      
 ۳٫٥٤٦  ۳٫٤٤۳  ۱۰۳ إیرادات االستثمار

صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
 ) ۱۲( خالل األرباح أو الخسائر

 
)۳۸۸ ( 

 
)٤۰۰ ( 

خسائر انخفاض قیمة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل عكس 
 - اإلیرادات الشاملة األخرى 

 
۳ 

 
۳ 

 ٤  ٤  - إیرادات أخرى
 ۸۳۷  ۱۳٫۹۱۰  ۱٤٫۷٤۷ 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٦۱ 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۲٦
 

 (تابع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي بیان الدخل حسب القطاع للسنة المنتھیة في 
 

 
التأمین  
 الصحي

التأمین على   
 الحیاة 

 
 اإلجمالي

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
      

 ) ۱۲٫۷۸٤(  ) ۱۲٫۱۲۰(  ) ٦٦٤( المصروفات اإلداریة والعمومیة
 ۲۸۳  ۲۷۲  ۱۱ وأرصدة التأمین المدینةخسائر انخفاض قیمة أقساط عكس مخصص 

 ۲٫۲٤٦  ۲٫۰٦۲  ۱۸٤ أرباح السنة 
 

 : ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱فیما یلي الموجودات والمطلوبات على حسب القطاع كما في 
 
 اإلجمالي  غیر مخصصة  التأمین على الحیاة  التأمین الصحي  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۱۷۸٫۷۱۱ ۱۳٫٦۷۱ ۱٥۸٫۳۷۸ ٦٫۷۲۲ موجودات القطاع
  ========  ========  ========  ======== 

 ٥٤٫۱۸٤ ٤٫۸۷٦ ٤۸٫۱۲۲ ۱٫۱۸٦ مطلوبات القطاع
  ========  ========  ========  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٦۲ 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۲٦
 

 
 : ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱حسب القطاع للسنة المنتھیة في   األرباح أو الخسائرفیما یلي بیان 

 
التأمین 
 الصحي 

التأمین على  
 الحیاة

 
 اإلجمالي 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
      

 ٤٦٫۲۸۲  ٤۳٫۹۰۱  ۲٫۳۸۱ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة (بما في ذلك احتیاطي 

 ۱٫٤۰۹ المنتھیة)المخاطر غیر 
 

)۱٫۸۲۲( 
 

)٤۱۳( 
 ٤٥٫۸٦۹  ٤۲٫۰۷۹  ۳٫۷۹۰ أقساط التأمین المكتسبة

      
 )۱۱٫٦٥۷(  )۱۱٫٦٥۷(  - األقساط المسندة لشركات إعادة التأمین

التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر  
 - المكتسبة

 
۹۲۱ 

 
۹۲۱ 

 -  )۱۰٫۷۳٦(  )۱۰٫۷۳٦( 
 ۳٥٫۱۳۳  ۳۱٫۳٤۳  ۳٫۷۹۰ المكتسبة أقساط التأمین 

 ۱٫۲۷۹  ۱٫۲۷۹  - عموالت إعادة التأمین
 )٤٫۲۷۹(  )٤٫۰۷۳(  )۲۰٦( التأمین وثائقمصروفات االستحواذ على 

 )۳٫۰۰۰(  )۲٫۷۹٤(  )۲۰٦( صافي العموالت المتكبدة
      

 )۲۸٫٥۸۰(  )۲٦٫۰۳٦(  )۲٫٥٤٤( إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٤۱٥  ۱٥۲  ۲٦۳ التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة

 )۱٫۰۰۳(  )۱٫۲۰۳(  ۲۰۰ التغیر في المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا
 )۲٫۱۲۰(  )۲٫۱۲۰(  - التغیر في االحتیاطي الحسابي 

 ۲۸٤  ۱۹۰  ۹٤ التغیر في احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة 
 )۳۱٫۰۰٤(  )۲۹٫۰۱۷(  )۱٫۹۸۷( المطالبات المتكبدة

      
 ۸٫۱۹۷  ۸٫۱۹۷  - حصة شركات إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة

 )۱٫٥٥۹(  )۱٫٤٦۰(  )۹۹( التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات القائمة
المطالبات المتكبدة التي لم یتم التغیر في حصة شركات إعادة التأمین من 

 - اإلبالغ عنھا
 

۸۷٤ 
 

۸۷٤ 
 )۲۳٫٤۹۲(  )۲۱٫٤۰٦(  )۲٫۰۸٦( صافي المطالبات المتكبدة

 )۲٥۹(  -  )۲٥۹( أتعاب إدارة المطالبات 
 )۲۳٫۷٥۱(  )۲۱٫٤۰٦(  )۲٫۳٤٥( إجمالي المطالبات والمصروفات المتعلقة بالتأمین

 ۸٫۳۸۲  ۷٫۱٤۳  ۱٫۲۳۹ صافي إیرادات التأمین
      

 ٥٫۹۰۲  ٥٫٤۱٤  ٤۸۸ إیرادات االستثمار
صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 

 ۱٦ خالل األرباح أو الخسائر
 

۱۸۲ 
 

۱۹۸ 
خسائر انخفاض قیمة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 

 )۱۱۹( الشاملة األخرى 
 

)۱٫۳۱۸( 
 

)۱٫٤۳۷( 
 ۱٫٦۲٤  ۱۱٫٤۲۱  ۱۳٫۰٤٥ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٦۳ 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۲٦
 
 

 (تابع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱حسب القطاع للسنة المنتھیة في   األرباح أو الخسائرفیما یلي بیان 
 
 

 
التأمین 
 الصحي 

التأمین على  
 الحیاة

 
 اإلجمالي 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
      

 )۱۳٫٤٦٥(  )۱۲٫۲٤۸(  )۱٫۲۱۷( المصروفات اإلداریة والعمومیة
 ٥۸۲  )۱۲۸(  ۷۱۰ مخصص خسائر انخفاض قیمة أقساط وأرصدة التأمین المدینة

 ۱٦۲  )۹٥٥(  ۱٫۱۱۷ خسائر السنة 
 

 : ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱فیما یلي الموجودات والمطلوبات على حسب القطاع كما في 
 
 اإلجمالي  غیر مخصصة  التأمین على الحیاة التأمین الصحي 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۱۷۹٫٥٦۳ ۱۱٫۷۳۳ ۱٤۲٫۳٤۱ ۲٥٫٤۸۹ موجودات القطاع
  ========  ========  ========  ======== 

 ٥۸٫۹٤٤ ٥٫٦۳۸ ٥۱٫۱٤٥ ۲٫۱٦۱ مطلوبات القطاع
  ========  ========  ========  ======== 
 

 ۱۹-تأثیر جائحة كوفید ۲۷
  

وسلبي على األعمال    جوھريبشكل  على مستوى العالم    ۱۹  -كوفید  فیروس  تفشيالناتجة عن  أثرت التداعیات االقتصادیة  
حیث بلغت الخسائر تأثرت استثمارات الشركة بشكل رئیسي  ،  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱جمیع أنحاء العالم. كما في  التجاریة في  

تتوافق   ألف درھم. ٤۰۰األرباح أو الخسائر مبلغ غیر المحققة من الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل 
 مع االتجاه العالمي. ال توجد معلومات كافیة متاحة لتقییم التوجھ المستقبلي لھذا الوضع.   ھذه الموجودات المالیةالخسائر في  

 
 خطة استمراریة األعمال  
 

الشركة لضمان سالمة وأمن موظفي  ةإدارة األزمقد اتخذت إجراءات و عن كثبتطورات األحداث تراقب الشركة 
عظم موظفي ویعمل م ٪۱۰۰بنسبة اختبار ترتیبات العمل عن بعد تم وقد . دون انقطاع اھلعمالئ خدماتالتقدیم مواصلة و

أمن المعلومات وتقدم الخدمات   من قبل الشركة كافیة وتضمنالشركة من المنازل. وترى اإلدارة أن التدابیر التي تم اتخاذھا  
 مواصلة العملیات. للعمالء و

 
 مخاطر التأمین 

 
ومن غیر المتوقع  والتأمین الصحي.  للمجموعات  وثائق التأمین على الحیاة  لالشركة    تتعرضفي قطاع التأمین الخاص بھا،  

، أما بالنسبة لقطاع التأمین على الحیاة للمجموعاتیتأثر قطاع التأمین الصحي بشكل جوھري نظراً لحجم القطاع.  أن
التعرض المتعلق بقطاع التأمین من قبل منظمة الصحة العالمیة، ترى اإلدارة أن    " وباءـ " وعلى ضوء تصنیف الفیروس ك

تواجھ الشركة خسائر   لكیالوالتي تم وضعھا  المحددة في الوثائق  االستثناءات  محدود وذلك بسبب  على الحیاة للمجموعات  
 وباء.  أي  ظھورفي حال  عالیة

 
 
 
 
 



 
 ش.م.ع  كسا الھالل األخضر للتأمینأ
 

 البیانات المالیة إیضاحات حول 
 

٦٤ 

 (تابع)۱۹-تأثیر جائحة كوفید ۲۷
 

 (تابع)مخاطر التأمین 
 

یتم إسناد أعمال إعادة التأمین لدى الشركة إلى شركات إعادة تأمین معتمدة، والتي عادة ما تكون شركات دولیة ذات سمعة  
، لم تقم أي من شركات إعادة التأمین بالتخلي صراحةً عن  ۲۰۲۰  برسمدی  ۳۱جیدة وذات تصنیفات ائتمانیة عالیة. كما في  

،  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةن االحتفاظ بالعمالء الرئیسیین خالل عالوة على ذلك، تمكنت الشركة م. الشركة
 وشھدت بشكل عام عملیات تجدید وأعمال جدیدة عبر خطوط األعمال الرئیسیة. 

 
 إدارة السیولة

 
نتیجة لذلك  . ۱۹ -یمارس المالیین من البشر تباعداً اجتماعیة لكبح انتشار كوفید یعاني االقتصاد العالمي من تباطؤ حیث 

ورأس المال العامل بما في ذلك تحدیات محتملة في  قیوداً كبیرة على النقدفي الوقت الحالي و تترقب أ تواجھ الشركات
ً السیولة.  ً استباقیا االستثمار في للتغلب على مخاطر السیولة لدیھا عن طریق ورشیداً قامت الشركة بتطبیق منھجا

ترى  . العالیة مار في االستثمارات طویلة األجل أو االستثمارات ذات المخاطراالستثمارات قصیرة األجل وتجنب االستث
 ظھورھا. زامات عند  تمكنھا من الوفاء بأي الت اإلدارة أن لدیھا سیولة كافیة

 
 مخاطر االئتمان

 
للسیطرة على مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان والحد من المعامالت مع تسعى الشركة 

  تتمتع الشركة بحوكمة قویة لضمان مالءمة إطار مقابلة معینة ومواصلة تقییم الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة.  أطراف  
یتم مراجعة تقدیرات خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة  عداد التقاریر المالیة، كما  من المعاییر الدولیة إل  ۹رقم  المعیار    عمل

 .  لشركةدى االستثمارات اإلقلیمي لبشكل مستمر من قبل فریق 
 

 ةاعتماد البیانات المالی ۲۸
 

 ۷البیانات المالیة من قبل مجلس اإلدارة والتصریح بإصدارھا من خالل اجتماعھم المنعقد في  ھذه تمت الموافقة على
 . ۲۰۲۱مارس 
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