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 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

  96,913   84,537  التأمينإجمالي أقساط 
 (64,177)  (56,023)  حصة معيدي التأمين من األقساط 

  32,736   28,514  صافي األقساط 
 (2,287)  (3,591)  صافي المحول إلى األقساط غير المكتسبة 

  30,449   24,923  المكتسبة صافي األقساط
  5,194   4,026  عموالت مكتسبة 
 (11,295)  (7,906)  عموالت مدفوعة

  305   130  أخرى 

  24,653   21,173  إيرادات اإلكتتاب مجمل

   
  56,365   33,349  المسددة  المطالباتإجمالي 

 (45,679)  (24,858)  حصة إعادة التأمين

  10,686   8,491  المسددة  المطالباتصافي 
  64,518   2,130  مخصصات الفنية وال المستحقةمخصص المطالبات 

 (63,036)  (1,813)  والمخصصات الفنيةالمستحقة حصة معيدي التامين من المطالبات 

  12,168   8,808  المتكبدة  المطالباتصافي 

   
  12,485   12,365  صافي إيرادات اإلكتتاب

   
  19,176   17,296  صافي - اتستثماراإلمن  الدخل
  1,763   1,141  صافي  -عقارية ات إستثمارمن  الدخل

    -   93  إيرادات أخرى 

  33,424   30,895  مجمل الدخل
 (6,750)  (6,037)  عمومية وإدارية  مصروفات

  26,674   24,858  صافي ربح الفترة 

   
   العائد على السهم: 

 0.23  0.22 ( 10األساسي والمخفف )إيضاح 
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 معدلة(-)غير مدققة  )غير مدققة(  

 2020مارس  31 2021مارس  31 

 ألف درهم إماراتي  إماراتي ألف درهم  

   

 26,674 24,858 صافي ربح الفترة 
   

   إيرادات شاملة أخرى:

   بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى أرباح أو خسائر 
 )خسائر( غير محققة على األصول المالية بالقيمة العادلة   /صافي أرباح

 (155,089)  39,077  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 (128,415)  63,935  الشاملة للفترة )الخسائر(  /إجمالي اإليرادات



 )ش.م.ع(  وإعادة التأمين للتـأميـن الوطنية يدب

 )غير مدققة(  المرحلية المختصرةالمالية القوائم 

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة 

 2021مارس  31لفترة المنتهية في عن ا

 .المالية المرحلية المختصرة القوائممن هذه متمما  جزءاً  14 - 1تشكل اإليضاحات من 
6 

 

 رأس المال  
 احتياطي 

 قـانـونــي 
 إحتياطي  

 عام  
إعادة  ي اطحتيإ
 تأمين ال

احتياطي القيمة العادلة  
لألصول المالية بالقيمة  

العادلة من خالل اإليرادات  
 الشاملة األخرى 

 األرباح 
 المرحلة 

 ي لإجمـا
 حقوق الملكية

 
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي 
 ألف درهم  

 إماراتي 
 ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي 
        

  506,888   74,662   77,917   1,059   180,000   57,750   115,500  مدققة() 2021يناير  1في   الرصيد

        

  24,858   24,858     -     -     -     -     -  أرباح الفترة صافي 

  39,077     -   39,077     -     -     -     -  إيرادات شاملة أخرى للفترة 

  63,935   24,858   39,077     -     -     -     -  الشامل للفترة  الدخل إجمالي 

        

  570,823   99,520   116,994   1,059   180,000   57,750   115,500  )غير مدققة(   2021مارس  31الرصيد في  

        

  569,443   58,336   157,857     -   180,000   57,750   115,500  )مدققة(  2020يناير  1الرصيد في 

        

  26,674   26,674     -     -     -     -     -  صافي األرباح للفترة  

 (155,089)     -  (155,089)     -     -     -     -  شاملة أخرى   خسائر

 (128,415)   26,674  (155,089)     -     -     -     -  الشاملة للفترة  خسائر إجمال ال 

        

 (40,425)  (40,425)     -     -     -     -     -  توزيعات أرباح  

  400,603   44,585   2,768     -   180,000   57,750   115,500  )غير مدققة(  2020مارس  31في  الرصيد



 )ش.م.ع(  وإعادة التأمين للتـأميـن الوطنية يدب

 )غير مدققة(  المالية المرحلية المختصرةالقوائم 

 

 قائمـة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة  

 2021مارس  31في لفترة المنتهية عن ا
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 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 2020مارس  31 2021مارس  31  
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  إيضاح 

    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من
  26,674   24,858   رباح الفترة أصافي 
    : على  تسويات
  75   81   ومعدات عقاراتإهالك 
  462   460   ات عقاريةإستثمار إهالك

  252   149   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  مخصص
    -  (93)   ومعدات  عقارات من بيعأرباح 
 (19,176)  (17,296)   صافي - اتستثماراإلمن  الدخل
 (1,763)  (1,141)   صافي  -ات عقارية إستثمارمن  الدخل

  6,524   7,018   في رأس المال العامل  اتيريقبل التغ يةالتدفقات النقدية التشغيل
    
    يرات في رأس المال العامليالتغ

  1,047  (105)   مدينو التأمين
  (64,764)  (8,957)   أصول عقود إعادة التأمين

 (12,255)  (7,966)   أرصدة مدينة أخرى 
  68,532   11,874   إلتزامات عقود التأمين

  5,133   26,830   دائنو التأمين
 (5,572)  (4,891)   أرصدة دائنة أخرى 
 (9,662)  (4,630)   صافي  -أطراف ذات عالقة  مستحق من / إلى

 (11,017)   19,173   النقدية الناتجة من التشغيل
 (78)  (64)   المدفوعة  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (11,095)   19,109   األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) الناتجة من/ صافي النقدية

    
    يةستثماراألنشطة اإل  منالتدفقات النقدية 

 (64)  (19)   ومعدات عقاراتشراء 
    -   172   ومعدات عقارات بيعالمحصل من 

  19,176   17,296   صافي - اتستثماراإلمن  الدخل
  1,763   1,141   صافي  -ات عقارية إستثمارمن  الدخل

  20,875   18,590   يةستثماراألنشطة اإل  منصافي النقدية الناتجة 

    
    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

 (40,425)     -   توزيعات أرباح مدفوعة

 (40,425)     -   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

    
 (30,645)   37,699   صافي التغيير في النقدية وما في حكمها

  113,931   97,945   بداية الفترة النقدية وما في حكمها في 

  83,286   135,644  8 النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة  



 )ش.م.ع(  التأمينوإعادة  للتـأميـن الوطنية يدب

 )غير مدققة(  المالية المرحلية المختصرةالقوائم 
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 النشاط والشكل القانوني  .1

 . 1992يناير  6ت في دبي بتاريخ لشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسسدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين )"ا

لدولة   2007( لسنة  6تمارس الشركة كافة أعمال التأمين وإعادة التأمين بجميع أنواعه وذلك وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم )

 لخاص بشركات ووكالء التأمين. ااإلمارات العربية المتحدة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين 

، دبي، اإلمارات العربية  1806شارع بورسعيد، ص.ب  بناية دبي الوطنية للتـأميـن،ب 9و 7الطابق إن عنوان الشركة المسجل هو 

 المتحدة.

 معلومات عامة وأسس اإلعداد  .2

وتم عرضها بدرهم اإلمارات   2021مارس    31أشهر المنتهية في   الثالثة  فترة  المالية المرحلية المختصرة هي عن  قوائمالهذه  إن  

طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرحلية المختصرة  المالية    قوائمال  هذه  العربية المتحدة، وهي عملة التعامل للشركة. تم إعداد

ير التقارير المالية  المالية السنوية وفقا لمعاي  قوائمجميع المعلومات المطلوبة في العلى  ال تشمل  و  ،( "التقارير المالية المرحلية" 34)

، فإن النتائج  إضافة إلى ذلك  .2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للشركة  المالية  قوائمالدولية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع ال

 .2021ديسمبر  31ائم المالية للسنة التي ستنتهي في بر بالضرورة مؤشرا على النتائج المتوقعة للقوال تعتالمرحلية 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية   تقديرات عدم التأكد األساسيةواألحكام المحاسبية الهامة و  السياسات المحاسبيةإن  

، فيما عذا تطبيق  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  المدققة  تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية    المختصرة

على   .2021، حيث أن العديد من التعديالت والتفسيرات تنطبق للمرة األولى في  2021يناير    1السارية من  بعض المعايير الجديدة  

 للشركة.  المختصرةالمالية المرحلية  القوائمليس لها تأثير جوهري على والتفسيرات التعديالت  الرغم من ذلك، إن هذه

 الصادرة ولكنها ليست سارية بعد.  التعديالت وأالتفسيرات أو ق الشركة مبكرأً اية من المعايير طبلم ت

 

 في تطبيق السياسات المحاسبية امواألحك لمحاسبية الهامةالتقديرات ا

تقوم الشركة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة. يتم  

تقييم التقديرات واألحكام بشكل متكرر بناءا  على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي  

 .  جوهريقولة في ظل الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل يعتقد أنها مع

 الفنية  والمخصصات المطالبات المستحقةمخصص 

سبية التي تقوم بها الشركة  من أكثر التقديرات المحا  والناجم عن مطالبات عقود التأمين ه  (المستحقوالفني  النهائي )  اإللتزامتقدير  

في قائمة الدخل. هذه العملية تنعكس التسويات الناجمة عن هذه المراجعة وباستمرار،  هاوتحديث  تهايتم مراجعهذه التقديرات . أهمية  

)بما في   على اإلفتراض األساسي القائم على الخبرة السابقة، بعد تحديثها وفقا  لتأثير التطورات الحالية واإلتجاهات المحتملةتعتمد  

 ، وهو أساس مناسب لتوقع األحداث المستقبلية.وارية(ذلك الحسابات اإلكت

 مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

التأمين    أرصدةيتم تحديد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها باستخدام مجموعة من العوامل لضمان عدم المبالغة في تقدير  

بما ، المدينة بسبب عدم التحصيل. يعتمد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لجميع العمالء على مجموعة متنوعة من العوامل

المدينة والتقييم االئتماني المستمر للظروف المالية للعميل ومتطلبات الضمان من العمالء   ةاألرصدفي ذلك الجودة الشاملة وعمر  

يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما يدرك الكيان عدم قدرة العميل على ،  في ظروف معينة. باإلضافة إلى ذلك

 الوفاء بالتزاماته المالية. 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تابع(  تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات المحاسبية الهامة واألحكام في 

  مدرجةالقيمة العادلة لألوراق المالية غير ال

  سوق  بياناتباستخدام  متعددة  ال  تقنيات المن قبل اإلدارة على أساس األرباح و  مدرجةتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير ال

قابلة للرصد    قوائمة ومعينعوامل خصم  و  قابلة للمقارنةعامة  يمكن مالحظتها من كيانات   غير   بها  المستثمر  للشركةمالية غير 

من   (6إيضاح رقم )في    ات حول استخدام التقديراتمزيد من المعلومتم ذكر ال.  بشكل جوهريالنتائج الفعلية    تختلف. قد  ةالعام

 . المعلومات المرحلية المختصرة

 الودائع القانونية .4

تحت الرهن لصالح   المحتفظة  الودائعتمثل  حتفظ بها لدى أحد البنوك المحلية في دبي، اإلمارات العربية المتحدة  مالودائع القانونية ال

بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم وعمليات    2007( لسنة  6من القانون االتحادي رقم )  42وزارة االقتصاد والتخطيط وفقا للمادة  

 التأمين، المتعلقة شركات التأمين والوسطاء. ال يمكن سحب الودائع دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة االقتصاد والتخطيط.

 ات عقاريةارإستثم .5

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية األصول .6

مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم  يتم تجميع األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي إلى ثالثة  

 على النحو التالي: مستخدمة في قياس القيمة العادلة  لمدخالت الهامة المجموعات على أساس أدنى مستوى لتحديد هذه ال

 ة. ة( في األسواق النشطة لألصول المطابق: األسعار المدرجة )غير المعدل1المستوى  •

 والتي يتم رصدها لألصول أو اإللتزامات، سواء  1المدرجة والمتضمنة في المستوى   : المدخالت غير تلك2المستوى  •

 بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

 السوق الملحوظة )مدخالت غير قابلة للرصد(.  قوائم: المدخالت لألصول أو اإللتزامات التي ال تستند على 3المستوى  •

 )غير مدققة(  

 2021مارس  31

 )مدققة(

 2020ديسمبر  31

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 10,000 10,000 اإلمارات العربية المتحدة دبي، دولة محتفظ بها لدى بنك محلي في 

 )غير مدققة(  
 2021مارس  31

 )مدققة(
 2020ديسمبر  31

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   التكلفة

 105,721 105,721 السنة /بداية الفترة في
   التراكمي اإلهالك

 31,669 33,518 السنة /بداية الفترة في
 1,849 460 المحمل خالل الفترة/ السنة

 33,518 33,978 السنة /الفترة نهاية في
   

 72,203 71,743 السنة /في نهاية الفترة الدفتريةالقيمة صافي 
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 )تابع(  المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى األصول .6

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإليضاح 

  
 ألف درهم

 إماراتي
 ألف درهم

 إماراتي
 ألف درهم

 إماراتي
 ألف درهم

 إماراتي
      )غير مدققة( 2021مارس  31
  363,268     -     -  363,268 )أ( في األوراق المالية المدرجة   ستثماراإل
  42,853   42,853     -     -  )ب(  في األوراق المالية غير المدرجة*  ستثماراإل

  59,838     -     -   59,838   اإلستثمار في أوراق دين

  423,106   -     42,853   465,959  

      )مدققة(  2020ديسمبر  31
 324,701 - - 324,701 )أ( في األوراق المالية المدرجة   ستثماراإل
 42,853 42,853 - - )ب(  في األوراق المالية غير المدرجة*  ستثماراإل

 59,328 - - 59,328  اإلستثمار في أوراق دين

  384,029 - 42,853 426,882 

 المالية غير المدرجة محتفظ بها من قبل األطراف ذات العالقة لمصلحة المستفيد من الشركة. * األوراق 

 )أ( تم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار التداول في تاريخ التقرير.  

 كيانين :  2020ديسمبر    31)  2021مارس    31كما في    (2ين )كيان  منات في أوراق مالية غير مدرجة  إستثمارتملك الشركة  )ب(  

للشركات   المتاحةسوق  ال  معلوماتباستخدام    المتعددةتقنيات  الو   العوائدات بناءا  على  ستثمار. تم تقدير القيمة العادلة لهذه اإل((2)

لقد    . ةغير العام  بها  المستثمرالشركة  عن  قابلة للرصد  المالية غير  ال  وبعض المعلومات  وعوامل خصم معينة  العامة والمماثلة 

المالية غير قابلة للرصد المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لهذه األوراق المالية غير المتداولة من    المعلوماتتم استخراج  

 . 2019ديسمبر  31ها المالية المتاحة المدققة للسنة المنتهية في قوائمأحدث 

في حال استخدام المعلومات المالية   كبيرلن تكون مختلفة بشكل مدرجة  الغير ات ستثمارهذه اإلل العادلة  قيمةأن التعتقد اإلدارة  

غير  . جميع األوراق المالية  2021مارس    31خالل الفترة المنتهية في    إن كانت متوفرة  للشركات المستثمر فيها غير العامة

 .جوهريا   استخدام التقدير  بالتالي يعتبرن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، م 3المدرجة تندرج تحت المستوى 

 األطراف ذات العالقة  .7

 :يتفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة كما يل

 )غير مدققة(  

 2021مارس  31

 )مدققة(

 2020ديسمبر  31

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   المستحق من أطراف ذات عالقة 

   األطراف ذات العالقة الخاضعة إلدارة مشتركة

 12,294 12,908 ذ.م.م مسرح الحبتور 
  2,427   4,111  مجموعة الحبتور ذ.م.م 

 5,136 3,470 ذ.م.م دايموند ليز 
 2,116 2,057 ذ.م.م  ستثمارشركة دبي الوطنية لإل

  9,283   10,980  شركات مجموعة الحبتور األخرى

 33,526 31,256 



 )ش.م.ع(  وإعادة التأمين للتـأميـن الوطنية يدب

 )غير مدققة(  المالية المرحلية المختصرةالقوائم 

 

 المختصرة المالية المرحلية القوائم إيضاحات حول 
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 األطراف ذات العالقة )تابع( .7

 )غير مدققة(  

 2021مارس  31

 )مدققة(

 2020ديسمبر  31

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   المستحق ألطراف ذات عالقة 

   األطراف ذات العالقة الخاضعة إلدارة مشتركة
 4,292 1,932 الحبتور موتورز ذ.م.م

 العالقة وطرف ذالعامالت مع  م

 مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتضمنة كما يلي: الجوهريةكانت طبيعة المعامالت 

 النقدية وما في حكمها  .8

 )غير مدققة(  
 2021مارس  31

 )مدققة(
 2020ديسمبر  31

 )غير مدققة(
 2020مارس  31

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
    

 83,286 97,945 135,644 النقدية في الصندوق ولدى البنوك 

فائدةتتضمن   تحمل  محلية  بنوك  لدى  األجل  قصيرة  ودائع  بالبنوك  ب   النقدية   :2020  ديسمبر  31)  %2.00  -  %0.70  ينما 

 .سنويا   (%2.95  إلى 0.09% 

 

 

  

 )غير مدققة( 
أشهر  الثالثة

 المنتهية في
 2021مارس  31

 )غير مدققة(
 أشهر الثالثة

 المنتهية في 
 2020مارس  31

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   

 14,684  14,856  أقساط مكتتبة

 2,531  779  مطالبات مدفوعة

 3,812  3,387  تصليحات بالوكالة وخارج الوكالة

 846  227  عموالت مدفوعة

   

   تعويضات أفراد اإلدارة العليا 

   

   كما يلي: تعويضات أفراد اإلدارة العلياكانت 

 1,070  574  مكافآت قصيرة األجل

 116  6  التعيينمكافآات ما بعد 

  580  1,186 



 )ش.م.ع(  وإعادة التأمين للتـأميـن الوطنية يدب

 )غير مدققة(  المالية المرحلية المختصرةالقوائم 

 

 المختصرة المالية المرحلية القوائم إيضاحات حول 
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 اإلحتياطيات  .9

 اإلحتياطي القانوني 

قررت الشركة عدم زيادة االحتياطي وبنود عقد التأسيس،    ،الخاص بالشركات التجاريةوفقا  لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 31% من رأس مالها المدفوع. وعليه، لم يتم إجراء أي تحويالت خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  50القانوني عن مبلغ يساوي  

 . االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الظروف التي ينص عليها القانون.2021مارس 

 العام حتياطي إلا

تتم التحويالت إلى االحتياطي العام بناء  على توصية مجلس اإلدارة. يجوز استخدام هذا االحتياطي لألغراض التي يراها مجلس  

 : ال شيء(.2020ديسمبر  31) المرّحلةاإلدارة مناسبة. خالل الفترة، لم يتم تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي العام من األرباح 

 ين حتياطي إعادة التأمإ

فيما يتعلق بالتعليمات المنظمة لعمليات إعادة ،  2019لسنة    34، المادة  23لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم    34للمادة    ا  وفق

إلى احتياطي إعادة التأمين خالل السنة المنتهية في   المرّحلةمن األرباح    إماراتي  مليون درهم  1.059التأمين، فقد تم تحويل مبلغ  

 . هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع ولن يتم التخلص منه دون موافقة مسبقة من هيئة التأمين. 2020ديسمبر  31

 السهم  العائد على .10

 )غير مدققة(  
الثالثة شهور 

 المنتهية في
 2021مارس  31

 معدلة(-)غير مدققة 
 الثالثة شهور
 يالمنتهية ف

 2020مارس  31
   ( إماراتي العائد )ألف درهم
 26,674 24,858 صافي أرباح الفترة

   
   :عدد األسهم

 115,500,000 115,500,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض الربح األساسي للسهم

   
   (درهم إماراتي) ربحية السهم

 0.23 0.22 األساسي والمخفف

 فإن ربحية السهم المخفف يساوي العائد األساسي للسهم الواحد.  ،ووفقا  لذلك ،محتملة  أسهم مخففة أية ال تمتلك الشركة

 معلومات القطاع  .11

 .ستثماراإلكتتاب واإل :عمل رئيسيين وهما  قطاعينتمارس الشركة 

  .ةواألصول المالي  العقاري  ستثماراإل  يضم  اتستثمارقطاع اإلوالصحة.    والتأمين على الحياة  العام  يصنف قطاع اإلكتتاب إلى التأمين

  .يةإستثمارا  وال يتضمن أي عناصر  التأمين على الحياة يغطي فترة مدتها اثنا عشر شهر



 )ش.م.ع(  وإعادة التأمين للتـأميـن الوطنية يدب

 )غير مدققة(  المالية المرحلية المختصرةالقوائم 
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 معلومات القطاع )تابع(   .11

 
 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

  –  2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة
 غير مدققة  

 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم 
 إجمالي ات ستثماراإل اإلكتتاب  إجمالي ات ستثماراإل اإلكتتاب 

       
 119,215 22,302 96,913  104,475   19,938   84,537  إيرادات القطاع  

 33,424 20,939 12,485  30,801   18,437   12,364  نتائج القطاع 
       المخصصة: غير 

 -    93    إيرادات أخرى  -
 (6,750)   (6,036)    اإلدارية  مصروفاتال -

 26,674    24,858    الربح للفترة صافي

    
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 )غير مدققة(  2021مارس  31 
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم 
 إجمالي ات ستثماراإل اإلكتتاب  إجمالي ات ستثماراإل اإلكتتاب 

       
 822,987 499,085 323,902  880,761   537,702   343,059  أصول القطاع 

 107,945    145,644    أصول غير مخصصة 

 930,932    1,026,405   إجمالي األصول 

       

 424,044 4,971 419,073  455,582   4,920   450,662  القطاع / إجمالي اإللتزامات 

  حتملةملتزامات الواإل االرتباطات .12

الطبيعية األعمال  سير  أصدرت  ،  في  بمبلغ  قد  ثالث  طرف  لصالح  ضمان  خطابات  الشركة  درهم    0.31بنوك                  إماراتيمليون 

 (.إماراتي مليون درهم 0.31: 2020ديسمبر  31)

  ة غير محددالنتيجة النهائية لهذه القضايا    أن على الرغم من  ومعرضة للدعاوى القضائية.    الطبيعيةإن الشركة وفي سياق األعمال  

 . وذلك بناء  على تقديرات اإلدارةتغطية كافة اإللتزامات التي قد تنتج لحتى اآلن، فقد تم تكوين إحتياطي كافي 

 توزيعات أرباح  .13

من   %30  درهم إماراتي للسهم( التي تمثّل  0.30)  درهم إماراتيمليون    34.650بما قيمته    اإلدارة توزيعات أرباحاقترح مجلس  

           بتاريخالمنعقد  في إجتماع الجمعية العمومية  وفقا  لما تم إقتراحه من قبل اإلدارة    2020ديسمبر    31في    كمارأس المال المدفوع  

 . 2021 أبريل 12في  توزيعها ، وتم 2021مارس  17

 19- موسمية النتائج وأثر كوفيد .14

النخفاض مستويات االحتفاظ بها وإعادة التأمين   ظرا  ن  19-الوضع الخاص بكوفيدفيما يتعلق ب  جوهريال تتوقع الشركة أي تأثير  

سيولة قوي وهوامش مالءة قوية تظل ". يواصل الكيان الحفاظ على مركز  A"   ا  التي يتم وضعها مع معيدي التأمين المصنفين عالمي

الكبيرة   الشركات  تتخذها  التي  الطويلة  المراكز  من  للشركة  االستثمارية  المحفظة  تتكون  اإللزامية.  المتطلبات  من  بكثير  أعلى 

 والمستقرة ماليا  والتي تولد أرباحا  نقدية سنوية متسقة. 


