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 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

  
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في  
 2021مارس   31

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في  

 2020مارس  31
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  اإليضاح  

    إيرادات االكتتاب  
  337,978  346,149   مجمل األقساط 

 (115,983) (117,093)   الحركة في مخصص اإليرادات غير المكتسبة  

  221,995  229,056   إيرادات أقساط التأمين  

    
 (290,015) (296,529)   حصة معيدو التأمين من األقساط  

  106,749  104,989   حركة مخصص حصة معيدو التأمين من األقساط غير المكتسبة  

 (183,266) (191,540)   حصة معيدي التأمين من إيرادات األقساط 

    
 38,729 37,516  صافي إيرادات أقساط التأمين  

    
  23,975  22,494   عموالت إعادة التأمينإيرادات 

   3,650  5,230   إيرادات أخرى من االكتتاب  

  66,354  65,240   مجمل إيرادات االكتتاب  

    
    مصروفات االكتتاب  

 (139,376) (112,420)   مطالبات متكبدة  
  128,408  102,649   المتكبدة المطالبات حصة معيدو التأمين من 

 (10,968) (9,771)   المتكبدة  المطالبات صافي 
 (12,368) (12,241)   مصروفات العموالت  

 (11,987) (11,612)   مصروفات عمومية وإدارية المتعلّقة بنشاطات االكتتاب  
 (11,527) (7,382)   مصروفات أخرى  

 (46,850) (41,006)   إجمالي مصروفات االكتتاب  

    
 19,504 24,234  صافي اإليرادات من االكتتاب  

    
    إيرادات األنشطة االستثمارية  

القيمة العادلة لألصول المصنّفة بالقيمة العادلة من   (خسائر أرباح/ )
 خالل األرباح والخسائر  

 
 55  (241) 

 6,755  6,358   إيرادات االستثمارات األخرى  
 (29) (15)   تكاليف االستثمارات األخرى  

   6,398  6,485  

    إيرادات ومصروفات أخرى  
 (3,912) (3,789)   مصروفات عمومية وإدارية غير مخصصة  

  72 (214)   إيرادات أخرى  )مصروفات(/ 

   (4,003) (3,840) 

  22,149  26,629   الربح للفترة  

    
 0.22 0.27 12 والمخفف للسهم )درهم إماراتي( الربح األساسي 



 دبي للتأمين )ش.م.ع( شركة 
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 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

  
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في  
 2021مارس   31

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في  

 2020مارس  31
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم ح اإليضا 
    

  22,149  26,629   الربح للفترة  
    

    شاملة أخرى  )خسائر(  / إيرادات
    

    أرباح أو خسائر: بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
    

    مصنّفة بالقيمة العادلة من خالل بيع إستثمارات  من خسائر
 اإليرادات الشاملة األخرى  

 
(64) - 

    
غير محققة من أصول مالية مصنّفة بالقيمة   )خسائر(  / أرباح صافي

 (83,616) 23,600 6 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
  23,536 (83,616) 
    

 (61,467) 50,165  اإليرادات الشاملة للفترة  )الخسائر(/ إجمالي 

 
 
 
 
 
 



 دبي للتأمين )ش.م.ع( شركة 
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 رأس  
 المال 

 احتياطي  
 قانوني 

 احتياطي  
 عام 

إحتياطي إعادة  
 التأمين 

 األرباح  
 المرحلة 

احتياطي القيمة  
العادلة لألصول  
المالية بالقيمة  

 العادلة  
إجمالي حقوق  

 الملكية 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
        

 521,968 155,222 162,790 3,956 50,000 50,000 100,000 )مدققة(  2021يناير  1الرصيد كما في  
        

  26,629  -  26,629  - - - - الربح للفترة  
 23,536 23,536 - - - - - إيرادات شاملة أخرى 

 50,165 23,536  26,629  - - - - الشاملة للفترة إجمالي اإليرادات
        

األرباح المرّحلة من بيع إستثمارات  المحول إلى 
مصنّفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  

 - 64 (64) - - - - الشاملة األخرى  
 (35,000) - (35,000) - - - - ( 11)اإليضاح   المدفوعةتوزيعات األرباح 

        
 537,133 178,822  154,355  3,956 50,000 50,000 100,000 )غير مدققة(  2021مارس  31الرصيد كما في  

        
 541,074 189,409 181,665 - 20,000 50,000 100,000 )مدققة(  2020يناير  1الرصيد كما في 

        
 22,149 - 22,149 - - - - األرباح للفترة 

 (83,616) (83,616) - - - - - شاملة أخرى  خسائر
 (61,467) (83,616) 22,149 - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة  

        
 - - (30,000) - 30,000 - - ( 10المحول إلى االحتياطي العام )اإليضاح 
 (35,000) - (35,000) - - - - ( 11توزيعات األرباح المدفوعة )اإليضاح 
 (600) - (600) - - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

        
 444,007 105,793  138,214 - 50,000 50,000 100,000 )غير مدققة(  2020مارس  31الرصيد كما في 
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 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

  
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في  
 2021مارس   31

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في  

 2020مارس  31
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم اإليضاحات  

    األنشطة التشغيلية  
 22,149  26,629   الربح للفترة  

    تسويات على:  
 336 323  إهالك عقارات ومعدات  

 212 150  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
 (6,750) (6,551)  الدخل من اإلستثمار 

من  لإلستثمارت المصنّفة بالقيمة العادلة القيمة العادلة التغيير في 
 خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 
(55)  -    

  20,496 15,947 
    التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

 (135,856) (82,992)  أصول إعادة التأمين  
 (60,716) (34,553)  مدينو التأمين 

 (3,792) 49  دفعات مقدمة وأصول أخرى   
  148,453 94,502  التزامات عقود التأمين 

 (3,183) (6,496)  المبالغ المحتفظ بها بموجب عقود إعادة التأمين 
  62,030  82,921  أرصدة معيدي التأمين الدائنة
  31,533 (31,891)  دائنو التأمين ودائنون آخرون 

 54,416 42,036  األنشطة التشغيليةالنقدية من 
 (17)  (21)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

  54,399  42,015  األنشطة التشغيلية  صافي النقدية الناتجة من

    
    األنشطة االستثمارية  

 1,312 776  ائدة على اإلستثمارات المستلمة ف
 5,438 5,775  توزيعات أرباح مستلمة إيرادات من 

  14 18  االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة المستهلكة  
من خالل  المحّصل من إستبعاد إستثمارات مصنّفة بالقيمة العادلة 

 اإليرادات الشاملة األخرى 
 

66 - 
 - (31,329)  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى شراء إستثمارات بالقيمة العادلة 

رباح  من خالل األإستثمارات في ودائع بنكية مصنّفة بالقيمة العادلة 
 أو الخسائر 

 
10,340 17,637  

 (492) (597)  شراء عقارات ومعدات 
 (1,784) (10,013)  شراء إستثمارات عقارية  

 22,125 (24,964)  الناتجة من األنشطة االستثمارية   / صافي النقدية )المستخدمة في(

    
    األنشطة التمويلية 

 (35,000) (35,000) 11 توزيعات أرباح مدفوعة  
 (600) -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 

 (179) (175)  قرض بنكي

 (35,779) (35,175)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

    
 40,745 (18,124)  صافي التغيير في النقدية وما في حكمها  

    
 88,917 96,593  النقدية وما في حكمها في بداية الفترة  

 129,662 78,469 7 النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 
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 النشاط والشكل القانوني  .1

( لسنة  8رقم ) )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة مسجلة بموجب أحكام القانون االتحادي )ش.م.ع( دبي للتأمينشركة 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة والخاص بالشركات التجارية    2007( لسنة  6رقم )  ( والقانون االتحاديالمعّدل)  1984

االتحاد القانون  بدأ سريان مفعول  المتحدة. وقد  العربية  اإلمارات  لسنة  2ي رقم )في دولة  بالشركات    2015(  الخاص 

. تصدر الشركة بشكل أساسي عقود  1984( لسنة  8مستبدالً القانون االتحادي رقم ) 2015يونيو  28التجارية منذ تاريخ  

العامة   والحوادث  الهندسي  والتأمين  الحرائق  والتأمين ضد  البحري  والتأمين  بالسيارات  الخاصة  األجل  قصيرة  التأمين 

الحياة.  والمخاطر   العام( والتأمين على  التأمين  بتسمية  إليها جميعاً  أموالها في  الطبية )والتي يشار  الشركة  كما تستثمر 

، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. وتمارس 3027االستثمارات المالية والعقارية. وعنوان الشركة المسجل هو ص.ب.  

 كما أن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. الشركة أعمالها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يناير  11في  .كانت متوقفة عن العملالتابعة لها والتي فاتاون ليمتد قررت إدارة الشركة إنهاء شركة ، 2019سنة خالل 
على  من الجهة المنظمة. لم تالحظ اإلدارة أي تأثير جوهري    فاتاون ليمتد، تم الحصول على شهادة حل شركة  2021

 المركز المالي للشركة فيما يتعلق بحل هذه الشركة التابعة. 
 
 س اإلعداد اأس .2

المرحلية   المالية  القوائم  هذه  في    المختصرةإن  المنتهية  أشهر  الثالثة  عن  بدرهم    2021مارس    31هي  وتم عرضها 

المرحلية المختصرة طبقاً لمعيار المحاسبة . تم إعداد هذه القوائم  شركةاإلمارات العربية المتحدة، وهي عملة التعامل لل

( "التقارير المالية المرحلية" وال تشمل جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية وفقاً لمعايير  34الدولي رقم )

.  2020ديسمبر    31في    للسنة المنتهية  شركةالتقارير المالية الدولية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للشركة لل

إضافة إلى ذلك، فإن النتائج المرحلية ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للقوائم المالية للسنة التي ستنتهي 

 . 2021ديسمبر  31في 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

المحاسبية   السياسات  الرئيسية  إن  التقدير  الهامة ومصادر  المحاسبية  إعدادواألحكام  في  المالية    هذه  المستخدمة  القوائم 

المختصرة المالية  تتطابق  المرحلية  القوائم  إعداد  المطبقة في  السياسات  تلك  المنتهية في    المدققة  مع  ديسمبر   31للسنة 

حيث يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات ،  2021يناير    1  تطبيق المعايير الجديدة السارية من   باستثناء  2020

 . شركةلللها أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة يس لإال أنه   2021ألول مرة في عام  

 بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وليس سارية بشكل مبكر. شركةلم تقم ال

 التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام في تطبيق السياسات المحاسبية

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

التقديرات واألحكام بشكل متكرر بناًء على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى، بما في ذلك توقعات القادمة. ويتم تقييم  

 . جوهريقولة في ظل الظروف. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها مع

 والمخصصات الفنية  المستحقة المطالباتمخصص 

أهمية من أكثر التقديرات المحاسبية    و)الفني وتحت التسوية( الناجم عن مطالبات عقود التأمين ه  اإللتزام األساسيتقدير  

التقديرات باستمرار، وتنعكس التسويات الناجمة عن هذه المراجعة في قائمة  . ويتم مراجعة وتحديث  بها  التي تقوم الشركة

الدخل. وتعتمد هذه العملية على االفتراض األساسي القائم على الخبرة السابقة بعد تحديثها وفقاً لتأثير التطورات الحالية  

  قع األحداث المستقبلية. واالتجاهات المحتملة )بما في ذلك الحسابات االكتوارية(، وهو أساس مناسب لتو
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تابع(  التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام في تطبيق السياسات المحاسبية

 أرصدة مدينو التأمين في  خسائر االضمحالل

  مديني التأمين بصورة دورية لتقييم ما إذا كانت بحاجة لتسجيل مخصص اضمحالل في قائمة الدخل   بمراجعة  شركةال  تقوم

تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى إصدار حكم ليتعين على اإلدارة    وبشكل خاص، أم ال.  

ت المتعلقة باحتمالية التقصير في الدفع والخسائر  المخصصات الالزمة. وتعتبر تلك التقديرات ضرورية بحسب االفتراضا

 .والتكاليف المتعلقة بتحقيق قيمتهااألساسي  االستثمار الماليالمحتملة عند وقوع حالة تقصير، وقيمة 

أيضاً مخصص اضمحالل    شركةال  شّكل، تبشكل محدد  ة التأمين الهام  مديني  بعض  باإلضافة إلى مخصصات محددة ضد

ضد مديني التأمين الذين بالرغم من عدم تحديدهم بالذات على أنهم بحاجة لمخصص محدد إال أنهم يشكلون مخاطر   جماعي

تقصير أكبر مما تم منحه من قبل. ويعتمد مبلغ المخصص على نمط الخسارة التاريخية لمديني التأمين ضمن كل فئة ويتم  

 القتصادية الراهنة. تعديله ليعكس التغيرات ا

 تصنيف االستثمارات العقارية

تصدر الشركة حكماً لتحديد ما إذا كان العقار مؤهالً العتباره استثمار عقاري وتتبع توجيهات المعيار المحاسبي الدولي 

 استثمار عقاري.تباره ع، وبالتالي اجوهري( "االستثمارات العقارية" لتحديد ما إذا كان مالك العقار غير 40رقم )

 تصنيف االستثمارات 

القيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو  ب  يجب تصنيفهتقرر اإلدارة عند االستحواذ على استثمار ما إذا كان  

 .المستهلكةالقيمة بأو   اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة من خالل  

 المدرجةاستثمارات حقوق الملكية غير تقييم 

 يعتمد تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة عادةً على أي مما يلي:

 ؛الحديثة تعامالت السوق المستقلة  •

 القيمة العادلة الراهنة ألوراق مالية أخرى مشابهة بشكل جوهري؛ •

مخاطر مشابهة؛ أو التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بالنسب الراهنة المطبقة على مواد ذات أحكام وصفات  •

 نماذج التقييم األخرى.

 مخصص الدعاوى القانونية

يتعين على اإلدارة إصدار حكم هام بخصوص تقدير الدعاوى القانونية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. 

تنطوي على درجات متفاوتة ومهمة من الحكم  تعتمد تلك التقديرات بالضرورة على افتراضات هامة تخص عدة عوامل  

 رات اإلدارة ما ينتج عن ذلك تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة.وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقدي وعدم اليقين

 ومعدات عقارات .4

دبي  يوجد  والمعدات    عقاراتال  من ضمن  إمارة  في  تقع  دفترية  في  أرض  بقيمة  المتحدة  العربية  اإلمارات    بقيمة دولة 

إنشاء المكتب الرئيسي    شركةإدارة القرر مجلس    ألف درهم إماراتي(.  44,173:  2020ألف درهم إماراتي )  44,173

 المنظور.  في المستقبلعلى تلك األرض   شركةلل

 االستثمارات العقارية .5

التي تقع في إمارة دبي بدولة   الحرةتمثل االستثمارات العقارية استثمارات الشركة في األراضي والمباني ذات الملكية  

 اإلمارات العربية المتحدة. 



 للتأمين )ش.م.ع( دبي شركة 
 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 المالية  األدوات .6
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

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

 
مارس   31

2021   
ديسمبر  31

2020 
مارس   31

2021 
ديسمبر  31

2020 

 
  ألف درهم
 إماراتي  

  ألف درهم
 إماراتي

  ألف درهم
 إماراتي 

  ألف درهم
 إماراتي

     المالية  األدوات 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )اإليضاح  

 114,328  104,043  114,328  104,043  ( 1-6رقم 
األخرى   الشاملة  اإليرادات  العادلة من خالل  بالقيمة 

 324,316  379,115  324,316  379,115  ( 2-6)اإليضاح رقم 
االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة المستهلكة )اإليضاح  

 36,514 36,544 36,368  36,350  ( 3-6رقم 

  519,508  475,012 519,702 475,158 

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر      6-1

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

 3,733 3,788 المدرجة  –أ( األسهم  
   

   المبدئيعند االعتراف  المدرجةب( 
 110,595 100,255 غير مدرجة   –ودائع مصرفية ذات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر 

  104,043 114,328 

 داخل اإلمارات العربية المتحدة. محتفظة إن جميع األسهم والودائع المصرفية

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى     6-2

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

 287,427 310,931 مدرجة )ضمن اإلمارات العربية المتحدة( –أسهم 
 30,008 61,303 غير مدرجة )خارج اإلمارات العربية المتحدة( –أسهم 
 6,881 6,881 غير مدرجة )ضمن اإلمارات العربية المتحدة( –أسهم 

  379,115  324,316 

 
ألف درهم إماراتي( في قائمة    83,616:  2020ألف درهم إماراتي )  23,600تم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة البالغة  

 . المختصرةالمرحلية األخرى   ةالشامل اإليرادات

 المستهلكة بالتكلفةالدين  سندات     6-3
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 إماراتي  ألف درهم ألف درهم إماراتي   

   المستهلكةالتكلفة 
 24,706 24,701 العربية المتحدة(سندات الدين )داخل اإلمارات 

 11,662 11,649 سندات الدين )خارج اإلمارات العربية المتحدة( 

  36,350 36,368 



 للتأمين )ش.م.ع( دبي شركة 
 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة

 
   القوائم المالية المرحلية المختصرة اإليضاحات حول
 2021مارس  31في  للفترة المنتهية

 

10 

 األدوات المالية )تابع( .6

 المستهلكة )تابع(  بالتكلفةسندات الدين      6-3

ألف درهم إماراتي( مقابل قرض مصرفي    21,778:  2020ألف درهم إماراتي )  11,615تم رهن سندات دين بقيمة  

أدناه تفاصيل   مبينسنوياً(.    % 4.96:  2020سنوياً )  %4.17(. تحمل االستثمارات فوائد بسعر فائدة فعلي قدره  8)إيضاح  

 سندات الدين. تلك استحقاق 

 )غير مدققة(  2021مارس  31 

 
 سنوات  5أقل من 

  5أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

إماراتي ألف درهم    ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 24,701 18,270 6,431 سندات الدين )داخل اإلمارات العربية المتحدة(
 11,649 1,840 9,809 سندات الدين )خارج اإلمارات العربية المتحدة( 

 16,240 20,110  36,350 

    
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 
 سنوات 5أقل من  

  5أكثر من 
 اإلجمالي سنوات 

  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي 

 24,706 18,273 6,433 سندات الدين )داخل اإلمارات العربية المتحدة(
 11,662 1,840 9,822 سندات الدين )خارج اإلمارات العربية المتحدة( 

 16,255 20,113 36,368 

 النقدية وما في حكمها  .7
 )مدققة( )غير مدققة( مدققة( )غير  
 2020ديسمبر  31 2020 مارس 31 2021مارس   31 

 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

 96,584 129,607 78,448 البنوك  أرصدة
 9 55 21 النقدية في الصندوق

 78,469 129,662 96,593 

 
 النقدية وما في حكمها في اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.  أعالهيمثل الرصيد المذكور 

 بنكي قرض  .8
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي 
   

 1,212 1,037 قرض بنكي

 
اتفاقيات تسهيل ائتماني مع بنك دولي. وتم التأمين على تسهيالت القرض باستثمارات في  2015في سنة   شركةأبرمت ال

ألف درهم    21,778:  2020ديسمبر    31ألف درهم إماراتي )  11,615  قيمتها  المستهلكةسندات دين محتفظ بها بالقيمة  

يبور  لفوائد بسعر    وهي تحمل  شركة( وتم استخدام تلك التسهيالت في العمليات االستثمارية لل3-6إماراتي( )اإليضاح رقم  

سنوياً. ترتبط مدة القروض مباشرةً بمدة استحقاق سندات الدين الممولة    % 0.5شهر واحد زائد  مدة  لدوالر األمريكي لعلى  

ويعود السبب في صافي انخفاض    ، سنة  (31) ( إلى  1)واحدة  ستحقاق لسندات الدين من سنة  تبلغ فترات اال  ، حيثبالقرض

 ألف درهم إماراتي بواسطة النقدية وما في حكمها.  175 قيمتهلسداد قرض القيمة الدفترية خالل المدة  

 

 



 للتأمين )ش.م.ع( دبي شركة 
 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 رأس المال .9
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم 

درهم إماراتي لكل   1صادر ومدفوع بالكامل بقيمة  سهم 100,000,000
 100,000 100,000 سهم لكل  درهم إماراتي 1بقيمة  سهم 100,000,000: 2020) سهم

 
 ات االحتياطي  .10

 االحتياطي القانوني

 ً عدم زيادة    شركة، قررت الشركةلا  عقد تأسيسالعربية المتحدة وقانون الشركات التجارية بدولة اإلمارات  حكام  أل  وفقا

ثالثة  اللم يتم تحويل أية مبالغ خالل مدة    فقاً لذلك،من رأس مالها المدفوع. و  %50إلى ما يزيد عن  االحتياطي القانوني  

في   المنتهية  توزيعات2021مارس    31أشهر  أية  إجراء  يجوز  ال  الظروف    أرباح  .  في  إال  القانوني  االحتياطي  من 

 المنصوص عليها في القانون.

 االحتياطي العام 

يتم تحويل المبالغ إلى االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يجوز استخدام هذا االحتياطي لألغراض التي  

ديسمبر   31)  من األرباح المحتجزة  تياطي القانونيلم يتم توزيع أية مبالغ لإلح  خالل الفترة،يعتبرها مجلس اإلدارة مناسبة.  

 (.ألف درهم إماراتي  30,000: 2020

 إحتياطي إعادة التأمين 

ألف درهم إماراتي من األرباح    3,956، تم تحويل مبلغ قيمته  34، المادة  23وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم  

. هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ولن يتم التصرف فيه دون  خالل السنة المنتهية  المرّحلة إلى إحتياطي إعادة التأمين

 موافقة مسبقة من هيئة التأمين.

 توزيعات األرباح   .11
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

درهم إماراتي للسهم الواحد   0.35بمقدار  2020توزيعات األرباح لسنة 
 0.35توزيعات األرباح بمقدار : 2019)لسنة   مصرح عنها(مدفوعة و)

 35,000 35,000 ( مصرح عنها(مدفوعة ودرهم إماراتي للسهم الواحد )

 الربح األساسي والمخفف للسهم الواحد .12

ً أعضاء مجلس اإلدارة    أتعابوصافي    على الفترةربح  البتقسيم  الربح األساسي للسهم  يتم حساب   المرّجح  لمتوسط  ل  وفقا

 : كما يلية فترخالل ال ستحقةالم لألسهم

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

 22,149 26,629  الربح للفترة )ألف درهم إماراتي(
 (600) - اإلدارة المدفوعة )ألف درهم إماراتي( أتعاب أعضاء مجلس 

 21,549 26,629  الربح للفترة العائدة إلى المساهمين )ألف درهم إماراتي( 
 100,000 100,000 المتوسط المرجح لألسهم المتبقية خالل المدة )ألف درهم إماراتي(

 0.22 0.27 األرباح للسهم الواحد )درهم إماراتي(

 للسهم الواحد. األرباح األساسية    يتساو  للسهم الواحد ة  فإن األرباح المخفف، ووفقاً لذلك،  أسهم مخففة محتملةليس لدى الشركة  



 للتأمين )ش.م.ع( دبي شركة 
 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 القطاعية  المعلومات .13
 

 قطاعية رئيسية  اتممعلو

وحدات أعمال حسب منتجاتها وخدماتها ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية مقررة    إلىمنظمة    شركةفإن الاإلدارة،  ألغراض  

 التالي:  حسب

السيارات والتأمين البحري والتأمين ضد الحرائق والتأمين الهندسي قطاع التأمين العام والذي يتألف من التأمين على   •
 .والحوادث العامة

 .الجماعي والتأمين الطبي  والصحي ويتضمن قطاع التأمين الطبي وعلى الحياة •

 . شركةويتألف قطاع االستثمار من االستثمارات واإلدارة النقدية لحساب ال •

 معلومات   يتم عرض.  منصف للطرفين يتم إجراء التعامالت بين القطاعات التشغيلية بأسعار السوق المقدرة على أساس  
 في الصفحة التالية. القطاع التشغيلي

 
 

 

 

 

 

 



 للتأمين )ش.م.ع( دبي شركة 
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 )تابع( القطاعية  المعلومات .13

 اإلجمالي  اإلستثمارات  والطبي   التأمين على الحياة التأمين العام  القطاع قائمة الدخل من ناحية 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 
مارس   31

2021 
  مارس 31

2020 
مارس   31

2021 
  مارس 31

2020 
مارس   31

2021 
  مارس 31

2020 
مارس   31

 2020 مارس 31 2021

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
         إيرادات االكتتاب 

  337,978  346,149  - - 135,952 115,963 202,026 230,186 أقساط التأمينمجمل 
 (290,015) (296,529)  - - (105,932) (82,010) (184,083) (214,519) حصة معيدو التأمين من األقساط 
صافي الحركة في األقساط غير  

 (9,234) (12,104) - - (2,899) (7,319) (6,335) (4,785) المكتسبة
 38,729 37,516 - - 27,121 26,634  11,608 10,882 التأمين صافي إيرادات أقساط 

  27,625 22,494 - - 11 10  27,614 22,484 إيرادات من عموالت إعادة التأمين
   - 5,230 - - - -    -                 5,230 إيرادات أخرى من االكتتاب  

 38,596  39,222  26,644 27,132 - - 65,240 66,354  
         مصروفات االكتتاب 

 (139,376) (112,420) - - (75,104) (58,933) (64,272) (53,487) مطالبات متكبدة  
المطالبات  حصة معيدو التأمين من 

  128,408 102,649 - - 71,311 52,463  57,097 50,186 المتكبدة 
 (10,968) (9,771) - - (3,793) (6,470) (7,175)  (3,301) المطالبات المتكبدةصافي 

 (12,368) (12,241) - - (5,462) (5,575) (6,906) (6,666) مصروفات عموالت  
مصروفات عمومية وإدارية متعلّقة  

 (11,987) (11,612) - - (4,759) (3,847) (7,228)  (7,765) بأنشطة االكتتاب  
 (11,527) (7,382) - - (11,015) (7,184) (512) (198) مصروفات أخرى 

 (17,930)  (21,821) (23,076) (25,029) - - (41,006) (46,850) 
         

 19,504 24,234 - - 2,103 3,568  17,401  20,666 صافي إيرادات االكتتاب  
  6,485 6,398  6,485 6,398 - - - -   اإلستثماراتإجمالي إيرادات 

مصروفات عمومية وإدارية متعلّقة  
 (3,840) (4,003) - - - - - - غير مخصصة  بأنشطة االكتتاب 

  22,149 26,629       الربح للفترة 

 



 للتأمين )ش.م.ع( دبي شركة 
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 )تابع( المعلومات القطاعية  .13

 من ناحية القطاع  المركز الماليقائمة 
 اإلجمالي  اإلستثمارات  والطبي   التأمين على الحياة التأمين العام  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 
مارس   31

2021 
  مارس 31

2020 
مارس   31

2021 
  مارس 31

2020 
مارس   31

2021 
  مارس 31

2020 
مارس   31

 2020 مارس 31 2021

 
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

  إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
         

 1,713,318 1,867,473 525,141 579,649 237,764 144,835 950,413 1,142,989 أصول القطاع 
         

 1,191,350 1,330,340 1,212 1,037 234,576 171,843 955,562 1,157,460 إلتزامات القطاع 
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 معامالت األطراف ذات العالقة   .14

الرئيسيين في الشركة والكيانات الخاضعة  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة  
للسيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير بهذه األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل  

 إدارة الشركة. 

هي كما  المختصرة    المرحليةالمستحقة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية    الجوهريةإن األرصدة  
 يلي:
 )مدققة( )غير مدققة(  
2020ديسمبر  31 2021مارس  31   
درهم إماراتي ألف  درهم إماراتي  ألف    

   الشركات التابعة للمساهمين الرئيسييين:
 21,458 37,386 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق

 21,385 20,439 مطالبات مستحقة

 المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية هي كما يلي: اإليرادات والمصروفات 

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

   الشركات التابعة من للمساهمين الرئيسييين: 
 7,852 4,926 أقساط التأمين

 15 15 إيجارات مستلمة
 (8,864) (8,764) مدفوعة مطالبات

 )1,397 (1,050) مصروفات عموالت 
 (233) (208) إيجارات مدفوعة 

 هي كما يلي: تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي ألف  درهم إماراتي  ألف  
   

 1,208 1,188 ن قصيرة األجلموظفيالمكافآت 
 46 46 نموظفينهاية الخدمة للمكافآت 

 1,234 1,254 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .15

كان للشركة التزامات محتملة تتعلق بالضمانات البنكية والضمانات األخرى والشؤون األخرى التي  ،  2021مارس    31في  

  10,105  حيث كان قيمتهاتنشأ في سياق األعمال الطبيعية للشركة، والتي ال يتوقع أن ينشأ عنها أية التزامات جوهرية،  

 ألف درهم إماراتي(.  10,650: 2020ديسمبر  31ألف درهم إماراتي )

 
 التزامات رأسمالية

 :كما يليمستحقة  شركة لل قصيرة األجلإن االلتزامات الرأسمالية 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم 
   

 518 390 سنة واحدة  أقل من



 للتأمين )ش.م.ع( دبي شركة 
 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة

 
   القوائم المالية المرحلية المختصرة اإليضاحات حول
 2021مارس  31في  للفترة المنتهية
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 19- وفيدوأثر كموسمية النتائج  .16

تعتمد إيرادات استثمارات الشركة على ظروف السوق وأنشطتها االستثمارية وإعالن األرباح من قبل الشركات المستثمر  

على أدائها المالي. حتى اآلن، لم تالحظ   19-الشركة تواصل مراقبة تأثير كوفيدفيها، وهي ذات طابع موسمي. كما أن  

لذلك، ال يمكن مقارنة النتائج للفترة .  حاالت التخلف عن السداد  اإلدارة أي تأثير جوهري على مخاطر االئتمان أو وفقاً 

بالنتائج المتعلقة بالفترة المقارنة، وال تعتبر مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة   2021مارس    31المنتهية في  

 . 2021ديسمبر  31المنتهية في 
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