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تقرير مدقق الحسابات المستقل

المحترمين
السادة المساهمين
الﻼينس للتأمين ش .م .ع.
دبي
اﻹمارات العربية المتحدة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة الﻼينس للتأمين ش .م .ع ") ،.الشركة"( ،دبي ،اﻹمارات العربية المتحدة والتي
تتكون من بيان المركز المالي كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠وكل من بيان الربح أو الخسارة ،وبيان الدخل الشامل،
وبيان التغيرات في حقوق المساهمين ،وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات حول البيانات
المالية والتي تشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما
في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير
المالية.
أساس الـــــرأي
ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق
الحسابات حول تدقيق البيانات المالية" من تقريرنا .نحن مستقلون عن الشركة وفقا ً للمعايير المهنية الدولية لمجلس
المحاسبين " قانون مجلس المعايير المهنية للمحاسبين "ووفقا ً للمتطلبات المهنية اﻷخرى والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات
المالية للشركة في دولة اﻹمارات العربية المتحدة ،هذا وقد قمنا بالوفاء بمسؤوليتنا المهنية اﻷخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
ونعتقد بأن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومﻼئمة لتوفر أساسا لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك اﻷمور التي ،وبموجب تقديرنا المهني ،هي اﻷكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية
للسنة المالية الحالية .تم تناول هذه اﻷمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل ،وكذلك عند تكوين رأينا حولها ،وإننا
ﻻ نبدي رأيا ً منفصﻼً حول هذه اﻷمور.

السادة أكبر أحمد ) ،(١١٤١سينتيا كوربي ) ،(٩٩٥جورج نجم ) ،(٨٠٩محمد جﻼد ) ،(١١٦٤محمد خميس التح ) ،(٧١٧موسى الرمحي ) ،(٨٧٢معتصم موسى الدجاني )،(٧٢٦
عباده محمد وليد القوتلي )  ،(١٠٥٦راما بادمانابها أشاريا ) ،(٧٠١سمير مدبك ) (٣٨٦مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة اﻻقتصاد ،دولة اﻹمارات العربية المتـحدة.

- ٤تقرير مدقق الحسابات المستقل
لمساهمي شركة الﻼينس للتأمين ش .م .ع) .تتمة(
أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
أمور التدقيق الرئيسية

كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا

تقييم مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة
التأمين
إشتملت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على ما يلي:
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠بلغت مطلوبات عقود 
التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين مبلغ ٧٤٢٬٨
مليون درهم و  ١٩٢٬٧مليون درهم على التوالي كما
هو مفصل في ايضاح  ١٠حول هذه البيانات المالية.

يتطلب تقييم هذه المطلوبات تطبيق أحكام جوهرية
وإفتراضات .تتضمن موجودات عقود إعادة التأمين 
المبالغ التي يحق للشركة إستﻼمها بموجب عقود إعادة
التأمين ،وبالتحديد ،حصة معيد التأمين من مطلوبات 
عقود التأمين الخاصة بالشركة.

تقييم تصميم وتطبيق اجراءات الرقابة الرئيسية المصممة
للتحقق من اكتمال وصحة المعلومات المستخدمة في
عملية إحتساب المخصصات اﻻكتوارية؛
تقييم واختبار إدارة المطالبات وعملية تقدير اﻹحتياطيات
من قبل الشركة والتي تشمل تخصيص حصة إعادة
التأمين من المطالبات؛
تقييم واختبار المعلومات المستخدمة في عملية إحتساب
اﻹحتياطيات اﻻكتوارية؛
فحص عينات من إحتياطيات المطالبات من خﻼل مقارنة
المبلغ المقدر ﻹحتياطي الحالة مع الوثائق المناسبة ،مثل
تقارير خبراء تقدير الخسائر والتأكيدات التي تم الحصول
عليها من المحامين ،عقود إعادة التأمين  .....إلخ؛
إعادة إجراء التسويات بين بيانات المطالبات المسجلة في
أنظمة الشركة والبيانات المستخدمة في العمليات الحسابية
لﻺحتياطي اﻻكتواري؛
تقييم موضوعية ،مهارات ومؤهﻼت وكفاءة الخبير
اﻻكتواري الخارجي المستقل؛
مراجعة كتاب تعيين الخبير اﻹكتواري الخارجي المستقل
لتحديد ما إذا كان نطاق العمل كافيا ً ﻷغراض التدقيق؛ و
مطابقة عينات من اﻷقساط غير المكتسبة مع الوثائق
المناسبة.

ينطبق ذلك بصورة خاصة على تلك المطلوبات التي
تستند على أفضل التقديرات لﻺحتياطيات الفنية التي 
تتضمن التكلفة النهائية للمطالبات المتكبدة وغير المسددة
في تاريخ معين ،سواء المبلغ عنها او غير المبلغ عنها،
وتكلفة تنفيذ اﻹدعاءات واﻹحتياطيات الفنية ذات الصلة ،
الى جانب المبالغ المستردة من إعادة التأمين المتعلقة
بهم .تقوم اﻹدارة والخبير اﻻكتواري الداخلي والخبير 
اﻻكتواري الخارجي المستقل بإستخدام مجموعة من
اﻷساليب لتحديد تلك المخصصات .تندرج تحت هذه 
اﻷساليب عدد من اﻹفتراضات الصريحة أو الضمنية
المتعلقة بمبلغ ونموذج تسوية المطالبات المتوقعة .إن
التغييرات في هذه اﻻفتراضات من الممكن ان تؤدي الى باﻹضافة إلى ذلك ،بمساعدة الخبراء اﻻكتوارين الداخليين
فروقات مادية في تقييم هذه المطلوبات.
لدينا ،فقد قمنا:
 بإجراء المراجعة الضرورية للتأكد فيما إذا كانت النتائج
كنتيجة لجميع العوامل المذكورة أعﻼه ،تم إعتبار تقييم
مﻼئمة لتقييم مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود
مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود اعادة التأمين
إعادة التأمين.
من امور التدقيق الرئيسية.
 بمراجعة التقرير اﻻكتواري الذي أعده الخبير اﻹكتواري
الخارجي المستقل للشركة والعمليات الحسابية اﻷساسية
لهذه اﻹحتياطيات ،على وجه الخصوص الجوانب التالية:
 مﻼءمة طرق الحساب والنموذج المستخدم )أفضل
الممارسات اﻻكتوارية(
 مراجعة اﻹفتراضات الرئيسية
 اتساق اﻻفتراضات المستخدمة بين فترات التقييم
 التطبيق العام للقواعد المالية والرياضية

قمنا بتقييم اﻹفصاحات في البيانات المالية المتعلقة بمطلوبات
عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين لتحديد فيما إذا
كانت متوافقة مع المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية.

- ٥تقرير مدقق الحسابات المستقل
لمساهمي شركة الﻼينس للتأمين ش .م .ع) .تتمة(
أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
أمور التدقيق الرئيسية

كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا

تمثل اﻹستثمارت في ممتلكات  ٪١٣٬٩من مجموع
الموجودات كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠قامت
اﻹدارة بتعيين مقيمين خارجيين مستقلين لتحديد
القيمة العادلة لﻺستثمارات في ممتلكات.

إشتملت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،على ما يلي:
 الحصول على فهم لعملية تحديد القيمة العادلة
لﻺستثمارت في ممتلكات؛
 قمنا بتقييم الضوابط على تحديد القيمة العادلة
لﻺستثمارات في ممتلكات لتحديد ما إذا كانت قد تم
تصميمها وتنفيذها بشكل مناسب؛
 قمنا بتقييم كفاءة وقدرات ومؤهﻼت وموضوعية
المقيمين الخارجيين المستقلين؛
 قمنا بمراجعة نطاق التعاقد بين المقيم الخارجي
والشركة لتحديد ما إذا كان هذا كافيا ً ﻷغراض
التدقيق؛
 لقد تحققنا من دقة واكتمال ومﻼءمة المدخﻼت
المستخدمة ﻹستخﻼص القيمة العادلة؛
 قمنا باﻹستعانة بخبراء التقييم الداخليين لدينا لتقييم
منهجية التقييم المستخدمة ومدى مﻼءمة النموذج
واﻻفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقييمات
اﻹستثمارات في ممتلكات على أساس عينات مختارة.
 قمنا بالتحقق من الدقة الحسابية للتقييمات على أساس
عينات.
 قمنا بمطابقة نتائج التقييمات مع المبالغ المسجلة في
البيانات المالية.
 قمنا بتقييم مدى كفاية اﻹفصاحات في البيانات المالية
وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية ﻹعداد التقارير
المالية.

تقييم اﻹستثمارات في ممتلكات

ان تقييم اﻻستثمارات في ممتلكات ،كما هو مفصل
في ايضاح رقم  ،٧يتطلب إتخاذ أحكام وتقديرات
هامة من جانب كل من اﻹدارة والمقيمين الخارجيين
المستقلين .نتيجة لذلك ،قمنا باعتبار أن هذا اﻻمر
هو من أمور التدقيق الرئيسية.

معلومات أخرى
إن مجلس اﻹدارة واﻹدارة هم المسؤولين عن المعلومات اﻷخرى والتي تتكون من تقرير مجلس اﻹدارة والذي حصلنا عليه
قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات .إن المعلومات اﻷخرى ﻻ تتضمن البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية ﻻ يغطي المعلومات اﻷخرى ،ونحن ﻻ نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو اﻹستنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا حول البيانات المالية ،فإن مسؤوليتنا أن نقوم بقراءة المعلومات اﻷخرى ،ومن خﻼل ذلك نقوم بتقدير فيما
إذا كانت المعلومات اﻷخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال
التدقيق ،أو يتضح أنها تتضمن أخطا ًء مادية.

- ٦تقرير مدقق الحسابات المستقل
لمساهمي شركة الﻼينس للتأمين ش .م .ع) .تتمة(

معلومات أخرى )تتمة(
بنا ًء على اﻷعمال التي تم تنفيذها على المعلومات اﻷخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،إذا ما
إستنتجنا بأن هناك أخطاء جوهرية في المعلومات اﻷخرى ،فإننا مطالبون باﻹبﻼغ عن تلك الحقيقة .هذا وليس لدينا أي
شيء لﻺبﻼغ عنه بهذا الخصوص.

مسؤوليات اﻻدارة والمكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية
إن اﻻدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية
وتجهيزها طبقا ً لعقد التأسيس ،وطبقا ً لﻸحكام السارية للقانون اﻻتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة رقم ) (٢لسنة ٢٠١٥
والقانون اﻻتحادي لدولة اﻻمارات العربية المتحدة رقم ) (٦لسنة  ،٢٠٠٧وعن تلك الرقابة الداخلية التي تحددها اﻹدارة
أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية ،فإن اﻻدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على اﻻستمرار كمنشأة مستمرة ،واﻻفصاح حيثما
كان مناسبًا ،عن اﻷمور المتعلقة باﻻستمراريـــة واعتماد مبــــدأ اﻻستمراريـــــة المحاسبي ،ما لم تنوي اﻻدارة تصفية
الشركة أو وقف عملياتها ،أو ﻻ يوجد لديها بديل واقعي اﻻ القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولين عن اﻻشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خاليةً بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا .ان التأكيد المعقول هو مستوى
عا ٍل من التأكيد ،وﻻ يضمن أن عملية التدقيق التي ت ّمت وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائما ً أي خطأ جوهري
في حال وجوده .وقد تنشأ اﻻخطاء عن اﻻحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمج ّمع فيما إذا كان من
المتوقع أن تؤثر على القرارات اﻹقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين بنا ًء على هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة
التدقيق .كما نقوم أيضاً:
 بتحديد وتقييم مخاطر اﻻخطاء الجوهرية في البيانات المالية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،تصميم
والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا.
ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اﻻحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل اﻻحتيال،
التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
 الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي ذا الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

- ٧تقرير مدقق الحسابات المستقل
لمساهمي شركة الﻼينس للتأمين ش .م .ع) .تتمة(

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية )تتمة(
 بتقييم مﻼءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واﻻيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل
اﻹدارة.

 باستنتاج مدى مﻼءمة استخدام اﻻدارة لمبدأ اﻻستمرارية المحاسبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا ً جوهرية حول قدرة الشركة
على اﻻستمرار .في حال اﻻستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين ،يتوجب علينا لفت اﻻنتباه ضمن تقريرنا
إلى اﻹفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية ،أو تعديل رأينا في حال كانت هذه اﻹفصاحات غير كافية.
هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي اﻻحداث
أو الظروف المستقبلية بالشركة إلى توقف الشركة عن اﻷستمرار كمنشأة مستمرة.

 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك اﻹفصاحات ،وفيما إذا كانت
البيانات المالية تظهر العمليات واﻻحداث ذات العﻼقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ﻻ الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما
في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خﻼل تدقيقنا.

كما نقوم أيضا ً بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باﻻستقﻼلية ،والتواصل
معهم بخصوص جميع العﻼقات وغيرها من المسائل التي يحتمل اﻻعتقاد بأنها قد تؤثر على إستقﻼليتنا ،وإجراءات
الحماية ذات الصلة متى كان مناسباً.

من اﻷمور التي تم التواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة ،نقوم بتحديد اﻻمور التي كان لها اﻷثر اﻷكبر في تدقيق
البيانات المالية للسنة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باﻹفصاح عن هذه اﻻمور في تقريرنا حول التدقيق
إﻻ إذا حال القانون أو اﻷنظمة دون اﻻفصاح عنها ،أو عندما نقرر في حاﻻت نادرة للغاية ،ان ﻻ يتم اﻹفصاح عن امر
معين في تقريرنا في حال ترتب على اﻹفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية اﻷخرى
إضافة إلى ذلك ووفقا ً لمتطلبات القانون اﻹتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة رقم ) (٢لسنة  ،٢٠١٥نفيد بما يلي
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر :٢٠٢٠

) (١أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ﻷغراض تدقيقنا؛

) (٢تم إعداد البيانات المالية ،من جميع جوانبها الجوهرية ،بما يتطابق مع اﻷحكام السارية للقانون اﻻتحادي لدولة
اﻹمارات العربية المتحدة رقم ) (٢لسنة ٢٠١٥؛

) (٣أن الشركة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛

) (٤أن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اﻹدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للشركة؛

) (٥كما هو مبين في إيضاح رقم  ٨حول البيانات المالية ،أن الشركة قد قامت باﻹستثمار في أسهم كما في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠؛

) (٦أن اﻹيضاح رقم  ٢٦حول البيانات المالية يظهر أهم ُمعامﻼت وأرصدة اﻷطراف ذات العﻼقة واﻷحكام التي
قد تم بموجبها إبرام تلك ال ُمعامﻼت؛

- ٨تقرير مدقق الحسابات المستقل
لمساهمي شركة الﻼينس للتأمين ش .م .ع) .تتمة(

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية اﻷخرى )تتمة(
) (٧طبقا ً للمعلومات التي توافرت لنا ،لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اﻹعتقاد بأن الشركة أرتكبت خﻼل السنة المالية
المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠أي مخالفات لﻸحكام السارية للقانون اﻹتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة
رقم ) (٢لسنة  ٢٠١٥أو للنظام اﻷساسي للشركة مما قد يؤثر جوهريا ً على أنشطتها أو مركزها المالي كما
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠؛ و

) (٨يبين اﻹيضاح رقم  ٢٤حول البيانات المالية المساهمات اﻹجتماعية التي قامت بها الشركة خﻼل السنة المنتهية
في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠

عﻼوة على ما سبق ووفقا ً لمتطلبات القانون اﻹتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة رقم ) (٦لسنة  ٢٠٠٧واﻷحكام
المالية ذات الصلة بشركات التأمين نود اﻹفادة بإننا حصلنا على جميع المعلومات والتفسيـرات التي رأيناها ضرورية
ﻷغراض تدقيقنا.
ديلويت آند توش )الشرق اﻷوسط(

تم التوقيع من قبل:
سميـر المدبـك
سجل رقم ٣٨٦
 ٩مارس ٢٠٢١
الشارقة ،اﻹمارات العربية المتحدة
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
إيضاحات
الموجودات
ممتلكات ومعدات
إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات بالتكلفة المطفأة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة
موجودات عقود إعادة التأمين
تكاليف اإلستحواذ المؤجلة
أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدم ًا
ودائع إلزامية
ودائع
النقد وما يعادله
مجموع الموجودات

6
7
1-8
2-8
9
10
11
12
13
14
15

2020
درهــم
4,261,569
200,440,000
335,622,610
5,175,180
48,458,780
192,691,454
5,937,160
74,924,855
21,586,863
10,000,000
498,471,334
48,691,929

1,446,261,734

2019
درهــم
5,091,410
205,786,000
236,550,473
4,639,817
49,125,889
133,963,373
3,050,501
59,674,956
16,893,669
10,000,000
567,540,653
77,801,820

1,370,118,561

حقوق المساهمين والمطلوبات

رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
إحتياطي إعادة تأمين
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
أرباح مستبقاه
مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة

مطلوبات التأمين
مطلوبات التأمين
أقساط تأمين مقبوضة مقدم ًا
إيرادات عموالت مؤجلة

16
1-17
2-17
3-17
4-17

100,000,000
89,549,184
79,959,984
222,000,000
869,651

100,000,000
85,335,163
75,745,963
217,000,000
--

)(5,588,386
40,108,173

)(6,123,749
43,414,150

526,898,606

515,371,527

18
19

4,984,443
83,226,463
88,210,906

5,242,910
60,353,103
65,596,013

20

74,436,991
9,198,901
4,707,241
88,343,133

63,661,777
9,991,587
3,156,043
76,809,407

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية.
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
بيان الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إجمالي أقساط التأمين
حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين
صافي أقساط التأمين
صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة/إحتياطي المخاطر
السارية
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت مقبوضة
عموالت مدفوعة
الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة /إيرادات عموالت –
بالصافي
إجمالي إيرادات التأمين
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة إعادة التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل
الخسارة
صافي المطالبات المدفوعة

الحركة على إحتياطي المطالبات تحت التسوية ،إحتياطي مطالبات
متكبدة وغير مبلغ عنها وإحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير
موزعة
أرباح وإلغاء وثائق تأمين على الحياة
النقص في اإلحتياطيات الحسابية
صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح التأمين

إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات إستثمارات في ممتلكات – بالصافي
أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
إيرادات أخرى
إجمالي اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
مكافآت وخصومات (صافي من إعادة التأمين)
مصاريف تشغيلية أخرى

إيضاحات

2020
درهــم

2019
درهــم

27
27

323,267,756
)(173,930,148
149,337,608

284,546,690
)(139,495,157
145,051,533

)(11,183,621
138,153,987
15,856,373
)(18,503,114

2,316,688
147,368,221
11,459,239
)(15,331,737

1,335,461
136,842,707

)(185,296
143,310,427

28

)(41,116,877

)(69,343,644

28

19,517,804
)(21,599,073

42,699,092
)(26,644,552

2-10

21
22
23
24

الربح للسنة
الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد

25

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية.

)(1,228,723
)(95,855,848
40,672,950
)(78,010,694

931,908
)(82,528,623
10,860,513
)(97,380,754

58,832,013

45,929,673

39,853,903
6,390,828
398,442
1,581,655
107,056,841
)(28,881,262
)(1,432,333
)(32,233,421
)(2,369,619

41,326,915
18,123,685
328,533
2,013,471
107,722,277
)(28,005,806
)(1,203,394
)(26,383,347
)(2,880,263

42,140,206

49,249,467

42,14

49,25
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
درهــم

الربح للسنة

42,140,206

2019
درهــم
49,249,467

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر
صافي أرباح غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل

535,363

142,764

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

535,363

142,764

إجمالي الدخل الشامل للسنة

42,675,569

49,392,231

الشامل األخرى

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية.
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة

رأس المال
درهــم
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

100,000,000

إحتياطي قانوني
درهــم
80,410,216

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

المحول إلى إحتياطي نظامي

--

--

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

--

المحول إلى إحتياطي عام

المحول إلى إحتياطي قانوني

توزيعات ارباح مدفوعة (إيضاح )33
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

---100,000,000

-4,924,947
--85,335,163

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

المحول إلى إحتياطي نظامي

--

--

المحول إلى إحتياطي إعادة تأمين

--

توزيعات ارباح مدفوعة (إيضاح )33

--

المحول إلى إحتياطي عام

المحول إلى إحتياطي قانوني
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

---100,000,000

-4,214,021
---89,549,184

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية.

إحتياطي نظامي
درهــم
70,821,016
---

4,924,947
---75,745,963
---

4,214,021
----79,959,984

إحتياطي عام
درهــم
210,000,000
--

7,000,000
----217,000,000
--

5,000,000
-----222,000,000

إحتياطي إعادة
تأمين
درهــم

إلستثمارات بالقيمة

العادلة من خالل بنود
الدخل الشامل األخرى
درهــم

أرباح مستبقاه
درهــم

المجمـــوع
درهــم

--

)(6,266,513

42,390,560

497,355,279

--

142,764

49,249,467

49,392,231

-----

-----

)(7,000,000
)(4,924,947
)(4,924,947

----

)(1,375,983

)(1,375,983

)(30,000,000

)(30,000,000

--

)(6,123,749

43,414,150

515,371,527

--

535,363

42,140,206

42,675,569

--

----

--

----

869,651

--

--

--

--

869,651

-)(5,588,386

)(5,000,000
)(4,214,021
)(4,214,021
)(869,651

-----

)(1,148,490

)(1,148,490

)(30,000,000

)(30,000,000

40,108,173

526,898,606
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
الربح للسنة
تعديالت :

2020
درهــم

2019
درهــم

42,140,206

49,249,467

946,145
5,346,000
)(11,736,828
472,489
1,805,745

1,049,481
)(4,536,000
)(13,587,685
817,990
274,833

)(356,907
)(3,428,868
)(16,453,714
)(19,614,414

)(356,907
)(3,496,466
)(12,249,285
)(25,224,257

1,432,333

1,203,394

552,187
)(15,607,406
)(58,728,081

)(6,855,435
)(7,534,107
)(6,067,239

30,467,475
32,977,164
)(2,886,659
1,551,198

()8,041,870
23,986,148
)(93,621
278,917

)(11,674,122

)(4,327,207

مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

)(730,956

)(529,261

صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية

)(12,405,078

)(4,856,468

إستهالك ممتلكات ومعدات
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات في ممتلكات
إيرادات إستثمارات في ممتلكات  -صافي
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
إطفاء رسوم وعالوات وخصومات إستثمارات
إيرادات
إيرادات
إيرادات
إيرادات

توزيعات أرباح
فوائد من قروض مضمونة مقابل وثائق تأمين على الحياة
فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
فوائد من الودائع

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

التدفقات النقدية قبل الحركة في راس المال العامل
الزيادة في ذمم تأمين ،ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

الزيادة(/النقص) في االحتياطيات الفنية
الزيادة في ذمم دائنة ،مطلوبات عقود التأمين وأقساط تأمين مقبوضة مقدم ًا
الزيادة في تكاليف إستحواذ مؤجلة
الزيادة في إيرادات عموالت مؤجلة
النقد المستخدم في العمليات

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية.
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
بيان التدفقات النقدية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
درهــم
التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
ودائع ُمسيلة خالل السنة
إيرادات مقبوضة على الودائع

2019
درهــم

60,131,351
28,253,951

91,936,638
29,755,909

شراء ممتلكات ومعدات
شراء إستثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

)(116,304
)(101,081,228

)(430,036
)(58,741,495

صافي النقد الناتج من العمليات االستثمارية

13,295,187

86,395,696

إيرادات مقبوضة من إستثمارات في ممتلكات
إيرادات مقبوضة من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
صافي النقص في قروض مضمونة مقابل وثائق تأمين على الحياة

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

توزيعات أرباح مدفوعة

8,721,412
12,933,121
356,907
4,095,977

12,700,043
10,499,726
356,907
318,004

()30,000,000

()30,000,000

صافي النقد المستخدم في العمليات التمويلية

()30,000,000

()30,000,000

صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما يعادله

)(29,109,891

51,539,228

النقد وما يعادله في بداية السنة

77,801,820

26,262,592

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )15

48,691,929

77,801,820

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية.
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -1معلومات قطاعية

ألغراض إدارية ،تم تنظيم الشركة في قطاعين من األعمال ،قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات (التأمين العام)
وعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال (التأمين على الحياة) .إن قطاع التأمين العام يشمل تأمين السيارات ،التأمين
البحري ،تأمين الحريق ،التأمين الهندسي ،التأمين الصحي والحوادث العامة .إن قطاع التأمين على الحياة يشمل فقط التأمين
على الحياة طويل األجل والتأمين على الحياة الجماعي .هذه القطاعات هي األساس الذي بموجبه تقوم الشركة بإعداد تقارير
المعلومات القطاعية .تم إظهار التحليل القطاعي على النحو التالي:
 1-1المعلومات اإلضافية لبيان المركز المالي لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال
2020
درهــم

2019
درهــم

الموجودات
ممتلكات ومعدات
إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات بالتكلفة المطفأة
قروض مضمونة مقابل وثائق تأمين على الحياة
موجودات عقود إعادة التأمين
تكاليف إستحواذ مؤجلة
أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
ودائع إلزامية
ودائع
النقد وما يعادله
رصيد األقسام الداخلية

2,400,080
123,595,000
245,775,581
48,458,780
2,492,524
198,033
477,780
10,892,996
2,000,000
260,331,785
14,690,701
122,794,303

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
إحتياطي إعادة تأمين
أرباح مستبقاه

50,000,000
42,942,387
38,147,787
107,552,461
23,780
18,998,514

50,000,000
40,679,006
35,884,406
104,794,961
-20,834,613

2,254,298
12,743,566
14,997,864

2,541,683
10,781,085
13,322,768

37,283,112
9,198,901
2,279
46,484,292

23,609,499
9,991,587
4,239
33,605,325

مجموع الموجودات

مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة

مطلوبات التأمين
مطلوبات التأمين
أقساط تأمين مقبوضة مقدم ًا
إيرادات عموالت مؤجلة

834,107,563

257,664,929

3,024,440
123,338,174
171,617,613
49,125,889
2,670,429
76,826
129,906
6,644,486
2,000,000
314,114,081
49,333,795
132,284,229
854,359,868

252,192,986
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -1معلومات قطاعية (تتمة)
 1-1المعلومات اإلضافية لبيان المركز المالي لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال (تتمة)
مطلوبات عقود التأمين  -المخصصات الفنية
إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية
إحتياطي حسابي
مجموع مطلوبات عقود التأمين
مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

2020
درهــم

1,625,502
2,240,882
1,236,511
23,161
277,064
509,557,358
514,960,478
576,442,634
834,107,563

2019
درهــم
1,008,352
3,211,513
761,922
26,694
-550,230,308
555,238,789
602,166,882
854,359,868
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -1معلومات قطاعية (تتمة)
 2-1المعلومات اإلضافية لبيان الربح أو الخسارة لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال
2020
درهــم
إجمالي أقساط التأمين

حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين
صافي أقساط التأمين

صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة/إحتياطي المخاطر السارية
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت مقبوضة
عموالت مدفوعة

الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة /إيرادات عموالت – بالصافي

إجمالي إيرادات التأمين

إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة إعادة التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل الخسارة
صافي المطالبات المدفوعة

الحركة على إحتياطي مطالبات تحت التسوية ،إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ
عنها وإحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

2019
درهــم

104,808,317
)(4,755,922

110,399,993
)(4,386,198

100,052,395
)(572,767

106,013,795
90,139

99,479,628
913,201
)(8,412,965
123,167
92,103,031

106,103,934
1,206,966
)(9,635,698
1,646
97,676,848

)(3,502,113
1,404,181

)(6,185,377
3,044,913

)(2,097,932

)(3,140,464

النقص في اإلحتياطيات الحسابية
صافي المطالبات المتكبدة

223
)(95,855,848
40,672,950

318,661
)(82,528,623
10,860,513

)(57,280,607

)(74,489,913

صافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات إستثمارات في ممتلكات – بالصافي
أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
إيرادات أخرى

34,822,424
26,442,506
5,497,951
223,026
86,128
67,072,035

23,186,935
27,536,923
12,838,558
254,901
174,042
63,991,359

مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
مكافآت وخصومات (صافي من إعادة التأمين)
مصاريف تشغيلية أخرى

)(11,529,592
)(319,761
)(32,233,421
)(355,456

)(11,459,711
)(621,399
)(26,383,347
)(399,250

الربح للسنة

22,633,805

25,127,652

أرباح وإلغاء وثائق تأمين على الحياة

إجمالي اإليرادات
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -1معلومات قطاعية (تتمة)
 3-1المعلومات اإلضافية لبيان المركز المالي لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات
الموجودات
ممتلكات ومعدات
إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات بالتكلفة المطفأة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
موجودات عقود إعادة التأمين
تكاليف إستحواذ مؤجلة
أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
ودائع إلزامية
ودائع
النقد وما يعادله
مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
إحتياطي إعادة تأمين
الخسائر المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى
أرباح مستبقاه
مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة
رصيد األقسام الداخلية
مطلوبات التأمين
مطلوبات التأمين
إيرادات عموالت مؤجلة

2020
درهــم

1,861,489
76,845,000
89,847,029
5,175,180
190,198,930
5,739,127
74,447,075
10,693,867
8,000,000
238,139,549
34,001,228
734,948,474

2019
درهــم
2,066,970
82,447,826
64,932,860
4,639,817
131,292,944
2,973,675
59,545,050
10,249,183
8,000,000
253,426,572
28,468,025
648,042,922

50,000,000
46,606,797
41,812,197
114,447,539
845,871

50,000,000
44,656,157
39,861,557
112,205,039
--

)(5,588,386
21,109,659

)(6,123,749
22,579,537

269,233,677

263,178,541

2,730,145
70,482,897
122,794,303
196,007,345

2,701,227
49,572,018
132,284,229
184,557,474

37,153,879
4,704,962

40,052,278
3,151,804

41,858,841

43,204,082
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -1معلومات قطاعية (تتمة)
 3-1المعلومات اإلضافية لبيان المركز المالي لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات (تتمة)
2020
درهــم
مطلوبات عقود التأمين  -المخصصات الفنية
إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

2019
درهــم

إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية

92,772,796
117,518,050
16,385,818
558,025
613,922

72,540,371
72,958,173
11,041,299
478,515
84,467

مجموع مطلوبات عقود التأمين

227,848,611

157,102,825

مجموع المطلوبات

465,714,797

384,864,381

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

734,948,474

648,042,922
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -1معلومات قطاعية (تتمة)
 4-1المعلومات اإلضافية لبيان الربح أو الخسارة لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات
2020
درهــم
إجمالي أقساط التأمين

حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين
صافي أقساط التأمين

صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة /إحتياطي المخاطر السارية
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت مقبوضة
عموالت مدفوعة
الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة /إيرادات عموالت – بالصافي
إجمالي إيرادات التأمين

إجمالي المطالبات المدفوعة

2019
درهــم

218,459,439
)(169,174,226

174,146,697
)(135,108,959

49,285,213
)(10,610,854

39,037,738
2,226,549

38,674,359
14,943,172
)(10,090,149
1,212,294
44,739,676

41,264,287
10,252,273
)(5,696,039
)(186,942
45,633,579

حصة إعادة التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل الخسارة
صافي المطالبات المدفوعة

)(37,614,764
18,113,623

)(63,158,267
39,654,179

)(19,501,141

)(23,504,088

الحركة على إحتياطي مطالبات تحت التسوية  ،إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
وإحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

)(1,228,946

صافي المطالبات المتكبدة

613,247

)(20,730,087

)(22,890,841

صافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات إستثمارات في ممتلكات – بالصافي
أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
إيرادات أخرى

24,009,589
13,411,397
892,877
175,416
1,495,527

22,742,738
13,789,992
5,285,127
73,632
1,839,429

مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

)(17,351,670
)(1,112,572
)(2,014,163

)(16,492,495
)(635,595
)(2,481,013

الربح للسنة

19,506,401

24,121,815

إجمالي اإليرادات

مصاريف تشغيلية أخرى

39,984,806

43,730,918

الالينس للتأمين ش .م .ع.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -2معلومات عامة
شركة الالينس للتأمين ش .م .ع"( .الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في
دبي بتاريخ  1يوليو  1975تحت إسم شركة اإلعتماد والتجارة للتأمين .تم تسجيل الشركة الحقاً في دبي بتاريخ  6يناير 1982
كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب مرسوم أميري .تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في يناير  ،1995وذلك وفقاً
للقانون اإلتحادي رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته) .إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.
إن األنشطة المرخصة للشركة هي إصدار عقود التأمين قصيرة وطويلة األجل .إن عقود التأمين المصدرة تشمل تأمين
الممتلكات ،تأمين السيارات ،تأمين الطيران وتأمين المخاطر البحرية (المعروفة جميعها بإسم التأمين العام) وتأمين حياة فردي
(المشارك وغير المشارك) ،تأمين حياة جماعي ،الحوادث الشخصية ،التأمين الصحي والمنتجات المرتبطة باإلستثمار.
إن عنوان الشركة المسجل هو مركز وربة ،صندوق بريد رقم  ، 5501دبي  -اإلمارات العربية المتحدة.
بتاريخ  27سبتمبر  ،2020تم إصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم  26لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم
 2لسنة  2015بشأن الشركات التجارية ودخلت التعديالت حيز التطبيق في  2يناير  .2021إن الشركة بصدد مراجعة
األحكام ال جديدة وسيتم تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التطبيق.
-3

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة ()IFRSs

1-3

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  2020في هذه البيانات المالية  .إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير
جوهري على المبالغ المدرجة في السنة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية
للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
•
•
•

•
•

تعريف الجوهرية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  " :1عرض البيانات المالية " والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  " 8السياسات المحاسبية ،التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ".
تعريف األعمال  -تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  " 3إندماج األعمال ".
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .تعديالت على مراجع
اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  ،2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،6
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ، 14ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1معيار المحاسبة الدولي
رقم  ، 8معيار المحاسبة الدولي رقم  ،34معيار المحاسبة الدولي رقم  ،37ومعيار المحاسبة الدولي رقم
 ،38تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ،12تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم
 ،19تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ،20تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم
 22والتفسير رقم .32
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  "7األدوات المالية"  " :اإلفصاحات" والمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  " 9األدوات المالية " المتعلقة بإعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة.
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 16عقود اإليجار" الذي يوفر للمستأجرين إعفاء
من تقييم ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط بـ  COVID-19هو تعديل لعقد اإليجار .تاريخ التطبيق هو 1
يونيو .2020

الالينس للتأمين ش .م .ع.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
-3

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة (( )IFRSsتتمة)

المعدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول
 2-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة و ّ
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها
بعد.
• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17عقود التأمين تحديات التطبيق وتلك المتعلقة بتوفير نهج قياس وعرض
أكثر اتسا ًقا لجميع عقود التأمين (يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .)2023
• التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي
رقم  28اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ( )2011بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين
المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة (تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسمى وال يزال التطبيق
مسموحا به) .
ً
• معيار المحاسبة الدولي رقم  :1عرض البيانات المالية  -تعديالت على التصنيفات .يسري للفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير ، 2023مع السماح بالتطبيق المبكر.
• التعديالت المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي رقم  16ورقم  ،37والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3وبعض
التحسينات السنوية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،1والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،9
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  41والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( 16يسري للفترات السنوية التي تبدأ بعد
 1يناير .)2022
• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4المتعلق بالتعديالت بشأن تاريخ انتهاء نهج التأجيل .تاريخ انتهاء
الصالحية الثابت للعفاء المؤقت في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4من تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية  9هو  1يناير .2023
• التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9معيار المحاسبة الدولي رقم  ،39المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  ، 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
المتعلقة بـ " إعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة  -المرحلة  ، 2والتي تتناول القضايا التي قد تؤثر على التقارير المالية
بعد إعادة تشكيل معيار معدل الفائدة  ،بما في ذلك استبداله بمؤشر سعر بديل .التعديالت سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
• التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9التي توضح أنه لغرض إجراء "اختبار  10بالمائة" إللغاء
االعتراف بالمطلوبات المالية في تحديد الرسوم المدفوعة بعد خصم الرسوم المستلمة  ،ال يتضمن المقترض سوى
الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والم قرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض
أو المقرض نيابة عن اآلخر .التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع
السماح بالتطبيق المبكر.
تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير ،التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للشركة عند دخولها حيز التطبيق ،وأن
تطبيق هذه المعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت ،فيما عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17المذكور أدناه،
قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولى.
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17في البيانات المالية للشركة للفترة السنوية التي تبدأ
في  1يناير  .2023قد يكون لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17تأثير جوهري على المبالغ المدرجة
واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة المتعلقة بعقود التأمين .ومع ذلك فأنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم
معقول لتأثير هذا التطبيق إلى حين إتمام مراجعة مفصلة لذلك من قبل الشركة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية .تم تطبيق هذه السياسات بإنتظام على كل
من السنوات المعروضة.
 1-4معايير إعداد البيانات المالية

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSووفقاً لعقد التأسيس وأحكام القانون االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015والقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  6لسنة ،2007
في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
 2-4أسس إعداد البيانات المالية
بناء على مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات المالية واإلستثمارات في ممتلكات
تم إعداد البيانات المالية ً
كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه .إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل
تبادل الموجودات.
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت
منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو كان
مقد اًر بفضل أسلوب تقييم آخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ،تأخذ الشركة بعين االعتبار تلك
العوامل عند تسعير الموجودات أو المطلوبات اذا اخذ المتعاملين في السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير الموجودات أو
المطلوبات في تاريخ القياس .تم تحديد القيمة العادلة ألغ ارض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية على ذلك
األساس ،باستثناء معامالت الدفع على أساس األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،2معامالت
اإليجار ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  17والقياسات التي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة،
مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في المعيار المحاسبي الدولي رقم  2أو مثل قيمة اإلستخدام كما في المعيار المحاسبي الدولي
رقم .36
بناء على مدى
إضافة إلى ذلك ،تُصنف قياسات القيمة العادلة ،ألغراض إعداد التقارير المالية ،إلى المستوى  1أو  2أو ً 3
وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي محددة كما
يـلي:
• المستوى األول :قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات
والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس;
• المستوى الثاني :قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى
األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة; و
• المستوى الثالث :قياسات القيمة العادلة المستقاة من المدخالت غير المالحظة لألصول والمطلوبات.
تقوم الشركة بعرض بيان المركز المالي الخاص بها بشكل عام حسب السيولة ،وذلك بالتفريق بين الجزء المتداول وغير المتداول
إعتماداً على توقعات التحصيل أو السداد خالل  12شه اًر بعد تاريخ بيان المركز المالي (قصير األجل) وأكثر من  12شه اًر
بعد تاريخ بيان المركز المالي (طويل األجل) والمدرجة في اإليضاحات.
إن أهم السياسات المحاسبية المتبعة هي كما يلي:
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 3-4عقود التأمين

 1-3-4التصنيف
تقوم الشركة بإصدار عقود لتحويل مخاطر التأمين أو كأل من مخاطر التأمين والمخاطر المالية.
يتم تصنيف العقود التي تقبل الشركة بموجبها مخاطر التأمين الهامة من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة
على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) من شأنه أن يؤثر
تأثي ار سلبياً على حامل وثيقة التأمين كعقود تأمين .وتكون مخاطر التأمين هامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد
الشركة لتعويضات إضافية هامة نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه.
يمكن أن تقوم عقود التأمين أيضأ بتحويل بعض المخاطر المالية .إن المخاطر المالية هي المخاطر من إمكانية التغيير مستقبالً
في واحدة أو أكثر من أسعار الفائدة المحددة ،سعر األداة المالية ،سعر المنتج ،سعر صرف العملة األجنبية ،مؤشر السعر،
مؤشر األسعار أو المعدالت ،تصنيف اإلئتمان أو بند متغير آخر ،بشرط أنه في حالة المتغيرات غير المالية تكون المتغيرات
غير مرتبطة بطرف من أطراف العقد.
يتم تصييف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين هامة كعقود استثمار .عندما يتم تصنيف العقد كعقد تأمين يظل مصنفاً
كعقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتهاؤها.

 2-3-4اإلعتراف والقياس
بناء على طبيعة المخاطر ،وطول الفترة الزمنية لتغطية مخاطر عقد
يتم تصنيف عقود التأمين إلى قسمين أساسيين وذلك ً
بناء على ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.
التأمين وكذلك ً
تتمثل تلك العقود بعقود تأمينات عامة وتأمين على الحياة.

عقود التأمين العامة

إن إجمالي أقساط التأمين يعكس األعمال التي بدأت خالل السنة وال يتضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلها مع األقساط
أو تم احتسابها بناء عليها .يتم االعتراف بهذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين .يتم اإلعتراف بأقساط
التأمين كإيرادات (أقساط مكتتبة) على مدى فترة غطاء التأمين.
إن الجزء المكتسب من أقساط التأمين يتم اإلعتراف به كإيراد ويتم إظهاره في الربح أو الخسارة قبل خصم العموالت .إن أقساط
التأمين يتم اإلعتراف بها من تاريخ تضمين المخاطر على مدى فترة التعويض ويتم إحتساب أقساط التأمين غير المكتسبة
بإستخدام األساس المبين أدناه:

عقود التأمين على الحياة
فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة – قصيرة األجل ،يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين المذكورة كإيرادات
(أقساط تأمين مكتسبة) على أساس الفترات الزمنية المغطاه .يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خالل عقود تأمين والمتعلقة
بأخطار ال زالت قائمة ك ما بتاريخ بيان المركز المالي ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة .يتم إظهار أقساط التأمين
ضمن األرباح والخسائر قبل خصم العموالت.
فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة – طويلة األجل ،يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين المذكورة كإيرادات
(أقساط تأمين مكتسبة) عندما تصبح مستحقة الدفع من قبل حامل البوليصة .تم إظهار أقساط التأمين قبل طرح العموالت.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 3-4عقود التأمين (تتمة)

عقود التأمين على الحياة (تتمة)
يتم اإلعتراف بإيرادات أقساط التأمين على الحياة عندما يتم الدفع من قبل حامل العقد.
يتم تسجيل اإللتزام الناتج عن الفوائد التعاقدية والتي من المتوقع أن يتم تكبدها في المستقبل عند اإلعتراف بأقساط التأمين.
يعتمد اإللتزام على اإلفتراضات للوفيات ،نفقات الصيانة وإيرادات االستثمارات التي تثبت في وقت إصدار العقد .يتم إدراج
هامش إنحراف سلبي في هذه اإلفتراضات.
عندما يكون التأمين على الحياة لديه قسط واحد أو عدد محدود من أقساط التأمين المستحقة خالل فترة أقل بكثير من الفترة
التي يتم توفير المنافع لها ،فإنه يتم تأجيل الزيادة في األقساط المستحقة على األقساط المقدرة واإلعتراف بها كدخل وفقاً
للنخفاض في خطر التأمين المتبقي من العقد الملزم واألقساط الملزمة وذلك تماشياً مع إنخفاض حجم الفوائد المتوقع دفعها
في المستقبل.
يتم إحتساب اإللتزامات في تاريخ بيان المركز المالي بإستخدام إفتراضات تم تحديدها في بداية العقد.
يتم تسجيل المطالبات والفوائد المستحقة لحاملي العقود كمصروفات عند تكبدها.

إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
تتألف األقساط غير المكتسبة المتضمنة في مطالبات عقد التأمين من النسبة المقدرة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والتي
تتعلق بفترات التأمين بعد تاريخ بيا ن المركز المالي .يتم احتساب احتياطي األقساط غير المكتسبة باستخدام طريقة 1/365
باستثناء الشحن البحري والحوادث العامة .وفقا للوائح المالية الصادرة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
رقم  6لسنة  ،2007يتم االعتراف باحتياطي األقساط غير المكتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة من أقساط التأمين المكتتبة.
فيما يتعلق باحتياطي األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمينات العامة ،فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت مع فترة
المشروع بحيث تصل المخاطر التي تواجهها الشركة إلى  %100بنهاية العقد .من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق
بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تواجهها الشركة على مدى فترة سريان وثيقة التأمين .يأخذ خبير التأمين لدى
الشركة باالعتبار أقساط التأمين غير المكتسبة ألعمال التأمين على حياة األفراد عند احتساب صندوق احتياطي التأمين على
الحياة.

المطالبات
تشتمل المطالبات المتكبدة على التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصات المطالبات
قيد التسوية الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية .وحسبما يكون مناسبا ،يتم خصم التعويضات واالستردادات
المتعلقة بها.
تشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم رصدها وفقأ لتقديرات الشركة للتكلفة النهائية لتسوية كافة المطالبات
المتكبدة وغير المدفوعة كما في تاريخ بيان المركز المالي سواء تلك التي تم اإلبالغ عنها أم لم يتم باإلضافة إلى تكاليف
معالجة المطالبات الداخلية والخارجية التي يتم تخفيضها بقيمة الخردة المقدرة واالستردادات األخرى .يتم تقييم المطالبات قيد
التسوية من خالل مراجعة المطالبات المبلغ عنها بصورة فردية .ال يتم خصم مخصصات المطالبات قيد التسوية .يتم إظهار
التعديالت لمخصصات المطالبات المرصودة في فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيها التعديالت .كما يتم
مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة بصورة منتظمة .ويتم أيضأ رصد مخصص ألي مطالبات متكبدة والتي لم يتم
اإل بالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية ،وذلك استنادا
إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف عكسي وفقأ لمتطلبات القانون.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 3-4عقود التأمين (تتمة)

 2-3-4اإلعتراف والقياس (تتمة)

إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

تم تكوين مخصص إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة ،التي ال يمكن إدراجها ضمن مطالبات معينة ،استنادا إلى
تقديرات اكتوارية تم الحصول عليها من خبير اكتواري مستقل.

إحتياطي المخاطر السارية  /إختبار كفاية اإللتزام
يتم رصد مخصص للعجز في المخاطر السارية الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للمطالبات
والمصروفات المنسوبة للف ترات غير المنتهية لوثائق التأمين السارية في تاريخ بيان المركز المالي عن مخصص األقساط غير
المكتسبة والتزامات المطالبات المسجلة المتعلقة بهذه الوثائق .ويتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استنادا إلى
فئات األنشطة التي يتم إدارتها معا مع األخذ باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي على االستثمارات المحتفظ بها السترداد
األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات.

إعادة التأمين
يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة عن واحد أو
أكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل الشركة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين كعقود إعادة تأمين .بالنسبة
للعقود التي ال تتوافق مع متطلبات ذلك التصنيف يتم إظهارها كموجودات مالية .تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها الشركة
مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين .يتم إعتبار المنـافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة تأمين مبرمة
كموجودات إعادة تأمين.
تقوم الشركة بإعادة التأمين في سياق أعمالها االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرها المحتملة من خالل تنويع المخاطر
التي تتعرض لها .يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل عنها
بصورة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة حيث أن ترتيبات
إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين.
يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقأ لعقود إعادة
التأمين ذات الصلة .يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين ويتم بيانها كمصروفات وفقا لنفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات
أقساط التأمين غير المكتسبة لوث ائق التأمين ذات الصلة .هذا ،ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها
ضمن موجودات إعادة التأمين.
يتم تقييم موجودات إعادة التأمين للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة بشكل دوري .تعتبر موجودات إعادة
التأمين قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال وجود دليل موضوعي ،نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بها ،على أن
الشركة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة لها ويكون لهذا الحدث تأثير على المبالغ التي سوف تستلمها الشركة
من شركات إعادة التأمين يمكن قياسه بصورة موثوقة .يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان
األرباح أو الخسائر في الفترة التي تم تكبدها فيها.
يتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق .يتم إستبعاد أصول وإلتزامات إعادة التأمين
عند إلغاء أو إنتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند تحويل العقد إلى طرف أخر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 3-4عقود التأمين (تتمة)

 2-3-4اإلعتراف والقياس (تتمة)

تكاليف إستحواذ مؤجلة

فيما يتعلق بعقود التأمينا ت العامة ،تمثل موجودات تكلفة االستحواذ المؤجلة النسبة من تكاليف االستحواذ التي تماثل نسبة
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وغير المكتسبة كما في تاريخ بيان المركز المالي  .يتم االعتراف بإيرادات العموالت المتعلقة
بأنشطة التأمين على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة الفعلية للوثيقة باستخدام نفس األساس الموضح في مخاطر
األقساط غير مكتسبة.
يتم رسملة العموالت وتكاليف االستحواذ األخرى والتي تتفاوت من عقد إلى أخر والمرتبطة بضمان الحصول على عقود تأمين
جديدة وتجديد عقود التأمين القائمة كموجودات غير ملموسة .يتم إثبات جميع التكاليف األخرى كمصاريف عند تكبدها.

ذمم تأمين مدينة ودائنة
ت تمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين أدوات مالية يتم إدراجها في ذمم
التأمين المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس ضمن مطلوبات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين.

إحتياطي حسابي

يتم تحديد هذا االحتياطي من قبل اكتواري مستقل لفوائد البوليصة المستقبلية .تشمل االفتراضات االكتوارية هامش لالنحراف
العكسي وتختلف عموما حسب نوع البوليصة وسنة االصدار ومدة البوليصة  .تستند افتراضات معدالت الوفيات واالنسحاب
على الخبرة .تتاثر التعديالت على رصيد الصندوق من خالل فرض رسوم أو إيرادات .يتم معالجة بعض الفوائد وتسجيلها في
هذا االحتياطي.

مطلوبات مرتبطة بالوحدات

بالنسبة للوثائق المرتبطة بالوحدات ،تكون المطلوبات مساوية لقيمة الحساب المستحق للبوليصة .قيمة الحساب المستحق
للبوليصة يتمثل في عدد الوحدات المرتبطة بتلك البوليصة مضروباً في سعر العرض لتلك الوحدات.

مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
إن مطلوبات عقود التأمين المتعلقة بالمطالبات غير المسددة يتم إثباتها لجميع المطالبات المبلغ عنها للشركة والتي لم يتم
سدادها كما بتاريخ بيان المركز المالي إضافة إلى المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها وأموال التأمين على الحياة .يستند
مخصص المطالبات الواجبة السداد على التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ بيان المركز
المالي ،وذلك بعد خصم القيمة المتوقعة للحطام والمبالغ المتوقع إستردادها .قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لبعض
أنواع المطالبات ،لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ بيان المركز المالي .ال يتم خصم
قيمة اإللتزام فيما يتعلق بالقيمة الزمنية لألموال .ال يتم إثبات أي مخصص إلحتياطيات تسويات أو كوارث .يتم إلغاء اإلعتراف
باإللتزام عند إنتهائه ،تنفيذه أو الغاؤة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 3-4عقود التأمين (تتمة)
 2-3-4اإلعتراف والقياس (تتمة)
مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين (تتمة)
إن حصة شركات إعادة التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية أعاله ،والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها واألقساط
غير المكتسبة ،يتم تصنيفها كموجودات عقد إعادة التأمين في البيانات المالية.

تعويضات الحطام والتنازل
يتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس اإللتزام لمقابلة اإلدعاءات.

 4-4اإليرادات (بخالف إيرادات التأمين)
اإليرادات (بخالف إيرادات التأمين) تتضمن ما يلي:

إيرادات الرسوم والعموالت
تقوم الشركة باالعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة أو المستحقة التي ال تتطلب من الشركة تقديم خدمات أخرى كإيرادات في
التاريخ الفعلي لبدء وثائق التأمين ذات الصلة أو في تواريخ تجديدها.

إيرادات التوزيعات
يتم تحقق إيرادات التوزيعات من اإلستثمارات عندما ينشأ حق للشركة بإستالم دفعات عن توزيعات األرباح.

إيرادات الفوائد

تتحقق إيرادات الفوائد من الموجودات المالية عندما يكون من المتوقع أن تصب المنافع اإلقتصادية لمصلحة الشركة وإمكانية
قياس مبلغ اإليرادات بشكل يعتمد عليه .يتم إحتساب إيرادات الفوائد المستحقة على أساس الفترات الزمنية والمبالغ األصلية
ومعدل سعر الفائدة المكتسب .يتمثل سعر الفائدة في معدل سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
خالل العمر المتوقع لألصل المالي بهدف الوصول إلى صافي القيمة الدفترية لذلك األصل المالي عند اإلعتراف المبدئي.

إيرادات اإليجارات
يتم إحتساب إيرادات اإليجارات من اإلستثمارات في الممتلكات المؤجرة بعقود إيجار تشغيلية بطريقة القسط الثابت وعلى أساس
مدة تلك العقود.
 5-4المصاريف العمومية واإلدارية
إن المصاريف المباشرة يتم تحميلها لحسابات اإليرادات لألقسام ذات العالقة .يتم توزيع المصاريف غير المباشرة ويتم تحميلها
لحسابات إيرادات األقسام على أساس إجمالي أقساط التأمين لكل قسم .يتم تحويل المصاريف اإلدارية األخرى في األرباح
والخسائر كمصاريف عمومية وإدارية غير موزعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 6-4اإليجـار

الشركة كمستأجر
بالنسبة لعقود اإليجار ،تقوم الشركة باالعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على
مدى فترة عقد اإليجار إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع
شهر أو أقل).
عرف بأنها عقود إيجار مدتها ً 12ا
االقتصادية من األصول المؤجرة كعقود إيجار قصيرة األجل (تُ ّ
 7-4العمالت األجنبية
تظهر البيانات المالية للشركة بالعملة المسـتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس الشركة فيها نشاطها (العملة المتداولة).
ألغراض البيانات المالية فإنه تم عرض نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي بالدرهم اإلماراتي والذي يعتبر العملة المستخدمة
في الشركة وعملة عرض البيانات المالية.
عند إعداد البيانات المالية للشركة ،يتم تسجيل الم عامالت بالعمالت بخالف العملة المستخدمة في الشركة (العملة األجنبية)
على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت .بتاريخ كل بيان مركز مالي ،يتم إعادة تحويل البنود المالية المدرجة
بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ .يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية
والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها .ال يتم إعادة تحويل البنود غير
المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها طبقاً للتكلفة التاريخية.

يتم اإلعتراف بفروقات أسعار الصرف في األرباح أو الخسائر في السنة التي تنشأ فيها.
 8-4منافع الموظفين

اإلجازات السنوية وتذاكر السفر

بناء على مدة الخدمات
يتم عمل إستحقاق لللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر ً
المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة .

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم أيضاً عمل مخصص إضافي بكافة مبالغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية
المتحدة وفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك على أساس فترات خدمتهم والراتب األساسي الذي يتقاضاه
كما بتاريخ بيان المركز المالي.

خطة المساهمات المحددة

تقوم الشركة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون
العمل اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )7لعام  ،1999وبموجبه تقوم الشركة بالمساهمة بما نسبته  %12.5من
إجمالي مبلغ " الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة " عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة .يساهم موظفي
الشركة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك الحكومة بنسبة  %5و  %2.5على التوالي من مبلغ "الرواتب الخاضعة
لحساب المساهمة" .إن إلتزام الشركة الوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين االجتماعي هو القيام بتحويل المساهمات
المحددة فقط .ويتم إدراج تلك المساهمة في األرباح والخسائر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 9-4الممتلكات والمعدات
ال يتم إستهالك األرض ويتم إدراجها بالتكلفة .
تظهر األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصاً أية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة .وكما هو الحال مع جميع
األصول األخرى فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما تكون جاهزة للستخدام في الغرض المعدة له.
تظهر الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم وأية خسائر إنخفاض في القيمة.
يتم إحتساب اإلستهالك لمقابلة اإلندثار في تكلفة األصول الثابتة بطريقة القسط الثابت مبنياً على مدة الخدمة الفعلية المتوقعة
لألصل .يتم في نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة الفعلية لألصل ،القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر
إبتداء من الفترة المالية التي تم فيها التغيير في الفترات المالية المستقبلية.
أي تغيير في تلك التقديرات
ً

يتم إلغاء اإلعتراف بالممتلكات والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود أي فوائد إقتصادية في المستقبل
نتيجة اإلستمرار في إستخدام هذا األصل .يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة عوائد البيع
مع القيم الدفترية ويتم اإلعتراف بهذا الربح في بيان الدخل.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة والمستخدمة إلحتساب إستهالك األصول هي  4سنوات بإستثناء المباني الذي يبلغ عمرها اإلنتاجي
 10سنوات.
 10-4اإلستثمارات في ممتلكات
تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات التي يتم االحتفاظ بها إما للحصول على عائدات ايجارية أو لزيادة قيمة رأس
المال أو لكال األمرين وليست لغ رض البيع في سياق األعمال االعتيادية ،أو استخدامها في تقدم خدمات أو ألغراض إدارية.
يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تغير
يط أر عليها ضمن بيان األرباح أو الخسائر.
تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي تم إجراؤه من قبل شركتي تقييم مستقلتان ومعتمدتان ولديهما مؤهالت
مهنية مناسبة وخبرة سابقة في تقييم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارات االستثمارية الخاضعة للتقييم.
يتم شطب اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد يتوقع منها
أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا إقتصادية مستقبلية متوقعة من إستبعادها.
يتم اإلعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في األرباح أو الخسائر للفترة التي
تم خاللها السحب أو اإلستبعاد.
 11-4إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة
تقوم الشركة بتاريخ كل بيان مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل
على وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات ،وفي حالة وجود ذلك المؤشر ،فانه يتم تقدير القيمة القابلة للسترداد
للموجودات وذلك بهدف تح ديد مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة (إن وجدت) .وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة
للسترداد لألصل فردياً تقوم الشركة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل .عند وجود أسس معقولة
للتوزيع ،فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها على أصغر مجموعة
بناء على أسس معقولة يمكن تحديدها .
من وحدات توليد النقد ً
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إن القيمة القابلة للسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ،مطروحا منها تكلفة البيع ،والقيمة قيد اإلستخدام .عند
تقدير القيمة قيد اإلستخدام ،فإن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها الحالية بإستخدام سعر خصم
يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للتدفقات النقدية والمخاطر المتعلقة باألصل والتي يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية
المستقبلية لها.
أما إذا كانت القيمة القابلة للسترداد المقدرة لألصل (وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم خفض القيمة الدفترية
لألصل (وحدة توليد النقد) إلى القيمة التي يمكن إ ستردادها  .إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مباشرة على األرباح أو الخسائر
إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة تعامل كإنخفاض في إعادة التقييم .
في حال تم الحقاً إسترداد خسارة إنخفاض القيمة  ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) إلى إن تصل للقيمة
المقدرة التي يمكن إستردادها على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل
(وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة .إن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة تدرج في األرباح أو الخسائر إال إذا كان
األصل قد تم إعادة تقييمه  ،وفي هذه الحالة فإن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم .
 12-4المخصصات
يتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية (قانونية أو إجبارية) كنتيجة ألحداث سابقة  ،والتي قد تتطلب إلتزاماً على الشركة
بتسديدها ،والتي يمكن تقديرها بطريقة موثوقة لسداد مبلغ اإللتزام.
يتم قياس المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروف المطلوب لمقابلة اإللتزام كما بتاريخ بيان المركز المالي مأخوذاً في
عين اإلعتبار أي مخاطر ناتجة من عدم تقدير قيمة المخصص بشكل جيد .إن تحديد قيمة المخصص يتم بتقدير التدفق
النقدي الخارجي ألي منافع إقتصادية يتم إستخدامها لتسديد تلك اإللتزامات الحالية ،وهي تمثل القيمة الحالية لذلك التدفق
النقدي.
عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث ،يتم تسجيل المبالغ المدينة
كأصل إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.
 13-4األدوات المالية
تقوم الشركة مبدئياً باإلعتراف بذمم التأمين المدينة وذمم التأمين الدائنة في التاريخ الذي تنشاً فيه .يتم االعتراف مبدئيا بكافة
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر) في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية.
يتم مبدئياً قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة باإلضافة إلى ،عدا البنود بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر ،تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتها أو إصدارها.
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الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم في البداية تصنيف الموجود المالي وفقا لقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.
يكون الموجود المالي مؤهال للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين:
• أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية؛ و
• أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألدوات في تواريخ محددة تدفقات نقدية ممثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على
المبلغ األصلي قيد التسوية.
في حالة عدم تحقق هذين الشرطين ،يتم قياس الموجود المالي بالقيمة العادلة.

تقوم الشركة بتقييم نموذج األعمال على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللها إدارة األعمال
وتقديم المعلومات إلى األدارة.
لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية ،تأخذ الشركة باعتدارها ما يلي:
•
•
•
•
•
•

سياسات وأهداف األدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق هذه السياسات؛
كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛
مدى تركيز استراتيجية اإلدارة على الحصول على إيرادات الفائدة التعاقدية؛
مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة؛
سبب بيع أي أصل؛
وهل الموجودات التي يتم بيعها يدم االحتفاظ بها لف ترة ممتدة بناء على استحقاقها التعاقدي أم يتم بيعها بعد فترة قصيرة
من االستحواذ عليتها أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقها.

يتم اإلعتراف بذمم التأمين المدينة وأخرى
مبدئيا بالقيمة العادلة مضا ًفا إليها أي تكاليف معامالت مباشرة .الحقاً للعتراف
ً
المبدئي ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
يتم قياس اإلستثمارات بأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بشكل مبدئي بالقيمة العادلة
باإلضافة إلى تكاليف المعامالت .ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في
القيمة العادلة والمعترف بها في بنود الدخل الشامل األخرى ومراكمتها في إحتياطي التغيرات في القيمة العادلة .ال يتم إعادة
تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة عند إستبعاد اإلستثمارات إلى األرباح أو الخسائر ،ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح
المستبقاه.
يتم اإلعتراف بأرباح التوزيعات عن هذه اإلستثمارات المالية ضمن األرباح أو الخسائر عندما تحصل الشركة على حق إستالم
توزيعات األرباح ،ما لم تمثل أرباح التوزيعات بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم اإلعتراف بصافي األرباح أو
الخسائر األخرى في بنود الدخل الشامل األخرى وال يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر .
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أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
تقوم الشركة عند االعتراف المبدئي بأي من الموجودات المالية بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا تشكل
جزًءا من نموذج أعمال قائم أو أنها تعبر عن بداية نموذج أعمال جديد .وتعيد الشركة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة مالية
لتحديد ما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة .ولم تُحدد الشركة في الفترة المالية الحالية والسابقة أي تغيير
في نماذج أعمالها.
يتم قياس أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج عمل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية ولديها تدفقات نقدية تعاقدية ال
تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ الرئيسي المستحق بالتكلفة المطفأة.
مطروحا منه دفعات
التكلفة المطفأة لألصل المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس األصل المالي عند االعتراف المبدئي
ً
األصل ،باإلضافة إلى االستهالك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين هذا المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق ،
والمعدل بأي مخصص للخسارة .إن إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التعديل ألي
مخصص خسائر.
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة إلى انخفاض القيمة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في:
( )1موجودات تتضمن تدفقات نقدية تعاقدية و ليست مدفوعات للمبلغ األصلي أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم؛ أو/و
ظا بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو للتحصيل والبيع؛ أو
( )2موجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال وليس محتف ً
( )3موجودات ُمحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام خيار القيمة العادلة.
تُقاس تلك الموجودات بالقيمة العادلة مع تسجيل أية أرباح  /خسائر ناتجة من إعادة القياس المعترف به في األرباح أو الخسائر.

النقد وما يعادله

يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع الثابتة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من
تاريخ االستحواذ وتخضع لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في قيمها العادلة ،وتستخدم من قبل الشركة في إدارة التزاماتها
قصيرة األجل.
يتم إدراج النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

التصنيف كدين أو أداة ملكية

يتم تصنيف الديون وأدوات الملكية المصدرة بواسطة الشركة كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقاً ألسس وجوهر الترتيبات
التعاقديـة.

أدوات الملكية

يتم تصييف األسهم العادية لدى الشركة كحقوق ملكية .يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلى إصدار
أسهم عادية كاقتطاع من حقوق الملكية.
أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها .أدوات حقوق المساهمين
المصدرة من قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار المباشرة.
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المطلوبات المالية

يتم تصنيف مطلوبات التأمين ،ذمم التأمين الدائنة "كمطلوبات مالية أخرى" ويتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ،مطروحاً
منها مصاريف المعامالت .يتم قياس المطلوبات المالية األخرى (فيما عدا إيرادات العموالت المؤجلة) بالتكلفة المطفأة بإستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد وفقاً ألسعار الفائدة الفعلية السائدة ما عدا الذمم الدائنة قصيرة
األجل حيث أن الفائدة المتعلقة بها تعتبر غير جوهرية.
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترات
بناء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع
المرتبطة بها .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم ً
للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسباً إلى صافي القيمة الدفترية بتاريخ اإلعتراف المبدئي.

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

تقوم الشركة باإلعتراف بمخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على اإلستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة
المطفأة ،الودائع واألرصدة لدى البنوك وذمم تأمين مدينة وأخرى والقروض المضمونة مقابل وثائق تأمين على الحياة .يتم
تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في كل بيان مركز مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي
باألداة المالية المعنية.

تقوم الشركة باإلعتراف بالخسارة اإلئتمانية المتوقعة (خسائر االئتمان المتوقعة) لذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين على
بناء على الخبرة
مدى عمر الذمة .يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه الموجودات باستخدام مصفوفة المخصص ً
السابقة للشركة المتعلقة بخسائر اإلئتمان ،والمعدلة وفقاً للعوامل الخاصة بالعميل والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي
يعمل به المدينون وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ بيان المركز المالي ،متضمناً القيمة الزمنية
للنقود كما ُيقتضى.
إن خسائر اإلئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية .حيث يتم قياسها على أنها القيمة الحالية لجميع
المتحصالت الناقصة (الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها).
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة مساوية ل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء
األدوات المالية التال ية التي يتم قياس مخصصات الخسائر المتعلقة بها على أنها خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا:
• سندات الدين االستثمارية التي تنطوي على مخاطر منخفضة كما في تاريخ بيان المركز المالي ،و
• األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطر االئتمان المتعلقة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها.
تعتبر الشركة أن سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان التي ينطوي عليها هذا
السند معادل للتعريف المعروف عالمياً " الدرجة االستثمارية".
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت التعثر ألداة مالية
المحتمل حدوثها خالل  12شهر بعد تاريخ بيان المركز المالي .تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية
في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 13-4األدوات المالية (تتمة)
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (تتمة)

أهم
▪
▪
▪

المدخالت التي تدخل في قياس الخسارة االئتمانية تتمثل في المتغيرات التالية:
احتمالية التعثر؛
الخسارة عند التعثر؛
التعرض عند التعثر.

يتم عادة اشتقاق هذه المعايير من النماذج اإلحصائية المعدة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى ،ويتم تعديلها لبيان المعلومات
المستقبلية.
قامت الشركة بتطبيق منهج مبسط على ذمم التأمين المدينة وأخرى .في حالة الموجودات المالية التي تم تطبيق منهجية مبسطة
لها ،يدم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:
احتمالية التعثر  -تمثل تقدير احتمالية التعثر على مدى فترة زمنية معينة.
الخسارة المحتملة عند التعثر  -يتمثل في تقدير الخسارة المتوقعة على حدوث حالة تعثر في وقت معين .يستند التعرض عند
التعثر إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقرض يتوقع الحصول عليها ،بما في
ذلك التدفقات النقدية من مصادرة الضمان .يتم عادة التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض عند التعثر.
التعرض عند التعثر  -يتمثل في تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع األخذ بعين االعتبارالتغيرات المتوقعة في التعرض
بعد تاريخ بيان المركز المالي.

المعلومات المستقبلية
إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأخذ في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الحالية باإلضافة إلى
تنبؤات معقولة ومدعمة بأدلة عن األحداث المستقبلية والظروف االقتصادية .إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية يتطلب
أحكام جوهرية.

عوامل االقتصاد الكلي
تعتمد الشركة في نماذجها على معلومات مستقبلية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مثل إجمالي الناتج المحلي ومعدل النمو
السنوي إلجمالي الناتج المحلي ومعدالت البطالة ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة وغيرها .إن متغيرات االقتصاد الكلي التي
يتم اخذها بعين االعتبار تتمثل في أسعار برنت ومؤشر أسعار المستهلك واألسهم والتضخم والقروض إلى القطاع الخاص.
إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جميع خصائص السوق في تاريخ
البيانات المالية.

عرض مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:
الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة :كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 14-4إلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي حقوقها التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات
المالية أو عندما تقوم بتحويل الموجودات المالية من خالل معاملة يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة
فعلية أو لم تقم الشركة بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على
الموجودات المالية  .يتم العتراف بأي حصص في الموجودات المالية المحولة المؤهلة إليقاف االعتراف والتي تقوم الشركة
بتسجيلها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة في بيان المركز المالي .عند إيقاف االعتراف باألصل المالي ،يتم
االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء من األصل المحول) والثمن المقبوض
(بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا أي التزام جديد محتمل) ضمن األرباح أو الخسائر.
تقوم الشركة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ إما بكافة مخاطر
وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء كبي ر منها .في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات أو بجزء كبير
منها ،ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.
فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللها باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات األصل المالي أو تحويله وتحتفظ
بالسيطرة عليه ،تواصل الشركة اعترافها بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى تعرضها
لتفيرات في قيمة األصل المحول.
تحتفظ الشركة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات للموجودات المالية المحولة مقابل رسوم .ويتم إلغاء االعتراف
الموجودات المالية عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف .ويتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة
ويتوقف ذلك على ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.
تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو عندما يتم الغاؤها أو انتهاؤها.
 15-4توزيع األرباح
يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح المس ــاهمين كمطلوبات في البيانات المالية للش ــركة في الفترة التي يتم فيها موافقة المس ــاهمين على
توزيعات األرباح.
 16-4المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي ،فقط عندما ،يكون للشركة حق
قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها الرغبة إما في تسويتها على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات
وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
يتم عرض اإلي اردات والمصروفات على أساس صافي فقط عندما تجيز المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذلك ،أو باألرباح
والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة كما هو الحال في النشاط التجاري للشركة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -5اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة كما وارد في إيضاح  4حول البيانات المالية ،تقوم اإلدارة بعمل تقديرات
وافتراضات للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تحديد قيمتها بشكل واضح من مصادر أخرى .إن التقديرات
واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية للدارة وعوامل أخرى تؤخذ في عين االعتبار عند القيام بتلك التقديرات واالفتراضات.
بناء على تلك التقديرات واالفتراضات.
من الممكن أن تختلف القيمة الفعلية للموجودات والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها ً
يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري .حيث يتم إ دراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها
التعديل وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة ،أو على الفترة التي تم فيها التعديل والفترات الالحقة وذلك
في حال أن أثر ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحقة .

 1-5اإلفتراضات المحاسبية الهامة
إن اإلفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات (أنظر  2-5أدناه) والتي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق
السياسات المحاسبية للشركة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية ،تتمثل فيما يلي:

 1-1-5تصنيف اإلستثمارات
تُقرر اإلدارة عند اإلستحواذ على اإلستثمارات بأن يتم تصنيفها إما كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
األخرى أو بالتكلفة المطفأة.
تم تصنيف األدوات المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل والتي تعتبرها اإلدارة استثمارات
إستراتيجية والمحتفظ بها لغير االنتفاع من التغير في قيمتها العادلة أو للمتاجرة.
إن اإلدارة مقتنعة بأن اإلستثمارات في األوراق المالية قد تم تصنيفها بصورة مناسبة.

 2-1-5تصنيف الممتلكات
قامت الشركة في تصنيفها للممتلكات بعدد من األحكام .تلزم هذه األحكام في تحديد أهلية الممتلكات لتصنيفها كاستثمار في
ممتلكات أو كممتلكات ومعدات ،أو كمشاريع قيد اإلنشاء ،أو ممتلكات محتفظ بها للبيع .تقوم اإلدارة بوضع معايير تمكنها من
تطبيق هذه األحكام باستمرار بما يتوافق مع تعريف االستثمار في ممتلكات ،الممتلكات ومعدات ،والمشاريع قيد االنشاء،
والممتلكات المحتفظ بها للبيع .في طور قيامها بهذه األحكام  ،أخذت اإلدارة باالعتبار المعايير واإلرشادات المفصلة الواردة في
المعيار المحاسبي الدولي رقم  -2المخزون ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  -16الممتلكات واآلالت والمعدات ،والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  – 40االستثمارات في ممتلكات ،وذلك فيما يتعلق بغرض استخدام العقار.

 3-1-5تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية علﯽ نتائج اختبار أسعار اإلنتاج واختبار نموذج األعمال .تحدد الشركة نموذج
معا لتحقيق هدف أعمال معين .ويتضمن هذا التقييم
األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية ً
الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها ،والمخاطر التي تؤثر على
أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات .تراقب الشركة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت
األسباب متفقة مع الهدف من األعمال المحتفظ بها .تعتبر الرقابة جزءاً من التقييم المتواصل للشركة حول ما إذا كان نموذج
العمل لتلك الموجودات المالية المحتفظ بها ما زال مالئماً ،وفي حال وجد غير مالئماً ،يتم إعادة النظر فيما إذا كان هناك
ستقبليا في تصنيف تلك الموجودات .ال يوجد حاجة ألي من هذه التغييرات خالل
تغيير م
ًا
تغيير في نموذج العمل وبالتالي
ً
السنوات المعروضة.

الالينس للتأمين ش .م .ع.

39
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 -5اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
 1-5اإلفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

 4-1-5تصنيف عقود التأمين

يتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين الهامة من حامل عقد التأمين إلى الشركة.
هناك عدد من العقود التي تم بيعها والتي تقوم الشركة بموجبها بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم تحويلها .يتم
تقييم مستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوهات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيها
بدفع تعويضات إضافية هامة .تتمثل هذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث
المؤمن عليه .تتضمن هذه المبالغ اإلضافية مطلوبات التعويضات وتكاليف التقييم وال نتضمن فقدان القدرة على فرض رسوم
على حامل العقد مقابل الخدمات المستقبلية.
 2-5التقديرات غير المؤكدة
فيما يلي التقديرات الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى غير المؤكدة بتاريخ المركز المالي والتي لها نسبة مخاطرة
قد تتسبب بتعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمـة.

 1-2-5التأمين الفردي على الحياة
يتم تطبيق االفتراضات المستخدمة في التقييمات االكتوارية ألموال التأمين على الحياة بصورة متسقة وترتكز هذه االفتراضات
على الوفاة وافتراضات معدل السحوبات.

 2-2-5مخصص المطالبات غير المسددة المتكبدة وغير المتكبدة
يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين على أنه أكثر التوقعات المحاسبية الحساسة
للشركة .هنالك عوامل غير مؤكدة يجب أخذها باإلعتبار عند تقدير اإللتزام التي ستقوم الشركة بتسديده الحقاً مقابل هذه
المطالبات .يتم تقدير اإللتزامات الناشئة ٍ
لكل من القيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي
والقيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي .إن اإللتزام للمطالبات المبلغ
عنها والتي لم يتم سدادها يتم تقديرها إستناداً إلى المعلومات المتعلقة بكل مطالبة على حدة أُبلغت للشركة وتقديرات الشركة
المبلغ عنها .بتاريخ كل بيان مركز مالي
إستناداً إلى المطالبات المسددة للفترات السابقة المتعلقة بالمطالبات المتكبدة وغير ُ
بناء على ذلك.
يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات لكفايتها ويتم تعديل المخصص ً

قامت الشركة بإجراء تقييم لتأثير  COVID-19على ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبات غير المسددة والمطالبات
المتكبدة وغير المبلغ عنها والتي تضمنت تحليالت حساسية منتظمة .قررت الشركة أنه ال يوجد تأثير مادي على مركز
المخاطر وأرصدة المخصصات للمطالبات غير المسددة والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما في  31ديسمبر .2020
ستواصل الشركة في مراقبة احوال مطالباتها والتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في الفترات
القادمة.

الالينس للتأمين ش .م .ع.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -5اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
 2-5التقديرات غير المؤكدة

 3-2-5إحتساب مخصص الخسارة

عند إحتساب مخصص الخسارة ،تقوم الشركة باستخدام معلومات معقولة ويمكن دعمها بخصوص المستقبل وتكون هذه
االفتراضات للحركة في المستقبل لمختلف العوامل االقتصادية وكيف تؤثر هذه العوامل بعضها البعض .إن الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد.
تقدير الحتمالية التعثر عن
ًا
ئيسيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة .وتعتبر احتمالية التعثر
تشكل احتمالية التعثر
ً
مدخال ر ً
السداد على مدى فتره زمنية معينة ،والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.

 4-2-5إختبار كفاية اإللتزام
بتاريخ كل بيان مركز مالي يتم تطبيق إختبارات كفاية اإللتزام للتحقق من كفاية إلتزامات عقود التأمين .تقوم الشركة بإستخدام
أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ،اإلدعاءات المستلمة ،المصاريف اإلدارية وكذلك إيرادات اإلستثمارات
من األصول التي تدعم تلك اإللتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية اإللتزام .يتم إثبات أي نقص مباشرة في األرباح أو الخسائر.

 5-2-5تقييم اإلستثمارات في ممتلكات
تم تحديد القيمة العادلة للستثمارات في ممتلكات من قبل مقيمين خراجيين مستقلين لديهم مؤهالت مهنبتة مناسبة ومعترف
بها في تقي يم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس الفئة .يقوم المقيمين المستقلين بتحديد القيمة العادلة
لمحفظة اإلستثمارات في ممتلكات بصورة سنوية.

 6-2-5إستهالك الممتلكات والمعدات

بناء على اإلستخدام المتوقع والتقادم لألصل،
يتم إستهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي يتم تقديرها ً
وبرنامج الصيانة والتصليح باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل .لم تقم إدارة الشركة بإدراج أية قيمة
متبقية لألصول على إعتبار أنها غير مادية.
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -6ممتلكات ومعدات
أرض
درهــم

مباني
درهــم

أثاث ومعدات
درهــم

معدات مكتبية
درهــم

سيارات
درهــم

أعمال رأسمالية
قيد اإلتجاز
درهــم

المجمـــوع
درهــم

التكلفة
كما في  31ديسمبر 2018
إضافات خالل السنة

2,470,555
--

1,691,577
--

4,564,821
33,405

4,126,368
336,631

634,238
--

120,000
60,000

13,607,559
430,036

كما في  31ديسمبر 2019
إضافات خالل السنة
تحويالت

2,470,555
---

1,691,577
-60,000

4,598,226
11,500
--

4,462,999
74,784
60,000

634,238
---

180,000
30,020
)(120,000

14,037,595
116,304
--

كما في  31ديسمبر 2020

2,470,555

1,751,577

4,609,726

4,597,783

634,238

90,020

14,153,899

اإلستهالك المتراكم
كما في  31ديسمبر 2018
اإلستهالك للسنة

---

511,614
169,158

4,192,015
171,150

2,833,457
570,801

359,618
138,372

---

7,896,704
1,049,481

كما في  31ديسمبر 2020

--

864,930

4,472,062

3,941,733

613,605

--

9,892,330

كما في  31ديسمبر 2019
اإلستهالك للسنة

---

680,772
184,158

4,363,165
108,897

3,404,258
537,475

497,990
115,615

---

8,946,185
946,145

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020

2,470,555

886,647

137,664

656,050

20,633

90,020

4,261,569

كما في  31ديسمبر 2019

2,470,555

1,010,805

235,061

1,058,741

136,248

180,000

5,091,410

كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل وال تزال بالخدمة مبلغ  6,970,805درهم ( 4,019,817 : 2019درهم).
الممتلكات والمعدات موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -7إستثمارات في ممتلكات

الرصيد كما في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة
الرصيد كما في نهاية السنة

2020
درهــم

205,786,000
)(5,346,000
200,440,000

2019
درهــم

201,250,000
4,536,000
205,786,000

تتمثل اإلستثما ارت في ممتلكات في مبنيين تجاريين في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات للشركة كما في  31ديسمبر  2020على أســاس تقييمات من مقيمين

مستقلين ليس لهم عالقة بالشركة ولديهم المؤهالت المناسبة والخبرة في السوق في تقييم العقارات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

تم تحديد القيمة العادلة على اساس منهج رسملة صافي الدخل ،حيث يتم تقييم االيجارات السوقية للوحدات القابلة للتأجير لهذه

الممتلكات بالرجوع إلى االيجار المحقق للوحدات القابلة للتأجير .يتم تحديد معدل الرسملة المعتمد بالرجوع إلى معدالت العائد
بناء على معرفة المقيم بالعوامل الخاصة لكل عقار على
المستخدم من قبل المقيم لممتلكات مماثلة لنفس الموقع ويتم تعديلها ً
حدا .عند تخمين القيمة العادلة للممتلكات ،تم إعتماد اإلستخدام الحالي للممتلكات بمثابة اإلستخدام األمثل واألفضل.
تم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات كمستوى  3في القيمة العادلة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  31ديسمبر

 :2019( 2020المستوى .)3

فيما يلي إيرادات اإليجار والمصاريف التشغيلية المتعلقة بهذه الممتلكات:

إيرادات اإليجار (إيضاح )22
مصاريف صيانة
صافي إيرادات اإليجار

2020
درهــم

16,628,576
)(4,891,748
11,736,828

2019
درهــم

18,154,964
)(4,567,279
13,587,685

 -8إستثمارات مالية
 -1-8إستثمارات بالتكلفة المطفأة
2020
درهـــــم
سندات مدرجة
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

2019
دره ـ ــم

336,394,610
)(772,000

237,119,127
)(568,654

335,622,610

236,550,473
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -8إستثمارات مالية (تتمة)
 -1-8إستثمارات بالتكلفة المطفأة (تتمة)
فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:
2020
درهـــــم
568,654
203,346
772,000

الرصيد كما في بداية السنة
المحمل خالل السنة

2019
دره ـ ــم
-568,654
568,654

تحمل هذه السندات معدالت فائدة تتراوح بين  %4.75إلى  %4.75 :2019( %7.50إلى  )%7.50سنوياً وتدفع هذه الفائدة
بشكل نصف سنوي/سنوي .تحتفظ الشركة بهذه اإلستثمارات بهدف الحصول على تدفق نقدي تعاقدي خالل عمر السندات.
بلغت القيمة العادلة للسندات المدرجة كما في  31ديسمبر  2020مبلغ  345,798,204درهم ( 246,630,695 :2019
درهم).
 -2-8إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

أوراق مالية مدرجة داخل سوق اإلمارات العربية المتحدة

2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

5,175,180

4,639,817

 3-8الحركة على اإلستثمارات في األوراق المالية
بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل
الشامل األخرى
درهـــم

في  31ديسمبر 2018
مشتريات
مستحقات
إطفاءات
التغير في القيمة العادلة
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

4,497,053
---142,764
--

بالتكلفة المطفأة
دره ــم

178,652,465
159,866,960
()101,125,465
()274,833
-()568,654

اإلجمالي
درهـــم

183,149,518
159,866,960
)(101,125,465
)(274,833
142,764
)(568,654

في  31ديسمبر 2019
مشتريات
إطفاءات
التغير في القيمة العادلة
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

4,639,817
--535,363
--

236,550,473
101,081,228
)(1,805,745
-)(203,346

241,190,290
101,081,228
)(1,805,745
535,363
)(203,346

في  31ديسمبر 2020

5,175,180

335,622,610

340,797,790
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -9قروض مضمونة مقابل وثائق تأمين على الحياة
2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

الرصيد كما في بداية السنة
القروض المقدمة خالل السنة
تسديدات خالل السنة
فوائد غير محققة على القروض

49,125,889
28,713,847
)(26,590,030
)(2,790,926

45,947,427
30,386,082
)(24,417,686
)(2,789,934

الرصيد كما في نهاية السنة

48,458,780

49,125,889

بلغت الفائدة على القروض المضمونة مقابل وثائق التأمين على الحياة ما نسبته .)%8 :2019( %8
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -10المخصصات الفنية

التأمين الشخصي وعمليات تكوين األموال
إحتياطي األقساط غير المكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
إحتياطي مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية
إحتياطي حسابي (إيضاح )2-10

التأمين على الممتلكات والمسؤولية
إحتياطي األقساط غير المكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
إحتياطي مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية
اإلجمالي
إحتياطي
إحتياطي
إحتياطي
إحتياطي
إحتياطي
إحتياطي

األقساط غير المكتسبة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة
المخاطر السارية
حسابي (إيضاح )2-10

مطلوبات عقود
التأمين
درهــــم

2020
موجودات عقود
إعادة التأمين
درهــــم

اإلجمالي
درهـــــم

مطلوبات عقود
التأمين
درهـ ــم

2019
موجودات عقود إعادة
التأمين
درهـ ــم

اإلجمالي
دره ـ ــم

1,625,502
2,240,882
1,236,511
23,161
277,064
509,557,358

)(950,555
)(644,682
)(897,287
----

674,947
1,596,200
339,224
23,161
277,064
509,557,358

1,008,352
3,211,513
761,922
26,694
-550,230,308

()629,108
()1,492,304
()549,017
----

379,244
1,719,209
212,905
26,694
-550,230,308

514,960,478

)(2,492,524

512,467,954

555,238,789

()2,670,429

552,568,360

92,772,796
117,518,050
16,385,818
558,025
613,922
227,848,611

)(64,085,363
)(113,304,283
)(12,744,258
)(65,026
)(190,198,930

28,687,433
4,213,767
3,641,560
558,025
548,896
37,649,681

72,540,371
72,958,173
11,041,299
478,515
84,467
157,102,825

()53,920,644
()69,260,947
()8,032,634
-()78,719
()131,292,944

18,619,727
3,697,226
3,008,665
478,515
5,748
25,809,881

94,398,298
119,758,932
17,622,329
581,186
890,986
509,557,358
742,809,089

)(65,035,918
)(113,948,965
)(13,641,545
)(65,026
)(192,691,454

29,362,380
5,809,967
3,980,784
581,186
825,960
509,557,358
550,117,635

73,548,723
76,169,686
11,803,221
505,209
84,467
550,230,308
712,341,614

()54,549,752
()70,753,251
()8,581,651
-()78,719
-()133,963,373

18,998,971
5,416,435
3,221,570
505,209
5,748
550,230,308
578,378,241
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -10المخصصات الفنية (تتمة)
 1-10ملخص التقرير اإلكتواري عن اإلحتياطيات الفنية
وفقا للمقيم اإلكتواري
درهــــم

إمجايل اإلحتياطيات
إحتياطي األقساط غير المكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية
إحتياطي حسابي

94,398,298
119,758,932
17,622,329
581,186
890,986
509,557,358

صافي اإلحتياطيات
إحتياطي األقساط غير المكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية
إحتياطي حسابي

29,362,380
5,809,967
3,980,784
581,186
825,960
509,557,358

742,809,089

550,117,635

2020

وفقا للبيانات المالية
درهــــم

94,398,298
119,758,932
17,622,329
581,186
890,986
509,557,358
742,809,089

29,362,380
5,809,967
3,980,784
581,186
825,960
509,557,358
550,117,635

إن هذا اإليضاح يوفر ملخص لمخصصات االكتوارية المحتسبة والمصادق عليها من قبل إكتواري خارجي.

2019
وفقاً للمقيم اإلكتواري
وفقاً للبيانات المالية
درهـ ــم
درهـ ــم
73,548,723
76,169,686
11,803,221
505,209
84,467
550,230,308
712,341,614

18,998,971
5,416,435
3,221,570
505,209
5,748
550,230,308
578,378,241

73,548,723
6,169,686
11,803,221
505,209
84,467
550,230,308
712,341,614

18,998,971
5,416,435
3,221,570
505,209
5,748
550,230,308
578,378,241
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 -10المخصصات الفنية (تتمة)
 2-10اإلحتياطيات الحسابي

في يناير
(العجز)/الفائض في اإليرادات على المصاريف للسنة من
األعمال طويلة األجل
فائض متاح
الحركة في صندوق التأمين على الحياة

2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

550,230,308

561,090,821

)(17,533,111
)(23,139,839

14,060,068
)(24,920,581

509,557,358

550,230,308

)(40,672,950

)(10,860,513

يمثل االحتياطي الحسابي ما تم تخصيصه لمواجهة القيمة اإل جمالية اللتزامات الشركة فيما يتعلق بأعمال التأمين على الحياة
طويلة األجل كما في ٣١ديسمبر.٢٠٢٠
قام الخبير االكتواري بتحديد االلتزامات الناشئة عن التقييم االكتواري للتأمين على الحياة لألفراد (صندوق التأمين على الحياة)
لتكون على النحو التالي:

صافي اإللتزامات بموجب وثائق التأمين
مخصص منافع اإلنتهاء من التأمين لحاملي الوثائق

2020
درهـــــم

394,093,203
115,464,155
509,557,358

2019
دره ـ ــم

416,971,373
133,258,935
550,230,308

 -11أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

المطلوب من حملة الوثائق
المطلوب من شركات التأمين أو إعادة التأمين
المطلوب من الوسطاء أو الوكالء
يطرح  :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

47,102,097
3,961,037
27,134,174
)(3,272,453

50,681,891
2,594,759
8,714,803
)(2,316,497

74,924,855

59,674,956
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -11أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة (تتمة)
2020
درهـــــم

داخل اإلمارات العربية المتحدة

المطلوب من حملة الوثائق
المطلوب من شركات التأمين أو إعادة التأمين
المطلوب من الوسطاء أو الوكالء
يطرح  :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

2019
دره ـ ــم

47,102,097
1,843,751
27,134,174
)(3,272,453

50,681,891
1,446,738
8,714,803
)(2,316,497

72,807,569

58,526,935

خارج اإلمارات العربية المتحدة
2020
درهـــــم

2,117,286

المطلوب من شركات التأمين أو إعادة التأمين
فيما يلي أعمار ذمم التأمين المدينة:

المطلوب من حملة
الوثائق
درهــــــم

المطلوب من شركات
التأمين أو شركات
إعادة التأمين
درهــــــم

2019
دره ـ ــم

1,148,021

المطلوب من وسطاء
أو وكالء
درهــــم

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
أقل من  30يوماً
 31إلى  90يوماً
 91إلى  180يوماً
 181إلى  270يومًا
 271إلى  360يوماً
أكثر من  360يوماً

2,709,838
22,863,903
6,693,965
5,582,887
1,187,281
8,064,223

200,575
310,775
604,232
46,509
86,944
594,716

10,885,324
7,949,066
6,517,960
751,418
317,449
712,957

كما في  31ديسمبر 2020

47,102,097

1,843,751

27,134,174

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
أقل من  30يومًا
 31إلى  90يوماً
 91إلى  180يوماً
 181إلى  270يوماً
 271إلى  360يوم ًا
أكثر من  360يوماً

-------

1,077,514
96,508
372,231
76,760
423,600
70,673

-------

كما في  31ديسمبر 2020

--

2,117,286

--
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -11أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة (تتمة)
المطلوب من حملة
الوثائق
درهـ ـ ــم

المطلوب من شركات
التأمين أو شركات
إعادة التأمين
درهـ ـ ــم

المطلوب من وسطاء
أو وكالء
درهـ ــم

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
أقل من  30يوماً
 31إلى  90يومًا
 91إلى  180يومًا
 181إلى  270يوماً
 271إلى  360يوماً
أكثر من  360يوم ًا

6,839,855
15,111,137
13,167,691
6,830,513
1,557,729
7,174,966

60,663
32,174
63,746
218,756
264,938
806,461

2,650,566
4,409,407
1,082,226
211,868
180,091
180,645

كما في  31ديسمبر 2019

50,681,891

1,446,738

8,714,803

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
أقل من  30يوماً
 31إلى  90يوماً
 91إلى  180يومًا
 181إلى  270يومًا
 271إلى  360يوماً
أكثر من  360يوماً

-------

513,004
372,697
199,552
10,614
21,690
30,464

-------

كما في  31ديسمبر 2019

--

1,148,021

--

ال يتم تحميل اي فائدة على األرصدة التي تجاوزت موعد اإلستحقاق وال يتم الحصول على ضمانات على ارصدة التأمين
المدينة.
تتبنى الشركة سياسة التعامل مع أطراف لديهم مقدرة ائتمانية .تقوم الشركة قبل قبول أي عميل جديد بتقييم المالءة المالية لذلك
العميل.
 -12ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
مستحقات من الموظفين
ودائع قابلة لالسترداد
مصاريف مدفوعة مقدما
أخرى
يطرح  :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة (إيضاح )1-12

2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

358,499
161,870
1,638,449
20,907,457
)(1,479,412

418,510
178,562
1,832,915
15,582,763
)(1,119,081

21,586,863

16,893,669

50

الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -12ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما (تتمة)
 1-12الحركة على مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

بلغ إجمالي مخصص خسائر االنتمان المتوقعة كما في نهابة السنة  4,75١,865درهم ( ٣.4٣5.578 :٢٠١9درهم) ويشتمل
على مخصص مقابل أرصدة التأمين المدينة بمبلغ  ٣,٢7٢,45٣درهم ( ٢.٣١6.497 :٢٠١9درهم) وذمم مدينة أخرى
بمبلغ  ١,479,4١٢درهم ( ١.١١9.٠8١ :٢٠١9درهم).
تبنت الشركة المنهج المبسط لمستحقاتها من ذمم التأمين المدينة وأخرى .وبالتالي ،فإن مخصصات الخسارة تستند إلى خسائر
االئتمان المتوقعة لمدى الحياة.
عند إحتساب مخصص الخسائر ،تم استخدام مصفوفة المخصص لمعدالت الخسارة الملحوظة التاريخية على مدى العمر
المتوقع لذمم التأمين والذمم المدينة األخرى المعدلة لتقديرات مستقبلية.

الرصيد كما في بداية السنة
مخصص خالل السنة
المبالغ المشطوبة غير القابلة للسترداد خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

4,751,865

3,435,578

3,435,578
1,383,952
)(67,665

3,266,754
386,349
)(217,525

 -13ودائع إلزامية
إن الوديعة البالغ قيمتها  ١٠.٠٠٠.٠٠٠درهم (  ٣١ديسمبر  ١٠.٠٠٠.٠٠٠ :٢٠١9درهم) محتفظ بها لدى أحد البنوك ،وفقا ً
للمادة رقم  4٢من ا لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  6لسنة  ٢٠٠7بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم
أعمالها .إن الوديعة مرهونة لدى البنك كضمان مقابل ضمان صادر من البنك لصالح هيئة التأمين بنفس القيمة .ال يمكن سحب
هذه الوديعة إال بموافقة مسبقة من هيئة التأمين وهي تحمل سعر فائدة تبلغ من  %٣إلى  %٣,5سنويا ً ( ٣١ديسمبر %٣ :٢٠١9
إلى  %٣,5سنوياً).
 -14ودائع

ودائع قصيرة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
فوائد مستحقة

2020
درهـــــم
432,877,150
2,483,548

2019
دره ـ ــم
363,758,501
4,692,286

المجموع الفرعي أ (الجزء المتداول)

435,360,698

368,450,787

ودائع طويلة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
فوائد مستحقة
المجموع الفرعي ب (الجزء غير المتداول)
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (ج) (إيضاح )1-14

61,600,000
2,274,983
63,874,983
)(764,347

190,850,000
8,705,782
199,555,782
)(465,916

إجمالي (أ  +ب+ج)

498,471,334

567,540,653

تتمثل الودائع في ودائع ثابتة لدى البنوك وتحمل فائدة سنوية تتراوح بين  %0,93إلى  31( %5,25ديسمبر %3,25 :2019

إلى .)5,25
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -14ودائع (تتمة)

 1-14فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

الرصيد كما في بداية السنة
مخصص خالل السنة
 -15النقد وما يعادله

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (إيضاح )1-15

2020
درهـــــم
465,916
298,431
764,347

2020
درهـــــم

844,894
47,869,667
)(22,632
48,691,929

2019
دره ـ ــم
-465,916
465,916

2019
دره ـ ــم

900,196
76,955,224
)(53,600
77,801,820

 1-15فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

الرصيد كما في بداية السنة
(عكس)/مخصص خالل السنة

 -16رأس المال

المصرح به ،المصدر والمدفوع بالكامل  1,000,000سهم عادي
بقيمة  100درهم للسهم ( 31ديسمبر  1,000,000 :2019سهم
عادي بقيمة  100درهم للسهم)

2020
درهـــــم
53,600
)(30,968
22,632

2020
درهـــــم

100,000,000

2019
دره ـ ــم
-53,600
53,600

2019
دره ـ ــم

100,000,000

 -17إحتياطيات
 1-17إحتياطي قانوني
وفقاً للنظام األساسي للشركة ومتطلبات قانون الشركات التجارية رقم ( )2لسنة  ،2015تقوم الشركة بتحويل  %10على األقل
من الربح السنوي إلى اإلحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع .وفقاً لعقد تأسيس الشركة ،يستمر هذا التحويل إلى أن يصل
رصيد هذا اإلحتياطي إلى ما نسبته  %100من رأس المال المدفوع .وبناء على ذلك ،تم تحويل مبلغ  4,214,021درهم
( 4,924,947 :2019درهم) إلى اإلحتياطي القانوني في  31ديسمبر .2020
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -17إحتياطيات (تتمة)
 2-17إحتياطي نظامي

وفقاً لعقد تأسيس الشركة يتم تحويل  %10على األقل من صافي الربح السنوي للشركة إلى اإلحتياطي النظامي .يستمر هذا
التحويل إلى أن يصل رصيد هذا اإلحتياطي إلى ما نسبته  %100من رأس المال المدفوع ،أو إلى أن يتوقف التحويل بقرار
من المساهمين .وبناء على ذلك ،تم تحويل مبلغ  4,214,021درهم ( 4,924,947 :2019درهم) إلى اإلحتياطي النظامي
في  31ديسمبر .2020
 3-17إحتياطي عام
وافق أعضاء مجلس اإلدارة على تحويل مبلغ  5,000,000درهم خالل سنة  7,000,000 :2019( 2020درهم) إلى
اإلحتياطي العام والذي يمكن إستخدامه في أي غرض يتم إعتماده من المساهمين وذلك وفقاً للنظام األساسي للشركة.
 4-17إحتياطي إعادة تأمين
وفًقا للمادة  34من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (  )23لسنة  ، 2019قامت الشركة بتخصيص مبلغ يعادل  %0,5من
إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها الحتياطي إعادة التأمين.
يتراكم هذا االحتياطي سنة بعد أخرى وال يجوز التصرف فيه إال بموافقة خطية من مدير عام هيئة التأمين.
 -18مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

الرصيد كما في بداية السنة
المحمل خالل السنة
المدفوع خالل السنة

5,242,910
472,489
)(730,956

4,954,181
817,990
)(529,261

الرصيد كما في نهاية السنة

4,984,443

5,242,910
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -19ذمم دائنة
ذمم دائنة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
ذمم دائنة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
ذمم دائنة أخرى (إيضاح )1-19
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
ذمم دائنة إلى:
شركات التأمين
وسطاء تأمين
ذمم دائنة أخرى (إيضاح )1-19
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
ذمم دائنة إلى:
شركات التأمين
شركات إعادة التأمين

2020
درهـــــم

11,922,715
51,844,991
19,458,757
83,226,463

3,846,438
8,076,277
19,458,757
31,381,472

108,472
51,736,519
51,844,991

2019
دره ـ ــم

8,475,185
33,462,495
18,415,423
60,353,103

2,874,542
5,600,643
18,415,423
26,890,608

219,680
33,242,815
33,462,495

تقوم الشركة بتطبيق سياسات معينة إلدارة المخاطر المالية بهدف التأكد من أنه يتم تسديد جميع اإللتزامات خالل فترة السماح
المتفق عليها.
 1-19ذمم دائنة أخرى

مخصص منافع الموظفين
إيجارات مقبوضة مقدماً
مستحقات ومخصصات
أرصدة دائنة أخرى
 -20مطلوبات التأمين
ذمم مستحقة الدفع
مكافآت وتنازالت دائنة
مطالبات دائنة
ذمم تأمين دائنة أخرى

2020
درهـــــم

4,206,410
711,875
856,021
13,684,451
19,458,757
2020
درهـــــم

23,837,282
12,138,543
2,280,033
36,181,133
74,436,991

2019
دره ـ ــم

4,541,788
833,151
663,288
12,377,196
18,415,423
2019
دره ـ ــم

15,501,098
7,337,720
1,248,999
39,573,960
63,661,777
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -21إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات فوائد من ودائع
إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
إيرادات فوائد من قروض مضمونة بوثائق التأمين على الحياة
إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 -22إيرادات من إستثمارات في ممتلكات  -صافي
إيرادات إيجارات
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات في ممتلكات (إيضاح )7
مصاريف صيانة
 -23إيرادات أخرى
إيرادات إدارية وأخرى
 -24مصاريف عمومية وإدارية
تكاليف الموظفين
إيجارات
مصاريف بنكية
مصاريف إتصاالت
إستهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )6
سفر وتنقالت
مصاريف أخرى

2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

19,614,414
16,453,714
3,428,868

25,224,257
12,249,285
3,496,466

356,907
39,853,903

356,907
41,326,915

2020
درهـــــم

16,628,576
)(5,346,000
)(4,891,748
6,390,828

2020
درهـــــم

1,581,655

2020
درهـــــم

20,252,625
1,602,661
1,379,054
417,226
946,145
22,551
4,261,000
28,881,262

2019
دره ـ ــم

18,154,964
4,536,000
)(4,567,279
18,123,685

2019
دره ـ ــم

2,013,471

2019
دره ـ ــم

20,425,587
1,619,432
1,168,515
492,240
1,049,481
38,270
3,212,281
28,005,806

تتضمن المصاريف األخرى المساهمات االجتماعية خالل السنة البالغة  1,000,000درهم ( 150,000 :2019درهم).
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الالينس للتأمين ش .م .ع.
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -25الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد

2020

42,140,206
1,000,000
42.14

الربح للسنة (درهم)
المتوسط المرجح لعدد األسهم

الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد (درهم)

2019

49,249,467
1,000,000
49.25

تم إحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بتقسيم الربح للسنة على عدد أسهم الشركة القائمة كما في تاريخ بيان المركز
المالي .إن الربح المخفض للسهم يعادل الربح األساسي للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات جديدة ممكن أن تؤثر على
الربح األساسي للسهم.
 -26معامالت مع أطراف ذات عالقة
تتضمن األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين ،أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيسيين للشركة والمنشآت المسيطر عليها،
المنشآت المشتركة أو تلك التي يمارسون عليها تأثي اًر كبي اًر.
 1-26كما في نهاية بيان المركز المالي ،كانت المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالقة كما يلي:

المطلوب من أطرف ذات عالقة

2020
درهـــــم

1,253,171

2019
دره ـ ــم

1,140,071

تم إدراج األرصدة أعاله ضمن أقساط التأمين وذمم تأمين مدينة وأخرى.
 2-26خالل السنة ،قامت الشركة بتعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:

أقساط تأمين
مطالبات مدفوعة

2020
درهـــم

4,758,533
763,142

2019
دره ــم

3,696,104
111,575

تتم تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة وفقاً ألسعار متفق عليها مع اإلدارة.
 3-26تعويضات اإلدارة العليا

2020

2019

1,148,490
1,950,000
3,098,490

1,375,983
2,200,000
3,375,983

درهـــــم

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
منافع قصيرة األجل
مجموع التعويضات المدفوعة للدارة العليا

دره ـ ــم

وفقاً للمادة  169من القانون االتحادي رقم  2لسنة  2015ووفًقا للنظام األساسي للشركة  ،يحق ألعضاء مجلس اإلدارة مكافأة
ال تتجاوز  %10من صافي األرباح بعد خصم االستهالك واالحتياطيات.
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إجمالي قسط التأمين

عمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال

تأمين حياة فردي
تأمين حياة جماعي
المجموع

عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات

تأمين صحي
تأمين الحريق
تأمين السيارات
التأمين البحري
أخرى
المجموع

إجمالي أقساط التأمين (أ)

2020
درهـــــم

101,311,751
3,496,566
104,808,317

2019
دره ـ ــم

107,898,624
2,501,369
110,399,993

28,798,140
12,701,156
35,871,577
5,028,457
136,060,109
218,459,439

34,333,477
12,835,212
24,719,110
522,968
101,735,930
174,146,697

323,267,756

284,546,690

حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين

عمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال

تأمين حياة فردي
تأمين حياة جماعي
المجموع

عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات

2,733,765
2,022,157
4,755,922

2,819,723
1,566,475
4,386,198

تأمين صحي
تأمين الحريق
تأمين السيارات
التأمين البحري
أخرى
المجموع
إجمالي حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين (ب)
التغير في إحتياطي أقساط التامين غير المكتسبة/إحتياطي
المخاطر السارية (ج)

15,670,519
12,104,270
1,659,193
5,035,578
134,704,666
169,174,226
173,930,148

20,007,045
12,408,540
2,482,913
480,884
99,729,577
135,108,959
139,495,157

)(11,183,621

2,316,688

إجمالي صافي أقساط التأمين (أ-ب+ج)

138,153,987

147,368,221
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إجمالي المطلبات المدفوعة

عمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال

تأمين حياة فردي
تأمين حياة جماعي
المجموع

عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات

تأمين صحي
تأمين الحريق
تأمين السيارات
التأمين البحري
أخرى
المجموع

إجمالي مطالبات التأمين المدفوعة (أ)

2020
درهـــــم

2,294,244
1,207,869
3,502,113

2019
دره ـ ــم

5,038,148
1,147,229
6,185,377

17,403,079
2,364,717
14,782,623
663,579
2,400,766
37,614,764

39,748,685
1,110,047
13,002,988
3,013,277
6,283,270
63,158,267

41,116,877

69,343,644

حصة إعادة التأمين من مطالبات التأمين ومصاريف تسوية
خسائر

عمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال

تأمين حياة فردي
تأمين حياة جماعي
المجموع

عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات

460,860
943,321
1,404,181

2,305,350
739,563
3,044,913

تأمين صحي
تأمين الحريق
تأمين السيارات
التأمين البحري
أخرى
المجموع
إجمالي حصة إعادة التأمين من مطالبات التأمين ومصاريف
تسوية خسائر(ب)

12,204,573
2,133,279
1,186,988
638,246
1,950,537
18,113,623

27,860,530
842,042
2,200,658
3,024,267
5,726,682
39,654,179

19,517,804

42,699,092

إجمالي صافي مطالبات التأمين (أ  -ب)

21,599,073

26,644,552
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خطابات ضمان

2020
درهـــــم

2019
دره ـ ــم

10,853,330

11,073,025

تخضع الشركة كما هو الحال مع غالبية شركات التأمين لقضايا قانونية في سياق األعمال اإلعتيادية .إعتماداً على مشورة
قانونية مستقلة ،تعتقد الشركة أن هذه القضايا لن يكون لها تأثير جوهري على أداء الشركة المالي أو مركزها المالي.
 -30مخاطر التأمين
تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ االدعاء المتعلق بذلك الحدث وذلك
نظ اًر لطبيعة عقد التأمين فإن هذه المخاطر عشوائية وال يمكن التنبؤ بها .يتأثر ذلك على تكرار مخاطر المطالبات والمنافع
الفعلية المدفوعة والتطوير الالحق للمطالبات .ان هدف الشركة هو التأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.
لمجموعة عقود التأمين التي تنطبق عليها نظرية اإلحتماالت للتسعير واإلحتياطي ،فإن المخاطر األساسية التي تواجه الشركة
هي أن تتجاوز اإلدعاءات المتكبدة والمبالغ المدفوعة المتعلقة بها قيمة مطلوبات التأمين المدرجة .ويمكن أن يحدث ذلك بسبب
تكرار وإرتفاع المطالبات والفوائد المتعلقة بها وتكون ذلك أعلى من التقديرات المدرجة .إن األحداث اإلئتمانية عشوائية وإن عدد
بناء على إستعمال التقنيات اإلحصائية.
ومبالغ المطالبات والفوائد المتعلقة بها قد تختلف من سنة ألخرى عن التقديرات المأخوذة ً
أظهرت الخبرة السابقة أنه كلما كانت عقود التأمين متشابهة تقل نسبة اإلختالفات في النتائج المتوقعة .باإلضافة إلى ذلك،
فإنه كلما زاد التنوع في مجموعة عقود التأمين تقل إحتمالية التأثر المباشر الناتج عن أي تغيير .لقد طورت الشركة إستراتيجية
اإلكتتاب لديها في تنويع مخاطر أعمال التأـمين لكل نوع من أنواع التأمين وذلك للحصول على مجموعة كبيرة نسبياً من
المخاطر لتقليل التقلب في النتائج المتوقعة.

تقوم الشركة بإدارة المخاطر من خالل إستراتيجيتها للتأمين ،ترتيبات إعادة التأمي ن المناسبة والمعالجة العملية للمطالبات .إن
إستراتيجية اكتتاب التأمين تقوم على محاولة التأكد من أن مخاطر التأمين متنوعة وموزعة من حيث نوع وقيمة المخاطرة،
مجال العمل والمنطقة الجغرافية .تم وضع قيود على اكتتابات التأمين لغرض تطبيق معايير اإلختيار األنسب للخطر ،باإلضافة
إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمين.

 1-30تكرار ومخاطر المطالبات
للشركة الحق في عدم تجديد وثائق تأمين فردية ،إعادة تسعير المخاطر ،فرض مبالغ يتحملها المؤمن له وكذلك تملك الحق في
رفض الدفعات المتعلقة بمطالبات ناتجة عن اإلحتيال .كذلك يحق للشركة بموجب عقود التأمين أن تالحق أطراف أخرى لدفع
جزء من أو كل المطالبة (مثال  :التوكيل).
يتم التأمين على الممتلكا ت بالرجوع إلى قيمة إحالل الممتلكات بما فيها المحتويات المؤمن عليها ،وتظهر وثيقة التأمين الحد
األعلى للمبلغ المطلوب تسديده نتيجة للمطالبة المقدمة عند وقوع الحدث المؤمن عليه .إن العوامل الرئيسية التي تؤثر في
مستوى المطالبات تتمثل في تكلفة إعادة بناء الممتلكا ت ،تكلفة اإلحالل أو التعويض عن محتويات الممتلكات وكذلك الوقت
المطلوب إلعادة إستئناف األعمال المنقطعة .تقسم المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات إلى أربعة أنواع هي الحريق ،إنقطاع
األعمال ،الدمار الناتج عن الكوارث الجويـة ،والسرقة .إن المخاطر الناتجة عن عقود التأمين غير مركزة في المناطق التي
تمارس الشركة فيها نشاطها .كما تعمل الشركة على الموازنة ما بين تأمين الممتلكات التجارية والممتلكات الشخصية في محفظة
المباني المؤمنة بشكل عام.
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 1-30تكرار ومخاطر المطالبات(تتمة)
تتضمن ترتيبات إعادة التأمين زيادة التغطية وتغطية الكوارث .إن أثر ترتيبات إعادة التأمين يظهر في عدم تجاوز الخسارة التي
من الممكن أن تتكبدها الشركة عن مبلغ  250.000درهم تأمين سيارات ومبلغ  12.000درهم للتأمين الصحي في حال تقديم
مطالبة من أي حامل وثيق ة بشكل منفرد  .للشركة وحدات فنية لتقدير المطالبات تعمل على الحد من المخاطر المحيطة
بالمطالبات ،والتي تقوم بالتحقيق ورفع التوصيات بالطرق المناسبة التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات .تتم
مراجعة المخاطر بشكل منفرد مرة واحدة على األقل كل سنة ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الكامنة،
القوانين الحالية ،الشروط واألحكام التعاقدية وغيرها من العوامل .تقوم الشركة بإدارة ومتابعة تسديد أي مطالبات بشكل مبكر
لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.

 2-30مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
تستحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه  .إن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في حال وقوعها
خالل فترة عقد التأمين  ،حتى إذا ما تم إكتشاف تلك الخسارة بعد إنتهاء مدة عقد التأمين  .نتيجة لذلك فإن تسوية المطالبات
تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها  .بصفة عامة إن تقدير المطالبات
المستحقة وغير المبلغ عنها يخضع لقدر أكبر في اإلفتراضات غير المؤكدة من تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم إبالغ
الشركة عنها حيث المعلومات المتعلقة بها تكون متوفرة  .إن المطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها قد ال تظهر حتى سنوات
عديدة بعد وقوع الحادث الذي أدى إلى تلك المطالبة  .من الممكن أن تنتج إلتزامات كبيرة عن بعض عقود التأمين فيما يتعلق
بالمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها  ،هذا وقد ينتج فرق كبير ما بين التقديرات األولية والنتائج النهائية لبعض عقود التأمين
وذلك بسبب وجود درجة عالية من الصعوبة في تقدير تلك اإللتزامات .عند تقدير اإللتزامات الناشئة عن تكلفة المطالبات المبلغ
عنها وغير المدفوعة بعد  ،تقوم الشركة باألخذ في عين اإلعتبار المعلومات المتاحة المتعلقة بتسوية الخسارة والمعلومات
المتعلقة بتكلفة مطالبات مشابهة لها في الخصائص تم تسويتها من قبل خالل الفترات السابقة .وبصرف النظر عن الخبير
اإلكتواري الداخلي ،قامت الشركة بإستخدام خبير إكتواري خارجي مستقل .يتم تقييم المطالبات الكبيرة كل حالة على حدة أو يتم
تقديرها بشكل منفصل لتفادي تأثير أي تطورات وأحداث متعلقة بها من التأثير على باقي المطالبات .
إن التكلفة المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة ال واجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أي مبالغ
مستردة من تلك المطالبة .تقوم الشركة بالقيام بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات المناسبة فيما يتعلق
باإلدعاءات المقامة ضدها .نظ اًر لألخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات فإنه من المحتمل أن تختلف
النتيجة النهائية في تقدير اإللتزام عن اإللتزام الذي تم تقديره في المرحلة األولى.
إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى الق اررات والتطورات القانونية المتعلقة بمسائل من العقد واألضرار .باإلضافة
لذلك فإن عقود التأمين تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها
كما في تاريخ بيان المركز المالي.
تقوم الشركة بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات ،حيثما أمكن ،وهذا يوفر درجة أكبر من الفهم وتعزيز
بناء على طرق مختلفة تساعد على توقع النتائج الممكنة .إن
الخبرة السابقة في تقدير المخصصات .إن التقديرات المستنبطة ً
أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ في عين اإلعتبار خصائص نوع التأمين ومدى تطور الحوادث لكل سنة .
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 2-30مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
عند إحتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة (المبلغ وغير المبلغ عنها) تقوم الشركة بإستخدام آليات تقدير تعتبر
بناء على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية بإستخدام معادلة يتم اإلعتماد
مزيج ما بين اإلعتماد على تقدير نسبة الخسارة والتقدير ً
فيها على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية .إن التقدير المبدئي لنسبة الخسارة تعتبر فرضية مهمة في آليات التقدير حيث تعتمد
على الخبرة السابقة  ،بعد األخذ بعين اإلعتبار عوامل مثل تغير أسعار أقساط التأمين ،الخبرة السوقية وتضخم المطالبات
خالل الفترات الزمنية السابقة  .إن التقدير المبدئي لنسب الخسارة (قبل إعادة التأمين) قد تم تحليله حسب نوع المخاطر المتعلقة
باألقساط المكتسبة للسنة الحالية والسنة السابقة .
فيما يلي تحليل مبدئي لنسب الخسارة المستخدمة للسنة الحالية قبل وبعد إعادة التأمين حسب نوع المخاطر المتعلقة باألقساط
المكتسبة للسنة الحالية والسنة السابقة.
نوع المخاطر

نسبة إجمالي
الخسارة

التأمين على الحياة

%3,34

تأمينات أخرى

%17,22

2020

نسبة صافي
الخسارة

نسبة إجمالي
الخسارة

%39,57

%36,27

%2,10

%5,60

2019

نسبة صافي
الخسارة
%2,96

%60,21

 3-30الخطوات المتبعة في تحديد اإلفتراضات
إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى صعوبة تحليل حساسيتها بشكل كمي.
يتم األخذ في عين اإلعتبار البيانات الداخلية المستمدة في معظمها من تقارير المطالبات ربع السنوية وكذلك فرز عقود التأمين
المنفذة كما في تاريخ بيان المركز المالي وذلك بهدف إستخالص بيانات عقود التأمين القائمة  .تقوم الشركة بمراجعة العقود
الفردية وبخاصة في القطاع الذي تمارس به شركات التأمين نشاطها وكذلك المطالبات الفعلية السنوية .حيث تقوم الشركة
بإستخدام هذه المعلومات لوضع السيناريوهات المتعلقة بالمطالبات والتي يتم إستخدامها في تقدير العدد النهائي للمطالبات .
يتم اإلعتماد في إختيار النتائج المعمول بها لحوادث السنة لكل نوع من أنواع التأمين ،على تقييم اآللية التي تعتبر األنسب
لمالحظة التطور التاريخي .في حاالت معينة ،فإن ذلك يعني أنه تم إختيار آليات مختلفة أو مزيج من اآلليات للحوادث الفردية
أو لمجموعة من الحوادث للسنة في نفس نوع التأمين .لدى الشركة خبير إكتواري داخلي وتستخدم أيضاً خبير إكتواري خارجي
مستقل في تقييم اإلحتياطيات الفنية للشركة.

 4-30عملية تطور المطالبات

يتم عرض جدول تطور المطالبات لبيان التقديرات المستخدمة في تكوين مخصص مطالبات التعويضات المدرج في البيانات
المالية ومراحل تطور تلك التقديرات عن طريق المقارنة مع المخصص المكون في األعوام السابقة.
يوضح الجدول قدرة الشركة على تكوين تقديرات بإجمالي قيمة المطالبات المحتملة وكذلك يعرض مراجعة التقديرات الحديثة
للمطالبات المتراكمة ويوضح كيف تغيرت تلك التقديرات للمطالبات في السنوات المالية الالحقة أو في وقت وقوع
الحوادث/المطالبات الفعلية .ويالحظ زيادة أو نقصان التقديرات المستخدمة وفقاً للتعويضات المدفوعة الحقاً ومع توافر معلومات
اكثر حول تكرار وحدة مطالبات التعويضات غير المسددة .ويالحظ أن البيانات الخاصة بأعمال التأمين والمدرجة في الجدول
يتم إدراجها من تاريخ مباشرة تلك األعمال وما يليه.
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 4-30عملية تطور المطالبات (تتمة)

وتعتقد الشركة أن إجمالي مطالبات التعويضات المقدرة في نهاية عام  2020يعتبر كافياً ولكن نظ اًر لل نشاط التأميني القائم على عدم التأكد من وقوع الحدث فال يمكن الجزم بذلك بصورة

قاطعة تماماً.

تحليل لتطور مطالبات التعويضات (إجمالي – تأمين الممتلكات والمسؤوليات)
2013
درهــــــم
تقديرات المطالبات المتراكمة – تأمين الممتلكات
والمسؤوليات (بإستثناء التأمين الصحي)
3,604,325
كما في نهاية سنة الحادث
2,155,229
قبل سنة
534,773
قبل سنتين
866,472
قبل ثالث سنوات
194,942
قبل أربع سنوات
185,741
قبل خمس سنوات
958,523
قبل ست سنوات
إجمالي المطلوبات المستحقة

8,500,005

2014
درهــــــم

2015
درهــــــم

2016
درهــــــم

2017
درهــــــم

2018
درهــــــم

2019
درهــــــم

2020
درهــــــم

3,114,597
2,786,276
273,216
127,148
180,777
24,950
1,067,962

2,775,378
2,645,251
2,946,381
165,927
19,609
78,307
952,366

3,307,863
909,669
186,817
1,253,916
222,387
53,571
164,989

9,313,838
2,516,721
132,610
236,155
984,518
114,200
353,578

3,366,696
2,315,233
311,402
234,315
23,730
6,700
209,811

7,381,478
944,317
274,365
502,341
315,047
21,646
224,982

8,526,210
1,089,599
115,287
29,211
30,392
21,619
88,150

7,574,926

9,583,219

6,099,212

13,651,620

6,467,887

9,664,176

9,900,468

إن الجدول اعاله ال يتضمن المطالبات المتراكمة لعمليات التأمين على األشخاص وتكوين األموال.

الالينس للتأمين ش .م .ع.

62
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 5-30تركيز مخاطر اإلئتمان

تمارس الشركة معظم أنشطتها التأمينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى ،ولغرض
تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية الكبيرة ،تقوم الشركة ضمن أعمالها اإلعتيادية بالدخول
في إتفاقيات إعادة تأمين مع أطراف أخرى.
ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين ،تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين
التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر اإلئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة أو المكونات اإلقتصادية المماثلة
لتلك الشركات .إن عقود إعادة التأمين الصادرة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين ،ونتيجة لذلك تبقى
الشركة ملتزمة بالمطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي التأمين من الوفاء بإلتزاماتهم وفقاً لعقود إعادة التأمين .

 6-30حساسية أرباح التأمين

ال تتوقع الشركة أي تغير سلبي للنتائج من عمليات التأمين وذلك لألسباب التالية:
• لدى الشركة معدل إحتفاظ إجمالي لمخاطر التأمين تبلغ حوالي  %46للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019( 2020
 ) %51وينتج هذا بصورة رئيسية من التأمين على الحوادث العامة ،الحريق والتأمين الهندسي .ولكن في أنواع التأمين
األخرى فإن اإللتزامات مغطاة بصورة مناسبة من خالل برنامج إعادة التأمين لفائض الخسارة وذلك لتقليل المخاطر
المالية الهامة.
• بلغت إيرادات العموالت مبلغ  15,856,373درهم لسنة  11,459,239 :2019( 2020درهم) من إيرادات التأمين
وتنتج بصورة رئيسية من إعادة التأمين وتبقى مصدر جيد للدخل.

بسبب إنخفاض نسبة المخاطر المحتفظ بها لنسبة  ) %51 :2019( %46من أعمال التأمين ومحدودية المخاطر في أعمال
التأمين المحتفظ فيها بنسب عالية مثل تأمين السيارات فإن الشركة تحافظ بأريحية على معدل صافي خسائر بحدود %14,46
( ) %18.37 :2019وبالتالي ال يتوقع أية تأثيرات مالية هامة على صافي أرباح أعمال التأمين.

 7-30تفشي فيروس كورونا ( )COVID-19وتأثيره على الشركة
مع التطور الحديث والسريع لوباء فيروس كورونا ( ،)COVID-19دخل االقتصاد العالمي في فترة أزمة رعاية صحية غير
مسبوقة ما تسبب في اضطراب عالمي كبير في األنشطة التجارية والحياة اليومية .وقد اتبعت العديد من البلدان إجراءات احتواء
استثنائية ومكلفة اقتصاديٍا .طالبت بعض البلدان من الشركات تقييد أو حتى تعليق العمليات التجارية االعتيادية بما في ذلك
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
قامت اإلدارة باألخذ بعين اإلعتبار الظروف االستثنائية والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أعمال الشركة ومخاطر
التعرض للشركة وخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية على ربحية  /سيولة الشركة قد تنشأ من:
•
•
•
•
•

إمكانية استرداد المساهمات واألرصدة المدينة،
عدم توفر الموظفين،
انخفاض إجمالي اقساط التأمين بسبب عدم تجديد وثائق التأمين ،و
مخصص المطالبات المتكبدة وإحتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها،
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية واإلستثمارات في ممتلكات المحتفظ بها من قبل الشركة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)

 -30مخاطر التأمين (تتمة)
 7-30تفشي فيروس كورونا ( )COVID-19وتأثيره على الشركة (تتمة)
بناء على ما سبق ،خلصت اإلدارة إلى أنه ال يوجد تأثير كبير على ربحية الشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي.
قامت الشركة بتنفيذ خطة استم اررية العمل التي تشمل جميع اإلجراءات والبروتوكوالت خالل الوضع الحالي وشكلت لجنة إدارة
األزمات مسؤولة أمام الرئيس التنفيذي .وبدأت خطط العمل عن بعد واتخذت تدابير لضمان استمرار األعمال دون انقطاع.
عالوة على ذلك ،قامت الشركة بإجراء اختبار التحمل بصورة شهرية كما هو مطلوب من قبل هيئة التأمين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة ،الذين بإعتقادهم أن الشركة ستواصل العمل كمنشأة مستمرة .وبناء على
ذلك ،تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ االستم اررية .ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع ،وستتخذ اإلجراءات الالزمة
والمناسبة في الوقت المناسب لالستجابة لهذا الوضع غير المسبوق.
 -31إدارة مخاطر رأس المال
تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي :
• اإللتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت في القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )6لسنة
 ، 2007في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
• ضمان قدرة الشركة على اإلستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح وتقديم المنافع لذوي العالقة
بالشركة ،و
• توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك العقود.
في دولة اإلمارات العربية المتحدة فإن هيئة التأمين تحدد الحد األدنى لرأس المال ونوعه الذي يجب أن تحتفظ به الشركة،
باإلضا فة إلى مطلوبات عقود التأمين .يجب اإلحتفاظ في أي وقت خالل السنة بالحد األدنى لرأس المال المطلوب (كما هو
موضح في الجدول أدناه).
وفًقا للمادة ( )8من القسم ( )2ألحكام التعليمات المالية لشركات التأمين في اإلمارات العربية المتحدة  ،يجب على الشركة في
اعتبار من  31ديسمبر  ، 2020فإن الشركة واثقة من االلتزام بهوامش
ًا
جميع األوقات االلتزام بمتطلبات هوامش المالءة المالية.
المالءة المالية.
أصدرت هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة القرار رقم  42لسنة  2009لتحديد الحد األدنى المكتتب أو رأس المال
المدفوع بمبلغ  100مليون درهم لتأسيس شركة التأمين و  250مليون درهم مليون لشركة إعادة التأمين .وينص القرار أيضا
على أن ما ال يقل عن  %75من رأس مال شركات التأمين التي تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون
مملوكة من قبل أفراد أو هيئات من دولة اإلمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.
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تتعرض الشركة إلى هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية ،موجودات ومطلوبات إعادة التأمين.
إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة تتمثل في إمكانية عدم كفاية المقبوضات المتعلقة بإستثماراتها على األمد
الطويل لتمويل اإللتزامات الناشئة عن كل من عقود التأمين واإلستثمارات .إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية،
تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة ،مخاطر أسعار أدوات الملكية  ،مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر
اإلئتمان.

 1-32أهم السياسات المحاسبية

تم اإلشارة في إيضاح رقم ( )4حول البيانات المالية بيان السياسات واألسس المحاسبية الهامة المتبعة بشكل تفصيلي بما فيها
أسس اإلعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وأدوات الملكية .

 2-32تصنيف األدوات المالية
الموجودات المالية

2020
درهــم

2019
درهــم

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إيضاح )2-8
إستثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح )1-8
أقساط التأمين وذمم تأمين مدينة (إيضاح )11
ذمم تأمين مدينة وأخرى (ما عدا مصاريف مدفوعة مقدم ًا) (إيضاح )12
قروض مضمونة بوثائق التأمين على الحياة (إيضاح )9
ودائع إلزامية (إيضاح )13
ودائع (إيضاح )14
النقد وما يعادله (إيضاح )15

5,175,180
335,622,610
74,924,855
19,948,414
48,458,780
10,000,000
498,471,334
48,691,929

4,639,817
236,550,473
59,674,956
15,060,754
49,125,889
10,000,000
567,540,653
77,801,820

اإلجمالي

1,041,293,102

1,020,394,362

المطلوبات المالية

ذمم تأمين دائنة وأخرى (ما عدا اإليجارات المقبوضة مقدماً
(إيضاح  19و )1-19
مطلوبات التأمين

82,514,463
74,436,991
156,951,454

59,519,952
63,661,777
123,181,729

إن اإلدارة تعتبر القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية بالتكلفة المطفأة مساوية تقريباً
لقيمتها العادلة ،بإستثناء اإلستثمارات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  8حول هذه
البيانات المالية.
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 3-32قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

• يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة بناء
على اسعار التداول بالسوق في ختام األعمال في تاريخ بيان المركز المالي.
• يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة على
تحليل التدفق النقدي بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات األسواق المالية ألدوات مالية مشابهة.
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت
منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس  .بغض النظر ما إذا كان السعر مالحظ بشكل مباشر أو مقدر بإستخدام
أساليب تقييم أخرى ،عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو اللتزام ،تقوم الشركة باألخذ بعين اإلعتبار خصائص هذا األصل أو
االلتزام وتقييم ما إذا سيقوم المشاركين في السوق بأخذ هذه الخصائص بعين اإلعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ
القياس.
 4-33القيمة العادلة لألدوات المالية بالتكلفة المطفأة
تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة
بإستثناء اإلستثمارات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي يتم تحديد قيمتها العادلة إستناداً إلى أسعار السوق المدرجة والتي
تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  8حول هذه البيانات المالية.

تقنيات التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
 1-4-33قياسات القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي
يبين الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:
الموجودات المالية

القيمة العادلة كما في

2020
درهــــم
أوراق مالية مدرجة

5,175,180

2019
درهـ ــم
4,639,816

التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة

أساليب التقييم
والمدخالت الرئيسية

المستوى األول

أسعار العرض في
األسواق النشطة.

مدخالت هامة غير
قابلة للرصد

ال يوجد.

العالقة بين
المدخالت الغير قابلة
للرصد للقيمة العادلة

ال ينطبق.

لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة .ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم
يتم إدراج أية إيضاحات للجدول أعاله.
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 5-32مخاطر السوق

إن نشاط الشركة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بالتغيرات التي تط أر على أسعار العمالت األجنبية وعلى معدالت أسعار
الفائدة .
يتم قياس مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة بواسطة تحليل الحساسية .لم يط أر أي تغير على مخاطر السوق التي
تتعرض لها الشركة أو على الطريقة التي يتم من خاللها إدارة وقياس المخاطر.

 6-32مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية

ال يوجد مخاطر جوهرية على الشركة متعلقة بتغيير أسعار تحويل العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات المالية
متمثلة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ،عمالت مجلس التعاون الخليجي أو بالدوالر األمريكي حيث أن سعر صرف الدرهم
ثابت مقابل تلك العمالت.

 7-32مخاطر اإلئتمان

تشير مخاطر اإلئتمان عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة على تسديد إلتزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنه خسارة مالية
للشركة .
تتعرض
-

الشركة إلى مخاطر اإلئتمان تحديداً فيما يلي -:
حصة معيدي التأمين من إلتزامات التأمين .
المبالغ المستحقة من معيدي التأمين عن إدعاءات تم دفعها .
المبالغ المستحقة من حاملي الوثائق و
المبالغ المستحقة من وسطاء التأمين .

تتبنى الشركة سياسة تقوم على إبرام إتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي من
الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك اإللتزامات  .تقوم الشركة بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر اإلئتمان وكذلك
مستوى المالءة المالية لألطراف األخرى في العقود الموقعة ،باإلضافة إلى أنه يتم التأكد من أن القيمة التراكمية للئتمان
موزعة على أطراف موافق عليها من قبل اإلدارة .يتم مراقبة مخاطر اإلئتمان التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة بمتابعة
حدود اإلئتمان الممنوحة حيث يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة بشكل سنوي .
يتم اإلستعانة بإعادة التأمين في إدارة مخاطر التأمين ،وذلك بدون إسقاط إلتزام الشركة الناشئ عن كونها طرف أساسي في
عقد التأمين (الجهة المؤمنة) .في حال عجزت شركة إعادة التأمين عن تسديد أي مطالبة مستحقة فإن الشركة تبقى ملتزمة
بتسديد تلك المطالبة لحامل البوليصة .يتم األخذ في عين اإلعتبار الجدارة اإلئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك من
خالل مراجعة أوضاعهم المالية قبل توقيع أي عقد .
تحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على البيانات التاريخية للدفعات المحصلة من حاملي وثائق التأمين األساسية والذي يتم
التعامل معهم في إطار النشاط اإلعتيادي للشركة  .كما يتم إدارة المخاطر اإلئتمانية لألطراف التعاقدية بشكل فردي من خالل
طرق أخرى مثل اإلحتفاظ بحق تسوية الحسابات المدينة بالدائنة لذلك الطرف .تقوم إدارة المعلومات بتزويد الشركة بتقارير
تحتوي على تفاصيل مخصصات اإلنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة واألرصدة المطفأة الحقاً .يتم تجميع المخاطر
اإلئتمانية المتعلقة بحاملي الوثائق كأفراد وكمجموعات وإخضاعها لنظم المراقبة المستمرة .تقوم الشركة بإعداد تحليل مالي
مشابه لشركات إعادة التأمين.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
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 7-32مخاطر اإلئتمان (تتمة)
بالنسبة للذمم المدينة  ،قامت الشركة بتطبيق المنهج المبسط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9لقياس مخصص
الخسائﺮ على مدى عمر األداة .تحدد الشركة خسائر االئتمان المتوقعة على هذه البنود باستخدام مصفوفة المخصص ،تم
استنادا إلى موعد استحقاق الذمم للمدين  ،والمعدلة حسب اإلقتضاء لتعكس
بناء على الخبرة التاريخية لخسارة االئتمان
ً
تقديرها ً
وبناء على ذلك  ،يتم عرض ملف مخاطر االئتمان لهذه
الظروف الحالية والتقديرات للظروف اإلقتصادية المستقبلية.
ً
بناء على موعد استحقاقها بناء على مصفوفة المخصص .يتضمن إيضاح  1-2مزيد من التفاصيل حول مخصص
الموجودات ً
خسارة هذه الموجودات.
تت ألف ذمم التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية .يتم تقييم المحفظة
بناء على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة.
اإلئتمانية بشكل مستمر ً
ال تتعرض الشركة إلى مخاطر إئتمانية كبيرة متعلقة بطرف تعاقدي كفرد أو كمجموعة لها نفس الخصائص .تعتبر الشركة
بأن األطراف التعاقدية لها نفـس الخصائص إذا كانت مؤسسات متعلقة ببعضها .إن مخاطر اإلئتمان على األموال السائلة
محدودة وذلك ألن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات جدارة إئتمانية عالية مصنفة من قبل وكاالت
التصنيف اإلئتماني العالمية.
تتمثل أقصى مخاطر إئتمانية ممكن أن تتعرض لها الشركة في القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية
بصافي قيمتها بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القيمة.

 8-32مخاطر السيولة

تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطا اًر مالئماً إلدارة مخاطر
السيولة ،وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير ،متوسط ،طويل األمد للشركة  .باإلضافة إلى متطلبات إدارة
السيولة  ،تقوم إدارة الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات
النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .

بناء على المدة
يوضح الجدول التالي ملخص إلستحقاق األدوات المالية  .يتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدوات المالية ً
المتبقية إلستحقاق األداة الما لية من تاريخ بيان المركز المالي .تقوم اإلدارة بمراقبة إستحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من
بناء
توفر السيولة المناسبة في الشركة  .فيما يلي إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي ً
على ترتيبات الدفعات التعاقدية .
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 8-32مخاطر السيولة (تتمة)
 31ديسمبر 2020
أقل من سنة
درهـ ــم

 5-1سنوات
درهـ ــم

الموجودات المالية
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملاألخرى (إيضاح )2-8
إستثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح )1-8
أقساط التأمين وذمم تأمين مدينة
ذمم مدينة وأخرى (ما عدا مصاريف مدفوعة
مقدماً) (إيضاح )12
قروض مضمونة بوثائق التأمين (إيضاح )9
ودائع (إيضاح )14
ودائع إلزامية (إيضاح )13
النقد وما يعادله (إيضاح )15

--74,924,855

-295,101,546
--

19,948,414
-435,360,698
-48,691,929

-48,458,780
63,110,636
---

المطلوبات المالية
ذمم دائنة (ما عدا اإليجارات المقبوضة مقدماً–
أقساط التأمين المقبوضة مقدماً)
(إيضاح  19و )1-19
مطلوبات التأمين

73,315,687
74,436,991

578,925,896

147,752,678

406,670,962

----

 31ديسمبر 2019
أقل من سنة
درهـ ــم

 5-1سنوات
درهـ ــم

الموجودات المالية
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملاألخرى (إيضاح )2-8
إستثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح )1-8
أقساط التأمين وذمم تأمين مدينة
ذمم مدينة وأخرى (ما عدا مصاريف مدفوعة
مقدماً) (إيضاح )12
قروض مضمونة بوثائق التأمين (إيضاح )9
ودائع (إيضاح )14
ودائع إلزامية (إيضاح )13
النقد وما يعادله (إيضاح )15

--59,674,956

-69,615,480
--

15,060,754
-368,450,787
-77,801,820

-49,125,889
199,089,866
---

المطلوبات المالية
ذمم دائنة (ما عدا اإليجارات المقبوضة
مقدماً) (إيضاح  19و )1-19
مطلوبات التأمين

59,519,952
63,661,777

520,988,317

123,181,729

317,831,235

----

أكثر من
 5سنوات
درهــــم
-40,521,064
-------

40,521,064

----

أكثر من
 5سنوات
درهـ ــم
-166,934,993
-------

166,934,993

----

دون تاريخ
إستحاق
درهــــم

المجموع
درهـ ــم

5,175,180
---

5,175,180
335,622,610
74,924,855

---10,000,000
--

19,948,414
48,458,780
498,471,334
10,000,000
48,691,929

15,175,180

----

دون تاريخ إستحاق
درهـ ــم

1,041,293,102

73,315,687
74,436,991

147,752,678

المجموع
درهـ ــم

4,639,817
---

4,639,817
236,550,473
59,674,956

---10,000,000
--

15,060,754
49,125,889
567,540,653
10,000,000
77,801,820

14,639,817

----

1,020,394,362

59,519,952
63,661,777

123,181,729
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 8-32مخاطر السيولة (تتمة)
تتعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة وذلك فيما يتعلق بودائعها لدى البنوك ،أدوات الدين .كما في  31ديسمبر ،2020
تراوحت الفائدة السنوية على ودائع الشركة لدى البنوك من  %0,93إلى %5,25سنوياً ( :2019من  %3,25إلى %5,25
سنوياً) .كما في  31ديسمبر  ،2020تراوحت الفائدة السنوية على أدوات الدين من  4,75إلى  7,50سنوياً (4,75 :2019
إلى  7,50سنوياً).
في حال إرتفاع/إنخفاض سعر الفائدة بمعدل  50نقطة أساس عن مستوى سعر الفائدة خالل السنة وفي ظل ثبات المتغيرات
األخرى ،فإن أثر ذلك يتمثل في زيادة  /نقص في صافي ربح الشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وكذلك حقوق
المساهمين كما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  4,462,764درهم تقريباً ( 4,316,085 :2019درهم) .ال يوجد تغير جوهري
على حساسية الشركة ألسعار الفائدة ،مقارنة بالسنة السابقة.

 9-32مخاطر تغير أسعار أدوات الملكية

 1-9-32تحليل الحساسية

كما بتاريخ بيان المركز المالي ،إذا ما تغير سعر اإلستثمارات بنسبة  %10بالزيادة أو النقص كما هو مفترض أدناه في ظل
ثبات جميع المتغيرات األخرى ،فإن أثر ذلك على أرباح الشركة وحقوق المساهمين يتمثل في:
• الزيادة/النقص في الدخل الشامل اآلخر وحقوق المساهمين بمبلغ  517,518درهم ( 463,981 :2019درهم).

 2-9-32اإلفتراضات وطرق إختبار الحساسية

• تم إعداد تحليل الحساسية بناء على أسعار اإلستثمارات كما بتاريخ بيان المركز المالي .
• كما بتاريخ بيان المركز المالي ،إذا ما زادت أو نقصت أسعار اإلستثمارات بنسبة  %10عن القيمة السوقية بشكل موحد
لجميع اإلستثمارات وذلك في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى ،فإن أثر ذلك على أرباح أو خسائر الشركة وكذلك على
حقوق المساهمين تم توضيحه أعاله.
تم إستخدام نسبة  %10كتغير في أسعار اإلستثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث أن ذلك التغير من الممكن وقوعه .ال يوجد أي
تأثير على الربح أو الخسارة للشركة نتيجة حساسية أسعار األسهم..

 -33توزيعات أرباح
وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  15إبريل  2020على توزيع أرباح نقدية بقيمة

 30مليون درهم ( 30درهم للسهم الواحد) عن سنة  30 :2019( 2019مليون درهم –  30درهم للسهم الواحد عن سنة
.)2018
يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ  30درهم للسهم والبالغة  30مليون درهم يتم دفعها للمساهمين في سنة .2020
إن التوزيعات المقترحة أعاله خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي ولم يتم إدراجها ضمن المطلوبات
في البيانات المالية.
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-34إعادة تصنيف
تم إعادة تصنيف األرصدة التالية في بيان المركز المالي للسنة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.
كما ظهرت سابقا في
 31ديسمبر 2019
درهـــم
مصاريف عمومية وإدارية

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

29,209,200
--

إعادة التصنيف
درهـــم
1,203,394
1,203,394

معاد بيانه في
 31ديسمبر 2019
درهـــم
28,005,806

1,203,394

ان عملية إعادة التصنيف المذكورة أعاله تضمنت تغييرات في بيان الربح أو الخسارة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات
وبيان الربح أو الخسارة للتأمين على األشخاص وعمليات تراكم األموال .ومع ذلك  ،لم يكن هناك أي تأثير على الربح للفترة
السابقة على أساس إعادة التصنيف أعاله.
 -35إعتماد البيانات المالية
تم إعتماد البيانات المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة على إصدارها بتاريخ  9مارس .2021

