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ﺻفحة
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بيان الربح أو الخسارة الموجز )غير مدقق(

٤

بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(

٥

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموجز

٦

بيان التدفقات النقدية الموجز )غير مدقق(

٧

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
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تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل

السادة أعضاء مجلس اﻹدارة
الﻼينس للتأمين ش .م .ع.
دبي
اﻹمارات العربية المتحدة

المحترمين

مقدمـة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق لشركة الﻼينس للتأمين ش .م .ع ") ،.الشركة"( ،كما في  ٣٠يونيو
 ٢٠٢٢وكل من بيانات الربح أو الخسارة الموجز ،الدخل الشامل الموجز ،التغيرات في حقوق المساهمين الموجز
والتدفقات النقدية الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ ومعلومات ايضاحية أخرى .إن اﻹدارة مسؤولة عن
إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وعرضها وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  " : ٣٤التقارير المالية
المرحلية " الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية
المرحلية الموجزة إستناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعـة
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا ً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم  " ،٢٤١٠مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي
يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للمنشأة " .تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء اﻻستفسارات،

بشكل رئيسي من اﻷشخاص المسؤولين عن اﻷمور المالية والمحاسبية ،وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة
أخرى .إن نطاق المراجعة أقـل جوهريا ً من نطاق القيام بالتدقيق وفقا ً للمعايير الدوليـة للتدقيق ،وبالتالي ،فإنها ﻻ تمكننا
من الحصول على تأكيد حول جميع اﻷمور الهامـة التي يمكن أن يبينها التدقيق .لذا ،فإننا ﻻ نبدي رأي تدقيق بشأنها.

اﻹستنتـاج

إستناداً إلى مراجعتنا ،لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اﻹعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم يتم
إعدادها ،من جميع النواحي الجوهرية ،وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  " : ٣٤التقارير المالية المرحلية ".
ديلويت آند توش )الشرق اﻷوسط(

تم التوقيع من قبل:
محمد جﻼد
سجل رقم ١١٦٤
 ١٠أغسطس ٢٠٢٢
الشارقة ،اﻹمارات العربية المتحدة

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.

الﻼي

لل أم

٢

ش .م .ع.

بيان المركز المالي الموجز
كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢٢
إيضاحات

الموجودات
ممتلكات ومعدات
إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات بالتكلفة المطفﺄة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
قروض مضمونة مقابل بوالص تﺄمين على الحياة
موجودات عقود إعادة التﺄمين
تكاليف اﻹستحواذ المؤجلة
أقساط تﺄمين وأرصدة تﺄمين مدينة
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما ً
ودائع إلزامية
ودائع
النقد وما يعادله

٦
١-٧
٢-٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

مجموع الموجودات

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢
)غير مدقق(
درهــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهــم

٣٬٥٨٥٬٣٥٦
٢٠٧٬٥٣٨٬٠٠٠
٣٣٣٬٣٣٣٬١٦٤
٧٬٨١٦٬٣٠٦
٤٣٬٨١٩٬٩٧٧
١٨٩٬٥١٠٬٤١٣
١٤٬٧٥١٬٠٧٦
٨٢٬١٣٦٬٢٧٧
٢٧٬٧١٩٬٧٩٢
١٠٬٤٦٣٬١٨٩
٤٥٦٬٨٢٥٬٢٠٥
٤٧٬١٢٢٬٥٧٦

٣٬٨٠٤٬٠٩٧
٢٠٧٬٥٣٨٬٠٠٠
٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤
٦٬٨٨٨٬٣٤٢
٤٥٬٥٤٣٬٨٥٠
١٦٠٬٤٠٢٬٨٥٤
٢٬٤٠٣٬٦٩٩
٨٠٬٦٩١٬٢٣٢
٢٤٬١٥٧٬٨٨٧
١٠٬٢٢٨٬١٢٥
٤١٦٬٦٥٣٬٠٥٣
٨٢٬٨١٢٬٩٦٩

١٬٤٢٤٬٦٢١٬٣٣١

١٬٣٧٤٬٢٠٢٬٠٨٢

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
إحتياطي إعادة تﺄمين
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ﻹستثمارات بالقيمة
العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
أرباح مستبقاه

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٣٬٦٦١٬٣٠٥
٨٤٬٠٧٢٬١٠٥
٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٧٧٠٬٤٥٦

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٣٬٦٦١٬٣٠٥
٨٤٬٠٧٢٬١٠٥
٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٧٧٠٬٤٥٦

)(٢٬٩٤٧٬٢٦٠
٢٥٬٤٩٠٬٢٢٦

)(٣٬٨٧٥٬٢٢٤
٤٠٬٩٨٨٬٤٥٥

مجموع حقوق المساهمين

٥٢٤٬٠٤٦٬٨٣٢

٥٣٨٬٦١٧٬٠٩٧

المطلوبات
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة
مطلوبات التأمين
مطلوبات التﺄمين
أقساط تﺄمين مقبوضة مقدما ً
إيرادات عموﻻت مؤجلة

١٤
١٥

١٦

١٧

٤٬٦٠٤٬٠٥١
٩٩٬٠٢٣٬٨٠١
١٠٣٬٦٢٧٬٨٥٢
٧٤٬٠٦٧٬١٨٥
١٠٬١٣٦٬٠٩٣
١٣٬٣٤٧٬٧٣٥
٩٧٬٥٥١٬٠١٣

إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

٤٬٧١٣٬٣٨٤
٨٢٬٨٣٧٬٢٠٠
٨٧٬٥٥٠٬٥٨٤
٧٠٬٦٧٢٬١٢٨
٩٬٥٢٥٬٧٠٧
٤٬٦٨٥٬٨٩٥
٨٤٬٨٨٣٬٧٣٠

الﻼي

لل أم

٣

ش .م .ع.

بيان المركز المالي الموجز
كما في  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٢تتمة(

إيضاحات

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

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢
)غير مدقق(
درهــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهــم

٨
١١٧٬١٩٤٬٩٧٧
٩٧٬٤٧٧٬٩٤٤
١٧٬٩٠٧٬٩٤٣
١٬٠٧٤٬٧١٩
٩٩٬٤٨١
٤٦٥٬٦٤٠٬٥٧٠
٦٩٩٬٣٩٥٬٦٣٤
٩٠٠٬٥٧٤٬٤٩٩

٦٩٬٦٥٥٬٦٨٠
٨٨٬٦٣٢٬١٠٩
٢٥٬٥٤٦٬٤٣٣
٩١٢٬٢٣٩
١٨٩٬٠٧٩
٤٧٨٬٢١٥٬١٣١
٦٦٣٬١٥٠٬٦٧١
٨٣٥٬٥٨٤٬٩٨٥

١٬٤٢٤٬٦٢١٬٣٣١

١٬٣٧٤٬٢٠٢٬٠٨٢

على حد علمنا ،ووفقًا للمبادئ المعمول بها ﻹعداد التقارير المالية المرحلية ،فإن المعلومات المالية المرحلية الموجزة تظهر
بصورة عادلة من جميع النواح ي الجوهرية المركز المالي ،اﻷداء المالي والتدفقات النقدية للشركة.

تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اﻹدارة بتاريخ  ١٠أغسطس  ٢٠٢٢ووقعت نيابة
عنه من قبل:

سعيد محمد الكمده
نائب رئيس مجلس اﻹدارة

أيمن سابا عزارة
عضو مجلس اﻹدارة والرئيس التنفيذي

إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

الﻼي

لل أم

٤

ش .م .ع.

بيان الربح أو الخسارة الموجز )غير مدقق(
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٢
فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيـو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم

فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيـو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم

١٠٢٬٦٠٢٬٧٣١
)(٥٩٬٢٤٤٬٠٢٤

٧٤٬٠٤٣٬٤٦٤
)(٤٣٬٤٨٤٬٢٨٧

١٩٢٬٦٩٧٬٧٤٧
)(١١٢٬٠٨٩٬٦٦٨

١٦٧٬٨٤٤٬٤٢٧
)(٩٨٬٧٦٨٬١٩٦

٤٣٬٣٥٨٬٧٠٧

٣٠٬٥٥٩٬١٧٧

٨٠٬٦٠٨٬٠٧٩

٦٩٬٠٧٦٬٢٣١

)(١٢٬٧٤٥٬٤٤٣

٥٬٨٤٨٬٠٨٥

)(١٩٬٢٤١٬١١٤

٥٬٤٠٧٬٨٩٩

٣٠٬٦١٣٬٢٦٤
٧٬١١١٬٢٩٣
)(١١٬٥٨٧٬٦٤٢

٣٦٬٤٠٧٬٢٦٢
٣٬٥٢٥٬٧٨٠
)(٣٬١٨٢٬٧٢٦

٦١٬٣٦٦٬٩٦٥
١٤٬٨٤٤٬٣٨٤
)(٢٠٬٢٥٠٬٠٧٩

٧٤٬٤٨٤٬١٣٠
٧٬٩٤٦٬٥١٠
)(٧٬٦٤٢٬٩٨٤

١٬١٨٣٬٥٢٧
٢٧٬٣٢٠٬٤٤٢

)(٢٬٠٠٩٬٤١٢
٣٤٬٧٤٠٬٩٠٤

٣٬٦٨٥٬٥٣٧
٥٩٬٦٤٦٬٨٠٧

)(١٬٦٦٩٬٠٠٢
٧٣٬١١٨٬٦٥٤

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(١٠٬٧٧٣٬٦٠٦

)(١٨٬٢٩٩٬٩٨٩

)(٢٧٬١٧٣٬٥٢٤

)(٣٧٬٤٦٨٬٨٧٧

حصة إعادة التﺄمين من المطالبات ومصاريف تعديل
الخسارة
ﺻافي المطالبات المدفوعة

٦٬٣٦٣٬٥٣٤

١١٬٥٥٩٬١٣٨

١٦٬٦٦٧٬٧٩٣

٢٣٬٥٠٤٬٨٢٧

)(٤٬٤١٠٬٠٧٢

)(٦٬٧٤٠٬٨٥١

)(١٠٬٥٠٥٬٧٣١

)(١٣٬٩٦٤٬٠٥٠

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

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
عموﻻت مقبوضة
عموﻻت مدفوعة
الحركة على تكاليف اﻹستحواذ المؤجلة /إيرادات
عموﻻت – بالصافي
إجمالي إيرادات التأمين

)(١٬١٦٣٬٥٢٨

)(٥٥٩٬٩٦٧

)(٤٧٠٬٨٥١

)(٢٬٤٤٨٬٥٠٠

الحركة في اﻹحتياطيات الحسابية
ﺻافي المطالبات المتكبدة

)(٢٢٬٢٠٢٬٩٣٨
٩٬٦٦٤٬٠٦٥

)(٢٣٬٦٩٠٬٥٣٨
١٠٬٤٣٨٬٠١٩

)(٤٢٬٥١٦٬٤٨٤
١٢٬٥٧٤٬٥٦١

)(٤٧٬٦٨٩٬١٢٤
١٨٬١٥٤٬٣٥٠

)(١٨٬١١٢٬٤٧٣

)(٢٠٬٥٥٣٬٣٣٧

)(٤٠٬٩١٨٬٥٠٥

)(٤٥٬٩٤٧٬٣٢٤

ﺻافي أرباح التأمين

٩٬٢٠٧٬٩٦٩

١٤٬١٨٧٬٥٦٧

١٨٬٧٢٨٬٣٠٢

٢٧٬١٧١٬٣٣٠

إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات إستثمارات في ممتلكات – بالصافي
أرباح فروقات أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية
إيرادات أخرى

٧٬٨٤٦٬٧٤٠
٢٬١٦٥٬٥٠٩
٧٦٬٦٥٢
٤٨٨٬٧٣٢

٨٬٨١١٬٨٩٤
٢٬٣٣٨٬٦٤٥
٧١٬٩٧٥
٧٤٣٬٣٦١

١٥٬٣٠٥٬٨٧٦
٤٬٤٩٧٬٩٧٢
١٥٦٬٦٧٠
١٬١٣٣٬٢٢٣

١٧٬٤٣١٬٠٠٩
٤٬٩٧٩٬٥٤٢
١٨٦٬٨٦٥
١٬٢٥٠٬٨٢٠

إجمالي اﻹيرادات

١٩٬٧٨٥٬٦٠٢

٢٦٬١٥٣٬٤٤٢

٣٩٬٨٢٢٬٠٤٣

٥١٬٠١٩٬٥٦٦

مصاريف عمومية وإدارية
مكافآت وخصومات )صافي من إعادة التﺄمين(

)(٦٬٦٨٠٬٧٠١
)(٦٬٤٢٩٬٥٨٣
)(٧٠٤٬٦٢٣

)(٦٬٧٤٩٬٠٧١
)(٧٬٣٣٤٬٤٠٤
)(٥٨٤٬٨٥٦

)(١٣٬٧٩٩٬٠٢٧
)(١٠٬٤٢٥٬٠٦٥
)(١٬٠٩٦٬١٨٠

)(١٣٬٤٧٨٬٦٤٣
)(١٤٬٠٨٧٬٦٨٥
)(١٬٤٩١٬٣٢٥

الربح للفترة

٥٬٩٧٠٬٦٩٥

١١٬٤٨٥٬١١١

١٤٬٥٠١٬٧٧١

٢١٬٩٦١٬٩١٣

الربح اﻷساسي والمخفض للسهم الواحد )إيضاح (١٨

٥٫٩٧

١١٫٤٩

١٤٫٥

٢١٫٩٦

أرباح وإلغاء بوالص التﺄمين على الحياة

مصاريف تشغيلية أخرى

إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

الﻼي

لل أم

٥

ش .م .ع.

بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٢
فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم
الربح للفترة

٥٬٩٧٠٬٦٩٥

١١٬٤٨٥٬١١١

فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم
١٤٬٥٠١٬٧٧١

٢١٬٩٦١٬٩١٣

بنود الدخل الشامل اﻷخرى

بنود لن يتم إعادة تﺻنيفها ﻻحقا ًإلى اﻷرباح أو
الخسائر
صافي )خسائر(/أرباح غير محققة من إستثمارات
بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
إجمالي الدخل الشامل للفترة

)(٨٥٦٬٥٨١

٢٨٥٬٥٢٧

٩٢٧٬٩٦٤

٨٩٢٬٢٧٢

٥٬١١٤٬١١٤

١١٬٧٧٠٬٦٣٨

١٥٬٤٢٩٬٧٣٥

٢٢٬٨٥٤٬١٨٥

إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

الﻼي

لل أم

٦

ش .م .ع.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٢
التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة
ﻹستثمارات بالقيمة
رأس المال
درهــم

إحتياطي قانوني
درهــم

إحتياطي نظامي

إحتياطي عام
درهــم

درهــم

إحتياطي إعادة

العادلة من خﻼل بنود

تأمين
درهــم

الدخل الشامل اﻷخرى
درهــم

أرباح مستبقاه
درهــم

المجمـــوع
درهــم

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠مدقق(

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٩٬٥٤٩٬١٨٤

٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤

٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٦٩٬٦٥١

)(٥٬٥٨٨٬٣٨٦

٤٠٬١٠٨٬١٧٣

٥٢٦٬٨٩٨٬٦٠٦

الربح للفترة

--

--

--

--

--

--

٢١٬٩٦١٬٩١٣

٢١٬٩٦١٬٩١٣

بنود الدخل الشامل اﻷخرى للفترة

--

--

--

--

--

٨٩٢٬٢٧٢

--

٨٩٢٬٢٧٢

توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح (٢٤

--

--

--

--

--

--

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٩٬٥٤٩٬١٨٤

٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤

٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٦٩٬٦٥١

)(٤٬٦٩٦٬١١٤

٣٢٬٠٧٠٬٠٨٦

٥١٩٬٧٥٢٬٧٩١

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ) ٢٠٢١مدقق(

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٩٣٬٦٦١٬٣٠٥

٨٤٬٠٧٢٬١٠٥

٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٧٧٠٬٤٥٦

)(٣٬٨٧٥٬٢٢٤

٤٠٬٩٨٨٬٤٥٥

٥٣٨٬٦١٧٬٠٩٧

الربح للفترة

--

--

--

--

--

--

١٤٬٥٠١٬٧٧١

١٤٬٥٠١٬٧٧١

بنود الدخل الشامل اﻷخرى للفترة

--

--

--

--

--

٩٢٧٬٩٦٤

--

٩٢٧٬٩٦٤

توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح (٢٤

--

--

--

--

--

--

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٩٣٬٦٦١٬٣٠٥

٨٤٬٠٧٢٬١٠٥

٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٧٧٠٬٤٥٦

)(٢٬٩٤٧٬٢٦٠

٢٥٬٤٩٠٬٢٢٦

٥٢٤٬٠٤٦٬٨٣٢

الرصيد كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق(

الرﺻيد كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢٢
)غير مدقق(

إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

الﻼي

لل أم

٧

ش .م .ع.

بيان التدفقات النقدية الموجز )غير مدقق(
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٢
فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو

٢٠٢٢
درهــم
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
الربح للفترة
تعديﻼت :
إستهﻼك ممتلكات ومعدات
شطب ممتلكات ومعدات خﻼل الفترة
إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفﺄة
إطفاء رسوم وعﻼوات وخصومات إستثمارات
إيرادات فوائد من الودائع
إيرادات فوائد من قروض مضمونة مقابل بوالص تﺄمين على الحياة
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات إستثمارات في ممتلكات
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
عكس مخصص الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة

٢٠٢١
درهــم

١٤٬٥٠١٬٧٧١

٢١٬٩٦١٬٩١٣

٢١٦٬٩٢٤
٢٥٠٬٠٠٠
)(٩٬٤١٤٬٩٥٧
٨٤٨٬٨١٠
)(٤٬١٩٥٬٨٤١
)(١٬٢٦٦٬٧٨٩
)(٤٢٨٬٢٨٩
)(٤٬٤٩٧٬٩٧٢
٢٩٨٬٢٠٤
)(٤٠٬٢٧١

٣٦٧٬٠٨٤
٩٠٬٠٢٠
)(٩٬٤٠٨٬٤٠١
٨٣٥٬٤٧٧
)(٦٬١٨٢٬٢٠٣
)(١٬٥٥٤٬٨٨٠
)(٢٨٥٬٥٢٥
)(٤٬٩٧٩٬٥٤٢
٢٦١٬٨٣٤
--

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية
الزيادة في ذمم تﺄمين ،ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة
النقص)/الزيادة( في حصة إعادة التﺄمين من المخصصات الفنية
الزيادة)/النقص( في اﻹحتياطيات الفنية
)الزيادة(/النقص في إحتياطي تكاليف إستحواذ مؤجلة
الزيادة في إيرادات عموﻻت مؤجلة
الزيادة)/النقص( في ذمم دائنة ،مطلوبات عقود التﺄمين وأقساط تﺄمين
مقبوضة مقدما ً
النقد الناتج من)/المستخدم في(ٍ العمليات
مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

)(٣٬٧٢٨٬٤١٠
)(٤٬٩٨٦٬٠٦٩
)(٢٩٬١٠٧٬٥٥٩
٣٦٬٢٤٤٬٩٦٣
)(١٢٬٣٤٧٬٣٧٧
٨٬٦٦١٬٨٤٠

١٬١٠٥٬٧٧٧
)(٤٬٨٤٧٬٩٦٦
١٥٬٢٢٦٬٢١٠
)(٣٦٬٣٣٩٬٩٥٩
٢٨٩٬٠٣٨
١٬٣٧٩٬٩٦٤

١٤٬١٥٩٬٠٢٨
٨٬٨٩٦٬٤١٦
)(٤٠٧٬٥٣٧

)(٦٬٧٧٣٬٤٥٩
)(٢٩٬٩٦٠٬٣٩٥
)(٧٤٧٬٨٣٥

ﺻافي النقد الناتج من)/المستخدم في(ٍ العمليات التشغيلية

٨٬٤٨٨٬٨٧٩

)(٣٠٬٧٠٨٬٢٣٠

التدفقات النقدية من العمليات اﻻستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
صافي الزيادة في قروض مضمونة مقابل وثائق تﺄمين على الحياة
شراء إستثمارات مالية بالتكلفة المطفﺄة
إيرادات مقبوضة على الودائع
إيرادات مقبوضة من إستثمارات بالتكلفة المطفﺄة
ودائع )إضافية(ُ /مسيلة خﻼل الفترة
إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
إيرادات إيجارات مقبوضة من إستثمارات في ممتلكات

)(٢٤٨٬١٨٤
٢٬٩٩٠٬٦٦٢
)(١٬١٠٤٬٠٠٠
٣٬٢٨٤٬٩٢٦
١١٬٦٥٤٬٦٥٧
)(٣٩٬٤٩٦٬٣٠٣
٤٢٨٬٢٨٩
٨٬٣١٠٬٦٨١

)(٣٤٬٨٣٥
١٬٦٥٨٬٠١٥
-٤٬٢٦٠٬٧٧٣
١١٬٣٨٢٬٠٣٥
٤٢٬٣٥١٬٩١٧
٢٨٥٬٥٢٥
٨٬٧٤٣٬٢٢٩

ﺻافي النقد )المستخدم في(/الناتج من العمليات اﻻستثمارية

)(١٤٬١٧٩٬٢٧٢

٦٨٬٦٤٦٬٦٥٩

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
ﺻافي النقد المستخدم في العمليات التمويلية

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺻافي )النقص(/الزيادة في النقد وما يعادله

)(٣٥٬٦٩٠٬٣٩٣

٧٬٩٣٨٬٤٢٩

النقد وما يعادله في بداية الفترة

٨٢٬٨١٢٬٩٦٩

٤٨٬٦٩١٬٩٢٩

النقد وما يعادله في نهاية الفترة

٤٧٬١٢٢٬٥٧٦

٥٦٬٦٣٠٬٣٥٨

إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

الﻼي

لل أم

٨

ش .م .ع.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٢
 -١معلومات قطاعية
ﻷغراض إدارية ،تم تنظيم الشركة في قطاعين من اﻷعمال ،قطاع التﺄمين على الممتلكات والمسؤوليات )التﺄمين العام(
وعمليات تﺄمين اﻷشخاص وتكوين اﻷموال )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 اﻷجل والتﺄمين على الحياة الجماعي .هذه القطاعات هي اﻷساس الذي بموجبه تقوم الشركة بإعداد تقارير
المعلومات القطاعية .تم إظهار التحليل القطاعي على النحو التالي:
 ١-١المركز المالي لقطاع أعمال عمليات تأمين اﻻشخاص وتكوين اﻻموال
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢
)غير مدقق(
درهــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
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 مقدما ً
ودائع إلزامية
ودائع
النقد وما يعادله
رصيد اﻷقسام الداخلية

١٬٩٩٥٬٢١٢
١٢٩٬٨١٢٬٥٠٠
٢٤٤٬٢٤٤٬١٣٠
٤٣٬٨١٩٬٩٧٧
٤٬٧٦١٬٧٣٦
٢٤١٬٠٤٢
١٬٥٠٨٬٩٠٣
١٣٬٢٠٨٬٣٣٨
٢٬٤٦٣٬١٨٩
٢٠٨٬٣٠٣٬٨٠٨
٢٬٥١٤٬٧٥٩
١٣١٬٠٩٢٬٠٤٩

٢٬١٤١٬٣٩٨
١٢٩٬٨١٢٬٥٠٠
٢٤٣٬٨٢٢٬٤٦٦
٤٥٬٥٤٣٬٨٥٠
٣٬١٧٧٬٦٠٧
١٥٩٬٢٦٩
٩٠٠٬٥٣٣
١١٬٦٦٨٬٧٥٩
٢٬٢٢٨٬١٢٥
١٨٧٬٤٦٠٬١٧٥
٦٧٬١٢٦٬٦١٦
١٠٩٬٥٤٩٬٦٣٤

مجموع الموجودات

٧٨٣٬٩٦٥٬٦٤٣

٨٠٣٬٥٩٠٬٩٣٢

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

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٥٬١٥٥٬٣١٥
٤٠٬٣٦٠٬٧١٥
١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١
٤٥٬٨٥٦
١٥٬٠٣٠٬٩٥١

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٥٬١٥٥٬٣١٥
٤٠٬٣٦٠٬٧١٥
١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١
٤٥٬٨٥٦
٢١٬٤١٢٬٧٩٠

٢٥٨٬١٤٥٬٢٩٨

٢٦٤٬٥٢٧٬١٣٧

٢٬١٧٩٬٨٨٤
١٤٬١٧١٬١٩٩
١٦٬٣٥١٬٠٨٣

٢٬١٨٢٬٦٨٣
١٠٬٦٠٣٬٩٧٦
١٢٬٧٨٦٬٦٥٩

٢٦٬٠٠٢٬٠٦٩
١٠٬١٣٦٬٠٩٣
٣٠٤
٣٦٬١٣٨٬٤٦٦

٣٣٬٠٨٥٬٢٤٣
٩٬٥٢٥٬٧٠٧
١٬٦٦٩
٤٢٬٦١٢٬٦١٩

مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة
مطلوبات التأمين
مطلوبات التﺄمين
أقساط تﺄمين مقبوضة مقدما ً
إيرادات عموﻻت مؤجلة

الﻼي

لل أم

٩

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١معلومات قطاعية )تتمة(
 ١-١المركز المالي لقطاع أعمال عمليات تأمين اﻻشخاص وتكوين اﻻموال )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

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢
)غير مدقق(
درهــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهــم

٢٬٨٤٧٬٠٥٧
٣٬٠٨٩٬٨٥١
١٬٦٤٥٬٧٦٨
٨٣٬٩١٣
٢٣٬٦٣٧
٤٦٥٬٦٤٠٬٥٧٠
٤٧٣٬٣٣٠٬٧٩٦
٥٢٥٬٨٢٠٬٣٤٥

١٬٩٤٦٬١٦٩
٢٬٥٣٢٬٦٥٤
٧٩٢٬٣٢٧
٥٨٬٥٢١
١١٩٬٧١٥
٤٧٨٬٢١٥٬١٣١
٤٨٣٬٦٦٤٬٥١٧
٥٣٩٬٠٦٣٬٧٩٥

٧٨٣٬٩٦٥٬٦٤٣

٨٠٣٬٥٩٠٬٩٣٢

الﻼي

لل أم

١٠

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١معلومات قطاعية )تتمة(
 ٢-١بيان الربح أو الخسارة لقطاع أعمال عمليات تأمين اﻷشخاص وتكوين اﻷموال )غير مدقق(
فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم
إجمالي أقساط التﺄمين

فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم

٢١٬٢٩٥٬١٧٥
)(١٬٣٦٦٬٧٣٤

٢٣٬٩٥٨٬٥٦٨
)(٧٠٦٬٣٢١

٤٨٬٣٧٤٬٩٠٣
)(٣٬١٩٨٬٣٨٠

٥٠٬٥٩١٬٢٠٦
)(١٬٧٣٨٬٧١٢

١٩٬٩٢٨٬٤٤١

٢٣٬٢٥٢٬٢٤٧

٤٥٬١٧٦٬٥٢٣

٤٨٬٨٥٢٬٤٩٤

صافي التغير في إحتياطي أقساط التﺄمين غير
المكتسبة /إحتياطي المخاطر السارية
ﺻافي أقساط التأمين المكتسبة
عموﻻت مقبوضة
عموﻻت مدفوعة
الحركة على تكاليف اﻹستحواذ المؤجلة/إيرادات
العموﻻت – بالصافي

١٣١٬٩٦٤

)(١٠١٬٤٩١

)(٢٩٣٬٧٧١

)(٣٢٥٬٨٣٣

٢٠٬٠٦٠٬٤٠٥
٣٬٨٤٨
)(١٬١٤١٬٣٨١

٢٣٬١٥٠٬٧٥٦
)(٤٢٬٢٥٦
)(١٬٧٠٩٬٨٢٧

٤٤٬٨٨٢٬٧٥٢
١٠٬٢٨٠
)(٢٬٦٥٦٬٠٥٩

٤٨٬٥٢٦٬٦٦١
)(٣٠٬٥٥٩
)(٣٬٣٧٩٬٣٤١

٢٬٣٥٥

)(٣٬٧١٨

٨٣٬١٣٦

)(١٬٩١٨

إجمالي إيرادات التأمين

١٨٬٩٢٥٬٢٢٧

٢١٬٣٩٤٬٩٥٥

٤٢٬٣٢٠٬١٠٩

٤٥٬١١٤٬٨٤٣

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(٨٦٤٬٣٠٢

)(١٬٩٤٠٬٧٩٩

)(١٬٧٧٦٬١٥٠

)(٣٬٦٩٣٬٤٨٢

حصة إعادة التﺄمين من المطالبات ومصاريف تعديل
الخسارة
ﺻافي المطالبات المدفوعة

٦٤١٬٣١٨

٨٥٣٬١٢٠

١٬١٦٢٬٣٩٠

١٬٦٧٦٬٣٤٩

)(٢٢٢٬٩٨٤

)(١٬٠٨٧٬٦٧٩

)(٦١٣٬٧٦٠

)(٢٬٠١٧٬١٣٣

حصة إعادة التﺄمين من إجمالي أقساط التﺄمين
ﺻافي أقساط التأمين

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

)(٢٠٤٬٣٨١
)(٢٢٬٢٠٢٬٩٣٨
٩٬٦٦٤٬٠٦٥

١٨٢٬٩٨٢
)(٢٣٬٦٩٠٬٥٣٨
١٠٬٤٣٨٬٠١٩

)(٣٦٢٬٩٤٣
)(٤٢٬٥١٦٬٤٨٤
١٢٬٥٧٤٬٥٦١

١٠٨٬٤٢٣
)(٤٧٬٦٨٩٬١٢٤
١٨٬١٥٤٬٣٥٠

)(١٢٬٩٦٦٬٢٣٨

)(١٤٬١٥٧٬٢١٦

)(٣٠٬٩١٨٬٦٢٦

)(٣١٬٤٤٣٬٤٨٤

ﺻافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات إستثمارات في ممتلكات – بالصافي
أرباح فروقات أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية
إيرادات أخرى

٥٬٩٥٨٬٩٨٩
٤٬٩٧٦٬٤٨٩
١٬٥٢٤٬٥٨٤
٧١٬٥٣٨
٤٩٬٣١٠

٧٬٢٣٧٬٧٣٩
٥٬٨٤٥٬١٦١
١٬٦٥٢٬٣٩٩
٧٥٬٥٣٣
١٢٬٥٧٠

١١٬٤٠١٬٤٨٣
١٠٬٠٢٠٬٨٤٢
٣٬٢٠٩٬٣٢٢
١٥٢٬٥١٥
٨٩٬٦٩٧

١٣٬٦٧١٬٣٥٩
١١٬٥٦٧٬٦٠٨
٣٬٤٠٦٬١٧٦
١٨١٬٥٢٥
٤١٬٧٥٤

إجمالي اﻹيرادات

١٢٬٥٨٠٬٩١٠

١٤٬٨٢٣٬٤٠٢

٢٤٬٨٧٣٬٨٥٩

٢٨٬٨٦٨٬٤٢٢

مصاريف عمومية وإدارية
مكافآت وخصومات )صافي من إعادة التﺄمين(

)(٢٬٦٥٢٬٨٥٣
)(٦٬٤٢٩٬٥٨٣
)(٦٣٬٨٨٦

)(٢٬٥٩١٬٣١٢
)(٧٬٣٣٤٬٤٠٤
)(٨٦٬٩٥٦

)(٥٬٣٢٩٬٣٢٢
)(١٠٬٤٢٥٬٠٦٥
)(١٤٤٬٣١١

)(٥٬١٤١٬٥١٦
)(١٤٬٠٨٧٬٦٨٥
)(١٧١٬٥٩٧

الربح للفترة

٣٬٤٣٤٬٥٨٨

٤٬٨١٠٬٧٣٠

٨٬٩٧٥٬١٦١

٩٬٤٦٧٬٦٢٤

مصاريف تشغيلية أخرى

الﻼي

لل أم

١١

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١معلومات قطاعية )تتمة(
 ٣-١بيان المركز المالي لقطاع أعمال عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢
)غير مدقق(
درهــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهــم

الموجودات
ممتلكات ومعدات
إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات بالتكلفة المطفﺄة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
موجودات عقود إعادة التﺄمين
تكاليف إستحواذ مؤجلة
أقساط تﺄمين وأرصدة تﺄمين مدينة
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما ً
ودائع إلزامية
ودائع
النقد وما يعادله

١٬٥٩٠٬١٤٤
٧٧٬٧٢٥٬٥٠٠
٨٩٬٠٨٩٬٠٣٤
٧٬٨١٦٬٣٠٦
١٨٤٬٧٤٨٬٦٧٧
١٤٬٥١٠٬٠٣٤
٨٠٬٦٢٧٬٣٧٤
١٤٬٥١١٬٤٥٤
٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٤٨٬٥٢١٬٣٩٧
٤٤٬٦٠٧٬٨١٧

١٬٦٦٢٬٦٩٩
٧٧٬٧٢٥٬٥٠٠
٨٩٬٢٥٥٬٥٠٨
٦٬٨٨٨٬٣٤٢
١٥٧٬٢٢٥٬٢٤٧
٢٬٢٤٤٬٤٣٠
٧٩٬٧٩٠٬٦٩٩
١٢٬٤٨٩٬١٢٨
٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٢٩٬١٩٢٬٨٧٨
١٥٬٦٨٦٬٣٥٣

مجموع الموجودات

٧٧١٬٧٤٧٬٧٣٧

٦٨٠٬١٦٠٬٧٨٤

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
إحتياطي إعادة تﺄمين
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ﻹستثمارات بالقيمة
العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
أرباح مستبقاه
مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة
رصيد اﻷقسام الداخلية
مطلوبات التأمين
مطلوبات التﺄمين
إيرادات عموﻻت مؤجلة

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٨٬٥٠٥٬٩٩٠
٤٣٬٧١١٬٣٩٠
١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩
١٬٧٢٤٬٦٠٠

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٨٬٥٠٥٬٩٩٠
٤٣٬٧١١٬٣٩٠
١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩
١٬٧٢٤٬٦٠٠

)(٢٬٩٤٧٬٢٦٠
١٠٬٤٥٩٬٢٧٥

)(٣٬٨٧٥٬٢٢٤
١٩٬٥٧٥٬٦٦٥

٢٦٥٬٩٠١٬٥٣٤

٢٧٤٬٠٨٩٬٩٦٠

٢٬٤٢٤٬١٦٧
٨٤٬٨٥٢٬٦٠٢
١٣١٬٠٩٢٬٠٤٩
٢١٨٬٣٦٨٬٨١٨

٢٬٥٣٠٬٧٠١
٧٢٬٢٣٣٬٢٢٤
١٠٩٬٥٤٩٬٦٣٤
١٨٤٬٣١٣٬٥٥٩

٤٨٬٠٦٥٬١١٦
١٣٬٣٤٧٬٤٣١

٣٧٬٥٨٦٬٨٨٥
٤٬٦٨٤٬٢٢٦

٦١٬٤١٢٬٥٤٧

٤٢٬٢٧١٬١١١

الﻼي

لل أم

١٢

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١معلومات قطاعية )تتمة(
 ٣-١بيان المركز المالي لقطاع أعمال عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات )تتمة(
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢
)غير مدقق(
درهــم
مطلوبات عقود التأمين  -المخﺻﺻات الفنية
إحتياطي أقساط تﺄمين غير مكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهــم

إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية

١١٤٬٣٤٧٬٩٢٠
٩٤٬٣٨٨٬٠٩٣
١٦٬٢٦٢٬١٧٥
٩٩٠٬٨٠٦
٧٥٬٨٤٤

٦٧٬٧٠٩٬٥١١
٨٦٬٠٩٩٬٤٥٥
٢٤٬٧٥٤٬١٠٦
٨٥٣٬٧١٨
٦٩٬٣٦٤

مجموع مطلوبات عقود التأمين

٢٢٦٬٠٦٤٬٨٣٨

١٧٩٬٤٨٦٬١٥٤

مجموع المطلوبات

٥٠٥٬٨٤٦٬٢٠٣

٤٠٦٬٠٧٠٬٨٢٤

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

٧٧١٬٧٤٧٬٧٣٧

٦٨٠٬١٦٠٬٧٨٤

الﻼي

لل أم

١٣

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١معلومات قطاعية )تتمة(
 ٤-١بيان الربح أو الخسارة لقطاع أعمال عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات )غير مدقق(
فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم
إجمالي أقساط التﺄمين

فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
درهــم
درهــم

٨١٬٣٠٧٬٥٥٦
)(٥٧٬٨٧٧٬٢٩٠

٥٠٬٠٨٤٬٨٩٦
)(٤٢٬٧٧٧٬٩٦٦

١٤٤٬٣٢٢٬٨٤٤
)(١٠٨٬٨٩١٬٢٨٨

١١٧٬٢٥٣٬٢٢١
)(٩٧٬٠٢٩٬٤٨٤

٢٣٬٤٣٠٬٢٦٦

٧٬٣٠٦٬٩٣٠

٣٥٬٤٣١٬٥٥٦

٢٠٬٢٢٣٬٧٣٧

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

)(١٢٬٨٧٧٬٤٠٧

٥٬٩٤٩٬٥٧٦

)(١٨٬٩٤٧٬٣٤٣

٥٬٧٣٣٬٧٣٢

١٠٬٥٥٢٬٨٥٩
٧٬١٠٧٬٤٤٥
)(١٠٬٤٤٦٬٢٦١

١٣٬٢٥٦٬٥٠٦
٣٬٥٦٨٬٠٣٦
)(١٬٤٧٢٬٨٩٩

١٦٬٤٨٤٬٢١٣
١٤٬٨٣٤٬١٠٤
)(١٧٬٥٩٤٬٠٢٠

٢٥٬٩٥٧٬٤٦٩
٧٬٩٧٧٬٠٦٩
)(٤٬٢٦٣٬٦٤٣

١٬١٨١٬١٧٢

)(٢٬٠٠٥٬٦٩٤

٣٬٦٠٢٬٤٠١

)(١٬٦٦٧٬٠٨٤

إجمالي إيرادات التأمين

٨٬٣٩٥٬٢١٥

١٣٬٣٤٥٬٩٤٩

١٧٬٣٢٦٬٦٩٨

٢٨٬٠٠٣٬٨١١

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(٩٬٩٠٩٬٣٠٤

)(١٦٬٣٥٩٬١٩٠

)(٢٥٬٣٩٧٬٣٧٤

)(٣٣٬٧٧٥٬٣٩٥

حصة إعادة التﺄمين من المطالبات ومصاريف تعديل
الخسارة
ﺻافي المطالبات المدفوعة

٥٬٧٢٢٬٢١٦

١٠٬٧٠٦٬٠١٨

١٥٬٥٠٥٬٤٠٣

٢١٬٨٢٨٬٤٧٨

)(٤٬١٨٧٬٠٨٨

)(٥٬٦٥٣٬١٧٢

)(٩٬٨٩١٬٩٧١

)(١١٬٩٤٦٬٩١٧

حصة إعادة التﺄمين من إجمالي أقساط التﺄمين
ﺻافي أقساط التأمين

الحركة على المطالبات تحت التسوية ،إحتياطات
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها وإحتياطي مصاريف
تسوية خسائر غير موزعة
ﺻافي المطالبات المتكبدة

)(٩٥٩٬١٤٧

)(٧٤٢٬٩٤٩

)(١٠٧٬٩٠٨

)(٢٬٥٥٦٬٩٢٣

)(٥٬١٤٦٬٢٣٥

)(٦٬٣٩٦٬١٢١

)(٩٬٩٩٩٬٨٧٩

)(١٤٬٥٠٣٬٨٤٠

ﺻافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات إستثمارات في ممتلكات – بالصافي
أرباح فروقات أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية
إيرادات أخرى

٣٬٢٤٨٬٩٨٠
٢٬٨٧٠٬٢٥١
٦٤٠٬٩٢٥
٥٬١١٤
٤٣٩٬٤٢٢

٦٬٩٤٩٬٨٢٨
٢٬٩٦٦٬٧٣٣
٦٨٦٬٢٤٦
)(٣٬٥٥٨
٧٣٠٬٧٩١

٧٬٣٢٦٬٨١٩
٥٬٢٨٥٬٠٣٤
١٬٢٨٨٬٦٥٠
٤٬١٥٥
١٬٠٤٣٬٥٢٦

١٣٬٤٩٩٬٩٧١
٥٬٨٦٣٬٤٠١
١٬٥٧٣٬٣٦٦
٥٬٣٤٠
١٬٢٠٩٬٠٦٦

إجمالي اﻹيرادات

٧٬٢٠٤٬٦٩٢

١١٬٣٣٠٬٠٤٠

١٤٬٩٤٨٬١٨٤

٢٢٬١٥١٬١٤٤

مصاريف عمومية وإدارية

)(٤٬٠٢٧٬٨٤٨
)(٦٤٠٬٧٣٧

)(٤٬١٥٧٬٧٥٩
)(٤٩٧٬٩٠٠

)(٨٬٤٦٩٬٧٠٥
)(٩٥١٬٨٦٩

)(٨٬٣٣٧٬١٢٧
)(١٬٣١٩٬٧٢٨

الربح للفترة

٢٬٥٣٦٬١٠٧

٦٬٦٧٤٬٣٨١

٥٬٥٢٦٬٦١٠

١٢٬٤٩٤٬٢٨٩

مصاريف تشغيلية أخرى

الﻼي

لل أم

١٤

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -٢معلومات عامة
شركة الﻼينس للتﺄمين ش .م .ع") .الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تﺄسست في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في
دبي بتاريخ  ١يوليو  ١٩٧٥تحت إسم شركة اﻹعتماد والتجارة للتﺄمين .تم تسجيل الشركة ﻻحقا ً في دبي بتاريخ  ٦يناير
 ١٩٨٢كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب مرسوم أميري .تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في يناير ،١٩٩٥
وذلك وفقا ً للقانون اﻹتحادي رقم ) (٨لسنة ) ١٩٨٤وتعديﻼته( .إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.
إن اﻷنشطة المرخصة للشركة هي إصدار عقود التﺄمين قصيرة وطويلة اﻷجل .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 باﻹستثمار.
إن عنوان الشركة المسجل هو مركز وربة ،صندوق بريد رقم  ، ٥٥٠١دبي  -اﻹمارات العربية المتحدة.
بتاريخ  ٢٠سبتمبر  ،٢٠٢١تم إصدر القانون اﻻتحادي رقم  ٣٢لسنة  ٢٠٢١بشﺄن الشركات التجارية )"قانون الشركات
الجديد"( ودخل حيز التطبيق في  ٢يناير  ٢٠٢٢ليحل محل القانون اﻻتحادي رقم  ٢لسنة  ٢٠١٥بشﺄن الشركات التجارية،
المعدل ) .(٢٠١٥إن الشركة بصدد مراجعة اﻷحكام الجديدة وسيتم تطبيق متطلباتها في موعد ﻻ يتجاوز سنة واحدة من
تاريخ دخول التعديﻼت حيز التطبيق.
-٣

تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة )(IFRSs

 ١-٣المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها تأثير مادي على المعلومات المالية
المرحلية الموجزة
تم تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 ١يناير  ٢٠٢٢في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة .إن تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد 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 للمعامﻼت أو الترتيبات المستقبلية.
تفاﺻيل
امتياز اﻹيجار المرتبط بـ  COVID-١٩لما بعد  ٣٠يونيو ) ٢٠٢١تعديﻼت على المعيار الدولي
ﻹعداد التقارير المالية رقم .(١٦
العقود المثقلة باﻹلتزامات  -تكلفة تنفيذ العقد )تعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٧
دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية ٢٠٢٠ – ٢٠١٨
ممتلكات وآﻻت ومعدات :المتحصﻼت قبل اﻻستخدام المقصود )تعديﻼت على المعيار المحاسبي
الدولي رقم (١٦
اﻹشارة إلى اﻹطار المفاهيمي )تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم (٣

يسري من
 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٢

الﻼي

لل أم

١٥

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
-٣

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

٢- ٣

المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدّلة والتي لم يحن موعد تطبيقها

لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديﻼت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها
بعد.
تفاﺻيل
تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (١
المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم  ١٧عقود التﺄمين والتعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد
التقارير المالية رقم  ١٧عقود التﺄمين
تعريف التقديرات المحاسبية )تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٨
اﻹفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١وبيان ممارسة المعيار
الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم (٢
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة )تعديﻼت على معيار
المحاسبة الدولي رقم (١٢
بيع أو المساهمة في اﻷصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة )تعديﻼت على
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٠والمعيار المحاسبي الدولي رقم (٢٨

يسري من
 ١يناير ٢٠٢٣
 ١يناير ٢٠٢٣
 ١يناير ٢٠٢٣
 ١يناير ٢٠٢٣
 ١يناير ٢٠٢٣
مؤجل ﻷجل
غير محدد

تتوقع اﻹدارة أن تطبق هذه المعايير ،التفسيرات والتعديﻼت الجديدة في البيانات المالية للشركة عند دخولها حيز التطبيق،
وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديﻼت ،فيما عدا المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم  ١٧المذكور
أدناه ،قد ﻻ يكون لها تﺄثير هام على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق اﻷولى.
تتوقع اﻹدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم  ١٧في البيانات المالية للشركة للفترة السنوية التي تبدأ
في  ١يناير  .٢٠٢٣قد يكون لتطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم  ١٧تﺄثير جوهري على المبالغ المدرجة
واﻹفصاحات 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.
تتوقع اﻹدارة أن تكون غالبية العقود قصيرة اﻷجل الصادرة عن الشركة مؤهلة لمنهج تخصيص اﻷقساط ،بينما بالنسبة لعقود
تﺄمين الحياة الفردية ،سيتم استخدام منهج القياس العام ومنهج الرسوم المتغيرة حسب اﻻقتضاء.
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية
 ١-٤أساس اﻹعداد

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة وفقا ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي ) (IASرقم " : ٣٤التقارير
المالية المرحلية".
تم عرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة بالدرهم اﻹماراتي وهي العملة التي تتم بها غالبية معامﻼت الشركة.
تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا إعادة تقييم بعض اﻷدوات المالية
واﻹستثمارات في ممتلكات .تقوم الشركة بعرض بيان المركز المالي الموجز الخاص بها بشكل عام حسب درجة السيولة.
إن السياسات المحاسبية والعرض واﻷساليب المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة متوافقة مع تلك
المستخدمة في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
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لل أم

١٦
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إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(
 ١-٤أساس اﻹعداد )تتمة(
ﻻ تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة
ويجب عند قراءة هذه المعلومات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في
 ٣١ديسمبر  .٢٠٢١والتي تم إعدادها وفقا ً للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية ) (IFRSوالمتطلبات المعمول بها للقانون
اﻻتحادي رقم ) (٢لسنة  ٢٠١٥بشﺄن الشركات التجارية )المعدل( .باﻹضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال
الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  ٢٠٢٢تعطي مؤشرا ً دقيقا ً لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي
في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٢
 -٥اﻹفتراضات والتقديرات
إن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة يتطلب من اﻹدارة بﺄن تقوم بتقديرات ،إفتراضات وتوقعات قد يكون لها
تﺄثير عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات ،المطلوبات ،اﻹيرادات والمصاريف .إن نتائج
اﻷعمال الفعلية من الممكن أن تختلف عن هذه اﻹفتراضات.
عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة قامت اﻹدارة بإتباع نفس التقديرات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق السياسات
المحاسبية وكذلك إتباع نفس التوقعات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في
 ٣١ديسمبر .٢٠٢١
تتم مراجعة التقديرات واﻻفتراضات اﻷساسية بشكل دوري .يتم اﻻعتراف بمراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية يؤثر على تلك الفترات.
 -٦إستثمارات في ممتلكات
تتمثل اﻹستثمارات في ممتلكات في مبنيين تجاريين في دبي ،اﻹمارات العربية المتحدة.
تعتقد اﻹدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة لﻺستثمارات في ممتلكات .يتم تصنيف اﻹستثمارات في ممتلكات
كمستوى  ٣في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  ٣٠يونيو  ٣١) ٢٠٢٢ديسمبر  :٢٠٢١المستوى .(٣
 -٧إستثمارات في أوراق مالية
 ١ - ٧إستثمارات بالتكلفة المطفأة

)غير مدقق(
درهـــــم
٣٣٤٬٩٦٤٬٩٩٦
)(١٬٦٣١٬٨٣٢

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
٣٣٤٬٧٠٩٬٨٠٦
)(١٬٦٣١٬٨٣٢

٣٣٣٬٣٣٣٬١٦٤

٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

سندات مدرجة
مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة )إيضاح (١-١-٧

تحمل هذه السندات معدﻻت فائدة تتراوح بين  ٪٤٫٧٥إلى  ٪٤٫٧٥ :٢٠٢١) ٪٧٫٥إلى  (٪٧٫٥سنويا ً وتدفع هذه الفائدة بشكل
نصف سنوي .تحتفظ الشركة بهذه اﻹستثمارات بهدف الحصول على تدفق نقدي تعاقدي خﻼل عمر السندات .تعتبر اﻹدارة
أن القيمة الدفترية لهذه اﻻستثمارات بالتكلفة المطفﺄة تقارب قيمتها العادلة.

الﻼي
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إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -٧إستثمارات في أوراق مالية )تتمة(
 ١ - ٧إستثمارات بالتكلفة المطفأة )تتمة(

)غير مدقق(
درهـــــم
١٩٩٬٣٩٠٬٩٧٣
١٣٣٬٩٤٢٬١٩١

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
١٩٩٬٩٢٧٬٣٣١
١٣٣٬١٥٠٬٦٤٣

٣٣٣٬٣٣٣٬١٦٤

٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

داخل دولة اﻹمارات العربية المتحدة
خارج دولة اﻹمارات العربية المتحدة
 ١-١-٧فيما يلي حركة مخصص الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة:

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

الرصيد كما في بداية السنة
مخصص محمل خﻼل الفترة/السنة

)غ م ق (
درهـــــ
١٬٦٣١٬٨٣٢
--

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
٧٧٢٬٠٠٠
٨٥٩٬٨٣٢

١٬٦٣١٬٨٣٢

١٬٦٣١٬٨٣٢

 ٢ -٧إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

أوراق مالية مدرجة داخل دولة اﻹمارات العربية المتحدة

)غير مدقق(
درهـــــم
٧٬٨١٦٬٣٠٦

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
٦٬٨٨٨٬٣٤٢

 ٣-٧الحركة على اﻹستثمارات في اﻷوراق المالية
فيما يلي الحركات اﻹجمالية في اﻻستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى واﻻستثمارات بالتكلفة
المطفﺄة:
بالقيمة العادلة من
خﻼل بنود الدخل
الشامل اﻷخرى
درهـــم
٥٬١٧٥٬١٨٠
-١٬٧١٣٬١٦٢
--

بالتكلفة المطفأة
درهـــم
٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠
)(١٬٦٨٤٬٨٠٤
-)(٨٥٩٬٨٣٢

اﻹجمالي
درهـــم
٣٤٠٬٧٩٧٬٧٩٠
)(١٬٦٨٤٬٨٠٤
١٬٧١٣٬١٦٢
)(٨٥٩٬٨٣٢

في  ٣١ديسمبر ) ٢٠٢١مدقق(
إطفاءات
التغير في القيمة العادلة
مشتريات

٦٬٨٨٨٬٣٤٢
-٩٢٧٬٩٦٤
--

٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤
)(٨٤٨٬٨١٠
-١٬١٠٤٬٠٠٠

٣٣٩٬٩٦٦٬٣١٦
)(٨٤٨٬٨١٠
٩٢٧٬٩٦٤
١٬١٠٤٬٠٠٠

في  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٢غير مدقق(

٧٬٨١٦٬٣٠٦

٣٣٣٬٣٣٣٬١٦٤

٣٤١٬١٤٩٬٤٧٠

في  ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠مدقق(
إطفاءات
التغير في القيمة العادلة
التغير في مخصص الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة

الﻼي

لل أم

١٨

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -٨مطلوبات عقود التأمين  -المخﺻﺻات الفنية
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

مطلوبات عقود التأمين  -المخﺻﺻات الفنية:
إحتياطي أقساط التﺄمين غير المكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية
إحتياطي حسابي
مجموع المخﺻﺻات الفنية – إجمالي

١١٧٬١٩٤٬٩٧٧
٩٧٬٤٧٧٬٩٤٤
١٧٬٩٠٧٬٩٤٣
١٬٠٧٤٬٧١٩
٩٩٬٤٨١
٤٦٥٬٦٤٠٬٥٧٠
٦٩٩٬٣٩٥٬٦٣٤

٦٩٬٦٥٥٬٦٨٠
٨٨٬٦٣٢٬١٠٩
٢٥٬٥٤٦٬٤٣٣
٩١٢٬٢٣٩
١٨٩٬٠٧٩
٤٧٨٬٢١٥٬١٣١
٦٦٣٬١٥٠٬٦٧١

موجودات عقود إعادة التأمين:
إحتياطي أقساط التﺄمين غير المكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
إحتياطي المخاطر السارية
مجموع حﺻة معيدي التأمين من المخﺻﺻات الفنية

٨٦٬٥٦٥٬٩٩٥
٨٩٬١٥٦٬٦٠٢
١٣٬٧١٦٬٣١٤
٧١٬٥٠٢
١٨٩٬٥١٠٬٤١٣

٥٨٬٣٦٢٬٧٩٠
٨١٬٧٤٥٬٦٧٥
٢٠٬٢٢٨٬٢٦٧
٦٦٬١٢٢
١٦٠٬٤٠٢٬٨٥٤

إحتياطي أقساط التﺄمين غير المكتسبة
إحتياطي المطالبات تحت التسوية
إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
إحتياطي المخاطر السارية
إحتياطي حسابي
مجموع المخﺻﺻات الفنية – ﺻافي

٣٠٬٦٢٨٬٩٨٢
٨٬٣٢١٬٣٤٢
٤٬١٩١٬٦٢٩
١٬٠٧٤٬٧١٩
٢٧٬٩٧٩
٤٦٥٬٦٤٠٬٥٧٠
٥٠٩٬٨٨٥٬٢٢١

١١٬٢٩٢٬٨٩٠
٦٬٨٨٦٬٤٣٤
٥٬٣١٨٬١٦٦
٩١٢٬٢٣٩
١٢٢٬٩٥٧
٤٧٨٬٢١٥٬١٣١
٥٠٢٬٧٤٧٬٨١٧

 -٩أقساط تأمين وأرﺻدة تأمين مدينة

)غير مدقق(
درهـــــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

٦٣٬٩٤٦٬١٦٢
٤٬٣٩٣٬٥٦٤
١٧٬٢٨١٬٠٠٨
)(٣٬٤٨٤٬٤٥٧

٥٢٬٥٩٠٬١٣٤
٤٬٧٣٠٬٥٠٥
٢٦٬٨٥٧٬١٦٠
)(٣٬٤٨٦٬٥٦٧

٨٢٬١٣٦٬٢٧٧

٨٠٬٦٩١٬٢٣٢

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

المطلوب من حملة البوالص
المطلوب من شركات التﺄمين وإعادة التﺄمين
المطلوب من الوسطاء أو الوكﻼء
يطرح :مخصص اﻻنخفاض في القيمة

الﻼي

لل أم

١٩

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -٩أقساط تأمين وأرﺻدة تأمين مدينة )تتمة(
داخل اﻹمارات العربية المتحدة

)غير مدقق(
درهـــــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

٦٣٬٩٤٦٬١٦٢
١٬٨٥٤٬٤٧٥
١٧٬٢٨١٬٠٠٨
)(٣٬٤٨٤٬٤٥٧

٥٢٬٥٩٠٬١٣٤
٢٬٢١٤٬٢٧٦
٢٦٬٨٥٧٬١٦٠
)(٣٬٤٨٦٬٥٦٧

٧٩٬٥٩٧٬١٨٨

٧٨٬١٧٥٬٠٠٣

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

المطلوب من حملة البوالص
المطلوب من شركات التﺄمين أو إعادة التﺄمين
المطلوب من الوسطاء أو الوكﻼء
يطرح  :مخصص اﻻنخفاض في القيمة

خارج اﻹمارات العربية المتحدة
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

المطلوب من شركات التﺄمين وإعادة التﺄمين

٢٬٥٣٩٬٠٨٩

٢٬٥١٦٬٢٢٩

المجموع

٨٢٬١٣٦٬٢٧٧

٨٠٬٦٩١٬٢٣٢

 -١٠ذمم مدينة أخرى ومﺻاريف مدفوعة مقدما ً
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم
فوائد مستحقة من استثمارات بالتكلفة المطفﺄة
إيجارت مستحقة من المستﺄجرين
مصاريف مدفوعة مقدما
مستحقات من الموظفين
ودائع قابلة لﻼسترداد
ذمم مدينة أخرى
يطرح  :مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

٥٬٦٦٣٬٠٤٨
٩٬٥٥٤٬٧٦٩
٣٬٨٣٥٬٦٤٣
٢٨١٬٨٩٤
١٦١٬٩٧٨
٩٬٦٦٣٬٧١١
)(١٬٤٤١٬٢٥١

٧٬٦٣٢٬٢٠٧
٦٬٣٦٢٬٧٥٠
١٬٩٥٥٬٧٦٤
٣٣٨٬٠١٩
١٦٦٬٢٥٥
٩٬١٨٢٬٣٠٤
)(١٬٤٧٩٬٤١٢

٢٧٬٧١٩٬٧٩٢

٢٤٬١٥٧٬٨٨٧

 -١١ودائع إلزامية
كما في  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٢هناك ودائع بمبلغ  ١٠٬٤٦٣٬١٨٩درهم ) ٣١ديسمبر  ١٠٬٢٢٨٬١٢٥ :٢٠٢١درهم( مودعة لدى
أحد البنوك وفقا ً للمادة رقم  ٤٢من القانون اﻹتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة رقم ) (٦لسنة  ٢٠٠٧بشﺄن إنشاء هيئة
التامين وتنظيم أعماله .إن هذه الودائع مرهونة ﻷحد البنوك مقابل ضمانات مصدرة من قبله لصالح البنك المركزي لدولة
اﻹمارات العربية المتحدة بنفس المبلغ .ﻻ يمكن سحب هذه الودائع اﻻ بموافقة مسبقة من البنك المركزي لدولة اﻹمارات
العربية المتحدة وتحمل فائدة تتراوح بنسبة ما بين  ٪٠٬٥إلى  ٪١٫٥سنويا ً ) ٣١ديسمبر  ٪٣ :٢٠٢١إلى  ٪٣٫٥سنوياً(.

الﻼي

لل أم

٢٠

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١٢ودائع

ودائع قصيرة اﻷجل لدى بنوك داخل دولة اﻹمارات العربية المتحدة
فوائد مستحقة على ودائع قصيرة اﻷجل

)غير مدقق(
درهـــــم
٣٩١٬١٠٨٬٩٢٨
٣٬٩٦١٬٦٥٧

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
٣٥١٬٨٤٧٬٦٩١
١٬٤٨٨٬٦١٧

المجموع الفرعي أ )الجزء المتداول(

٣٩٥٬٠٧٠٬٥٨٥

٣٥٣٬٣٣٦٬٣٠٨

ودائع طويلة اﻷجل لدى بنوك داخل دولة اﻹمارات العربية المتحدة
فوائد مستحقة على ودائع طويلة اﻷجل
المجموع الفرعي ب )الجزء غير المتداول(
يطرح :مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة )ج(

٦١٬٦٠٠٬٠٠٠
٤٧٤٬٨٥٨
٦٢٬٠٧٤٬٨٥٨
)(٣٢٠٬٢٣٨

٦١٬٦٠٠٬٠٠٠
٢٬٠٣٦٬٩٨٣
٦٣٬٦٣٦٬٩٨٣
)(٣٢٠٬٢٣٨

إجمالي )أ  +ب+ج(

٤٥٦٬٨٢٥٬٢٠٥

٤١٦٬٦٥٣٬٠٥٣

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

تشمل الودائع ودائع ثابتة ذات استحقاق أصلي يتجاوز  ١٢شهراً لدى بنوك في دولة اﻹمارات العربية المتحدة وتحمل فائدة
سنوية تتراوح بين  ٪٠٬٤٥إلى  ٣١) ٪٥٬٢٥ديسمبر  ٪٠٬٤٥ :٢٠٢١إلى .(٪٥٬٢٥
 -١٣النقد وما يعادله
)غير مدقق(
درهـــــم
٨٨٬٥٦٣
٤٧٬١٠٧٬٨٤٠
)(٧٣٬٨٢٧

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
٢٤١٬٣٠٥
٨٢٬٦٤٥٬٤٩١
)(٧٣٬٨٢٧

٤٧٬١٢٢٬٥٧٦

٨٢٬٨١٢٬٩٦٩

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
يطرح :مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة

إن اﻷرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك محلية داخل دولة اﻹمارات العربية المتحدة.
 -١٤رأس المال
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم
المصدر والمدفوع بالكامل
 ١٫٠٠٠٫٠٠٠سهم عادي بقيمة  ١٠٠درهم للسهم

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 -١٥إحتياطي قانوني
وفقا للقانون اﻹتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة رقم  ٣٢لسنة  ،٢٠٢١فقد خصصت الشركة احتياطيا نظاميا ً يمثل ٪١٠
من صافي أرباح الشركة عن كل سنة على أن يستمر التخصيص حتى يبلغ رصيد اﻻحتياطي ما يعادل ٪ ٥٠من رأس المال.
إن هذا اﻻحتياطي غير متوفر للتوزيع ،باستثناء الحاﻻت التي ينص عليها القانون .لم يتم إجراء أي تخصيص لﻼحتياطي
النظامي خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  ٢٠٢٢حيث إن ذلك التخصيص سيتم في نهاية السنة استنادا إلى نتائج
الشركة للسنة التي ستنتهي في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٢

الﻼي

لل أم

٢١

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١٦أرﺻدة دائنة
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم
ذمم دائنة داخل دولة اﻹمارات العربية المتحدة
ذمم دائنة خارج دولة اﻹمارات العربية المتحدة
ذمم دائنة أخرى )إيضاح (١-١٦

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

١٥٬٤٦٠٬٢٣٧
٥٩٬٣٠٠٬٥٧٧
٢٤٬٢٦٢٬٩٨٧

١٣٬١٩٨٬٦١٨
٥٠٬٢٦٠٬٤٦٣
١٩٬٣٧٨٬١١٩

٩٩٬٠٢٣٬٨٠١

٨٢٬٨٣٧٬٢٠٠

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

)غير مدقق(
درهـــــم
داخل دولة اﻹمارات العربية المتحدة
شركات التﺄمين
وسطاء تﺄمين
ذمم دائنة أخرى )إيضاح (١-١٦

٥٬٠٥٧٬٥٢٧
١٠٬٤٠٢٬٧١٠
٢٤٬٢٦٢٬٩٨٧

٤٬٥٠٩٬١٩٠
٨٬٦٨٩٬٤٢٨
١٩٬٣٧٨٬١١٩

٣٩٬٧٢٣٬٢٢٤

٣٢٬٥٧٦٬٧٣٧

 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

)غير مدقق(
درهـــــم
خارج دولة اﻹمارات العربية المتحدة
شركات التﺄمين
شركات إعادة التﺄمين

١٬٠٨٥٬٧٦٢
٥٨٬٢١٤٬٨١٥

٤٩٠٬٣١٠
٤٩٬٧٧٠٬١٥٣

٥٩٬٣٠٠٬٥٧٧

٥٠٬٢٦٠٬٤٦٣

 ١-١٦ذمم دائنة أخرى
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم
مخصص منافع الموظفين
إيجارات مقبوضة مقدما ً
مستحقات ومخصصات
أرصدة دائنة أخرى

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم

٢٬١٢١٬٥٤٥
٦٬٨٨٤٬٦٠٠
٨٥٩٬٩٤٩
١٤٬٣٩٦٬٨٩٣

٣٬٨٥٢٬٣٢٨
٨٥١٬٥٨٤
٩٠٤٬١٨٦
١٣٬٧٧٠٬٠٢١

٢٤٬٢٦٢٬٩٨٧

١٩٬٣٧٨٬١١٩

الﻼي

لل أم

٢٢

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١٧مطلوبات التأمين
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم
ذمم مستحقة الدفع
مكافآت وتنازﻻت مستحقة
مطالبات دائنة
ذمم تﺄمين دائنة أخرى

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢٠
)مدقق(
درهـــــم

١٧٬١٥٩٬٣٢٦
٧٬٣٣٥٬١٧٧
١٬٥٦٨٬٧٨٣
٤٨٬٠٠٣٬٨٩٩

٢٢٬٢٣٩٬٩٧٨
٩٬٥٤٣٬٢٨٧
٣٬٣١٠٬١٢٤
٣٥٬٥٧٨٬٧٣٩

٧٤٬٠٦٧٬١٨٥

٧٠٬٦٧٢٬١٢٨

 -١٨الربح اﻷساسي والمخفض للسهم الواحد
فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
)غير مدقق(
)غير مدقق(
الربح للفترة )درهم(
عدد اﻷسهم
الربح اﻷساسي والمخفض للسهم
الواحد )درهم(

فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١
٢٠٢٢
)غير مدقق(
)غير مدقق(

٥٬٩٧٠٬٦٩٥
١٬٠٠٠٬٠٠٠

١١٬٤٨٥٬١١١
١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٤٬٥٠١٬٧٧١
١٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١٬٩٦١٬٩١٣
١٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٫٩٧

١١٫٤٩

١٤٫٥

٢١٫٩٦

تم إحتساب الربح اﻷساسي والمخفض للسهم بتقسيم الربح للفترة على عدد أسهم الشركة القائمة كما في تاريخ بيان المركز
المالي الموجز .إن الربح المخفض للسهم يعادل الربح اﻷساسي للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات جديدة ممكن أن
تؤثر على الربح اﻷساسي للسهم.
 -١٩معامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة
تتضمن اﻷطراف ذات عﻼقة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  – ٢٤اﻹفصاحات عن اﻷطراف ذات العﻼقة ،الشركات
الزميلة ،المساهمين الرئيسيين ،أعضاء مجلس اﻹدارة والمدراء الرئيسيين للشركة والمنشآت المسيطر عليها ،المنشآت
المشتركة أو تلك التي يمارسون عليها تﺄثيرا ً كبيراً.
كما في نهاية بيان المركز المالي الموجز ،كانت المبالغ المطلوبة من اﻷطراف ذات عﻼقة كما يلي:
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم
المطلوب من اﻷطراف ذات العﻼقة )موظفي اﻹدارة العليا
والكيانات الخاضعة لسيطرة مشتركة(
تم إدراج اﻷرصدة أعﻼه ضمن أقساط التﺄمين وذمم تﺄمين مدينة.

١٬٣٣٣٬١٤٨

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
١٬٢٦٤٬٢٦٨

الﻼي

لل أم

٢٣

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -١٩معامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة )تتمة(
المعامﻼت:
خﻼل الفترة ،قامت الشركة بتعامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة كما يلي:
ف ة ال ﻼثة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن
٢٠٢٢

)غ
أقساط تﺄمين
مطالبات مدفوعة
مكافﺄة اﻹدارة العليا متضمنة المنافع

مق (

درهـــ

٩٣١٬٩٠٩

١٠٬٣٧٥

٤٦٢٬٠١٢

)غ

ف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن
٢٠٢٢

٢٠٢١

)غ

مق (

درهـ ـ

١٬٣٥٤٬٦٥٩

٥٥٬٤٠٤

٤٨٤٬٤٦١

مق (

درهـــ

١٬٦٩٠٬٠٥١
١٠٬٣٧٥

٩٥٦٬١٩٦

)غ

٢٠٢١

مق (

درهـ ـ

٢٬٣٥٦٬٧٥٤

٦٢٬٤٠٤

١٬٠١٥٬٣٤٧

مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة المعتمدة
من الجمعية العمومية السنوية للسنة
السابقة المدفوعة خﻼل الفترة

١٬١١٥٬٨٨٣

١٬١٤٨٬٤٩٠

١٬١١٥٬٨٨٣

١٬١٤٨٬٤٩٠

تتم تعامﻼت الشركة مع أطراف ذات عﻼقة وفقا ً ﻷسعار متفق عليها مع اﻹدارة.
 -٢٠المطلوبات المحتملة
 ٣٠يونيـو
٢٠٢٢

)غير مدقق(
درهـــــم
خطابات ضمان

١٠٬٥٥٢٬٥٠٧

 ٣١ديسمبـر
٢٠٢١
)مدقق(
درهـــــم
١٠٬٨٥٣٬٣٣٠

تخضع الشركة كما هو الحال مع غالبية شركات التﺄمين لقضايا قانونية في سياق اﻷعمال اﻹعتيادية .إعتمادا ً على مشورة
قانونية مستقلة ،تعتقد الشركة أن هذه القضايا لن يكون لها تﺄثير جوهري على أداء الشركة المالي أو مركزها المالي.
 -٢١اﻷدوات المالية
يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية باستخدام أساليب التقييم واﻻفتراضات المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية
السنوية المدققة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
إن اﻷدوات المالية التي يتم قياسها ﻻحقا ً للقياس المبدئي بالقيمة العادلة ،مقسمة إلى ثﻼثة مستويات من  ١إلى  ٣على أساس
مدخﻼت قياس القيمة العادلة.
المستوى اﻷول  :قياسات القيمة العادلة المستقاة من اﻷسعار المدرجة )غير المعدلة( في اﻷسواق النشطة للموجودات
والمطلوبات المتطابقة .
المستوى الثاني  :قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخﻼت بخﻼف اﻷسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى اﻷول
والتي يمكن مﻼحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة )كاﻷسعار مث ً
ﻼ( أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من اﻷسعار( .
المستوى الثالث  :قياسات القيمة العادلة المستقاه من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخﻼت للموجودات أو المطلوبات والتي
ﻻ تستند إلى بيانات السوق المﻼحظة )المدخﻼت غير المﻼحظة( .

الﻼي

لل أم

٢٤

ش .م .ع.

إ احات ح ل ال عل مات ال ال ة ال حل ة ال ج ة
لف ة ال ة أشه ال ه ة في  ٣٠ي ن ) ٢٠٢٢ت ة(
 -٢١اﻷدوات المالية )تتمة(
يبين الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:
القيمة العادلة كما في

الموجودات المالية

 ٣٠يونيو

 ٣١ديسمبــر

٢٠٢٢

٢٠٢١

التسلسل الهرمي للقيمة

أساليب التقييم والمدخﻼت

)غير مدقق(

)مدقق(

العادلة

الرئيسية

درهــــم

درهــــم

أوراق مالية مدرجة – بالقيمة العادلة من
خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى

أسعار العرض في
٧٬٨١٦٬٣٠٦

٦٬٨٨٨٬٣٤٢

المستوى اﻷول

اﻷسواق النشطة.

لم يكن هناك أية تحويﻼت بين المستويات خﻼل الفترة .ﻻ يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم
يتم إدراج أية إيضاحات بالجدول أعﻼه.
 -٢٢نتائج موسمية
لم يتم تسجيل أية إيرادات موسمية في بيان الربح أو الخسارة الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو  ٢٠٢٢و.٢٠٢١
 -٢٣تفشي فيروس كورونا ) (COVID-١٩وتأثيره على الشركة
أعلنت منظمة الصحة العالمية في  ١١مارس  ٢٠٢٠أن فيروس كورونا المستجد )كوفيد  (١٩-جائحة عالمية .تسبب هذا
الحدث في اضطرابات واسعة في اﻷنشطة التجارية واﻻقتصادية.
قامت الشركة بإجراء تقييم لتﺄثير ) (COVID-١٩على النتائج المالية للشركة ،في ضوء اﻹرشادات المتاحة للمعايير الدولية
ﻹعداد التقارير المالية  ،وتم إدراج النتائج في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.
أخذت الشركة بعين اﻻعتبار التﺄثيرات المحتملة للتقلبات اﻻقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المبلغ عنها للموجودات المالية
وغير المالية  ،والتي تعتبر بمثابة أفضل تقييم لﻺدارة بنا ًء على المعلومات التي يمكن مﻼحظتها .ومع ذلك ،ﻻ تزال اﻷسواق
متقلبة ،وتظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.
تراقب الشركة الموقف عن كثب وقامت بتنشيط تخطيط استمرارية اﻷعمال وإدارة المخاطر اﻷخرى ﻹدارة تعطل اﻷعمال
المحتمل الذي قد يحدثه تفشي ) (COVID-١٩على عملياتها وأدائها المالي.
 -٢٤توزيعات أرباح
وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  ١٢إبريل  ٢٠٢٢على توزيع أرباح نقدية بقيمة
 ٣٠درهم للسهم الواحد وبقيمة اجمالية تبلغ  ٣٠مليون درهم عن سنة  ٣٠ :٢٠٢١) ٢٠٢١درهم للسهم الواحد بقيمة اجمالية
 ٣٠مليون درهم عن سنة .(٢٠٢٠
 -٢٥إعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة
تم إعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة من قبل أعضاء مجلس اﻹدارة والموافقة على إصدارها بتاريخ  ١٠أغسطس
.٢٠٢٢

