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 الالينس للتأمين ش. م. ع.
  
 
  
  

  صفحة    المحتوياتجدول 
      

  ١    مدقق الحسابات المستقلتقرير مراجعة 
      

  ٣-٢    الموجز  بيان المركز المالي
      

  ٤    (غير مدقق)  الموجز  الربح أو الخسارةبيان  
      

  ٥    (غير مدقق) الموجز  الشامل  الدخل  بيان
      

  ٦      الموجز  التغيرات في حقوق المساهمين  بيان
      

  ٧    (غير مدقق)  الموجز  التدفقات النقدية  بيان
      

 ٢٤-٨    وجزةالم  المرحلية  المالية  معلوماتالحول   اتإيضاح
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 مدقق الحسابات المستقل تقرير مراجعة   
  
 
 

  المحترمين   أعضاء مجلس اإلدارة السادة 
 للتأمين ش. م. ع.  الالينس

  دبي 
  العربية المتحدة   اإلمارات

  
 

   مقدمـة
 ٣١  كما في  ،(" الشركة")للتأمين ش. م. ع.،    الالينس  لشركة  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق

الخسارة   ٢٠٢٢مارس   الربح أو  من بيانات  المساهمين  الموجز   الشامل  الدخل  ،الموجز   وكل  في حقوق  التغيرات   ،
لفترة   الموجز  النقدية  والتدفقات  التاريخ  ثالثةل االموجز  بذلك  المنتهية  أخرى  أشهر  ايضاحية  اإلدارة  ومعلومات  إن   .

المرحلية المالية  المعلومات  هذه  إعداد  الدولي رقم    الموجزة   مسؤولة عن  المحاسبي  للمعيار  وفقاً   "  :  ٣٤وعرضها 
الدولية  "  المالية المرحليةالتقارير   . إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه  الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 

  . إستناداً إلى مراجعتنا الموجزة  المرحلية المعلومات المالية
 

   نطاق المراجعـة 
مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي  ، "  ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم  

،  جراء االستفسارات لومات المالية المرحلية القيام بإ. تتضمن مراجعة المع"  ة منشأمدقق الحسابات المستقل لل  يقوم بها
جراءات مراجعة  إجراءات تحليلية وإ، وإتباع  لية والمحاسبيةالمسؤولين عن األمور الماشخاص  بشكل رئيسي من األ

، فإنها ال تمكننا  لتالي، وباوفقاً للمعايير الدوليـة للتدقيقمن نطاق القيام بالتدقيق    . إن نطاق المراجعة أقـل جوهرياً خرىأ
  . فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها يبينها التدقيق. لذا،من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن أن 

  
   اإلستنتـاج 

المرحلية المالية  المعلومات  بأن  اإلعتقاد  إلى  يدعونا  ما  لنا  يتبين  لم  مراجعتنا،  إلى  يتم    الموجزة   إستناداً  لم  المرفقة 
  . " التقارير المالية المرحلية" :   ٣٤معيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً لل ،الجوهرية  من جميع النواحي إعدادها،

  
  

  ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
  
 
  
  

  تم التوقيع من قبل:
  رمحيالموسى  

  ٨٧٢سجل رقم 
  ٢٠٢٢ مايو ١٢

 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
 



أم ش. م. ع.   ٢        الالي لل
 

 

  بيان المركز المالي الموجز
    ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

 
 

 إيضاحات 
  مـارس ٣١

٢٠٢٢ 
  ديسمبـر ٢١ 

٢٠٢١ 
  (مدقق)    (غير مدقق)    
 درهــم   درهــم  

     الموجودات
 ممتلكات ومعدات

 
٣٬٨٠٤٬٠٩٧  ٣٬٦٥٥٬٠١٢ 

 ٢٠٧٬٥٣٨٬٠٠٠  ٢٠٧٬٥٣٨٬٠٠٠ ٦ إستثمارات في ممتلكات
 ٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤  ٣٣٢٬٦٦٢٬٥٤٦  ١-٧  إستثمارات بالتكلفة المطفأة

 ٦٬٨٨٨٬٣٤٢  ٨٬٦٧٢٬٨٨٧ ٢-٧ خالل بنود الدخل الشامل األخرىإستثمارات بالقيمة العادلة من 
 ٤٥٬٥٤٣٬٨٥٠  ٤٤٬٧٦١٬٠٠٧    قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة

 ١٦٠٬٤٠٢٬٨٥٤  ١٦٠٬٨٦٧٬١٤٢  ٨  موجودات عقود إعادة التأمين
 ٢٬٤٠٣٬٦٩٩  ٧٬٨٥٥٬٥١٥    تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

 ٨٠٬٦٩١٬٢٣٢  ٧٣٬٨٩٧٬٨٨٩  ٩  مدينةأقساط تأمين وأرصدة تأمين 
 ً  ٢٤٬١٥٧٬٨٨٧  ٣٢٬٢٥٦٬٧٨٧ ١٠ ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما

 ١٠٬٢٢٨٬١٢٥  ١٠٬٤٦٣٬١٨٩  ١١  ودائع إلزامية
 ٤١٦٬٦٥٣٬٠٥٣  ٤٨١٬٣٣٦٬٥٥١ ١٢ ودائع

 ٨٢٬٨١٢٬٩٦٩  ٣٠٬٧٤٣٬٩٠٤ ١٣ النقد وما يعادله
     

 ١٬٣٧٤٬٢٠٢٬٠٨٢  ١٬٣٩٤٬٧١٠٬٤٢٩  مجموع الموجودات 
     

          حقوق المساهمين والمطلوبات
     حقوق المساهمين

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٤ رأس المال
 ٩٣٬٦٦١٬٣٠٥  ٩٣٬٦٦١٬٣٠٥ ١٥ إحتياطي قانوني
 إحتياطي نظامي

 
٨٤٬٠٧٢٬١٠٥  ٨٤٬٠٧٢٬١٠٥ 

 إحتياطي عام
 

٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ 
 ١٬٧٧٠٬٤٥٦  ١٬٧٧٠٬٤٥٦    إحتياطي إعادة تأمين

  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة 
 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 
(٢٬٠٩٠٬٦٧٩) 

 
(٣٬٨٧٥٬٢٢٤) 

         ٤٠٬٩٨٨٬٤٥٥  ٤٩٬٥١٩٬٥٣١    أرباح مستبقاه
      ٥٣٨٬٦١٧٬٠٩٧  ٥٤٨٬٩٣٢٬٧١٨  المساهمينمجموع حقوق 

     المطلوبات  
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 
٤٬٧١٣٬٣٨٤  ٤٬٤٩٤٬٤٣٩ 

  ٨٢٬٨٣٧٬٢٠٠  ٨٨٬٨٦١٬٣١٦ ١٦ ذمم دائنة
 ٨٧٬٥٥٠٬٥٨٤  ٩٣٬٣٥٥٬٧٥٥ 

     مطلوبات التأمين
 ٧٠٬٦٧٢٬١٢٨  ٦٨٬٢٨٦٬٢١٨ ١٧ مطلوبات التأمين

ً أقساط   تأمين مقبوضة مقدما
 

٩٬٥٢٥٬٧٠٧  ٩٬٩٩٢٬٥٨٢ 
 ٤٬٦٨٥٬٨٩٥  ٧٬٦٣٥٬٧٠١   إيرادات عموالت مؤجلة

   ٨٤٬٨٨٣٬٧٣٠  ٨٥٬٩١٤٬٥٠١ 
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.
  

   





أم ش. م. ع.   ٤        الالي لل
 

 

 الموجز (غير مدقق)  بيان الربح أو الخسارة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

  
ة في     ه الثة أشه ال ة ال   مـارس  ٣١ف
   ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  درهــ  درهــ   
    

 ٩٣٬٨٠٠٬٩٦٣ ٩٠٬٠٩٥٬٠١٦   إجمالي أقساط التأمين

 (٥٥٬٢٨٣٬٩٠٩) (٥٢٬٨٤٥٬٦٤٤)   من إجمالي أقساط التأمين التأمينحصة إعادة 

أم   ا ال  ٣٨٬٥١٧٬٠٥٤ ٣٧٬٢٤٩٬٣٧٢   صافي أق
 (٤٤٠٬١٨٦)  (٦٬٤٩٥٬٦٧١)    صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة/إحتياطي المخاطر السارية 

ة  أم ال ا ال  ٣٨٬٠٧٦٬٨٦٨ ٣٠٬٧٥٣٬٧٠١   صافي أق
  ٤٬٤٢٠٬٧٣٠  ٧٬٧٣٣٬٠٩١    عموالت مقبوضة
  (٤٬٤٦٠٬٢٥٨)  (٨٬٦٦٢٬٤٣٧)    عموالت مدفوعة

  ٣٤٠٬٤١٠  ٢٬٥٠٢٬٠١٢    بالصافي  –الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة/ إيرادات عموالت  

أم   ادات ال الي إي  ٣٨٬٣٧٧٬٧٥٠ ٣٢٬٣٢٦٬٣٦٧   إج
        

 (١٩٬١٦٨٬٨٨٨) (١٦٬٣٩٩٬٩١٨)    إجمالي المطالبات المدفوعة 
 ١١٬٩٤٥٬٦٨٩ ١٠٬٣٠٤٬٢٥٩    حصة إعادة التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل الخسارة

عة  ف ات ال ال  (٧٬٢٢٣٬١٩٩) (٦٬٠٩٥٬٦٥٩)    صافي ال
        

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

 
(١٬٨٨٨٬٥٣٣) ٦٩٢٬٦٧٩ 

  (٢٣٬٩٩٨٬٥٨٦)  (٢٠٬٣١٣٬٥٤٦)    الحياةأرباح وإلغاء بوالص التأمين على 

 ٧٬٧١٦٬٣٣١ ٢٬٩١٠٬٤٩٦    الحركة على اإلحتياطيات الحسابية

ة  ات ال ال  (٢٥٬٣٩٣٬٩٨٧) (٢٢٬٨٠٦٬٠٣٠)    صافي ال
        

أم  اح ال  ١٢٬٩٨٣٬٧٦٣ ٩٬٥٢٠٬٣٣٧    صافي أر
        

  ٨٬٦١٩٬١١٥  ٧٬٤٥٩٬١٣٦    إيرادات إستثمارات مالية
  ٢٬٦٤٠٬٨٩٧  ٢٬٣٣٢٬٤٦٣    بالصافي  –إيرادات إستثمارات في ممتلكات  

  ١١٤٬٨٩٠  ٨٠٬٠١٨    أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
  ٥٠٧٬٤٥٩  ٦٤٤٬٤٩١    إيرادات أخرى  

ادات األخ  ار واإلي الي االس   ١١٬٨٨٢٬٣٦١  ١٠٬٥١٦٬١٠٨    إج
        

ادات  الي اإلي   ٢٤٬٨٦٦٬١٢٤  ٢٠٬٠٣٦٬٤٤٥    إج
        

 (٦٬٧٢٩٬٥٧٢) (٧٬١١٨٬٣٣٠)    مصاريف عمومية وإدارية  
 (٦٬٧٥٣٬٢٨١) (٣٬٩٩٥٬٤٨٢)    مكافآت وخصومات (صافي من إعادة التأمين)

 (٩٠٦٬٤٦٩) (٣٩١٬٥٥٧)    مصاريف تشغيلية أخرى
      

 (١٤٬٣٨٩٬٣٢٢) (١١٬٥٠٥٬٣٦٩)    إجمالي المصاريف 
      

ة  ح للف  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢ ٨٬٥٣١٬٠٧٦    ال
        

ح ف ال اح األساسي وال ه ال اح  لل   ١٠٬٤٨  ٨٫٥٣    )١٨(إ
 

  
  

  .المالية المرحلية الموجزة  معلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه ال
  



أم ش. م. ع.   ٥        الالي لل
 

 

 (غير مدقق) الموجزالشامل    الدخل  بيان
    ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

ة في       ه الثة أشه ال ة ال   مـارس ٣١ف
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
  درهــ    درهــ     

          
ح ة ل ال  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  ٨٬٥٣١٬٠٧٦       لف

          
امل األخ  خل ال د ال           ب

          
فها الحقا د ل ي إعادة ت ائ  إلى ً ب اح أو ال           األر

ققة  ة العادلة م خالل صافي أراح غ م الق ارات    م إس
امل األخ    خل ال د ال      ب

 
٦٠٦٬٧٤٥   ١٬٧٨٤٬٥٤٥  

          
الي  املإج خل ال ة لل  ال  ١١٬٠٨٣٬٥٤٧  ١٠٬٣١٥٬٦٢١     ف

 
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه  
  



أم ش. م. ع.   ٦                        الالي لل
 

 

    الموجز  التغيرات في حقوق المساهمين  بيان
     ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

ال     ني  رأس ال ي قان ا  إح

  
  
  
  

امي  ي ن ا ي عام   إح ا  إح

  
  
  

ي إعادة   ا إح
  تأم 

ة في   اك ات ال غ ال
ة العادلة   الق

ة   الق ارات    إلس
د     العادلة م خالل ب

امل األخ  خل ال قاه  ال اح م ع   أر ـــ  ال

  درهــ   درهــ   درهــ   درهــ   درهــ   درهــ   درهــ   درهــ  
                  

  ٥٢٦٬٨٩٨٬٦٠٦  ٤٠٬١٠٨٬١٧٣  (٥٬٥٨٨٬٣٨٦)  ٨٦٩٬٦٥١  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤  ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدقق)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة 

  ٦٠٦٬٧٤٥  --  ٦٠٦٬٧٤٥  --  --  --  --  --  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

  ١١٬٠٨٣٬٥٤٧  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  ٦٠٦٬٧٤٥  --  --  --  --  --  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد كما في 

  ٥٣٧٬٩٨٢٬١٥٣  ٥٠٬٥٨٤٬٩٧٥  (٤٬٩٨١٬٦٤١)  ٨٦٩٬٦٥١  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤  ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدقق)  

  ٥٣٨٬٦١٧٬٠٩٧  ٤٠٬٩٨٨٬٤٥٥  (٣٬٨٧٥٬٢٢٤)  ١٬٧٧٠٬٤٥٦  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٤٬٠٧٢٬١٠٥  ٩٣٬٦٦١٬٣٠٥  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدقق)  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  ٨٬٥٣١٬٠٧٦  ٨٬٥٣١٬٠٧٦  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة 

  ١٬٧٨٤٬٥٤٥  --  ١٬٧٨٤٬٥٤٥  --  --  --  --  --  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

  ١٠٬٣١٥٬٦٢١  ٨٬٥٣١٬٠٧٦  ١٬٧٨٤٬٥٤٥  --  --  --  --  --  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ٢٠٢٢مارس  ٣١الرصيد كما في 

  ٥٤٨٬٩٣٢٬٧١٨  ٤٩٬٥١٩٬٥٣١  (٢٬٠٩٠٬٦٧٩)  ١٬٧٧٠٬٤٥٦  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٤٬٠٧٢٬١٠٥  ٩٣٬٦٦١٬٣٠٥  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدقق)   

 
  
  
  

  .من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ  
    



أم ش. م. ع.   ٧        الالي لل
 

  

 (غير مدقق)  الموجز  قات النقديةالتدف  بيان
    ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  مارس  ٣١أشهر المنتهية في   ثالثةفترة ال  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهــم    درهــم  

       التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 
 ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢   ٨٬٥٣١٬٠٧٦   الربح للفترة

      تعديالت :
 ١٨٣٬٨٥٠  ١٠٠٬١٢٠   إستهالك ممتلكات ومعدات  
  ٩٠٬٠٢٠   ٢٥٠٬٠٠٠   شطب ممتلكات ومعدات خالل الفترة  
  (٤٬٦٧٧٬٤١٦)   (٤٬٦٧٨٬٢١١)   إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة  
  ٤١٦٬٢٢٧   ٤١٥٬٤٢٨   وخصومات إستثماراتوعالوات  إطفاء رسوم  
  (٣٬١٣٩٬٥٠٦)   (٢٬١٤٩٬٧٦٨)   إيرادات فوائد من الودائع  
 --    ٣٨٬١٦١   شطب ديون معدومة  
  (٨٠٢٬١٩٣)   (٦٣١٬١٥٧)   إيرادات فوائد من قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة  
 (٢٬٦٤٠٬٨٩٧)  (٢٬٣٣٢٬٤٦٣)   إيرادات إستثمارات في ممتلكات  
  ١٣٧٬٢٤٨   ١٢٧٬٧٧٦   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  
       

  التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات
  والمطلوبات التشغيلية  

  
(٣٢٩٬٠٣٨)  

  
٤٤٬١٣٥ 

 (١٦٬٨٣٩٬٠٢٧)  (٤٥١٬٦٣٧)   الزيادة في ذمم تأمين، ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة
  ١٠٬٥٠٥٬٦٤٦  (٤٦٤٬٢٨٨)   موجودات عقود إعادة التأمينالنقص في /(الزيادة)

  (١٥٬٨٩٣٬٢٥٨)   ٣٬٣٥٦٬٧٨٤   (النقص) في اإلحتياطيات الفنية/الزيادة
  في ذمم دائنة، مطلوبات عقود التأمين وأقساط تأمين  الزيادة/(النقص)

   ً    مقبوضة مقدما
 

(٣٬٤٩١٬٤١٨)   
 

١٬١٢٠٬٦٤٧  
  (٩٢٣٬٦٣٢)   (٥٬٤٥١٬٨١٦)   مؤجلةالزيادة في تكاليف إستحواذ 

  ٥٨٣٬٢٢٢   ٢٬٩٤٩٬٨٠٦   الزيادة في إيرادات عموالت مؤجلة 
 (٢١٬٤٠٢٬٢٦٧)   (٣٬٨٨١٬٦٠٧)    النقد المستخدم في العمليات

  (٣٤٣٬٢٧٨)   (٣٤٦٬٧٢١)   مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
        

 (٢١٬٧٤٥٬٥٤٥)  (٤٬٢٢٨٬٣٢٨)   التشغيليةصافي النقد المستخدم في العمليات  
      

      التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية 
 (٤٬٧٥٣)  (٢٠١٬٠٣٥)   شراء ممتلكات ومعدات

  ٧٨٢٬٣٣١   ١٬٤١٤٬٠٠٠   تأمين على الحياة وثائقفي قروض مضمونة مقابل  زيادةصافي ال
  ٤٨٩٬٠٧٢   ٦٦٬٢٧٠   إيرادات مقبوضة على الودائع

  ٣٬٩٤٥٬٧٦٦   ٥٬٦٠٣٬٠٦٨   إيرادات مقبوضة من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
  ٦٬٧٧١٬٨٧٥   (٦٢٬٨٣٥٬٠٦٤)   خالل الفترة ُمسيلة)/ إضافية(ودائع 

  ٨٬١٠٦٬٦٥٧   ٨٬١١٢٬٠٢٤   إيرادات إيجارات مقبوضة من إستثمارات في ممتلكات
        

 ٢٠٬٠٩٠٬٩٤٨  (٤٧٬٨٤٠٬٧٣٧)   العمليات االستثمارية لناتج منا/(المستخدم في)صافي النقد 
      

       (١٬٦٥٤٬٥٩٧)  (٥٢٬٠٦٩٬٠٦٥)   صافي النقص في النقد وما يعادله
 ٤٨٬٦٩١٬٩٢٩  ٨٢٬٨١٢٬٩٦٩   النقد وما يعادله في بداية الفترة

      
 ٤٧٬٠٣٧٬٣٣٢  ٣٠٬٧٤٣٬٩٠٤     النقد وما يعادله في نهاية الفترة

  
  

    .المعلومات المالية المرحلية الموجزة من هذه  ال يتجزأ  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 



أم ش. م. ع.   ٨        الالي لل
 

  

   الموجزة  المرحلية   المالية المعلوماتإيضاحات حول  
   ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
      معلومات قطاعية -١

األعمال، قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات (التأمين العام)  ألغراض إدارية، تم تنظيم الشركة في قطاعين من  
يشمل تأمين السيارات، التأمين   . إن قطاع التأمين العام )وعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال (التأمين على الحياة 

التأمين   فقط  قطاع التأمين على الحياة يشمل  . إنالبحري، تأمين الحريق، التأمين الهندسي، التأمين الصحي والحوادث العامة
ة بإعداد تقارير . هذه القطاعات هي األساس الذي بموجبه تقوم الشركالجماعيعلى الحياة طويل األجل والتأمين على الحياة  

  : تم إظهار التحليل القطاعي على النحو التالي. القطاعيةالمعلومات 
  
   االشخاص وتكوين االموال   تأمين المركز المالي لقطاع أعمال عمليات  ١-١

  
 

  مـارس ٣١ 
٢٠٢٢ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢١ 

  (مدقق)    (غير مدقق)     
 درهــم   درهــم    

       الموجودات
  ٢٬١٤١٬٣٩٨  ٢٬٠٢٩٬٠٨٧     ممتلكات ومعدات

  ١٢٩٬٨١٢٬٥٠٠   ١٢٩٬٨١٢٬٥٠٠       إستثمارات في ممتلكات
 ٢٤٣٬٨٢٢٬٤٦٦  ٢٤٣٬٤٨٩٬٨١٥    إستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ٤٥٬٥٤٣٬٨٥٠   ٤٤٬٧٦١٬٠٠٧      قروض مضمونة مقابل وثائق تأمين على الحياة
  ٣٬١٧٧٬٦٠٧   ٣٬٨٣٩٬٢٨٣      موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٥٩٬٢٦٩   ٢٣٩٬٢١٥      تكاليف إستحواذ مؤجلة
  ٩٠٠٬٥٣٣   ١٬٥٦٢٬٦٥٦      أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

 ١١٬٦٦٨٬٧٥٩  ١٥٬١٧٣٬٣٠٠    ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً 
  ٢٬٢٢٨٬١٢٥   ٢٬٤٦٣٬١٨٩       ودائع إلزامية

 ١٨٧٬٤٦٠٬١٧٥  ٢٢٤٬٦٥٢٬٨٠٧    ودائع
 ٦٧٬١٢٦٬٦١٦  ٢٬٠٥٤٬٤١٧    يعادلهالنقد وما 

 ١٠٩٬٥٤٩٬٦٣٤  ١٣٧٬٣٨٦٬٥٠٧     رصيد األقسام الداخلية
       

 ٨٠٣٬٥٩٠٬٩٣٢   ٨٠٧٬٤٦٣٬٧٨٣    مجموع الموجودات 
       

       حقوق المساهمين والمطلوبات
       حقوق المساهمين

 ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠     رأس المال
 ٤٥٬١٥٥٬٣١٥  ٤٥٬١٥٥٬٣١٥    قانونيإحتياطي 

 ٤٠٬٣٦٠٬٧١٥  ٤٠٬٣٦٠٬٧١٥    إحتياطي نظامي
 ١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١  ١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١    إحتياطي عام

  ٤٥٬٨٥٦   ٤٥٬٨٥٦     إحتياطي إعادة تأمين
  ٢١٬٤١٢٬٧٩٠   ٢٦٬٩٥٣٬٣٦٣      أرباح مستبقاه

          
        ٢٦٤٬٥٢٧٬١٣٧  ٢٧٠٬٠٦٧٬٧١٠    مجموع حقوق المساهمين

       المطلوبات  
 ٢٬١٨٢٬٦٨٣  ٢٬١٣١٬٦٣٧    مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 ١٠٬٦٠٣٬٩٧٦  ١٧٬٨٨٠٬٦٥٠    ذمم دائنة
    ١٢٬٧٨٦٬٦٥٩  ٢٠٬٠١٢٬٢٨٧        

       مطلوبات التأمين
 ٣٣٬٠٨٥٬٢٤٣  ٢٥٬٤٤٥٬٠٧٣    مطلوبات التأمين

ً أقساط تأمين   ٩٬٥٢٥٬٧٠٧  ٩٬٩٣٧٬٨٩١    مقبوضة مقدما
   ١٬٦٦٩  ٨٣٢     إيرادات عموالت مؤجلة

   ٤٢٬٦١٢٬٦١٩  ٣٥٬٣٨٣٬٧٩٦ 
 
   



أم ش. م. ع.   ٩        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    قطاعية (تتمة) معلومات  -١
  (تتمة)  االشخاص وتكوين االموال  تأمينالمركز المالي لقطاع أعمال عمليات   ١-١
   

  
 

  مـارس ٣١ 
٢٠٢٢ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢١ 

  (مدقق)    (غير مدقق)     
        درهــم   درهــم    

       المخصصات الفنية  -مطلوبات عقود التأمين 
 ١٬٩٤٦٬١٦٩  ٢٬٩٧٥٬٣٧٤     مكتسبةإحتياطي أقساط تأمين غير 

 ٢٬٥٣٢٬٦٥٤  ٢٬٩٥٤٬١٤٤     إحتياطي المطالبات تحت التسوية 
 ٧٩٢٬٣٢٧  ٦١١٬٩٤٠     إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 ٥٨٬٥٢١  ٦٩٬١٨٩     إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
  ١١٩٬٧١٥   ٨٤٬٧٠٨     إحتياطي المخاطر السارية

  ٤٧٨٬٢١٥٬١٣١   ٤٧٥٬٣٠٤٬٦٣٥     إحتياطي حسابي

 ٤٨٣٬٦٦٤٬٥١٧  ٤٨١٬٩٩٩٬٩٩٠     مجموع مطلوبات عقود التأمين

        ٥٣٩٬٠٦٣٬٧٩٥  ٥٣٧٬٣٩٦٬٠٧٣     مجموع المطلوبات
 ٨٠٣٬٥٩٠٬٩٣٢  ٨٠٧٬٤٦٣٬٧٨٣    مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 

  
  

   



أم ش. م. ع.   ١٠        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١
  (غير مدقق) يان الربح أو الخسارة لقطاع أعمال عمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال ب ٢-١
  

  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  درهــم  درهــم  
   

 ٢٦٬٦٣٢٬٦٣٨ ٢٧٬٠٧٩٬٧٢٨  إجمالي أقساط التأمين

 (١٬٠٣٢٬٣٩١) (١٬٨٣١٬٦٤٦)  حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين

 ٢٥٬٦٠٠٬٢٤٧ ٢٥٬٢٤٨٬٠٨٢  صافي أقساط التأمين  

 (٢٢٤٬٣٤٢)  (٤٢٥٬٧٣٥)  التأمين غير المكتسبة/إحتياطي المخاطر السارية صافي التغير في أقساط 
    

 ٢٥٬٣٧٥٬٩٠٥ ٢٤٬٨٢٢٬٣٤٧  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ١١٬٦٩٧  ٦٬٤٣٢  عموالت مقبوضة 
  (١٬٦٦٩٬٥١٤)  (١٬٥١٤٬٦٧٨)  عموالت مدفوعة 

  ١٬٨٠٠  ٨٠٬٧٨٣  بالصافي  –الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة/ إيرادات عموالت  

 ٢٣٬٧١٩٬٨٨٨ ٢٣٬٣٩٤٬٨٨٤  إجمالي إيرادات التأمين  
      

 (١٬٧٥٢٬٦٨٣) (٩١١٬٨٤٨)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ٨٢٣٬٢٢٩ ٥٢١٬٠٧٢  التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل الخسارة   إعادة حصة 

 (٩٢٩٬٤٥٤) (٣٩٠٬٧٧٦)  صافي المطالبات المدفوعة 
      

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

 
(١٥٨٬٥٦٠) 

 
(٧٤٬٥٥٩) 

  (٢٣٬٩٩٨٬٥٨٦)  (٢٠٬٣١٣٬٥٤٦)  أرباح وإلغاء وثائق تأمين على الحياة

 ٧٬٧١٦٬٣٣١ ٢٬٩١٠٬٤٩٦  النقص في اإلحتياطيات الحسابية

 (١٧٬٢٨٦٬٢٦٨) (١٧٬٩٥٢٬٣٨٦)  صافي المطالبات المتكبدة 
      

 ٦٬٤٣٣٬٦٢٠ ٥٬٤٤٢٬٤٩٨  صافي إيرادات التأمين 

  ٥٬٧٢٢٬٤٤٧  ٥٬٠٤٤٬٣٥٣  إيرادات إستثمارات مالية  
  ١٬٧٥٣٬٧٧٧  ١٬٦٨٤٬٧٣٨  بالصافي   – إيرادات إستثمارات في ممتلكات 

  ١٠٥٬٩٩٢  ٨٠٬٩٧٧  األجنبيةأرباح فروقات أسعار صرف العمالت 
  ٢٩٬١٨٤  ٤٠٬٣٨٧  إيرادات أخرى  

 ٧٬٦١١٬٤٠٠ ٦٬٨٥٠٬٤٥٥  إجمالي االستثمار واإليرادات األخرى

 ١٤٬٠٤٥٬٠٢٠  ١٢٬٢٩٢٬٩٥٣  إجمالي اإليرادات 
      

 (٢٬٥٥٠٬٢٠٤) (٢٬٦٧٦٬٤٧٣)  مصاريف عمومية وإدارية  
  (٦٬٧٥٣٬٢٨١) (٣٬٩٩٥٬٤٨٢)  مكافآت وخصومات (صافي من إعادة التأمين)

  (٨٤٬٦٤١) (٨٠٬٤٢٥)  مصاريف تشغيلية أخرى 

 (٩٬٣٨٨٬١٢٦) (٦٬٧٥٢٬٣٨٠)  اجمالي المصاريف 
    

 ٤٬٦٥٦٬٨٩٤ ٥٬٥٤٠٬٥٧٣  فترة الربح لل 
      

   



أم ش. م. ع.   ١١        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١
   بيان المركز المالي لقطاع أعمال عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات  ٣-١

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢١ 

  (مدقق)    (غير مدقق)   
 درهــم   درهــم  

     الموجودات
  ١٬٦٦٢٬٦٩٩   ١٬٦٢٥٬٩٢٥   ممتلكات ومعدات

  ٧٧٬٧٢٥٬٥٠٠   ٧٧٬٧٢٥٬٥٠٠     إستثمارات في ممتلكات
 ٨٩٬٢٥٥٬٥٠٨  ٨٩٬١٧٢٬٧٣١  إستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ٦٬٨٨٨٬٣٤٢   ٨٬٦٧٢٬٨٨٧   خالل بنود الدخل الشامل األخرىإستثمارات بالقيمة العادلة من 
  ١٥٧٬٢٢٥٬٢٤٧   ١٥٧٬٠٢٧٬٨٥٩   موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٬٢٤٤٬٤٣٠   ٧٬٦١٦٬٣٠٠   تكاليف إستحواذ مؤجلة
  ٧٩٬٧٩٠٬٦٩٩   ٧٢٬٣٣٥٬٢٣٣   أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

 ً  ١٢٬٤٨٩٬١٢٨  ١٧٬٠٨٣٬٤٨٧  ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما
  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ودائع إلزامية

 ٢٢٩٬١٩٢٬٨٧٨  ٢٥٦٬٦٨٣٬٧٤٤  ودائع
 ١٥٬٦٨٦٬٣٥٣  ٢٨٬٦٨٩٬٤٨٧  النقد وما يعادله

     
 ٦٨٠٬١٦٠٬٧٨٤  ٧٢٤٬٦٣٣٬١٥٣  مجموع الموجودات 

     
     حقوق المساهمين والمطلوبات

     حقوق المساهمين
 ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   رأس المال

 ٤٨٬٥٠٥٬٩٩٠  ٤٨٬٥٠٥٬٩٩٠  إحتياطي قانوني
 ٤٣٬٧١١٬٣٩٠  ٤٣٬٧١١٬٣٩٠  إحتياطي نظامي

 ١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩  ١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩  إحتياطي عام
  ١٬٧٢٤٬٦٠٠   ١٬٧٢٤٬٦٠٠   إحتياطي إعادة تأمين

  الخسائر المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  بنود الدخل الشامل األخرى  

 
(٢٬٠٩٠٬٦٧٩)  

  
 (٣٬٨٧٥٬٢٢٤)  

  ١٩٬٥٧٥٬٦٦٥   ٢٢٬٥٦٦٬١٦٨   أرباح مستبقاه
        

      ٢٧٤٬٠٨٩٬٩٦٠  ٢٧٨٬٨٦٥٬٠٠٨  مجموع حقوق المساهمين
     المطلوبات  
 ٢٬٥٣٠٬٧٠١  ٢٬٣٦٢٬٨٠٢  تعويض نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
 ٧٢٬٢٣٣٬٢٢٤  ٧٠٬٩٨٠٬٦٦٦  ذمم دائنة

 ١٠٩٬٥٤٩٬٦٣٤  ١٣٧٬٣٨٦٬٥٠٧   رصيد األقسام الداخلية
  ١٨٤٬٣١٣٬٥٥٩  ٢١٠٬٧٢٩٬٩٧٥      

     مطلوبات التأمين
 ٣٧٬٥٨٦٬٨٨٥  ٤٢٬٨٤١٬١٤٥  مطلوبات التأمين

ً أقساط تأمين مقبوضة   --   ٥٤٬٦٩١   مقدما
  ٤٬٦٨٤٬٢٢٦  ٧٬٦٣٤٬٨٦٩   إيرادات عموالت مؤجلة

      
 ٤٢٬٢٧١٬١١١  ٥٠٬٥٣٠٬٧٠٥ 

   



أم ش. م. ع.   ١٢        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    معلومات قطاعية (تتمة)  -١
   (تتمة) بيان المركز المالي لقطاع أعمال عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات  ٣-١

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢١ 

  (مدقق)    (غير مدقق)   
 درهــم   درهــم  
       

     المخصصات الفنية  -مطلوبات عقود التأمين 
 ٦٧٬٧٠٩٬٥١١  ٧٩٬٣٢٦٬٤٣٠   إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة
 ٨٦٬٠٩٩٬٤٥٥  ٨٧٬٠٦٧٬١٩٩   إحتياطي المطالبات تحت التسوية 

 ٢٤٬٧٥٤٬١٠٦  ١٧٬١٧٤٬٥٥١   إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 ٨٥٣٬٧١٨  ٨٦٥٬٦٢٢   إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

  ٦٩٬٣٦٤   ٧٣٬٦٦٣   إحتياطي المخاطر السارية
        

 ١٧٩٬٤٨٦٬١٥٤  ١٨٤٬٥٠٧٬٤٦٥   التأمينمجموع مطلوبات عقود 
        

 ٤٠٦٬٠٧٠٬٨٢٤  ٤٤٥٬٩٠٤٬٥٤٩   مجموع المطلوبات
     

 ٦٨٠٬١٦٠٬٧٨٤  ٧٢٤٬٦٣٣٬١٥٣  مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 
 
  
  

   



أم ش. م. ع.   ١٣        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١
  (غير مدقق) بيان الربح أو الخسارة لقطاع أعمال عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات  ٤-١
  

  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  درهــم   درهــم 
   

 ٦٧٬١٦٨٬٣٢٥ ٦٣٬٠١٥٬٢٨٨  إجمالي أقساط التأمين

 (٥٤٬٢٥١٬٥١٨) (٥١٬٠١٣٬٩٩٨)  حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين 

 ١٢٬٩١٦٬٨٠٧ ١٢٬٠٠١٬٢٩٠  صافي أقساط التأمين  

 (٢١٥٬٨٤٤)  (٦٬٠٦٩٬٩٣٦)  التأمين غير المكتسبة/ إحتياطي المخاطر الساريةصافي التغير في أقساط 
    

 ١٢٬٧٠٠٬٩٦٣ ٥٬٩٣١٬٣٥٤  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

  ٤٬٤٠٩٬٠٣٣  ٧٬٧٢٦٬٦٥٩  عموالت مقبوضة 

  (٢٬٧٩٠٬٧٤٤)  (٧٬١٤٧٬٧٥٩)  عموالت مدفوعة 

  ٣٣٨٬٦١٠  ٢٬٤٢١٬٢٢٩  بالصافي  –الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة/ إيرادات عموالت  

 ١٤٬٦٥٧٬٨٦٢ ٨٬٩٣١٬٤٨٣  إجمالي إيرادات التأمين  
      

 (١٧٬٤١٦٬٢٠٥) (١٥٬٤٨٨٬٠٧٠)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١١٬١٢٢٬٤٦٠ ٩٬٧٨٣٬١٨٧  حصة إعادة التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل الخسارة  

 (٦٬٢٩٣٬٧٤٥) (٥٬٧٠٤٬٨٨٣)  صافي المطالبات المدفوعة 
      

  الحركة على إحتياطي مطالبات تحت التسوية ، إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

  وإحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   

 

٨٥١٬٢٣٩ 

 

(١٬٨١٣٬٩٧٤) 

 (٨٬١٠٧٬٧١٩) (٤٬٨٥٣٬٦٤٤)  صافي المطالبات المتكبدة 
      

 ٦٬٥٥٠٬١٤٣ ٤٬٠٧٧٬٨٣٩  صافي إيرادات التأمين 

  ٢٬٨٩٦٬٦٦٨  ٢٬٤١٤٬٧٨٣  إيرادات إستثمارات مالية 

  ٨٨٧٬١٢٠  ٦٤٧٬٧٢٥  بالصافي  –إيرادات إستثمارات في ممتلكات 

  ٨٬٨٩٨  (٩٥٩)  (خسائر)/أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

  ٤٧٨٬٢٧٥  ٦٠٤٬١٠٤  إيرادات أخرى  

 ٤٬٢٧٠٬٩٦١ ٣٬٦٦٥٬٦٥٣  إجمالي االستثمار واإليرادات األخرى 

 ١٠٬٨٢١٬١٠٤  ٧٬٧٤٣٬٤٩٢  إجمالي اإليرادات 
      

 (٤٬١٧٩٬٣٦٨) (٤٬٤٤١٬٨٥٧)  مصاريف عمومية وإدارية  

  (٨٢١٬٨٢٨) (٣١١٬١٣٢)  مصاريف تشغيلية أخرى 

 (٥٬٠٠١٬١٩٦) (٤٬٧٥٢٬٩٨٩)  اجمالي المصاريف 
    

 ٥٬٨١٩٬٩٠٨ ٢٬٩٩٠٬٥٠٣  فترة الربح لل
      
  
  

 
   



أم ش. م. ع.   ١٤        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
   مةامعلومات ع -٢

تأسست في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في  شركة مساهمة عامة  هي ش. م. ع. ("الشركة")الالينس للتأمين شركة 
يناير   ٦الشركة الحقاً في دبي بتاريخ    تم تسجيل  .للتأمينتحت إسم شركة اإلعتماد والتجارة    ١٩٧٥يوليو    ١بتاريخ    دبي

،  ١٩٩٥مرسوم أميري. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في يناير بموجب  كشركة ذات مسؤولية محدودة  ١٩٨٢
  المالي. مدرجة في سوق دبي   إن أسهم الشركة .(وتعديالته) ١٩٨٤) لسنة ٨اإلتحادي رقم (وفقاً للقانون وذلك 

  
إصدار  إن     هي  للشركة  المرخصة  تأمين األنشطة  تشمل  المصدرة  التأمين  عقود  إن  األجل.  وطويلة  قصيرة  التأمين  عقود 

العام) وتأمين حياة فردي    بإسم التأمين  جميعها  ةالممتلكات، تأمين السيارات، تأمين الطيران وتأمين المخاطر البحرية (المعروف
  ، الحوادث الشخصية، التأمين الصحي والمنتجات المرتبطة باإلستثمار. جماعي(المشارك وغير المشارك)، تأمين حياة 

  
  اإلمارات العربية المتحدة.   -، دبي  ٥٥٠١صندوق بريد رقم  ،وربة مركز إن عنوان الشركة المسجل هو   

  
  
     ) IFRSs( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة    -٣
  المطبقة والتي ليس لها تأثير مادي على المعلومات المالية والمعدلة  الجديدة    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     ١-٣

  المرحلية الموجزة 
  مالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير ال

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة البيانات المالية المرحلية الموجزة في هذه  ٢٠٢٢يناير  ١
الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات  لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في السنة 

  المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية. 
  

     يسري من  تفاصيل 
تعديالت على المعيار الدولي  (  ٢٠٢١يونيو    ٣٠لما بعد    ١٩-COVIDامتياز اإليجار المرتبط بـ  

  .)١٦إلعداد التقارير المالية رقم 
  ٢٠٢٢يناير  ١

    
      ٢٠٢٢يناير  ١  )٣٧ رقم الدولي يمعيار المحاسبالتعديالت على ( تكلفة تنفيذ العقد -العقود المثقلة باإللتزامات  

      ٢٠٢٢يناير  ١  ٢٠٢٠ – ٢٠١٨دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
على المعيار المحاسبي    (تعديالت  المتحصالت قبل االستخدام المقصود  :ممتلكات وآالت ومعدات

  ) ١٦الدولي رقم 
  ٢٠٢٢يناير  ١

    
      ٢٠٢٢يناير  ١  ) ٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  

  

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعّدلة والتي لم يحن موعد تطبيقها     ٢-٣

والتي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها    لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية  
  بعد. 

  
     يسري من  تفاصيل 

      ٢٠٢٣يناير  ١  )١رقم    الدولي  يمعيار المحاسبالتعديالت على  (على أنها متداولة أو غير متداولة    لمطلوباتتصنيف ا
المعيار الدولي إلعداد  والتعديالت على  عقود التأمين    ١٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  عقود التأمين  ١٧التقارير المالية رقم 
  ٢٠٢٣يناير  ١

    
      ٢٠٢٣يناير  ١  ) ٨معيار المحاسبة الدولي رقم (تعديالت على تعريف التقديرات المحاسبية 

وبيان ممارسة المعيار    ١معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت على  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (
  )  ٢الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٢٠٢٣يناير  ١

    
(تعديالت على معيار   الموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة المتعلقة بالضرائب المؤجلة  

  )  ١٢المحاسبة الدولي رقم 
  ٢٠٢٣يناير  ١

    
تعديالت على  (  والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركةبيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر  

  ) ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  مؤجل ألجل
  غير محدد 

   



أم ش. م. ع.   ١٥        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
  (تتمة) ) IFRSs( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة    -٣

  (تتمة)  ة والتي لم يحن موعد تطبيقهاالجديدة والمعّدل والتفسيرات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   ٢-٣

الجديدة في البيانات المالية للشركة عند دخولها حيز التطبيق،  تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت    
المذكور   ١٧وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  ولى. أدناه، قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األ
  

في البيانات المالية للشركة للفترة السنوية التي تبدأ    ١٧تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
المالية رقم  ٢٠٢٣يناير    ١في   الدولي إلعداد التقارير  المعيار  تأثير جوهري على المبالغ المدرجة   ١٧. قد يكون لتطبيق 

البيانات المالية للشركة المتعلقة بعقود التأمين. ومع ذلك فأنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم    واإلفصاحات الواردة في
   معقول لتأثير هذا التطبيق إلى حين إتمام مراجعة مفصلة لذلك من قبل الشركة. 

  
ساط، بينما بالنسبة لعقود  تتوقع اإلدارة أن تكون غالبية العقود قصيرة األجل الصادرة عن الشركة مؤهلة لمنهج تخصيص األق 

  تأمين الحياة الفردية، سيتم استخدام منهج القياس العام ومنهج الرسوم المتغيرة حسب االقتضاء.
  
    ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٤
  أساس اإلعداد ١-٤

التقارير : "  ٣٤رقم    )IASالمحاسبي الدولي (تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة وفقاً لمتطلبات المعيار    
  ". المالية المرحلية

  
  تم عرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة بالدرهم اإلماراتي وهي العملة التي تتم بها غالبية معامالت الشركة.

  
التاريخية فيما عدا   التكلفة  لمبدأ  الموجزة وفقاً  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد هذه  المالية  تم  األدوات  تقييم بعض  إعادة 

  واإلستثمارات في ممتلكات. تقوم الشركة بعرض بيان المركز المالي الموجز الخاص بها بشكل عام حسب درجة السيولة.
  

تلك   مع  متوافقة  الموجزة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  في  المستخدمة  واألساليب  والعرض  المحاسبية  السياسات  إن 
  . ١٢٢٠ديسمبر  ٣١المستخدمة في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

  
للشركة   السنوية  البيانات المالية  إدراجها ضمن  المطلوب  الموجزة جميع المعلومات  المرحلية  المالية  ال تتضمن المعلومات 

البيانات الرجوع إلى  الموجزة  المالية  المعلومات  قراءة هذه  المنتهية في   ويجب عند  المدققة كما في وللسنة  السنوية    المالية 
ال ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ لفترة  الشركة  أعمال  نتائج  أن  الضروري  من  ليس  انه  إلى  باإلضافة  في  ثالثة.  المنتهية    أشهر 
  . ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١تعطي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  ٢٠٢٢مارس  ٣١
  
   اإلفتراضات والتقديرات   -٥

إن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، إفتراضات وتوقعات قد يكون لها 
السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف. إن نتائج  تأثير عند تطبيق  

  األعمال الفعلية من الممكن أن تختلف عن هذه اإلفتراضات. 
  

بيق السياسات عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة قامت اإلدارة بإتباع نفس التقديرات الجوهرية فيما يتعلق بتط
المحاسبية وكذلك إتباع نفس التوقعات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

الفترة التي يتم  . يتم االعتراف بمراجعات التقديرات المحاسبية في  دوريتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل 
  . يؤثر على تلك الفتراتوفي أي فترات مستقبلية  ات فيها مراجعة التقدير

  
    



أم ش. م. ع.   ١٦        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

 
    إستثمارات في ممتلكات -٦

 تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في مبنيين تجاريين في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  
 

تعتقد اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات. يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات 
    ). ٣: المستوى ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢مارس  ٣١في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  ٣كمستوى 

    إستثمارات في أوراق مالية -٧
 
    إستثمارات بالتكلفة المطفأة ١ - ٧

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢١ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم   

  ٣٣٤٬٧٠٩٬٨٠٦   ٣٣٤٬٢٩٤٬٣٧٨   سندات مدرجة
  (١٬٦٣١٬٨٣٢)   (١٬٦٣١٬٨٣٢)   )١-١-٧(إيضاح    اإلئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر  

       
   ٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤   ٣٣٢٬٦٦٢٬٥٤٦  
  

 ) سنوياً وتدفع هذه الفائدة بشكل٪٧٫٥إلى    ٪٤٫٧٥:  ٢٠٢١(  ٪٧٫٥إلى    ٪٤٫٧٥تحمل هذه السندات معدالت فائدة تتراوح بين  
      الحصول على تدفق نقدي تعاقدي خالل عمر السندات. نصف سنوي. تحتفظ الشركة بهذه اإلستثمارات بهدف  

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢١ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم   

  ١٩٩٬٩٢٧٬٣٣١   ١٩٩٬٧٣٩٬٣٦٢   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ١٣٣٬١٥٠٬٦٤٣   ١٣٢٬٩٢٣٬١٨٤   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

       
   ٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤   ٣٣٢٬٦٦٢٬٥٤٦  

   
   فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة: ١-١-٧
  مـارس ٣١   

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
    ( ق   (مدقق)   (غ م
         درهـــــم  درهـــــ  

 ٧٧٢٬٠٠٠   ١٬٦٣١٬٨٣٢    الرصيد كما في بداية السنة 
          ٨٥٩٬٨٣٢   --    السنة الفترة/ خالل  مخصص محمل

  ١٬٦٣١٬٨٣٢   ١٬٦٣١٬٨٣٢ 
  
    إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  ٢ -٧

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢١ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم   

  ٦٬٨٨٨٬٣٤٢   ٨٬٦٧٢٬٨٨٧   العربية المتحدة أوراق مالية مدرجة داخل دولة اإلمارات  
 

  



أم ش. م. ع.   ١٧        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

 
    (تتمة)  إستثمارات في أوراق مالية -٧
 
    الحركة على اإلستثمارات في األوراق المالية ٣-٧

بالت  العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى واالستثمارات  بالقيمة  الحركات اإلجمالية في االستثمارات  يلي  كلفة فيما 
  المطفأة: 

بالقيمة العادلة من   
 خالل بنود الدخل 

  الشامل األخرى 

  
  

  بالتكلفة المطفأة 

  
  

  اإلجمالي 
          درهـــم   درهـــم   درهـــم   

  ٣٤٠٬٧٩٧٬٧٩٠  ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠  ٥٬١٧٥٬١٨٠  (مدقق) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 
  (١٬٦٨٤٬٨٠٤)  (١٬٦٨٤٬٨٠٤)  --  إطفاءات

  ١٬٧١٣٬١٦٢  --  ١٬٧١٣٬١٦٢  التغير في القيمة العادلة
  (٨٥٩٬٨٣٢)  (٨٥٩٬٨٣٢)  --  االئتمانية المتوقعة  ئرمخصص الخسا

        
  ٣٣٩٬٩٦٦٬٣١٦  ٣٣٣٬٠٧٧٬٩٧٤  ٦٬٨٨٨٬٣٤٢  (مدقق) ٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 

 (٤١٥٬٤٢٨) (٤١٥٬٤٢٨) --  إطفاءات
 ١٬٧٨٤٬٥٤٥ -- ١٬٧٨٤٬٥٤٥  التغير في القيمة العادلة

        
 ٣٤١٬٣٣٥٬٤٣٣ ٣٣٢٬٦٦٢٬٥٤٦ ٨٬٦٧٢٬٨٨٧  مدقق)(غير   ٢٠٢٢مارس  ٣١في  

 
 
 
   



أم ش. م. ع.   ١٨        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

 
    المخصصات الفنية -مطلوبات عقود التأمين   -٨

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)  

  درهـــــم  درهـــــم  
     المخصصات الفنية: -  التأمينمطلوبات عقود  

 ٦٩٬٦٥٥٬٦٨٠  ٨٢٬٣٠١٬٨٠٤ إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 ٨٨٬٦٣٢٬١٠٩  ٩٠٬٠٢١٬٣٤٣  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
 ٢٥٬٥٤٦٬٤٣٣  ١٧٬٧٨٦٬٤٩١  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
 ٩١٢٬٢٣٩  ٩٣٤٬٨١١  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 ١٨٩٬٠٧٩  ١٥٨٬٣٧١  إحتياطي المخاطر السارية   
 ٤٧٨٬٢١٥٬١٣١  ٤٧٥٬٣٠٤٬٦٣٥  إحتياطي حسابي   

  ٦٦٣٬١٥٠٬٦٧١   ٦٦٦٬٥٠٧٬٤٥٥  إجمالي –مجموع المخصصات الفنية  
     

       :موجودات عقود إعادة التأمين 
  ٥٨٬٣٦٢٬٧٩٠   ٦٤٬٤٧٨٬٩٧٠  إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
  ٨١٬٧٤٥٬٦٧٥   ٨٢٬٧٢٧٬٩٢٥  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
  ٢٠٬٢٢٨٬٢٦٧   ١٣٬٥٩٠٬٥٦٠  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
  ٦٦٬١٢٢   ٦٩٬٦٨٧  إحتياطي المخاطر السارية    

  ١٦٠٬٤٠٢٬٨٥٤   ١٦٠٬٨٦٧٬١٤٢  مجموع حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية  
    
 ١١٬٢٩٢٬٨٩٠  ١٧٬٨٢٢٬٨٣٤ إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 ٦٬٨٨٦٬٤٣٤  ٧٬٢٩٣٬٤١٨  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
 ٥٬٣١٨٬١٦٦  ٤٬١٩٥٬٩٣١  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
 ٩١٢٬٢٣٩  ٩٣٤٬٨١١  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 ١٢٢٬٩٥٧  ٨٨٬٦٨٤  إحتياطي المخاطر السارية   
 ٤٧٨٬٢١٥٬١٣١  ٤٧٥٬٣٠٤٬٦٣٥  إحتياطي حسابي   

  ٥٠٢٬٧٤٧٬٨١٧   ٥٠٥٬٦٤٠٬٣١٣  صافي  – مجموع المخصصات الفنية 
    

  
    أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة -٩

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٥٢٬٥٩٠٬١٣٤  ٥٥٬٤٦٦٬١٠٨   المطلوب من حملة البوالص 

  ٤٬٧٣٠٬٥٠٥   ٥٬١٥٨٬٦٧٢    المطلوب من شركات التأمين وإعادة التأمين 
 ٢٦٬٨٥٧٬١٦٠  ١٦٬٧٥٩٬٦٧٦   المطلوب من الوسطاء أو الوكالء

 (٣٬٤٨٦٬٥٦٧)  (٣٬٤٨٦٬٥٦٧)   االنخفاض في القيمةيطرح: مخصص  
        

   ٨٠٬٦٩١٬٢٣٢  ٧٣٬٨٩٧٬٨٨٩ 

    



أم ش. م. ع.   ١٩        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
  (تتمة)  أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة -٩

  
    داخل اإلمارات العربية المتحدة

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)    
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٥٢٬٥٩٠٬١٣٤  ٥٥٬٤٦٦٬١٠٨   المطلوب من حملة البوالص 
  ٢٬٢١٤٬٢٧٦   ٢٬٠٢٣٬٩٦٣    المطلوب من شركات التأمين أو إعادة التأمين 

 ٢٦٬٨٥٧٬١٦٠  ١٦٬٧٥٩٬٦٧٦   المطلوب من الوسطاء أو الوكالء
 (٣٬٤٨٦٬٥٦٧)  (٣٬٤٨٦٬٥٦٧)   االنخفاض في القيمةيطرح : مخصص 

        
   ٧٨٬١٧٥٬٠٠٣  ٧٠٬٧٦٣٬١٨٠ 

  
    خارج اإلمارات العربية المتحدة

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٢٬٥١٦٬٢٢٩  ٣٬١٣٤٬٧٠٩   وإعادة التأمين المطلوب من شركات التأمين  

        
 ٨٠٬٦٩١٬٢٣٢  ٧٣٬٨٩٧٬٨٨٩   المجموع 

  
١٠-  ً     ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٧٬٦٣٢٬٢٠٧  ٦٬٧٠٧٬٣٥٠   فوائد مستحقة من استثمارات بالتكلفة المطفأة

 ٦٬٣٦٢٬٧٥٠  ٨٬١٧٩٬٦٨٨   إيجارت مستحقة من المستأجرين
  ١٬٩٥٥٬٧٦٤   ٣٬٨٢٥٬١٢٢    مصاريف مدفوعة مقدما
 ٣٣٨٬٠١٩  ٣٣٨٬٧٣٨   مستحقات من الموظفين 

 ١٦٦٬٢٥٥  ١٥٧٬٨١٩    ودائع قابلة لالسترداد 
  ٩٬١٨٢٬٣٠٤   ١٤٬٤٨٩٬٣٢١    ذمم مدينة أخرى 

 (١٬٤٧٩٬٤١٢)  (١٬٤٤١٬٢٥١)  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةيطرح : 
        
   ٢٤٬١٥٧٬٨٨٧  ٣٢٬٢٥٦٬٧٨٧ 

  
  

    ودائع إلزامية  -١١  
مودعة درهم)    ١٠٬٢٢٨٬١٢٥:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١درهم (  ١٠٬٤٦٣٬١٨٩ودائع بمبلغ    هناك،  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في  

بشأن إنشاء   ٢٠٠٧) لسنة  ٦رقم (من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة    ٤٢لدى أحد البنوك وفقاً للمادة رقم  
البنك المركزي لدولة  . إن هذه الودائع مرهونة ألحد البنوك مقابل ضمانات مصدرة من قبله لصالح  هيئة التامين وتنظيم أعماله
المتحدة  العربية  من  ب   اإلمارات  مسبقة  بموافقة  الودائع اال  هذه  المبلغ. ال يمكن سحب  لدولة اإلمارات  نفس  المركزي  البنك 

  سنوياً).   ٪٣٫٥إلى  ٪٣: ٢٠٢١ديسمبر   ٣١سنوياً ( ٪١٫٥إلى   ٪٠٬٥بنسبة ما بين تتراوح وتحمل فائدة العربية المتحدة 
 
   



أم ش. م. ع.   ٢٠        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    ودائع    -١٢
  مـارس ٣١  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   مدقق) (غير   

  درهـــــم  درهـــــم   

  ٣٥١٬٨٤٧٬٦٩١   ٤١٤٬٤٤٧٬٦٩١   ودائع قصيرة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ١٬٤٨٨٬٦١٧   ٢٬٧٩٣٬٦١٥   فوائد مستحقة على ودائع قصيرة األجل

        
  ٣٥٣٬٣٣٦٬٣٠٨   ٤١٧٬٢٤١٬٣٠٦   المجموع الفرعي أ (الجزء المتداول)

        
  ٦١٬٦٠٠٬٠٠٠   ٦١٬٦٠٠٬٠٠٠   ودائع طويلة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  ٢٬٠٣٦٬٩٨٣   ٢٬٨١٥٬٤٨٣   فوائد مستحقة على ودائع طويلة األجل
  ٦٣٬٦٣٦٬٩٨٣   ٦٤٬٤١٥٬٤٨٣   المجموع الفرعي ب (الجزء غير المتداول)

  (٣٢٠٬٢٣٨)   (٣٢٠٬٢٣٨)   مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (ج) يطرح: 
        

  ٤١٦٬٦٥٣٬٠٥٣   ٤٨١٬٣٣٦٬٥٥١   إجمالي (أ + ب+ج)
  

شهراً لدى بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحمل فائدة    ١٢الودائع ودائع ثابتة ذات استحقاق أصلي يتجاوز    تشمل
  ).  ٪٥٬٢٥إلى  ٪٠٬٤٥: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٪٥٬٢٥إلى  ٪٠٬٤٥ تتراوح بين سنوية

  
  النقد وما يعادله -١٣

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢١ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
         درهـــــم  درهـــــم   

  ٢٤١٬٣٠٥  ٨٨٬٦٤٩   نقد في الصندوق  
 ٨٢٬٦٤٥٬٤٩١  ٣٠٬٧٢٩٬٠٨٢   حسابات جارية لدى البنوك

        (٧٣٬٨٢٧)  (٧٣٬٨٢٧)   مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةيطرح:  
   ٨٢٬٨١٢٬٩٦٩  ٣٠٬٧٤٣٬٩٠٤ 

  
    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.   محلية إن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك

  
  رأس المال -١٤

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

  درهـــــم  درهـــــم    
        

  المصدر والمدفوع بالكامل
  درهم للسهم ١٠٠سهم عادي بقيمة   ١٫٠٠٠٫٠٠٠  

 
 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

   
 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

  
      إحتياطي قانوني    -١٥  

 ، فقد خصصت الشركة احتياطيا نظامياً ٢٠٢١لسنة    ٣٢لدولة اإلمارات العربية المتحدة بقانون رقم  اإلتحادي  وفقا للقانون  
٪من   ٥٠صافي أرباح الشركة عن كل سنة على أن يستمر التخصيص حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل  من    ٪١٠يمثل  

إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع، باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. لم يتم إجراء أي تخصيص   رأس المال.
حيث إن ذلك التخصيص سيتم في نهاية السنة    ٢٠٢٢مارس    ٣١لالحتياطي النظامي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 .٢٠٢٢مبر  ديس ٣١استنادا إلى نتائج الشركة للسنة التي ستنتهي في 
    



أم ش. م. ع.   ٢١        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    أرصدة دائنة   -١٦

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ١٣٬١٩٨٬٦١٨  ١٢٬٧٤٢٬٦٧٧   ذمم دائنة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ٥٠٬٢٦٠٬٤٦٣  ٤٨٬٢٢٧٬٥٧١   ذمم دائنة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ١٩٬٣٧٨٬١١٩  ٢٧٬٨٩١٬٠٦٨   )١-١٦ذمم دائنة أخرى (إيضاح  
        
   ٨٢٬٨٣٧٬٢٠٠  ٨٨٬٨٦١٬٣١٦ 

     

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

  درهـــــم  درهـــــم    
               داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ٤٬٥٠٩٬١٩٠  ٤٬٤٨٠٬٣٤٤   شركات التأمين  
 ٨٬٦٨٩٬٤٢٨  ٨٬٢٦٢٬٣٣٣   وسطاء تأمين

 ١٩٬٣٧٨٬١١٩  ٢٧٬٨٩١٬٠٦٨   )١-١٦ذمم دائنة أخرى (إيضاح  
        

   ٣٢٬٥٧٦٬٧٣٧  ٤٠٬٦٣٣٬٧٤٥ 
     

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
               خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ٤٩٠٬٣١٠  ٣١٦٬٢٧٠   شركات التأمين
 ٤٩٬٧٧٠٬١٥٣  ٤٧٬٩١١٬٣٠١   شركات إعادة التأمين

        
   ٥٠٬٢٦٠٬٤٦٣  ٤٨٬٢٢٧٬٥٧١ 

    
  ذمم دائنة أخرى ١-١٦

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٣٬٨٥٢٬٣٢٨  ٢٬٢١٣٬٤٧٢   مخصص منافع الموظفين
 ً  ٨٥١٬٥٨٤  ٨٬٤٤٨٬٠٨٣   إيجارات مقبوضة مقدما
 ٩٠٤٬١٨٦  ١٬٨٥١٬٤٢٥   مستحقات ومخصصات

 ١٣٬٧٧٠٬٠٢١  ١٥٬٣٧٨٬٠٨٨   أرصدة دائنة أخرى
        
   ١٩٬٣٧٨٬١١٩  ٢٧٬٨٩١٬٠٦٨ 

 
   



أم ش. م. ع.   ٢٢        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

    
  مطلوبات التأمين -١٧

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٢٢٬٢٣٩٬٩٧٨  ١٦٬٦٩٢٬١٦٥   ذمم مستحقة الدفع

 ٩٬٥٤٣٬٢٨٧  ٧٬٠١٨٬٥٧٩   مكافآت وتنازالت مستحقة
 ٣٬٣١٠٬١٢٤  ١٬٩٠٢٬٦٣٩   مطالبات دائنة

 ٣٥٬٥٧٨٬٧٣٩  ٤٢٬٦٧٢٬٨٣٥   ذمم تأمين دائنة أخرى
      
   ٧٠٬٦٧٢٬١٢٨   ٦٨٬٢٨٦٬٢١٨  
  

  الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد  -١٨
  

  مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
        (غير مدقق)   (غير مدقق)   

  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  ٨٬٥٣١٬٠٧٦  الربح للفترة (درهم)
  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  عدد األسهم                     

  ١٠٫٤٨  ٨٫٥٣  الواحد (درهم)  األساسي والمخفض للسهم الربح  
  

تم إحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بتقسيم الربح للفترة على عدد أسهم الشركة القائمة كما في تاريخ بيان المركز 
أدوات جديدة ممكن أن المالي الموجز. إن الربح المخفض للسهم يعادل الربح األساسي للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أي  

  تؤثر على الربح األساسي للسهم.
  

    معامالت مع أطراف ذات عالقة  -١٩
اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة، الشركات   –  ٢٤تتضمن األطراف ذات عالقة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

والمدراء   اإلدارة  مجلس  أعضاء  الرئيسيين،  المساهمين  المنشآت  الزميلة،  عليها،  المسيطر  والمنشآت  للشركة  الرئيسيين 
    المشتركة أو تلك التي يمارسون عليها تأثيراً كبيراً. 

    األطراف ذات عالقة كما يلي: غ المطلوبة منكما في نهاية بيان المركز المالي الموجز، كانت المبال

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
  المطلوب من األطراف (موظفي اإلدارة العليا والكيانات الخاضعة  

  لسيطرة مشتركة)  
  

١٬٤٦٦٬٠٥٥  
 

١٬٢٦٤٬٢٦٨ 
    

  تم إدراج األرصدة أعاله ضمن أقساط التأمين وذمم تأمين مدينة.  
    



أم ش. م. ع.   ٢٣        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة)  مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٩

    المعامالت: 
    خالل الفترة، قامت الشركة بتعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي: 

  مـارس  ٣١  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢١  

  (مدقق)  (غير مدقق)   
  درهـــم  درهـــم   

  أقساط من األطراف ذات العالقة (موظفي اإلدارة العليا والجهات الخاضعة  
  لسيطرة مشتركة)  

 
٧٥٨٬١٤٢  

 
١٬٠٠٢٬٠٩٥  

  الخاضعة    والجهاتمطالبات لألطراف ذات العالقة (موظفي اإلدارة العليا  
  لسيطرة مشتركة)  

  
--  

 
٧٬٠٠٠  

       ٥٣٠٬٨٨٦  ٤٩٤٬١٨٤  المنافعمكافأة اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة متضمنة  
  تتم تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة وفقاً ألسعار متفق عليها مع اإلدارة. 

    
    المحتملةالمطلوبات  -٢٠

  
  مـارس  ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢١ 
  (مدقق)   (غير مدقق)    

  درهـــــم  درهـــــم   
        

  ١٠٬٨٥٣٬٣٣٠   ١٠٬٥٦٠٬٩٤٢   خطابات ضمان
    

. إعتماداً على مشورة  اإلعتياديةتخضع الشركة كما هو الحال مع غالبية شركات التأمين لقضايا قانونية في سياق األعمال  
  أو مركزها المالي.  المالي يكون لها تأثير جوهري على أداء الشركة تعتقد الشركة أن هذه القضايا لن قانونية مستقلة، 

  
      األدوات المالية   -٢١

يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية 
    . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 على أساس  ٣إلى    ١األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً للقياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات من    إن
      القيمة العادلة.  مدخالت قياس

للموجودات   النشطة  األسواق  في  المعدلة)  (غير  المدرجة  األسعار  من  المستقاة  العادلة  القيمة  قياسات   : األول  المستوى 
    لمطلوبات المتطابقة . وا

المستوى الثاني : قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى األول 
      والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة (كاألسعار مثًال) أو بطريقة غير مباشرة (المستقاة من األسعار) .

المستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة المستقاه من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات والتي  
  ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة (المدخالت غير المالحظة) .

   



أم ش. م. ع.   ٢٤        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في   ه الثة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢٢مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة)األدوات المالية   -٢١

    القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:يبين الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد  
      القيمة العادلة كما في   الموجودات المالية 

  مـارس  ٣١ 

٢٠٢٢  

 (غير مدقق) 

  ديسمبــر  ٣١

٢٠٢١  

 (مدقق)

  

التسلسل الهرمي للقيمة  

 العادلة 

  

أساليب التقييم والمدخالت  

 الرئيسية 

      درهــــم   درهــــم  
     

  بالقيمة العادلة من  – أوراق مالية مدرجة 

 خالل بنود الدخل الشامل األخرى   

 

٨٬٦٧٢٬٨٨٧ 

 

٦٬٨٨٨٬٣٤٢  

  

 المستوى األول 

أسعار العرض في  

 األسواق النشطة. 
  

لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم  
  جدول أعاله. باليتم إدراج أية إيضاحات 

 
    نتائج موسمية -٢٢

الربح أو الخسارة الموجز  إيرادات  لم يتم تسجيل أية   المنتهية في  موسمية في بيان   ٢٠٢٢مارس    ٣١لفترة الثالثة أشهر 
   .٢٠٢١و
  

  ) وتأثيره على الشركة ١٩-COVIDتفشي فيروس كورونا (  -٢٣
  

هذا    تسبب جائحة عالمية.    )١٩-أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد    ٢٠٢٠مارس    ١١أعلنت منظمة الصحة العالمية في  
  . قتصاديةفي األنشطة التجارية واالواسعة  اتفي اضطراب الحدث

  
على النتائج المالية للشركة، في ضوء اإلرشادات المتاحة للمعايير الدولية   )١٩-COVID( تقييم لتأثير    ءبإجرا  الشركة  قامت 

  في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.  ائجالنت وتم إدراجإلعداد التقارير المالية ، 
  

االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المبلغ عنها للموجودات المالية   بعينأخذت الشركة  
وغير المالية ، والتي تعتبر بمثابة أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات التي يمكن مالحظتها. ومع ذلك، ال تزال األسواق 

  لتقلبات السوق.  متقلبة، وتظل المبالغ المسجلة حساسة
  

تراقب الشركة الموقف عن كثب وقامت بتنشيط تخطيط استمرارية األعمال وإدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل األعمال  
  على عملياتها وأدائها المالي.  )١٩-COVID(المحتمل الذي قد يحدثه تفشي  

    
      توزيعات أرباح -٢٤

بتاريخ  وافق   المنعقد  السنوي  العمومية  الجمعية  إجتماع  في  بقيمة   ٢٠٢١إبريل    ١٢المساهمون  نقدية  أرباح  توزيع    على 
درهم للسهم الواحد بقيمة اجمالية   ٣٠: ٢٠٢٠( ٢٠٢١مليون درهم عن سنة  ٣٠درهم للسهم الواحد وبقيمة اجمالية تبلغ  ٣٠
  وجزة في هذه المعلومات المالية المرحلية الم  مطلوباتتوزيعات األرباح ك  إدراجيتم    م ل    ).٢٠١٩عن سنة    مليون درهم   ٣٠

  .٢٠٢٢مارس  ٣١ السنوي بعدالجمعية العمومية اجتماع تم عقد  حيث  
  

    الموجزة  المرحلية  المالية  إعتماد المعلومات -٢٥
ا  إعتماد  اإلدارة  الموجزة المرحلية  المالية  لمعلومات  تم  قبل أعضاء مجلس  بتاريخ   من  مايو   ١٢  والموافقة على إصدارها 

٢٠٢٢. 
  
 


