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   المالية المرحلية المعلوماتتقرير مراجعة 
 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. إلى أعضاء مجلس إدارة

 مقدمـة
، والتي تتكون من )"الشــــــــر ة"   .ش.م.ع العين األهلية للتأمينشــــــــر ة  ل ةالمرفقالموحدة  المالية المرحلية   المعلوماتقمنا بمراجعة 

، الــد،ــ  الشـــــــــــــــامــ  للــد،ــ ، الموحــدة الموجاة  البيــانــات        و ــ   من  2020 يونيو 30الموجا الموحــد  مــا في  بيــان المر ا المــالي
ــتةاللفترة والتدفقات النقدية   الملكيةالتغيرات في حقوق  ــمر المنتمية بللا التا     ســـ ــير ة   ،أشـــ ــاحات تفســـ إن اإلدا ة  .مختا ةوإيضـــ

ــنولة ان إاداد هلل المعلومات المالية المرحلية   ــبي الدولي  ق  الموحدة مســــ ــما وفقا  للمليا  الماادــــ التقا  ر المالية "  34                                         وارضــــ
 .                      ادتنادا  إلى مراجعتنا الموحدة المالية المرحلية المعلومات". إن مسنوليتنا هي إبداء ادتنتاج حول هلل المرحلية

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقوم بمـا ، "2410                                                                لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـا  للمليـا  الـدولي حول امليـات المراجعـة  ق  

القيام بإجراء اإلدـــــتفســـــا ات، بشـــــ     الموحدة  المالية المرحلية المعلومات". تتضـــــمن مراجعة مدقق الاســـــابات المســـــتق  للمنشـــــأة
ــبية، وإتلاع إجراءات تاليلية وإجراءات مراجعة أ،ر . إن نطاق  ــنولين ان األمو  المالية والماادــ ــخال المســ ــي من األشــ  ئيســ
                                                                                                                           المراجعة أقــــــــــ  جوهر ا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، وفالتالي، فإنما م تم ننا من الاأول الى تأ يد  

 التي يم ن أن يبينما التدقيق. للا، فإننا م نبدي  أي تدقيق بشأنما.حول جميع األمو  المامة 

 امدتنتـاج
ــة المرحلية المعلومات                                                              ادتنادا  إلى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يداونا إلى اإلاتقاد بأن  المرفقة ل  يت  إادادها، من   الموحدة الماليـــــــــــ
 ".التقا  ر المالية المرحلية"" 34                                                         جميع النواحي الجوهر ة، وفقا  للمليا  الماادبي الدولي  ق  
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  موقع من قب :
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  )غير مدقق( الموحدالموجز  الدخلبيان 

 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال     يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة      
 2020 إيضاحات 

 ألف درهم 
2019 

 ألف درهم
2020 

 ألف درهم 
2019 

 ألف درهم
      

 615,788 669,822 269,575 293,204   جمالي أقساط أكتتبة
 (460,026) (536,355) (199,356) (248,161)  حصة أعيدي التأأيي في  جمالي أقساط أكتتبة

      
      

 155,762 133,467 70,219 45,043  صافي األقساط المكتتبة
      

 (6,278) (7,235) 806 14,313  صافي المحول  لى أقساط غير أكتسبة
      
      

 149,484 126,232 71,025 59,356  صافي أقساط التأمين المكتسبة
      

 39,715 54,316 21,355 26,272  العموالت المكتسبة 
 (24,307) (35,889) (16,385) (18,136)  عموالت أتكعدة 

      
      

 164,892 144,659 75,995 67,492  إجمالي إيرادات التأمين
      
      

 (726,770) (1,525,722) (178,404) (1,266,502)  المدفوعة جمالي المطالبات 
 633,333 1,438,440 132,060 1,228,811  المدفوعةحصة أعيدي التأأيي في المطالبات  

      
      

 (93,437) (87,282) (46,344) (37,691)  المدفوعة صافي المطالبات 
      

 315,160 124,029 (16,186) 66,242  في أطلوبات عقود التأأييالتغير 
 (321,721) (106,600) 20,839 (49,735)  أوجودات عقود أعيدي التأأيي  فيالتغير 

      
      

 (99,998) (69,853) (41,691) (21,184)  صافي المطالبات المتكبدة 
      
      

 802 1,509 316 362  ايرادات اإلكتتاب األخر  
 (7,445) (7,534) (2,121) (3,639)  اإلكتتاب األخر   أصاريف

      
      

 58,251 68,781 32,499 43,031  صافي إيرادات التأمين
      
      

 14,372 10,025 6,346 4,132 12  يرادات أي استثمارات 
 2,243 1,187 1,017 308 7 بالصافي -أي  ستثمار عقاري    يرادات

 3,746 1,414 (145) (1,202)   يرادات/ )أصاريف( أخر  
      
      

 78,612 81,407 39,717 46,269  إجمالي الدخل
      

 (46,404) (49,132) (22,130) (23,353)  أصاريف عموأية وإدارية
      
      

 32,208 32,275 17,587 22,916 14 ربح الفترة
      
      

 2,15 2,15 1,17 1,53  العائد األساسي والمخفض للسهم )درهم( 
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  )غير مدقق( الموحدالموجز  الدخل الشاملبيان 

 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30أشهر المنتهية في   الثالثة  
  2020 

 ألف درهم
 2019 

 ألف درهم 
 2020 

 درهمألف  
 2019 

 ألف درهم 
         

          32,208  32,275  17,587  22,916  ربح الفترة 
         

         :اآلخرالشامل  الدخل
العنود التي لي يتم  عادة تصنيفها الحقا  لى الربح أو 

 الخسارة: 
        

ألدوات لمالية أدرجة  التغير في القيمة العادلة 
  خالل الدخل الشاأل اآلخر العادلةبالقيمة 
          8,041  ( 44,174)  2,206  19,390   (8) يضاح 

         
          8,041  ( 44,174)  2,206  19,390  للفترة  األخرى  ةالشامل )الخسارة( /مجموع الدخل

         
          40,249  ( 11,899)  19,793  42,306  للفترة   ةالشامل )الخسارة( /مجموع الدخل
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 الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 

  إحتياطي عام   إحتياطي فني   إحتياطي قانوني    رأس المال    

القيمة   إحتياطي
العادلة لموجودات  

مالية بالقيمة  
 العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
  أرباح مستبقاة    اآلخر 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
               

 1,203,258  243,704  126,471  600,000  8,083  75,000  150,000  )أدقق(  2020يناير  1الرصيد في 
               

 32,275  32,275  -  -  -  -  -   الفترةربح 
                (44,174)  -  (44,174)  -  -  -  -  األخر  للفترة  ةالشاأل الخسارة

               
                (11,899)  32,275  (44,174)  -  -  -  -  للفترة أجموع الدخل الشاأل 

               
                (52,500)  (52,500)  -  -  -  -  -  ( 17توزيعات أرباح ) يضاح 

               
                1,138,859  223,479  82,297  600,000  8,083  75,000  150,000    )غير مدقق( 2020 يونيو 30الرصيد في 



  العين األهلية للتأمين ش.م.ع. شركة

 . الموحدةالمرحلية   المالية المعلوأات                         ً                 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ أي هذه 

7  
 )يتبع( الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 

  إحتياطي عام   إحتياطي فني   إحتياطي قانوني    رأس المال    

إحتياطي القيمة  
العادلة لموجودات  

مالية بالقيمة  
 العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
  أرباح مستبقاة    اآلخر 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
               

 1,175,247  239,672  102,492  600,000  8,083  75,000  150,000                     ً  ما تم  دراجه سابقا    )أدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
                (31,202)  (30,971)  (231)  -  -  -  -  تأثير خطأ الفترة السابقة  

               
 1,144,045  208,701  102,261  600,000  8,083  75,000  150,000  بيانه()أعاد  2019يناير  1الرصيد في 

 32,208  32,208  -  -  -  -  -   الفترةربح 
                8,041  -  8,041  -  -  -  -  للفترة  اآلخرالشاأل  الدخل

               
                40,249  32,208  8,041  -  -  -  -  للفترة أجموع الدخل الشاأل 

               
                (22,500)  (22,500)  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح  

               
                1,161,794  218,409  110,302  600,000  8,083  75,000  150,000    )غير مدقق( 2019 يونيو 30الرصيد في 
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  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال إيضاحات 
  2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم    
    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 32,208 32,275   الفترةربح 
    لـ: تعديالت 
  8,509  8,484  أمتلكات وأعدات   ستهالك

  211  201   طفاء أوجودات غير ألموسة
  418  264 12 بالقيمة العادلة أي خالل الربح والخسارة  أدرجة لموجودات أاليةالتغير في القيمة العادلة 
 - 5,139 12 أدرجة بالقيمة العادلة أي خالل الربح أو الخسارة خسارة أي بيع  ستثمارات

 (14,791)  (15,511)  فوائد وتوزيعات  اتايراد
 1,744 3,864  للموظفيي أخصص أكافأة نهاية الخدأة

    
    

 28,299 34,716  في رأس المال العامل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل الحركة 
 278,676 18,895  عقود أعيدي التأأيي أوجوداتفي نقص 
 (265,837) (29,089)  عقود التأأيي أطلوباتفي  نقص
 (71,054) (111,770)   في ذأم تأأيي أدينة زيادة

 (5,089)  (26,983)                     ً أصاريف أدفوعة أقدأا  أخر  و ذأم أدينة زيادة في 
 1,617 218,593  زيادة في ذأم تأأيي دائنة وأخر  

 (930)  8,389  في  يداعات أعيدي تأأيي أحتجزة زيادة/ )نقص(
 (143) (1,054)  أكافأة نهاية الخدأة المدفوعة

 (4,469) (1,307)  في أستحقات وإيرادات أؤجلة   نقص
    
    

 (38,930) 110,390  يةنشطة التشغيلاأل )المستخدم في(الناتج من/  صافي النقد
    
    

    األنشطة اإلستثمارية التدفقات النقدية من 
 (4,586)  (137)  شراء أمتلكات وأعدات  دفعات ل
 (36)  (62)  أوجودات غير ألموسة  شراء دفعات ل
 (10,201)  (20,403) 8 اآلخر بالقيمة العادلة أي خالل الدخل الشاأل  أدرجة   أوجودات أاليةشراء 

 - 19,973  بالقيمة العادلة أي خالل الربح والخسارة  أدرجة  أوجودات أالية أتحصالت أي بيع
 33,748  46,471  أشهر  ثالثةألكثر أي  بتواريخ  ستحقا في ودائع ألجل  نقص
 14,791  15,511 12   أستلمةفوائد وتوزيعات  اتايراد

 (711) -  دفعات لشراء  ستثمار عقاري 
    
    

 33,005 61,353  األنشطة اإلستثمارية  صافي النقد الناتج من 
    
    

    التمويلي التدفقات النقدية من النشاط
 (22,500) (52,500) 17 توزيعات أدفوعة 

    
    

 (22,500) (52,500)  التمويلي النشاطصافي النقد المستخدم في 
    
    

 (28,425) 119,243  النقد ومرادفات النقد في)النقص(/   /زيادةصافي ال
    

 171,670 107,494   الفترةفي بداية  النقد وأرادفات النقد
    
    

 143,245 226,737  الفترة في نهاية  النقد ومرادفات النقد
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  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 والشكل القانوني األنشطة 1
 

لية أحدودة  و )" الشر ة"( هي شر ة أساهمة عاأة تأسست في أبوظعي  شر ة ذات أسؤ ألهلية للتأأيي ش.م.ع. شر ة العيي ا
 . 2015لسنة   2.  ن الشر ة أسجلة  شر ة أساهمة عاأة بموجب القانون االتحادي رقم 1975لسنة   18بموجب القانون رقم 

 
( لسنة  6لقانون االتحادي رقم )ل      ً وفقا    اإلأارات العربية المتحدة   ً              وفقا  ألحكام دولة   ن النشاط األساسي للشر ة هو جميع أنواع التأأيي  

 بشأن تأسيس هيئة التأأيي وعمليات التأأيي. 2007
 

، أبوظعي، اإلأارات العربية 3077تمارس الشر ة أعمالها في اإلأارات العربية المتحدة وعنوان أكتعها المسجل هو ؤ.ب. 
 ي سو  أبوظعي لألورا  المالية. المتحدة.  ن أسهم الشر ة العادية أدرجة ف

 
 (.     ً أوظفا   250:  2019ديسمعر  31)  2020 يونيو 30    ً         أوظفا   ما في  255بلغ عدد أوظفي الشر ة 

 
وشر تها التابعة، العندر لالستثمار، المملو ة أي قعل العيي األهلية للتأأيي،   الشر ةالموحدة المرحلية  المالية المعلوأاتتشتمل 

 "المجموعة"(. تب    ً أعا  )يشار  ليها  ذ.م.م.واحد الشخص الوهي شر ة 
 
 
 معلومات عامة  2

 التوافقبيان  2/1
أي قعل  الصادرة ""التقارير المالية المرحلية 34الدولي رقم  يمعيار المحاسعلوفقا لالموحدة  المرحليةالمالية  المعلوأاتتم  عداد 
 .ة الدولية يمعايير المحاسعالأجلس 

 س اإلعداد اأس 2/2
 افة المعلوأات واإلفصتتتتاحات الضتتتترورية إلعداد العيانات المالية الستتتتنوية الكاألة  الموحدةالمرحلية  المالية   المعلوأاتال تتضتتتتمي 

. 2019ديستمعر   31 ما في    للمجموعةبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية ويجب قراءتها جنبًا  لى جنب أع العيانات المالية  
تشتتير بالضتترورة  لى النتائج المتوقعة للستتنة المالية التي ستتوف ال   2020 يونيو  30باإلضتتافة لذل ، فإن نتائج الفترة المنتهية في  

 .2020ديسمعر  31تنتهي في 
 

 . المجموعةبدرهم اإلأارات العربية المتحدة )"درهم"( وهو العملة الوظيفية وعملة عرض    الموحدةالمرحلية  المالية    المعلوأاتتم عرض  
 

وفقًا لمعدأ التكلفة التاريخية المعدل إلعادة قياس اإلستثمار في األورا  المالية   الموحدة المرحلية المالية  المعلوأاتهذه تم  عداد 
 واالستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. 

 
باستتتثناء تطعيق   ن الستتياستتات المحاستتعية المتبعة أتوافقة أع تل  المستتتخدأة للستتنة المالية الستتابقة وفترة التقرير المرحلية المقابلة،  

 المعايير الجديدة والمعدلة  ما هو أوضح أدناه.
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 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 )يتبع(  معلومات عامة 2

 المجموعةعلى  ( وتأثيره19 –كوفيد فيروس كورونا ) إنتشار 2/3
(، دخل االقتصتتتتتتتتتتتاد العالمي في فترة أي أزأة الرعاية 19  -كوفيد ) وباء فيروس  ورونا إلنتشتتتتتتتتتتتارأع التطور الحديث والستتتتتتتتتتتريع 

نت العديد أي الصتتتتتحية غير المستتتتتعوقة التي تستتتتتععت بالفعل في اضتتتتتطراب عالمي  عير في األنشتتتتتطة التجارية والحياة اليوأية. تع
التدول تتدابير احتواء غير عتاديتة وأكلفتة اقتصتتتتتتتتتتتتتتاديًتا. طلعتت بعض العلتدان أي الشتتتتتتتتتتتتتتر تات تقييتد أو حتى تعليق العمليتات التجتارية 

 العادية بما في ذل  دولة اإلأارات العربية المتحدة.
 

طبقت حكوأة اإلأارات العربية المتحدة قيوًدا على الستتتتتتتتتتفر باإلضتتتتتتتتتتافة  لى  جراءات الحجر الصتتتتتتتتتتحي الصتتتتتتتتتتارأة، أما أثر على 
 بشكل غير أباشر. التأأييأجموعة واسعة أي الصناعات، وأي المتوقع أن تتأثر صناعة 

 
على أر ز ربحية   هاملى أنه ال يوجد تأثير   واستتتتتتتتتتتنتجتوأخاطر التعرض للمجموعة   الستتتتتتتتتتائدةالظروف   أخذت اإلدارة باإلعتبار

أستمرة وال  العربية المتحدة اإلأاراتدولة في   التأأييأن أنشطة     لى  في المقام األول  ويرجع ذل المجموعة  ما في تاريخ التقرير.  
 .تخضع للعديد أي القيود المذ ورة أعاله

 
للمخاطر لمجموعة  اتعرض و على العمليات التجارية    هاملها تأثير  التي يمكي أن يكون  الستتتتتتتتائدةالظروف   أخذت اإلدارة باإلعتبار

 : لى أن التأثيرات الرئيسية على وضع الربحية / السيولة للمجموعة قد تنشأ أي واستنتجت
 
 ، أكانية استرداد التأأينات والذأم المدينة األخر   •
 عدم توفر الموظفيي، •
 ق، وتخفيض في  جمالي األقساط بسعب عدم تجديد الوثائ •
 انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات المملو ة للمجموعة •
 

على أستتتتتتتتتتتتتاس   في دولة اإلأارات العربية المتحدةقاأت المجموعة بإجراء اختبار الضتتتتتتتتتتتتتغط  ما هو أطلوب أي قعل هيئة التأأيي 
العمل  منشتأة أستتمرة ولم تكي هناك تحديثات  ستتستتمر في أن المجموعة  ب  وهم على قناعةأي قعل أجلس اإلدارة،  المعتمدشتهري 
الموحتتدة على أستتتتتتتتتتتتتتتاس أعتتدأ الموجزة ، فقتتد تم  عتتداد هتتذه العيتتانتتات المتتاليتتة وبنتتاًء على ذلتت خطتتة العمتتل في الفترة الحتتاليتتة. على 

ة لهذا الوضتتتع االستتتتمرارية. ستتتتواصتتتل اإلدارة أراقبة الوضتتتع، وستتتتتخذ اإلجراءات الالزأة والمناستتتبة في الوقت المناستتتب لالستتتتجاب
 غير المسعو .
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 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
  المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 3

ا بتطعيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصتتتتتادرة أي قعل أجلس في الفترة الحالية، قاأت  المجموعة أيضتتتتتً
الة بشتكل  لزاأي للفترة المحاستعية التي تعدأ في أو بعد  .  ن تطعيق هذه 2020يناير   1المعايير المحاستعية الدولية والتي تصتبح فعل

ير المتاليتة لم يكي لهتا أي تتأثير أتادي على المبتالغ المتدرجتة للفترات الحتاليتة ولكي قتد تؤثر التعتديالت على المعتايير التدوليتة للتقتار 
 .على المعاأالت المحاسعية أو الترتيبات المستقعلية للمجموعة

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
  1تعديالت على المعيار المحاسعي الدولي رقم  - تعريف المادية

 السياسات 8والمعيار المحاسعي الدولي رقم  عرض العيانات المالية
 التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسعيةو  المحاسعية

 2020يناير  1 

   
على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تعديالت  -تعريف األعمال 

  ندأاج االعمال  3
 2020يناير  1 

   
المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية تعديالت على 
 للتقارير المالية

 2020يناير  1 
   

 األدوات المالية: اإلفصتتتتتتتتتتاحات 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 األدوات المالية - 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2020يناير  1 
   

 عقود اإليجتار 16لتقتارير المتاليتة رقم لتعتديالت على المعيتار التدولي  
 تان اأتيتاز اإليجتار    ذاالتذي يوفر للمستتتتتتتتتتتتتتتتأجريي  عفتاء أي تقييم أتا 

 هو تعديل لعقد اإليجار.  19-كوفيدالمرتبط بت

 2020يونيو  1 

 
باستتتتتتتتتتتتتتتثنتاء أمتا ذ ر أعاله، ال توجد أية أعتايير هاأة أخر  أي المعتايير الدوليتة للتقتارير المتاليتة أو تعتديالت  انت ستتتتتتتتتتتتتتارية للمرة 

 .2020يناير  1األولى للسنة المالية التي بدأت في أو بعد 
 

  والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
  والتي لم يحي أوعد تطعيقها بعد. التاليةبتطعيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تقم المجموعة بشكل أبكرلم 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  : عقود التأأيي17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

العيتتتانتتتات  10تعتتتديالت على المعيتتتار التتتدولي للتقتتتارير المتتتاليتتتة رقم 
استتتتتتتتتثمارات في  28والمعيار المحاستتتتتتتتعي الدولي رقم   المالية الموحدة

 ( 2011) شر ات زأيلة وأشاريع أشتر ة

تأجيل ستتتتتتتريان التطعيق  لى أجل غير أستتتتتتتمى. ال  
 يزال التطعيق أسموح به.

 
"األدوات المتاليتة"  9تطعيق المعيتار التدولي للتقتارير المتاليتة رقم    -"عقود التتأأيي"   4 رقم  للتقتارير المتاليتةتعتديتل على المعيتار التدولي  

(. تعالج التعديالت  2018يناير  1)يستتتتتتتتري على الفترات الستتتتتتتتنوية التي تعدأ في أو بعد  4  رقم  أع المعيار الدولي للتقارير المالية
"عقود   17  الدولي للتقارير المالية رقم والمعيار  9  رقم  ن المعيار الدولي للتقارير الماليةعي أختلف تواريخ ستتتتتتتريا  الناتجة  المستتتتتتتألة
، ال 4  رقم  نطا  المعيار الدولي للتقارير المالية  ضتتميالتي تصتتدر العقود  للمنشتت ت. تقدم التعديالت خياريي بديليي القادم التأأيي"

   .التطابقسيما اإلعفاء المؤقت ونهج 
معيار الويؤ د تطعيق  9 رقم المؤهلة أي تأجيل تاريخ تطعيق المعيار الدولي للتقارير المالية المنشتتتتتتتتتت تعفاء المؤقت  يمكلي هذا اإل

 9لتقارير المالية رقم  لطعق المعيار الدولي  ت أنشتتتتتتتتتتأةألي  التراكبعلى األدوات المالية. يستتتتتتتتتتمح نهج   39 رقم  الدولي يالمحاستتتتتتتتتتع
التي قد تحدث أي  أي الربح أو الخستتتتتتتارة بإزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاستتتتتتتعيوأا بعده   2018يناير  1اعتباًرا أي 

اإلعفتتاء  المجموعتتة. اعتمتتدت 17لتقتتارير المتتاليتتة رقم لقعتتل تطعيق المعيتتار التتدولي  9تطعيق المعيتتار التتدولي للتقتتارير المتتاليتتة رقم 
المعيتار التدولي للتقتارير المتاليتة رقم المتاليتة و   9بتتأجيتل تطعيق المعيتار التدولي للتقتارير المتاليتة رقم   للمجموعتةالمؤقتت التذي يستتتتتتتتتتتتتتمح 

  .2023ديسمعر  31حتى  17
عنتدأتا تكون قتابلتة  للمجموعتة  تتوقع اإلدارة أن هتذه المعتايير والتفستتتتتتتتتتتتتتيرات والتعتديالت الجتديتدة ستتتتتتتتتتتتتتيتم تطعيقهتا في العيتانتات المتاليتة

 للمجموعةالمرحلية    المالية المعلوأاتعلى  أي تأثير جوهري ال يكون لهذه المعايير والتفستتيرات والتعديالت الجديدة،    وقد للتطعيق،
 .9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المعدئي، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم في فتترة التطعيق 
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 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 التغيرات في األحكام والتقدير غير المؤكد 4
 

المحاستتتعية للمجموعة والمصتتتادر الرئيستتتية للتقدير غير المؤ د أتوافقة األحكام الهاأة التي وضتتتعتها اإلدارة لتطعيق الستتتياستتتات  ن  
باستتتتتتثناء تأثير ، 2019ديستتتتتمعر  31أع تل  التي تم تطعيقها في العيانات المالية الستتتتتنوية الموحدة للمجموعة للستتتتتنة المنتهية في  

 أدناه. بيانهعلى المجموعة والذي تم ( 19 –)كوفيد  المتجددتفشي فيروس  ورونا 
 

 األعمال تعطيلانتشتتتتتتتتر على أستتتتتتتتتو  العالم، أما تستتتتتتتتعب في قد و   2020  ستتتتتتتتنةفي أوائل   المتجدد ورونا تم تأكيد وجود فيروس 
في جميع أنحاء العالم، واجهت االقتصتتتتتادات (  19 –)كوفيد  لفيروس  وروناوالنشتتتتتاط االقتصتتتتتادي. في ضتتتتتوء االنتشتتتتتار الستتتتتريع 

والقطاعات المختلفة اضتتتتتتتتتتتطرابات  عيرة وعدم اليقيي نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكوأات الحتواء أو تأخير انتشتتتتتتتتتتتار الفيروس. 
 للتأثير. اتيالذ، وحتى اآلن، ال يمكي استخدام سو  التقييم لذل الفعلي  األثرقياس  بدرجة عالية الصعوبة، أي تاريخهحتى 

 استرداد الذأم المدينة
ا في المنطقةستتتتتعار في األ(  لى اضتتتتتطراب  عير في الستتتتتو  وتقلب 19 –أد   نتشتتتتتار فيروس  ورونا )كوفيد  ، أما تستتتتتعب أيضتتتتتً

 تصفية الكثير أي الشر ات داخل الدولة.
 

تعكس بشتكل أناستب القيم العادلة   المدرجةوغير   المدرجةالستتثمارات المجموعة في األورا  المالية    المدرجةتعتقد اإلدارة أن القيم 
 .2020يونيو  30لهذه الموجودات المالية للفترة المنتهية في 

 ماليةال ورا األفي  لإلستثمارقياس القيمة العادلة 
ستتتتعار في األستتتتوا  المالية العالمية. تراقب األ(  لى اضتتتتطراب  عير في الستتتتو  وتقلب 19 –أد   نتشتتتتار فيروس  ورونا )كوفيد 

المالية تمثل الستتعر الذي ستتيتم الوصتتول  ليه للمعاأالت بيي المشتتار يي المجموعة عي  ثب أا  ذا  انت القيم العادلة للموجودات 
 في السو  في السيناريو الحالي.

 
ا على القيم العتتتادلتتتة للموجودات    يونيو 30المتتتاليتتتة للفترة المنتهيتتتة في بنتتتاًء على تقييم اإلدارة، لم تحتتتدد المجموعتتتة تتتتأثيًرا جوهريتتتً

2020. 

 العقارية لإلستثماراتقياس القيمة العادلة 
تعديالت لتعديل القيم العادلة للعقارات لكي تعكس الظروف االقتصتتادية  يتطلب األأرأع تباطؤ حر ة ستتو  العقارات المحلية، قد  

 .الحالية
 

بشتتتتأن   2020 ستتتتنةستتتتو  أعلوأات أحدودة عي توقعات  تتوفر لى تقييم اإلدارة، فإن هذا الوضتتتتع في أراحله األولى، وال  اً استتتتتناد
على القيمة العادلة جوهري أي تأثير   المجموعةحدد  ت. لم  (19 –)كوفيد هذا الوضتتتتع في ضتتتتوء   ستتتتيتطورستتتتو  العقارات، و يف 

أن األستعار المستتخدأة  والتأكد أيالمجموعة باستتمرار الستو   ستتراقب.  2020 يونيو  30للفترة المنتهية في  لإلستتثمارات العقارية
 ل تمثيال دقيقا للقيم العادلة.أي قعل المجموعة تمث

 القائمةمطالبات ال
والتي  القائمةعلى ترتيباتها التعاقدية وأخصتتتتصتتتتاتها للمطالبات (  19 –فيروس  ورونا )كوفيد قاأت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير 

على أر ز المخاطر وأرصتتتتتتتدة المخصتتتتتتتصتتتتتتتات  هامتضتتتتتتتمنت تحليالت أنتظمة للحستتتتتتتاستتتتتتتية. قررت المجموعة أنه ال يوجد تأثير 
المطالبات والتطورات حول  خعرتهابناًء على  مراقبة ال. وستتتتتتوف تستتتتتتتمر في  2020 يونيو  30للفترة المنتهية في   القائمةللمطالبات 

 ت والمنهجيات في فترات  عداد التقارير المستقعلية.وإعادة النظر في االفتراضا الفيروس
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 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 قانونية ةعودي 5
 

والذي يغطي شتتتتتتتتتتر ات وو االت التأأيي،   2007( لستتتتتتتتتتنة 6رقم ) لدولة اإلأارات العربية المتحدة وفقًا لمتطلبات القانون اإلتحادي
  ستتخداأهاالتي ال يمكي و درهم(    10,000,000:  2019درهم )  10,000,000بوديعة قانونية بقيمة يجب على الشتر ة اإلحتفا  

 .العربية المتحدة أاراتدولة اإلل تأأييالهيئة  بدون  ذن أسعق أي
 
 
 ومعدات  ممتلكات 6
 

 أليون درهم(. 301: 2019ديسمعر  31أليون درهم ) 301 بقيمة أدرجة تعلغوالمعدات قطعة أرض  الممتلكاتتشمل 
 
 
 استثمارات عقارية 7
 

الذي   2019ديستتتتمعر   31المنتهية في  للستتتتنة  على أستتتتاس التقييم   للمجموعة رات العقاريةستتتتتثمالاللقيمة العادلة  ا  الوصتتتتول  لىتم 
هم دي جي جونز وشر اه  ن السادة/  .  بالمجموعة  ، ليست لهم صلةأستقلون ، وهم أقيمون به شر ة دي جي جونز وشر اه تقاأ

 . أماثلةتقييم العقارات في أواقع في ، ولديهم أؤهالت أناسبة وخعرات حديثة للمساحييأعضاء في المعهد الملكي 
 

لذل  ال  ووفقاً  غير هاأةذا التقييم المستتتخدأة في هتأثير أي تغييرات أحتملة في اإلفتراضتتات األستتاستتية صتتافي  أن باإلدارة  تعتقد
يمة العادلة لم تعتعر اإلدارة بأن الق.  2019ديستتمعر   31 بالمقارنة أع  2020 يونيو  30قيمة العادلة  ما في  يوجد أي تغيير في ال

 تتغير بشكل هام خالل الفترة.
 

في   المستتتخدأةتند المدخالت ستت ت الالحالي.    تخداأه ستت هو عقار عتعر أعلى وأفضتتل  ستتتخدام للتير القيمة العادلة للعقارات تقد  عند
 . 3المستو   على انها تقييماتحظة وبالتالي اعتعرت أساليب التقييم لمالالسو  القابلة لالتقييم على بيانات 

 
 تقع داخل دولة اإلأارات العربية المتحدة. االستثمارات العقاريةجميع  ن 
 

العقارية، جزء أنها أؤجر بموجب عقود  يجار تشتتتتتتتتغيلية   اإلستتتتتتتتتثماراتأي   المجموعة ن  يرادات  يجار العقارات المحققة أي قعل 
 :أباشرة ناتجة عي االستثمارات العقارية هي  ما يلي يةتشغيل وأصاريف

 
  يونيو 30  

2020 
 يونيو 30 

2019 
 )غير أدقق(   )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 2,613  1,530   يرادات  يجار  
      ( 370)  (343)  المباشرةأصاريف التشغيل 

     
  1,187  2,243      
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14  
  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 إستثمارات في أوراق مالية  8
 

 :التقرير أفصلة أدناه فترةفي نهاية  ما الشر ة  ستثمارات ن  
 ديسمعر 31  يونيو 30  
  2020  2019 
 )أدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   

     من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة موجودات مالية مدرجة
 211,021  185,236    أدرجة أاراتية في أورا  أالية  أسهم 

 71,177  73,191  أسهم في سندات ديي  أاراتية أدرجة 
      2,579  2,579    غير أدرجة أاراتية في أورا  أالية غير أسهم 

     
      284,777  261,006   نهاية الفترة/ السنة القيمة العادلة في

     
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية مدرجة

      26,001  625    أدرجة أاراتية في أورا  أالية  أسهم 
 

 هي  ما يلي:في األورا  المالية  ن حر ة اإلستثمارات 
 ديسمعر 31  يونيو 30  
  2020  2019 
 )أدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

     من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلةمدرجة  ماليةموجودات 
 243,175   284,777   القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة

 17,623   20,403   أشتريات
      23,979  (44,174)  التغير في القيمة العادلة أدرجت في الدخل الشاأل اآلخر  

     
      284,777  261,006  نهاية الفترة/ السنةالقيمة العادلة في 

     
     الربح أو الخسارةمن خالل  بالقيمة العادلةمدرجة  موجودات مالية

 24,511   26,001   القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
 -  (25,112)   ستبعادات

      1,490  (264)  ( 12التغير في القيمة العادلة أدرجت في الربح أو الخسارة ) يضاح  
     

      26,001  625  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة
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15  
  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 )يتبع( إستثمارات في أوراق مالية 8
 

  ن التوزيع الجغرافي لإلستثمارات هو  ما يلي:
 ديسمعر 31  يونيو 30  
  2020  2019 
 )أدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 237,022  185,861  أسهم في أورا  أالية  أاراتية أدرجة 
 71,177  73,191  ديي  أاراتية أدرجة أسهم في سندات 

      2,579  2,579  غير أدرجة   أاراتيةغير في أورا  أالية  أسهم 
     
  261,631  310,778      

 
ً                                   ً                                                 يعيي الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية التي تم قياستتتها الحقا  لإلعتراف األولي بالقيمة العادلة ضتتتمي المستتتتويات أي   3 لى    1                       

       ً                                                      استنادا   لى الحد الذي تكون فيه القيمة العادلة قابلة للمالحظة.
 
)غير أعدلة( في أستتتتتوا  نشتتتتتطة لموجودات أو قياستتتتتات القيمة العادلة هي تل  المستتتتتتمدة أي أستتتتتعار أدرجة   -1المستتتتتتو    •

 أطلوبات أطابقة.
 
التي يمكي  1ضتتتتتمي المستتتتتتو   أصتتتتتادر غير األستتتتتعار المدرجة  المستتتتتتمدة أي  هي تل و قياس القيمة العادلة   :2المستتتتتتو    •

 غير أباشر )أستمدة أي األسعار(.      بشكل  في األسعار( أو  كما)             ً ،  أا أباشرة  األصل أو اإللتزامفي  أالحظتها
 
التي ال اإللتزام أو    أصتتادر لألصتتلالمستتتمدة أي تقنيات التقييم التي تشتتمل  القيم هي تل و قياس القيمة العادلة    :3المستتتو   •

تحديد القيمة العادلة لهذه االستثمارات غير المدرجة ب دارةاإل قاأت .)بيانات غير ألحوظة( بيانات السو  أصادر تستند  لى  
 في صافي أصول الشر ات المستثمر فيها.سيولة خاطر مقعول لمأعدل الخصم التطعيق أي خالل 

 
   1 المستوى   2المستوى   3المستوى   المجموع

   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف 
 )غير مدقق( 2020 يونيو 30في         

        
بالقيمة العادلة أي خالل  أوجودات أالية أدرجة
 الدخل الشاأل اآلخر 

 أدرجة في أورا  أالية  ستثمارات  -  258,427  -  -  258,427
 غير أدرجة في أورا  أالية  ستثمارات  -  -  -  2,579  2,579

                  
261,006  2,579  -  258,427   

         
  

 
 

 
 

 
بالقيمة العادلة أي خالل  أوجودات أالية أدرجة 

 الربح او الخسارة
 أدرجة في أورا  أالية  ستثمارات  -  625  -  -  625

         
         
 )أدقق( 2019ديسمعر  31في         

        
بالقيمة العادلة أي خالل  أوجودات أالية أدرجة
 الدخل الشاأل اآلخر 

 أدرجة في أورا  أالية  ستثمارات  -  282,198  -  -  282,198
 غير أدرجة في أورا  أالية  ستثمارات  -  -  -  2,579  2,579

                  
284,777  2,579  -  282,198   

         
  

 
 

 
 

 
بالقيمة العادلة أي خالل  أوجودات أالية أدرجة 

 الربح او الخسارة
 أدرجة في أورا  أالية  ستثمارات  -  26,001  -  -  26,001
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16  
  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 )يتبع( إستثمارات في أوراق مالية 8
 

 بالرجوع  لى األسعار المدرجة في تاريخ التقارير 1لألورا  المالية في المستو  تم تحديد القيم العادلة 
 

لقياسات القيمة العادلة، ولم تكي هناك تحويالت داخل أو خارج   2والمستو    1خالل الفترة، لم تكي هناك تحويالت بيي المستو  
 لقياسات القيمة العادلة.   3المستو  
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17  
  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 
 التأمين معيديعقود  موجوداتالتأمين و  مطلوبات عقود 9

  )أدقق(    )غير مدقق(  
  2019ديسمعر  31    2020 يونيو 30  

 
إجمالي اإلحتياطيات 

 الفنية
حصة معيدي التأمين 
  صافي من االحتياطيات الفنية

 جمالي اإلحتياطيات 
 الفنية

حصة أعيدي التأأيي 
 صافي أي االحتياطيات الفنية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     واإللتزامات الممتلكات تأمين 

    
 49,380  2,027,704  2,077,084   46,489  1,903,525  1,950,014  أطالبات أتكعدة غير أسددة
 96,414  218,548  314,962   76,964  235,531  312,495                              أطالبات أتكعدة لم ي علغ عنها

 6,100  - 6,100   7,529  - 7,529 أصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
 2,822  - 2,822   6,482  - 6,482  حتياطي الخسائر غير المكتسبة

  136,939  411,534  548,473   144,389 499,603  643,992 أقساط التأأيي غير المكتسبة
2,920,512  2,638,659 281,853   2,949,441  2,657,786  291,655 

        تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال 
 20  111 131  26  78  104  أطالبات أتكعدة غير أسددة
 67  284 351  122  913  1,035                              أطالبات أتكعدة لم ي علغ عنها

 3  - 3  10  - 10 أصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
 543  - 543  298  - 298  حتياطي الخسائر غير المكتسبة

 434  1,379 1,813  219 1,015  1,234 أقساط التأأيي غير المكتسبة
   2,681  2,006 675   2,841  1,774  1,067 

        الموحدة
  49,400   2,027,815   2,077,215   46,515  1,903,603  1,950,118  أطالبات أتكعدة غير أسددة
  96,481   218,832   315,313   77,086  236,444  313,530                               أطالبات أتكعدة لم ي علغ عنها

  6,103  -  6,103   7,539  - 7,539  أصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
  3,365  -  3,365   6,780  - 6,780   حتياطي الخسائر غير المكتسبة

  137,373   412,913   550,286   144,608 500,618 645,226 أقساط التأأيي غير المكتسبة
  2,923,193  2,640,665  282,528   2,952,282   2,659,560   292,722  
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18  
  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 

 خرى األو  مدينةالتأمين الذمم  10
 ديسمعر 31  يونيو 30  
  2020  2019 
 )أدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 74,745   171,250   أستحق أي الوسطاء/ الو الء
 75,796   94,591   وثائق التأأيي  حاأليأي  أستحق

 16,782   22,048   ( 13ذات عالقة ) يضاح  جهاتأستحق أي 
      ( 15,500)  (15,500)   الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

     
  272,389  151,823 

      66,186  57,390  أستحق أي شر ات التأأيي وإعادة التأأيي
     
  329,779  218,009 
     

 
 خر .  واألالمدينة أيي أالت ذأم فائدة على  ةل أييتحميتم يوم. ال  90أتوسط فترة االئتمان على عقود التأأيي هي  ن 
 

شر ات التأأيي وإعادة التأأيي.  و   العمالءالمبالغ المستحقة أي حاألي وثائق التأأيي وشر ات  عادة التأأيي أي عدد  عير أي  تتكون  
 أع حاألي وثائق التأأيي وشر ات التأأيي. التفاقياتهاوفقًا  دفع أبالغ ن طعيعة عمل الشر ة تتطلب 

 
 أخصص  نخفاض القيمة 

 ديسمعر 31  يونيو 30  
  2020  2019 
 )أدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 14,500  15,500  يناير 1في 
      1,000  -  أخصص أعترف به خالل الفترة/ السنة 

     
 15,500  15,500  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
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19  
  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 

 خرى األو  الدائنةتأمين الذمم  11
 ديسمعر 31  يونيو 30  
  2020  2019 
 )أدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 190,245  366,393  اإلأارات العربية المتحدةذأم دائنة داخل دولة 
      59,290  101,735  ذأم دائنة خارج دولة اإلأارات العربية المتحدة

     
  468,128  249,535      
     

     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 17,598  162,477  وثائق الأستحق  لى حاألي 
 53,883  43,564   التأأيي وإعادة التأأييأستحقة  لى شر ات 

 29,901  23,836  أستحق  لى الوسطاء والو الء
 15,769  15,772   أرباح أستحقة الدفع 

 6,415  3,586  أكاف ت أجلس اإلدارة
      66,679  117,158  ذأم دائنة أخر  

     
  366,393  190,245 
     
     

     دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج
 37,834  45,620   أستحقة  لى شر ات التأأيي وإعادة التأأيي

      21,456  56,115  أستحق  لى الوسطاء والو الء
     
  101,735  59,290 
     

 
 60ذأم التأأيي الدائنة أي فائدة ويتم سدادها عادة خالل  ال تحمل األخر  خالل أقل أي سنة واحدة.  و تستحق ذأم التأأيي الدائنة  

 يوأًا. 90 -
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20  
  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 

 بالصافي –إستثمارات من ايرادات  12
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
  2020  2019 
 )غير أدقق(   )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 9,552   12,036   توزيعات األرباح يرادات 
 5,238   3,475    يرادات فوائد 

 بالقيمة العادلة أي خالل   أوجودات أالية أي  ستبعاد أكسب/ )خسارة(
 -  (5,139)  الربح والخسارة 

 التغير في القيمة العادلة لموجودات أالية بالقيمة العادلة أي خالل  
 (418)   (264)  الربح أو الخسارة 

      -  (83)  أخر   أصاريف
     
  10,025  14,372      

 
 

 ذات عالقة جهات 13
  

تل  المنشت ت  و   المجموعةفي  وأوظفي اإلدارة الرئيستييي  ، أعضتاء أجلس اإلدارةذات عالقة المستاهميي الرئيستييي  الجهاتتتضتمي 
بأرصتتدة أهمة أع تل  الجهات   المجموعة. تحتفظ بشتتأنهالديهم القدرة على التحكم أو التأثير على القرارات المالية والتشتتغيلية    التي

 وقد نشأت تل  األرصدة أي أعاأالت تجارية  ما يلي:
 

 :ذات العالقة الجهاتتفاصيل أرصدة فيما يلي 
 ديسمعر 31  يونيو 30  
  2020  2019 
 )أدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   

     ذات عالقة  جهاتأستحق أي 
 16,555  21,766  اإلدارة المشتر ة نتيجةأطراف ذات عالقة 
 227  282  المديريي الرئيسييي

       14,300   29,085  ذأم أدينة أخر  أي أوظفي اإلدارة الرئيسييي
     
  51,133  31,082      
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  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 

 )يتبع( ذات عالقة جهات 13
 

 العالقةذات  الجهاتمع  المعامالت
 

 ما نصتتتتتت    عالقةخر  والتي تعتعر ذات  أأقستتتتتاط التأأيي لشتتتتتر ات  وتستتتتتديدبتجميع  أعمالها الطعيعية،في ستتتتتيا    المجموعة تقوم
 لتقارير المالية.لعليه المعايير الدولية 

 
 أع جهات ذات عالقة هي  ما يلي: ةهاأالمعاأالت ال ن 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019  2020  2019 
 )غير أدقق(   )غير مدقق(  )غير أدقق(   )غير مدقق(  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   درهمألف   
         

 لى  مكتتبةالتأأيي الط  أقسا جمالي 
شر ات زأيلة ألعضاء أجلس 

          3,902  4,555  525  1,823  اإلدارة
         

 لى شر ات   بات المدفوعةمطالالصافي 
          232  1  6  -  زأيلة ألعضاء أجلس اإلدارة

         
أعضاء أجلس تعويضات وأكافأة 

          3,579  3,586  1,590  2,546  اإلدارة
         

          6,059  7,210  3,469  1,511  المديريي الرئيسيييتعويضات وأكافأة 
 

 2015لستتتتنة (  2وفقًا لعنود القانون االتحادي رقم )  لموافقة المستتتتاهميي وهي ضتتتتمي الحدودأكافأة أعضتتتتاء أجلس اإلدارة  تخضتتتتع
 الخاؤ بالشر ات التجارية في دولة اإلأارات العربية المتحدة. 

 
  ن أكاف ت المديريي الرئيسييي هي وفقًا لعقود العمل المتفق عليها والمعتمدة أي قعل أجلس اإلدارة. 

 
 

 ربح الفترة 14
 

 يلي: أا تحميلبعد  الفترة ربحتم تحديد 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019  2020  2019 
 )غير أدقق(   )غير مدقق(  )غير أدقق(   )غير مدقق(  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
         

          28,606  31,552  13,114  14,031  تكاليف الموظفيي
         

          8,720  8,685  4,357  4,335  واإلطفاءستهالك اال
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  الموحدةالمرحلية  المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 

 ومات قطاعيةمعل 15
 

قطاعيي أستتتتتتاستتتتتتييي،  ما هو أعيي أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستتتتتتتراتيجية للشتتتتتتر ة. تدار وحدات األعمال لد  الشتتتتتتر ة  
اإلستتتتتتراتيجية بشتتتتتكل أنفصتتتتتل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا وإستتتتتتراتيجيات تستتتتتويق أختلفة. يقوم صتتتتتانع القرار التشتتتتتغيلي الرئيستتتتتي 

 دات األعمال االستراتيجية وذل  بصورة ربع سنوية على األقل.بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أي وح
 

 فيما يلي ألخص يوضح قطاعي األعمال األساسييي:
 

 ل التأأيي العام وتشمل جميع أنواع التأأيي العام: الحريق، البحري، السيارات والطعي والحوادث العاأة والمتنوع.عماأ  •
 

قابلة للتداول، وأحافظ  ستتتتثمارية، وستتتندات تنمية، ودائع بنكية ألجل، مارات: تشتتتمل اإلستتتتثمارات في أستتتهم أحلية   ستتتتث •
  ستثمارات عقارية وأورا  أالية أخر .

 
 قطاع األعمال -المعلومات القطاعية الرئيسية 

 
 قطاعات الشر ة أدرجة أدناه:بإيرادات   ن المعلوأات المتعلقة

 
 )غير مدقق( يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 
 المجموع اإلستثمارات التأمين 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 677,455 744,102 21,150 18,455 656,305 725,647 إيرادات القطاع
       
       

 78,612 81,407 20,361 12,626 58,251 68,781 نتائج القطاع 
 (46,404) (49,132)     الموزعةالمصاريف غير 

       
       

 32,208 32,275     ربح الفترة
       

 
 :حسب قطاعات األعمال لموجودات وأطلوبات المجموعةفيما يلي تحليل 

 
 المجموع اإلستثمارات التأمين 
 ديسمعر 31 يونيو 30 ديسمعر 31 يونيو 30 ديسمعر 31 يونيو 30 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ( أدقق) )غير مدقق( )أدقق(  )غير مدقق( )أدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 4,369,705 4,385,459 647,637 552,019 3,722,068 3,833,440 موجودات القطاع 
       
       

 107,494 226,737     أوجودات غير أوزعة
       
       

 4,477,199 4,612,196     مجموع الموجودات 
       
       

 3,233,138 3,429,724 12,697 11,390 3,220,441 3,418,334 مطلوبات القطاع 
       
       

 40,803 43,613     أوزعةأطلوبات غير  
       
       

 3,273,941 3,473,337     مجموع المطلوبات
       

 لم يكي هناك أي أعاأالت بيي القطاعات.



  العين األهلية للتأمين ش.م.ع. شركة
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 )يتبع( 2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 
 

 )يتبع( ومات قطاعيةمعل 15

 اإليرادات من أقسام التأمين -معلومات القطاعات الثانوية 
المصتتتتنفة على أستتتتاس أقستتتتام (  جمالي األقستتتتاط المكتتبة والعموالت وإيرادات التأأيي األخر  )فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة  

 .الرئيسيةالتأأيي 
 يونيو 30  

2020 
 يونيو 30 

2019 
 )غير أدقق(   )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

  346,391   385,706  أة، الصحي، والحوادث الشخصية دتأأيي نهاية الخ
 52,485  116,930  قسم الحريق والمخاطر المتعلقة بها

 125,689  99,576  تأأيي السيارات 
 39,589   31,891   قطاع النفط والغازتأأيي 

 25,374   28,152   تأأيي البحري والطيران
 64,684  60,787  تأأيي الحوادث العاأة

       2,093    1,464   تأأيي على الحياة 
     
  724,506  656,305      

 
 .الفترةلم يكي هناك أي أعاأالت بيي قطاعات األعمال خالل 

 
 

 التزامات طارئة  16
 

خطابات ضمان لصالح أطراف أخر  بلغت قيمتها  ةسيا  أعمالها الطعيعي ضمي المجموعةأصدرت العنوك التي تتعاأل أعها 
 (.  أليون درهم 22,49: 2019ديسمعر   31) أليون درهم  19,5

 
على الرغم أي أن النتيجة النهائية لهذه المطالبات ال يمكي تحديديها . ةسيا  أعمالها الطعيعي ضمية اللمقاض المجموعةتخضع 

على نصيحة أقيمي الخسائر المستقليي والمستشار القانوني  أخصص للقضايا بناءً  بتكوييفي الوقت الحاضر، قاأت اإلدارة، 
خارجي  والذي يمثل المبالغ المتوقع أن تؤدي  لى تدفق  (  أليون درهم  21,1:  2019سمعر  دي  31)أليون درهم    16,9الداخلي بقيمة  

 . أحتمل للموارد االقتصادية
 
 

 توزيعات األرباح 17
 

  31أليون درهم للسنة المنتهية في  52,5هم للسهم الواحد بقيمة در  3,5٪ بقيمة 35اقترح أجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 
 أي قعل الجمعية العموأية . تمت الموافقة على توزيعات األرباح2020 سنة والتي سيتم دفعها للمساهميي في  2019ديسمعر 
 وتم دفعها للمساهميي خالل الفترة. 2020أارس  23بتاريخ 

 
 

 الموحدةالمرحلية  المالية وماتالمعل إعتماد 18
 

 .2020أغسطس  13أي قعل أجلس اإلدارة بتاريخ الموحدة المرحلية المالية  المعلوأاتتم  عتماد وإجازة  صدار 


