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 مدقق الحسابات المستقل تقرير مراجعة 

  
 

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

  دبي 
  العربية المتحدة   اإلمارات

  
  مقدمـة

اإلمارات    -دبي (" الشركة")، للتأمين ش. م. ع.،   الالينس لشركة قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق
المتحدة  في    ،العربية  الخسارة   ٢٠٢١مارس    ٣١كما  أو  الربح  بيانات  من  ،  الموجز   الشامل  الدخل  ،الموجز  وكل 

ومعلومات    أشهر المنتهية بذلك التاريخ  ثالثةل االتغيرات في حقوق المساهمين الموجز والتدفقات النقدية الموجز لفترة  
وعرضها وفقاً للمعيار المحاسبي   الموجزة   . إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحليةايضاحية أخرى

  المرحلية   . إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية"  التقارير المالية المرحلية   "  :  ٣٤الدولي رقم  
  . إستناداً إلى مراجعتنا  الموجزة 

 
  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

مراجعة  جراءات  إجراءات تحليلية وإ، وإتباع  لية والمحاسبيةشخاص المسؤولين عن األمور المابشكل 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 من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا،
  

  اإلستنتـاج 
المرحلية المالية  المعلومات  بأن  اإلعتقاد  إلى  يدعونا  ما  لنا  يتبين  لم  مراجعتنا،  إلى  يتم    الموجزة   إستناداً  لم  المرفقة 

  . " المالية المرحليةالتقارير " :   ٣٤معيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً لل ،الجوهرية  من جميع النواحي إعدادها،
  
  

  ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
  
  
  

  تم التوقيع من قبل:
  سميـر المدبـك

  ٣٨٦سجل رقم 
  ٢٠٢١مايو  ٩

 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
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أم ش. م. ع.   ٢        الالي لل
 

  بيان المركز المالي الموجز
    ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

 
 

احات   إ
  مـارس ٣١ 

٢٠٢١ 
ـ ٣١    د

٢٠٢٠ 
     ( ق )   (غ م ق   (م
 درهــ  درهــ    

دات ج       ال
ات ات ومع ل  ٤٬٢٦١٬٥٦٩  ٣٬٩٩٢٬٤٥٢    م

ات ل ارات في م  ٢٠٠٬٤٤٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٤٤٠٬٠٠٠  ٦ إس
فأة لفة ال ال ارات   ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠  ٣٣٥٬٢٠٦٬٣٨٣    ١-٧  إس

ة العادلة م   ال ارات  امل األخ إس خل ال د ال  ٥٬١٧٥٬١٨٠  ٥٬٧٨١٬٩٢٥  ٢-٧ خالل ب
ال تأم نة مقابل ب وض م اة ق  ٤٨٬٤٥٨٬٧٨٠  ٤٨٬٤٧٨٬٦٤٢     على ال

أم د إعادة ال دات عق ج  ١٩٢٬٦٩١٬٤٥٤  ١٨٢٬١٨٥٬٨٠٨   ٨  م
جلة اذ ال ال اإلس  ٥٬٩٣٧٬١٦٠  ٦٬٨٦٠٬٧٩٢     ت

ة  ا تأم وأرص ةأق ي  ٧٤٬٩٢٤٬٨٥٥  ٨٦٬٩٥٥٬٦٧٠   ٩  تأم م
ة ي ماً  أخ  ذم م عة مق ف ار م  ٢١٬٥٨٦٬٨٦٣  ٢٩٬١٠٥٬٨٦١  ١٠ وم

ة ام  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٬٢٢٨٬١٢٥   ١١  ودائع إل
 ٤٩٨٬٤٧١٬٣٣٤  ٤٩٤٬١٢١٬٧٦٨  ١٢ ودائع

عادله ق وما         ٤٨٬٦٩١٬٩٢٩  ٤٧٬٠٣٧٬٣٣٢  ١٣ ال
ع  داتم ج  ١٬٤٤٦٬٢٦١٬٧٣٤  ١٬٤٥٠٬٣٩٤٬٧٥٨   ال

      
ات ل اه وال ق ال             حق

ات ا ال واإلح       رأس ال
ال  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤ رأس ال

ني ي قان ا  إح
 

 ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤  ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤ 
امي ي ن ا  إح

 
 ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤  ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤ 

ي عام ا  إح
 

 ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ 
ي إعادة تأم ا  ٨٦٩٬٦٥١  ٨٦٩٬٦٥١     إح

ة في  اك ات ال غ ة ال ال ارات  ة العادلة إلس   ال
امل األخ    خل ال د ال  العادلة م خالل ب

  
(٤٬٩٨١٬٦٤١) 

 
(٥٬٥٨٨٬٣٨٦) 

قاه           ٤٠٬١٠٨٬١٧٣  ٥٠٬٥٨٤٬٩٧٥     أراح م
ق  ع حق اهم        ٥٢٦٬٨٩٨٬٦٠٦  ٥٣٧٬٩٨٢٬١٥٣   ال

ات   ل       ال
ف  تع م مة لل ة ال  نها

 
 ٤٬٩٨٤٬٤٤٣  ٤٬٧٧٨٬٤١٣ 

ة   ٨٣٬٢٢٦٬٤٦٣  ١٠٣٬٠٣٩٬٣٢١  ١٥ ذم دائ
  ٨٨٬٢١٠٬٩٠٦  ١٠٧٬٨١٧٬٧٣٤ 

ات   ل أمم       ال
ات ل أم  م  ٧٤٬٤٣٦٬٩٩١  ٦٣٬٤٤١٬٠٣٠  ١٦ ال

ض ا تأم مق ماً أق  ة مق
 

 ٩٬١٩٨٬٩٠١  ٨٬٩٤٧٬٥٤٧ 
جلة الت م ادات ع  ٤٬٧٠٧٬٢٤١  ٥٬٢٩٠٬٤٦٣    إي

    ٨٨٬٣٤٣٬١٣٣  ٧٧٬٦٧٩٬٠٤٠ 
  
  
  

  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
  ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

  
ة في     ه الثة أشه ال ة ال   مـارس  ٣١ف
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  درهــ   درهــ   
    

الي  أمإج ا ال  ٦٤٬٨١٣٬٩٨٧ ٩٣٬٨٠٠٬٩٦٣   أق

ة إعادة  أمح أم  ال ا ال الي أق  (٣٠٬٤٨٨٬٢١٥) (٥٥٬٢٨٣٬٩٠٩)   م إج

أم   ا ال  ٣٤٬٣٢٥٬٧٧٢ ٣٨٬٥١٧٬٠٥٤   صافي أق

غ في  ارةصافي ال ا ال ي ال ا ة/إح أم غ ال ا ال  ٨٢٢٬٤٨٣ (٤٤٠٬١٨٦)     أق

ة  أم ال ا ال  ٣٥٬١٤٨٬٢٥٥ ٣٨٬٠٧٦٬٨٦٨   صافي أق
ضة الت مق   ٢٬٧٣٧٬٩٩٢  ٤٬٤٢٠٬٧٣٠    ع
عة  ف الت م   (٣٬٤٦٥٬٦٥١)  (٤٬٤٦٠٬٢٥٨)    ع

الت   ادات ع جلة/ إي اذ ال ال اإلس ة على ت افي  –ال   ٥٤٥٬٨٨١  ٣٤٠٬٤١٠    ال
ادات الي إي أم   إج  ٣٤٬٩٦٦٬٤٧٧ ٣٨٬٣٧٧٬٧٥٠   ال

        
عة  ف ات ال ال الي ال  (١١٬٩٦٤٬٦٨٤) (١٩٬١٦٨٬٨٨٨)    إج

ارة  يل ال ار تع ات وم ال أم م ال ة إعادة ال  ٥٬٩٠١٬٧٤٦ ١١٬٩٤٥٬٦٨٩    ح

ات ال  ال عة صافي ال  (٦٬٠٦٢٬٩٣٨) (٧٬٢٢٣٬١٩٩)    ف
        

ال  ي م ا ة، إح ات ت ال ال ي ال ا ة على إح لغ  ات ال ة وغ م   م
زعة    ائ غ م ة خ ار ت ي م ا ها وح  (٩٧٨٬٧٠٧) (١٬٨٨٨٬٥٣٣)    ع

أم على  ال ال اةأراح ولغاء ب   (١٦٬٤٢١٬٤٦٥)  (٢٣٬٩٩٨٬٥٨٦)    ال
ة اب ات ال ا ة على اإلح  (٣٧٥٬٠٣٦) ٧٬٧١٦٬٣٣١    ال

ة  ات ال ال  (٢٣٬٨٣٨٬١٤٦) (٢٥٬٣٩٣٬٩٨٧)    صافي ال
        

أم صافي  اح ال  ١١٬١٢٨٬٣٣١ ١٢٬٩٨٣٬٧٦٣    أر
ة  ارات مال ادات إس   ١٠٬٣١٨٬٧٠٧  ٨٬٦١٩٬١١٥    إي

ات  ل ارات في م ادات إس افي  –إي   ٣٬٤٤١٬٣١٥  ٢٬٦٤٠٬٨٩٧    ال
ة  الت األج ف الع وقات أسعار ص   ٣٧٬٠٤١  ١١٤٬٨٩٠    أراح ف

ادات أخ     ٦٣٢٬٥٥٣  ٥٠٧٬٤٥٩    إي
ادات  الي اإلي   ٢٥٬٥٥٧٬٩٤٧  ٢٤٬٨٦٦٬١٢٤    إج

        
ا ة ودارة  م م  (٦٬٩٨٣٬٦١٨) (٦٬٧٢٩٬٥٧٢)    ر ع

قعة م  ة ال ان ارة االئ   (٢٬٦٣٩٬٨٤٥)  --     ال
 ( أم مات (صافي م إعادة ال افآت وخ  (٥٬١٤٨٬٦٩٢) (٦٬٧٥٣٬٢٨١)    م

ة أخ  ل غ ار ت  (٥٢٥٬٨٥٦) (٩٠٦٬٤٦٩)    م
      

ة  ح للف  ١٠٬٢٥٩٬٩٣٦ ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢    ال
        

ح ف ال اح األساسي وال ه ال اح  لل   ١٠٬٢٦  ١٠٬٤٨    )١٧(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
    ٢٠٢١مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 
ة في      ه الثة أشه ال ة ال   مـارس  ٣١ف
    ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
  درهــ   درهــ    

          
ح ةل  ال  ١٠٬٢٥٩٬٩٣٦  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢       لف
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ققة  ) غ م ائ ة  صافي أراح / (خ ال ارات  م إس
امل األخ  خل ال د ال   (٦٧٨٬١٢٧)   ٦٠٦٬٧٤٥     العادلة م خالل ب
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  .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
     ٢٠٢١مارس   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   ال

ة   ال 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  
                  

ا في  ص  ) ٢٠١٩د  ٣١ال ق   ٥١٥٬٣٧١٬٥٢٧  ٤٣٬٤١٤٬١٥٠  (٦٬١٢٣٬٧٤٩)  --  ٢١٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٧٤٥٬٩٦٣  ٨٥٬٣٣٥٬١٦٣  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (م

ة ح للف   ١٠٬٢٥٩٬٩٣٦  ١٠٬٢٥٩٬٩٣٦  --  --  --  --  --  --  ال
ة امل األخ للف خل ال د ال   (٦٧٨٬١٢٧)  --  (٦٧٨٬١٢٧)  --  --  --  --  --  ب

ة  امل للف خل ال الي ال   ٩٬٥٨١٬٨٠٩  ١٠٬٢٥٩٬٩٣٦  (٦٧٨٬١٢٧)  --  --  --  --  --  إج

ا في  ص    ٢٠٢٠مارس  ٣١ال
  ( ق   ٥٢٤٬٩٥٣٬٣٣٦  ٥٣٬٦٧٤٬٠٨٦  (٦٬٨٠١٬٨٧٦)  --  ٢١٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٧٤٥٬٩٦٣  ٨٥٬٣٣٥٬١٦٣  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غ م

ا في  ص  ) ٢٠٢٠د  ٣١ال ق   ٥٢٦٬٨٩٨٬٦٠٦  ٤٠٬١٠٨٬١٧٣  (٥٬٥٨٨٬٣٨٦)  ٨٦٩٬٦٥١  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤  ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (م
ة ح للف   ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  --  --  --  --  --  --  ال

ة امل األخ للف خل ال د ال   ٦٠٦٬٧٤٥  --  ٦٠٦٬٧٤٥  --  --  --  --  --  ب

ة  امل للف خل ال الي ال   ١١٬٠٨٣٬٥٤٧  ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢  ٦٠٦٬٧٤٥  --  --  --  --  --  إج

ا في  ص    ٢٠٢١مارس  ٣١ال
  ( ق   ٥٣٧٬٩٨٢٬١٥٣  ٥٠٬٥٨٤٬٩٧٥  (٤٬٩٨١٬٦٤١)  ٨٦٩٬٦٥١  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤  ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غ م

 
  
  
  

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



أم ش. م. ع.   ٧        الالي لل
 

  

 (غير مدقق)  الموجز  قات النقديةالتدف  بيان
    ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  مارس  ٣١أشهر المنتهية في   ثالثةفترة ال  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهــم    درهــم  

       التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 
 ١٠٬٢٥٩٬٩٣٦   ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢   الربح للفترة

      تعديالت :
 ٢١٠٬٢٧٢  ١٨٣٬٨٥٠   إستهالك ممتلكات ومعدات  
ة   ات خالل الف ات ومع ل   --    ٩٠٬٠٢٠   ش م
  (٣٬٦٩٥٬٣٤٠)   (٤٬٦٧٧٬٤١٦)   إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة  
  ٣٧٥٬٢٩٤   ٤١٦٬٢٢٧   وخصومات إستثماراتوعالوات   إطفاء رسوم  
  (٥٬٧٢٩٬٨٦٣)   (٣٬١٣٩٬٥٠٦)   إيرادات فوائد من الودائع  
    (٨٠٢٬١٩٣)   إيرادات فوائد من قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة  

(٨٩٣٬٥٠٤)  
 (٣٬٤٤١٬٣١٥)  (٢٬٦٤٠٬٨٩٧)   إيرادات إستثمارات في ممتلكات  
  ١١٦٬٤٦٦   ١٣٧٬٢٤٨   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  
  ٢٬٦٣٩٬٨٤٥   --    مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  
       

  التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات
  والمطلوبات التشغيلية  

  
٤٤٬١٣٥  

  
(١٥٨٬٢٠٩) 

 (١٣٬١٥٩٬٣٧٥)  (١٦٬٨٣٩٬٠٢٧)   الزيادة في ذمم تأمين، ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة
  (٤٬٠١٥٬٧٩٤)  ١٠٬٥٠٥٬٦٤٦   موجودات عقود التأمينفي حصة معيدي التأمين من  )الزيادةالنقص/(

  ٤٬٥٤٧٬٠٥٤   (١٥٬٨٩٣٬٢٥٨)   (النقص)/الزيادة في اإلحتياطيات الفنية
  في ذمم دائنة، مطلوبات عقود التأمين وأقساط تأمين  (النقص)/الزيادة

   ً    مقبوضة مقدما
 

١٬١٢٠٬٦٤٧   
 

(٣٬٧٥١٬٨٢٧)  
جلة اذ م ال إس ادة في ت   (٥٦٤٬٨٥٢)   (٩٢٣٬٦٣٢)   ال

ادات  ادة في إي جلة ال الت م   ١٨٬٩٧١   ٥٨٣٬٢٢٢   ع
 (١٧٬٠٨٤٬٠٣٢)   (٢١٬٤٠٢٬٢٦٧)    النقد المستخدم في العمليات

  (٢٥٬٣٢٥)   (٣٤٣٬٢٧٨)   مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
        

 (١٧٬١٠٩٬٣٥٧)  (٢١٬٧٤٥٬٥٤٥)   العمليات التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية 
 (٩٠٬٠٠٠)  (٤٬٧٥٣)   شراء ممتلكات ومعدات

  (١٧٦٬١٠٤)   ٧٨٢٬٣٣١   في قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة زيادةصافي ال
  (٣٥٬٥٠١٬٨٤٠)   --    شراء إستثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

  ١٬٠٩٥٬٩٦٩   ٤٨٩٬٠٧٢   إيرادات مقبوضة على الودائع
  ١٬٥٦٩٬٩١٩   ٣٬٩٤٥٬٧٦٦   إيرادات مقبوضة من إستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ٢٠٬٣٠٠٬٠٠٠   ٦٬٧٧١٬٨٧٥   تسييلها خالل الفترةودائع تم 
  ٨٬٣٨٠٬٢٦٣   ٨٬١٠٦٬٦٥٧   إيرادات إيجارات مقبوضة من إستثمارات في ممتلكات

        
 (٤٬٤٢١٬٧٩٣)  ٢٠٬٠٩٠٬٩٤٨   العمليات االستثمارية (المستخدم في)/صافي النقد الناتج من

      
       (٢١٬٥٣١٬١٥٠)  (١٬٦٥٤٬٥٩٧)   في النقد وما يعادله النقصصافي  

 ٧٧٬٨٠١٬٨٢٠  ٤٨٬٦٩١٬٩٢٩   النقد وما يعادله في بداية الفترة
      

 ٥٦٬٢٧٠٬٦٧٠  ٤٧٬٠٣٧٬٣٣٢   النقد وما يعادله في نهاية الفترة  
  
  

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



أم ش. م. ع.   ٨        الالي لل
 

  

   الموجزة  المرحلية   المالية المعلوماتإيضاحات حول  
   ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
      معلومات قطاعية -١

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

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 الشركالجماعية  على الحياة طويل األجل والتأمين على الحيا

  : تم إظهار التحليل القطاعي على النحو التالي. القطاعيةالمعلومات 
  
  لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال المرحلي الموجز  المالي المركز بيانالمعلومات اإلضافية ل ١-١
 

  
 

  مـارس ٣١ 
٢٠٢١   

ـ ٣١    د
٢٠٢٠ 

     ( ق )   (غ م ق   (م
 درهــ  درهــ     

دات ج        ال
ات ات ومع ل   ٢٬٤٠٠٬٠٨٠  ٢٬٢٠٣٬٤٢٧     م

ات ل ارات في م   ١٢٣٬٥٩٥٬٠٠٠   ١٢٣٬٥٩٥٬٠٠٠       إس
ارات فأة  إس لفة ال  ٢٤٥٬٧٧٥٬٥٨١  ٢٤٥٬٤٤٢٬١٣١    ال

نة مقابل وثائ تأم  وض م اةق   ٤٨٬٤٥٨٬٧٨٠   ٤٨٬٤٧٨٬٦٤٢      على ال
أم د إعادة ال دات عق ج   ٢٬٤٩٢٬٥٢٤   ٢٬٥٦٣٬٨٥٥      م

جلة اذ م ال إس   ١٩٨٬٠٣٣   ١٩٨٬٧٤١      ت
ة ي ة تأم م ا تأم وأرص   ٤٧٧٬٧٨٠   ١٬٠٠٥٬٥٠٣      أق

ة أخ  ي ماً ذم م عة مق ف ار م  ١٠٬٨٩٢٬٩٩٦  ١٤٬٣٨٣٬٠٦٢    وم
ة ام   ٢٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٬٢٢٨٬١٢٥       ودائع إل

 ٢٦٠٬٣٣١٬٧٨٥  ٢٥٤٬٨٤٤٬٢٦٩    ودائع
عادله ق وما   ١٤٬٦٩٠٬٧٠١  ١١٬١٣١٬٢٦٢    ال

ة اخل ام ال  ١٢٢٬٧٩٤٬٣٠٣  ١٢٢٬٥٦٥٬٧٢٥     رص األق
       

دات ج ع ال  ٨٣٤٬١٠٧٬٥٦٣   ٨٢٨٬٦٣٩٬٧٤٢    م
       

ق   اتحق ل اه وال        ال
ات  ا ال واإلح        رأس ال

ال  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠     رأس ال
ني ي قان ا  ٤٢٬٩٤٢٬٣٨٧  ٤٢٬٩٤٢٬٣٨٧    إح
امي ي ن ا  ٣٨٬١٤٧٬٧٨٧  ٣٨٬١٤٧٬٧٨٧    إح

ي عام ا  ١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١  ١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١    إح
ي  ا   ٢٣٬٧٨٠   ٢٣٬٧٨٠     إعادة تأمإح

قاه             ١٨٬٩٩٨٬٥١٤   ٢٣٬٦٥٥٬٤٠٨      أراح م
اه ق ال ع حق         ٢٥٧٬٦٦٤٬٩٢٩  ٢٦٢٬٣٢١٬٨٢٣    م

ات   ل        ال
ف مة لل ة ال  ٢٬٢٥٤٬٢٩٨  ٢٬٠٢٠٬٦٩٩    م تع نها

ة  ١٢٬٧٤٣٬٥٦٦  ٢٠٬٤١٨٬٢٧٨    ذم دائ
    ١٤٬٩٩٧٬٨٦٤  ٢٢٬٤٣٨٬٩٧٧        

ات   ل أمم        ال
ات ل أم  م  ٣٧٬٢٨٣٬١١٢  ٢٧٬٣١٥٬٨٣٠    ال

ماً  ضة مق ا تأم مق  ٩٬١٩٨٬٩٠١  ٨٬٩٤٧٬٥٤٧    أق
جلة الت م ادات ع    ٢٬٢٧٩  ١٬١٨٧     إي

   ٤٦٬٤٨٤٬٢٩٢  ٣٦٬٢٦٤٬٥٦٤        
 
   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    معلومات قطاعية (تتمة)  -١
  (تتمة)لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال   المالي المرحلي الموجز المركز المعلومات اإلضافية لبيان ١-١
   

  
 

  مـارس ٣١ 
٢٠٢١   

ـ ٣١    د
٢٠٢٠ 

     ( ق )   (غ م ق   (م
        درهــ  درهــ     

أم  د ال ات عق ل ة   -م ات الف        ال
ي  ا ةإح ا تأم غ م  ١٬٦٢٥٬٥٠٢  ١٬٨٨٦٬٢٣٧     أق

ة ات ت ال ال ي ال ا  ٢٬٢٤٠٬٨٨٢  ٢٬٣٥٥٬٣٥٨     إح
ي  ا ة وغ  إح ات م ال ها م لغ ع  ١٬٢٣٦٬٥١١  ١٬٢٦٨٬٣٦٧     م

زعة ائ غ م ة خ ار ت ي م ا  ٢٣٬١٦١  ٢١٬٤٥٨     إح
ارة ا ال ي ال ا   ٢٧٧٬٠٦٤   ٢٤١٬٩٣١     إح

ي ا ابي  إح   ٥٠٩٬٥٥٧٬٣٥٨   ٥٠١٬٨٤١٬٠٢٧     ح
أم د ال ات عق ل ع م  ٥١٤٬٩٦٠٬٤٧٨  ٥٠٧٬٦١٤٬٣٧٨     م

ع  ات م ل         ٥٧٦٬٤٤٢٬٦٣٤  ٥٦٦٬٣١٧٬٩١٩     ال
ات  ل اه وال ق ال ع حق  ٨٣٤٬١٠٧٬٥٦٣  ٨٢٨٬٦٣٩٬٧٤٢    م

  
  

   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١

(غير   لعمليات تأمين األشـــخاص وتكوين األموال المرحلي الموجز  الربح أو الخســـارة المعلومات اإلضـــافية لبيان ٢-١
  مدقق)

  
ة في     ه الثة أشه ال ة ال   مـارس  ٣١ف
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  درهــ   درهــ   
    

الي أم إج ا ال  ٢٦٬٥٣٠٬٢٣٢ ٢٦٬٦٣٢٬٦٣٨   أق

ة  أم  إعادةح ا ال الي أق أم م إج  (٨٩٩٬٣٧٩) (١٬٠٣٢٬٣٩١)   ال

أم   ا ال  ٢٥٬٦٣٠٬٨٥٣ ٢٥٬٦٠٠٬٢٤٧   صافي أق

غ فيصافي  ارة ال ا ال ي ال ا ة/إح أم غ ال ا ال  (١٣٠٬٣١٥)  (٢٢٤٬٣٤٢)     أق

ة  أم ال ا ال  ٢٥٬٥٠٠٬٥٣٨ ٢٥٬٣٧٥٬٩٠٥   صافي أق
ضة الت مق   ٢٧٬١٥٨  ١١٬٦٩٧    ع
عة  ف الت م   (٢٬٣٢٠٬٥٣٩)  (١٬٦٦٩٬٥١٤)    ع

ة  اذ ال ال اإلس التعلى ت ادات الع جلة/إي افي  – ال   ٥٠٬١٤٧  ١٬٨٠٠    ال
ادات الي إي أم   إج  ٢٣٬٢٥٧٬٣٠٤ ٢٣٬٧١٩٬٨٨٨   ال

        
عة  ف ات ال ال الي ال  (٩٠٤٬٤٤٩) (١٬٧٥٢٬٦٨٣)    إج

ة  ارة   إعادةح يل ال ار تع ات وم ال أم م ال  ٣٥٨٬١٩٤ ٨٢٣٬٢٢٩    ال
        

ات ال  ال عة صافي ال  (٥٤٦٬٢٥٥) (٩٢٩٬٤٥٤)    ف
ة على  ةال ات ت ال ال ي م ا ة إح ات م ال ي م ا   ، إح

زعة    ائ غ م ة خ ار ت ي م ا ها وح لغ ع  (١٩٠٬٦٧٥) (٧٤٬٥٥٩)    وغ م
اة   (١٦٬٤٢١٬٤٦٥)  (٢٣٬٩٩٨٬٥٨٦)    أراح ولغاء وثائ تأم على ال

ة ة  ال اب ات ال ا  (٣٧٥٬٠٣٦) ٧٬٧١٦٬٣٣١    في اإلح

ة  ات ال ال  (١٧٬٥٣٣٬٤٣١) (١٧٬٢٨٦٬٢٦٨)    صافي ال
        

أم صافي  اح ال  ٥٬٧٢٣٬٨٧٣ ٦٬٤٣٣٬٦٢٠    أر
ة  ارات مال ادات إس   ٦٬٧٠٧٬١٥٢  ٥٬٧٢٢٬٤٤٧    إي

ات  ل ارات في م ادات إس افي  –إي   ٢٬١٣٠٬٦٨١  ١٬٧٥٣٬٧٧٧    ال
ة  الت األج ف الع وقات أسعار ص   ٣٦٬٥٧٠  ١٠٥٬٩٩٢    أراح ف

ادات أخ     ١٢٬٤٦٠  ٢٩٬١٨٤    إي
ادات  الي اإلي   ١٤٬٦١٠٬٧٣٦  ١٤٬٠٤٥٬٠٢٠    إج

        
ا ة ودارة  م م  (٢٬٦٠٤٬٩٨٣) (٢٬٥٥٠٬٢٠٤)    ر ع

قعة  ة ال ان ارة االئ   (٢٬٠١٤٬٦٦٨)  --    م ال
افآت  ) م أم مات (صافي م إعادة ال  (٥٬١٤٨٬٦٩٢) (٦٬٧٥٣٬٢٨١)    وخ

ة أخ  ل غ ار ت  (١٠٢٬٨٦١) (٨٤٬٦٤١)    م
      

ة  ح للف  ٤٬٧٣٩٬٥٣٢ ٤٬٦٥٦٬٨٩٤    ال
        

   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١
  الممتلكات والمسؤولياتلعمليات تأمين   المالي المرحلي الموجز المركز المعلومات اإلضافية لبيان ٣-١
 

  مـارس ٣١  
٢٠٢١   

ـ ٣١    د
٢٠٢٠ 

   ( ق )   (غ م ق   (م
 درهــ  درهــ   

دات ج      ال
ات ات ومع ل   ١٬٨٦١٬٤٨٩   ١٬٧٨٩٬٠٢٥   م

ات ل ارات في م   ٧٦٬٨٤٥٬٠٠٠   ٧٦٬٨٤٥٬٠٠٠     إس
ارات فأة  إس لفة ال  ٨٩٬٨٤٧٬٠٢٩  ٨٩٬٧٦٤٬٢٥٢  ال

امل األخ  خل ال د ال ة العادلة م خالل ب ال ارات    ٥٬١٧٥٬١٨٠   ٥٬٧٨١٬٩٢٥   إس
أم د إعادة ال دات عق ج   ١٩٠٬١٩٨٬٩٣٠   ١٧٩٬٦٢١٬٩٥٣   م

جلة اذ م ال إس   ٥٬٧٣٩٬١٢٧   ٦٬٦٦٢٬٠٥١   ت
ة ي ة تأم م ا تأم وأرص   ٧٤٬٤٤٧٬٠٧٥   ٨٥٬٩٥٠٬١٦٧   أق

ة أخ  ي ماً ذم م عة مق ف ار م  ١٠٬٦٩٣٬٨٦٧  ١٤٬٧٢٢٬٧٩٩  وم
ة ام   ٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ودائع إل

 ٢٣٨٬١٣٩٬٥٤٩  ٢٣٩٬٢٧٧٬٤٩٩  ودائع
عادله ق وما   ٣٤٬٠٠١٬٢٢٨  ٣٥٬٩٠٦٬٠٧٠  ال

     
دات ج ع ال  ٧٣٤٬٩٤٨٬٤٧٤  ٧٤٤٬٣٢٠٬٧٤١  م

     
اه  ق ال اتحق ل      وال

ات ا ال واإلح      رأس ال
ال  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   رأس ال

ني ي قان ا  ٤٦٬٦٠٦٬٧٩٧  ٤٦٬٦٠٦٬٧٩٧  إح
امي ي ن ا  ٤١٬٨١٢٬١٩٧  ٤١٬٨١٢٬١٩٧  إح

ي عام ا  ١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩  ١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩  إح
ي إعادة تأم ا   ٨٤٥٬٨٧١   ٨٤٥٬٨٧١   إح

ة العادلة م خالل  ال ارات  ة العادلة إلس ة في ال اك ائ ال   ال
امل األخ    خل ال د ال   ب

 
(٤٬٩٨١٬٦٤١)  

  
 (٥٬٥٨٨٬٣٨٦)  

قاه           ٢١٬١٠٩٬٦٥٩   ٢٦٬٩٢٩٬٥٦٧   أراح م
اه ق ال ع حق       ٢٦٩٬٢٣٣٬٦٧٧  ٢٧٥٬٦٦٠٬٣٣٠  م

ات   ل      ال
فم  مة لل ة ال  ٢٬٧٣٠٬١٤٥  ٢٬٧٥٧٬٧١٤  تع نها
ة  ٧٠٬٤٨٢٬٨٩٧  ٨٢٬٦٢١٬٠٤٣  ذم دائ

ة اخل ام ال  ١٢٢٬٧٩٤٬٣٠٣  ١٢٢٬٥٦٥٬٧٢٥   رص األق
  ١٩٦٬٠٠٧٬٣٤٥  ٢٠٧٬٩٤٤٬٤٨٢      

ات   ل أمم      ال
ات ل أم  م  ٣٧٬١٥٣٬٨٧٩  ٣٦٬١٢٥٬٢٠٠  ال

جلة الت م ادات ع   ٤٬٧٠٤٬٩٦٢  ٥٬٢٨٩٬٢٧٦   إي
      

 ٤١٬٨٥٨٬٨٤١  ٤١٬٤١٤٬٤٧٦ 
   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    معلومات قطاعية (تتمة)  -١
ة)  لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المالي المرحلي الموجز المركز المعلومات اإلضافية لبيان ٣-١   (ت
 

  مـارس ٣١  
٢٠٢١   

ـ ٣١    د
٢٠٢٠ 

   ( ق )   (غ م ق   (م
 درهــ  درهــ   
       

أم  د ال ات عق ل ة  -م ات الف      ال
ي  ا ةإح ا تأم غ م  ٩٢٬٧٧٢٬٧٩٦  ٩٧٬٤٦١٬١٢٧   أق

ة ات ت ال ال ي ال ا  ١١٧٬٥١٨٬٠٥٠  ١٠٠٬٧٥٧٬٠٧٩   إح
ي  ا ها إح لغ ع ة وغ م ات م ال  ١٦٬٣٨٥٬٨١٨  ٢٠٬١٦٧٬٣٦٦   م

ار   ي م ا زعةإح ائ غ م ة خ  ٥٥٨٬٠٢٥  ٦٨٦٬٤١٤   ت
ي ا ارة  إح ا ال   ٦١٣٬٩٢٢   ٢٢٩٬٤٦٧   ال

        
أم د ال ات عق ل ع م  ٢٢٧٬٨٤٨٬٦١١  ٢١٩٬٣٠١٬٤٥٣   م

        
ات  ل ع ال  ٤٦٥٬٧١٤٬٧٩٧  ٤٦٨٬٦٦٠٬٤١١   م

     
ات  ل اه وال ق ال ع حق  ٧٣٤٬٩٤٨٬٤٧٤  ٧٤٤٬٣٢٠٬٧٤١  م

 
  
  

   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١
  (غير مدقق) المرحلي الموجز لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات الربح أو الخسارة المعلومات اإلضافية لبيان ٤-١
  
ة في     ه الثة أشه ال ة ال   مـارس  ٣١ف
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  درهــ   درهــ   
    

ا  الي أق أمإج  ٣٨٬٢٨٣٬٧٥٥ ٦٧٬١٦٨٬٣٢٥   ال

أم  ا ال الي أق أم م إج ة إعادة ال  (٢٩٬٥٨٨٬٨٣٦) (٥٤٬٢٥١٬٥١٨)   ح

أم   ا ال  ٨٬٦٩٤٬٩١٩ ١٢٬٩١٦٬٨٠٧   صافي أق

غ في  ارةصافي ال ا ال ي ال ا ة/ إح أم غ ال ا ال  ٩٥٢٬٧٩٨ (٢١٥٬٨٤٤)     أق

ا  ة صافي أق أم ال  ٩٬٦٤٧٬٧١٧ ١٢٬٧٠٠٬٩٦٣   ال
ضة الت مق   ٢٬٧١٠٬٨٣٤  ٤٬٤٠٩٬٠٣٣    ع
عة  ف الت م   (١٬١٤٥٬١١٢)  (٢٬٧٩٠٬٧٤٤)    ع

الت   ادات ع جلة/ إي اذ ال ال اإلس ة على ت افي  –ال   ال
  

 
٣٣٨٬٦١٠  

 
٤٩٥٬٧٣٤  

أم   ادات ال الي إي  ١١٬٧٠٩٬١٧٣ ١٤٬٦٥٧٬٨٦٢   إج
        

عة  ف ات ال ال الي ال  (١١٬٠٦٠٬٢٣٥) (١٧٬٤١٦٬٢٠٥)    إج

ارة  يل ال ار تع ات وم ال أم م ال ة إعادة ال  ٥٬٥٤٣٬٥٥٢ ١١٬١٢٢٬٤٦٠    ح

عة  ف ات ال ال  (٥٬٥١٦٬٦٨٣) (٦٬٢٩٣٬٧٤٥)    صافي ال
        

ة على  ةال ات ت ال ال ي م ا لغ   ، إح ة وغ م ات م ال ي م ا   إح
زعة    ائ غ م ة خ ار ت ي م ا ها وح  (٧٨٨٬٠٣٢) (١٬٨١٣٬٩٧٤)    ع

ة  ات ال ال  (٦٬٣٠٤٬٧١٥) (٨٬١٠٧٬٧١٩)    صافي ال
        

أم  اح ال  ٥٬٤٠٤٬٤٥٨ ٦٬٥٥٠٬١٤٣    صافي أر
ة  ارات مال ادات إس   ٣٬٦١١٬٥٥٥  ٢٬٨٩٦٬٦٦٨    إي

ات  ل ارات في م ادات إس افي  –إي   ١٬٣١٠٬٦٣٤  ٨٨٧٬١٢٠    ال
ة  الت األج ف الع وقات أسعار ص   ٤٧١  ٨٬٨٩٨    أراح ف

ادات أخ     ٦٢٠٬٠٩٣  ٤٧٨٬٢٧٥    إي
ادات  الي اإلي   ١٠٬٩٤٧٬٢١١  ١٠٬٨٢١٬١٠٤    إج

        
ة ودارة   م ار ع  (٤٬٣٧٨٬٦٣٥) (٤٬١٧٩٬٣٦٨)    م

قعة م  ة ال ان ارة االئ   (٦٢٥٬١٧٧)  -    ال
ة أخ  ل غ ار ت  (٤٢٢٬٩٩٥) (٨٢١٬٨٢٨)    م

      
ة  ح للف  ٥٬٥٢٠٬٤٠٤ ٥٬٨١٩٬٩٠٨    ال

        
  
  
  

 
   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
   مةامعلومات ع -٢

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

،  ١٩٩٥كة مساهمة عامة في يناير مرسوم أميري. تم تحويل الشركة إلى شر بموجب  كشركة ذات مسؤولية محدودة  ١٩٨٢
  مدرجة في سوق دبي المالي.  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  ةالسيارات، تأمين الطيران وتأمين المخاطر البحرية (المعروفالممتلكات، تأمين  
  ، 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
  المالية المطبقة والتي ليس لها تأثير مادي على المعلومات  والمعدلة  الجديدة    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     ١-٣

  المرحلية الموجزة 
 ١تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

ديدة والمعدلة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الج  ٢٠٢١يناير 
لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في السنة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات  

  المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية. 
  
المحاسبة    يار، مع٩ رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيارعديالت على الت: ٢المرحلة  – ر سعر الفائدة ؤشم تشكيل عادةإ

الدولي    والمعيار،  ٤  رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيار،  ٧ رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيار، ٣٩  ي رقم الدول
ً .  ١٦  رقم   إلعداد التقارير المالية ً   توفر التعديالت تخفيفا بين  البديل    رير المالية عندما يتم استبدال السعرالتقا  تأثيريعالج    مؤقتا

  . خالي من المخاطر(ايبور) بمؤشر سعر فائدة بديل  البنوك
  

  :تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية
  

   مباشرة، يتم التعامل معها    االعفاءوسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها
 على أنها تغييرات في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق؛ 

 
 صات التحوط ووثائق التحوط دون وقف عالقة  تغطية تخصي  ءإلجراايبور   السماح بالتغييرات التي يتطلبها إصالح

 التحوط؛ 
  

  أداة المحددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص  إلى تلبية المتطلبات   توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار 
  .كتحوط لمكون المخاطر

  
استخدام الوسائل العملية   بصدد الشركة إنة للشركة. موجزلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية ال

  في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 
  
  
  

   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

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

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

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

   ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال د ا   ١٧ال أم  عق فل عل ب ع    ال ض ل اس والع ًا لل ح ًا أك ت نه
أم د ال ع   عق ة  ات ال اي  ١( للف  . ) ٢٠٢٣ي

  
   ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال ع ة      ١٠ال ح ة ال ال انات ال ولي رق ال ي ال اس ار ال وال

ال   ٢٨ ارع  وال لة  م ال ات  ال في  ار  أو  ٢٠١١(  ةاإلس ع  ب ة  أن معال م)  دات  ج  ال   تق م
ه  ةل ارع ال لة أو ال م ).  ال ال ال اح  ى مع ال ل ال ألجل غ م  (ج تأج

  
   ولي رق ة ال اس ار ال ة  ١م ال انات ال ض ال فات   -: ع يالت على ال ي  تع ة ال ات ال أ في  .  للف ت

ع  اي   ١أو   . ٢٠٢٣ي
  
  يالت ع ولي  ال ال ة  اس ار ال علقة  ولي إل٣٧  رقو   ١٦  رق   ال ار ال وال ا،  اد  ةع ال ال قار  ع   ٣  رق   ل و

ولي إل ار ال ة على ال ات ال اد ا ال ةع ال قار ال ولي إل١  رق  ل ار ال اد ا، وال ةع ال ال قار  ، ٩  رق  ل
ولي ة ال اس ار ال ولي إل  ٤١  رق   وم ار ال اد اوال ةع ال قار ال أ     (  ١٦  رق   ل ي ت ة ال ات ال في أو للف

اي   ١ ع  .) ٢٠٢٢ي
  
 ولي إل ار ال اد اال ةع ال قار ال عل    ٤رق    ل أنال يالت  ع ل.    ال أج هاء نهج ال د   ارخأن التارخ ان هاء نال  ال

ة ولي إلا  صالح ار ال ق في ال اد ا إلعفاء ال ةع ال قار ال ة    ٤  رق  ل ال قار ال ولي لل ار ال  ٩م ت ال
اي  ١ه   . ٢٠٢٣ي

 
 ة رق  ا ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال ع ار    ٩ل اء "اخ ض إج ضح أنه لغ ي ت ائة" إللغاء   ١٠ال ال

اف  ة ، ال ي االع ل م ال س ع خ ال عة  ف م ال س ي ال ة في ت ال ات ال ل م    ال س ض س ال ق ال
ض   ق ض أو ال ق ل ال ة م ق ل عة أو ال ف م ال س ا في ذل ال ض ،  ق ض وال ق ة ب ال ل عة أو ال ف ال

ات ال ل للف فع يالت سارة ال ع . ال ة ع اآلخ ا ع  ن أ في أو  ي ت اي    ١ة ال ال   ٢٠٢٢ي اح  ، مع ال
  . ال

 
   لتمديد اإلعفاء من تقييم ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط   ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التعديالت على

ة  .( يجارلعقد اإلهو تعديل  ١٩-COVIDبـ  ات ال ع  للف أ في أو  ي ت ل  ١ال   . )٢٠٢١إب
  

 الدولي المحاسبة  (معيار  المحاسبية  السياسات  عن  المتعلقة باإلفصاح  الدولي    ١  رقم   التعديالت  المعيار  ممارسة  وبيان 
 ييسر( ٨  رقم   ) والتعديالت المتعلقة بتعريف التقديرات المحاسبية ، معيار المحاسبة الدولي٢  رقم   إلعداد التقارير المالية

 ). ٢٠٢٣يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

ة   ال انات ال ة في ال ي يالت ال ع ات وال ف ، ال عاي ه ال قع اإلدارة أن ت ه ةت ، وأن    لل لها ح ال ع دخ
ة رق   ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ا ال ا ع يالت،  ع ات وال ف ة، ال ي عاي ال ه ال ر أدناه   ١٧ت ه ،  ال

ن له ة    اق ال  ال انات ال حلة ال األولى. للتأث هام على ال   ة في م
  

ة رق   ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال قع اإلدارة أن ي ت ال ة    ١٧ت ال انات ال ةفي ال أ    لل ي ت ة ال ة ال للف
اي    ١في   ة رق  ٢٠٢٣ي ال ال قار  ال اد  ولي إلع ال ار  ال ل  ن  ق  رجة   ١٧.  ال الغ  ال ه على  تأث ج

اردة في احات ال ة    واإلف ال انات ال ةال .    لل أم د ال عق علقة  ل إلى تق  ال ص ومع ذل فأنه م غ ال ال
ل ال  ل م ق لة ل اجعة مف ام م ا ال إلى ح إت أث ه ل ل   ة. معق

  
   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٤
  أساس اإلعداد ١-٤

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

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

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

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

المعلو هذه  في  المستخدمة  واألساليب  والعرض  المحاسبية  السياسات  تلك  إن  مع  متوافقة  الموجزة  المرحلية  المالية  مات 
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المستخدمة في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

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

  ٣١لمعلومات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في ويجب عند قراءة هذه ا
ال٢٠٢٠ديسمبر   لفترة  الشركة  أعمال  نتائج  أن  الضروري  من  ليس  انه  إلى  باإلضافة  في  ثالثة.  المنتهية    أشهر 

  .  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة التي ستنتهي في  تعطي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال الشركة المتوقعة ٢٠٢١مارس  ٣١
  

رونا ( وس  ي ف ه على الCOVID-19تف     ة) وتأث
ع ل ي وال ر ال وس  اءمع ال ة غ ١٩-COVID(  رونا  ف ة ص ة أزمة رعا ي في ف اد العال )، دخل االق

قة   ان    في   ت  مام ل ي م ال ع الع ة. وق ات م اة ال ارة وال ة ال ي  في األن اب عال اءات اض اء  إج   اح
اٍ  اد لفة اق ة وم ائ ات ال ا . اس ل ى تعل الع ات تق أو ح ان م ال ل ع ال ةارة االل  اد ا في ذل    ع

ة.  ة ال   دولة اإلمارات الع
  
األخ    قام ار   عاإلدارة  وف    اإلع ة  اال ال ائ ن لها تأث ماد على  و س ي  أن  الال ا    ةال   أع وم

ض لل ع ة على  ةال ئ ات ال أث ةوخل إلى أن ال لة  ر أ  ةلا / س   : مق ت
  

ة • ان داد  إم اتاس اه ة ال ة واألرص ي   ، ال
•  ، ف ف ال م ت   ع
فاض  • اليان ا إج أم  اق ي ال م ت أم وثائ   ع  و ، ال
ة لإل • ة ال فاض ال اراتإن ة ل   س ل  . ةلال

  
اء ج تأث  على  ب ، خل اإلدارة إلى أنه ال ي ةعلى ما س انا في تارخ  ةلا  ر الي ال ب   .  ال
  

ار ال   ةقام ال اء اخ ة رة  لإج ة    شه ة ال أم في دولة اإلمارات الع ة ال ل ه ب م ق ل   وتا ه م
اده ي    اع ل اإلدارة، ال ل م قادهم ق ه    ةأن ال   إع اد ه ، ت إع اء على ذل ة. و أة م ل  اصل الع س

ة ال انات ال ق    ال ة في ال اس اءات الالزمة وال ضع، وس اإلج ة ال ا اصل اإلدارة م ارة. س أ االس على أساس م
ق.  ضع غ ال ا ال ة له ا اس لالس   ال

  
   اإلفتراضات والتقديرات  ١-١-٤

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

  األعمال الفعلية من الممكن أن تختلف عن هذه اإلفتراضات. 
  

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

    . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

   
    التغيرات في اإلفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة -٥

ة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  تطبيق السياسات المحاسبية للشركإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في  
، باستثناء تأثير تفشي فيروس ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لسنة المنتهية في  كما في ول  البيانات المالية  كانت هي نفسها المعمول بها في

أدناه.  شركة) على ال١٩-COVIDكورونا ( ،  الحاليالتأثير  حتى تاريخه، من الصعب جًدا قياس نطاق    والذي تم تفصيله 
  ، يمكن إجراء تقييم ذاتي فقط بهذا الخصوص. وحتى اآلن

  
انتشر على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط قد  و  ٢٠٢٠تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد في أوائل عام  

في جميع أنحاء العالم، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة    ١٩-COVIDوء االنتشار السريع لـ  االقتصادي. في ض
، من تاريخهلتدابير التي اتخذتها الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الفيروس. حتى  ااضطرابات كبيرة وعدم اليقين نتيجة  

  . إجراء تقييم ذاتي فقط بهذا الخصوص ، وحتى اآلن، يمكنحاليالالتأثير الصعب جًدا قياس نطاق 
  

    المدينة أقساط التأمين وأرصدة التأمين استرداد  إمكانية 
  نتيجة لالضطرابات التشغيلية.   مخاطر االئتمان للشركات كبيرة فيإلى زيادة  ١٩-COVIDأدى تفشي 

  
المدينة    أقساط التأمين وأرصدة التأميناسترداد  قابلية  تأثيًرا جوهريًا على    أي  دالشركة لم تحدبناًء على تقييم اإلدارة ، فان  

      .٢٠٢١مارس  ٣١للفترة المنتهية في 
    قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

ة عن المالية العالمية. تراقب الشرك  إلى اضطراب كبير في السوق وتقلب األسعار في األسواق   ١٩-COVIDأدى تفشي  
كثب ما إذا كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في 

  السوق في السيناريو الحالي. 
  

تأثيًرا جوهريًا على القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للفترة المنتهية أي  د  حدلم ت  شركة، فان ال ييم اإلدارةبناًء على تق 
  . عكس على المعلومات الملية المرحلية الموجزة بخالف التغير الذي قد ان ٢٠٢١مارس  ٣١في 
  

    قياس القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات
لسوق العقارات وكيف سيتقدم الوضع نتيجة    ٢٠٢١استناًدا إلى تقييم اإلدارة، هناك معلومات محدودة متاحة حول توقعات  

COVID-مارس   ٣١. لم تحدد الشركة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات للفترة المنتهية في  ١٩
  ار للتأكد بأن األسعار المستخدمة من قبل الشركة تمثل القيمة العادلة بشكل دقيق. السوق باستمر الشركة بمراقبةستقوم  .  ٢٠٢١

  
   المطالبات غير المسددة  

على ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبات غير المسددة والتي تضمنت   ١٩-COVIDقامت الشركة بإجراء تقييم لتأثير  
حساسية منتظمة. بتقدير الشركة ال يوجد تأثير مادي على مركز المخاطر وأرصدة المخصصات للمطالبات غير   تحليالت 

المنتهية في   للفترة  الوباء وإعادة  وسوف تستمر في مراقبة احوال مطالباتها والتطور  ٢٠٢١مارس    ٣١المسددة  ات حول 
  النظر في االفتراضات والمنهجيات في الفترات القادمة. 

 
    إستثمارات في ممتلكات -٦

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

دارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات. يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات تعتقد اإل
    ). ٣: المستوى ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  ٣كمستوى 

  
  
  



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

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

  مـارس  ٣١  
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

   ( ق )    (غ م ق   (م
          درهـــــ   درهـــــ  

رجة ات م   ٣٣٦٬٣٩٤٬٦١٠   ٣٣٥٬٩٧٨٬٣٨٣   س
قعة ة ال ان ائ اإلئ   (٧٧٢٬٠٠٠)   (٧٧٢٬٠٠٠)   م ال

       
   ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠   ٣٣٥٬٢٠٦٬٣٨٣  
  

 ) سنوياً وتدفع هذه الفائدة بشكل٪٧٫٥إلى    ٪٤٫٧٥:  ٢٠٢٠(  ٪٧٫٥إلى    ٪٤٫٧٥هذه السندات معدالت فائدة تتراوح بين  تحمل  
      نصف سنوي. تحتفظ الشركة بهذه اإلستثمارات بهدف الحصول على تدفق نقدي تعاقدي خالل عمر السندات. 

  مـارس  ٣١  
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

   ( ق )    (غ م ق   (م
          درهـــــ   درهـــــ  

ة  ة ال   ٢٠١٬٢٠٥٬١١٧   ٢٠١٬٠١٦٬٥١٢   داخل دولة اإلمارات الع
ة  ة ال   ١٣٤٬٤١٧٬٤٩٣   ١٣٤٬١٨٩٬٨٧١   خارج دولة اإلمارات الع

       
   ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠   ٣٣٥٬٢٠٦٬٣٨٣  

   
    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  إستثمارات  ٢ -٧

  مـارس  ٣١  
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم   

  ٥٬١٧٥٬١٨٠   ٥٬٧٨١٬٩٢٥   أوراق مالية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 
ة ٣-٧ ال ارات في األوراق ال ة على اإلس   ال
  

العادلة من خالل بالقيمة  الحركات اإلجمالية في االستثمارات  الشامل األ  بنود   فيما يلي  بالتكلفة   خرىالدخل  واالستثمارات 
  المطفأة: 

ة العادلة م    ال
خل  د ال  خالل ب

امل األخ     ال

  
  

فأة  لفة ال   ال

  
  

الي    اإلج
          درهـــ  درهـــ  درهـــ  

  ٢٤١٬٧٥٨٬٩٤٤  ٢٣٧٬١١٩٬١٢٧  ٤٬٦٣٩٬٨١٧  ٢٠١٩د   ٣١في 
ات     ١٠١٬٠٨١٬٢٢٨  ١٠١٬٠٨١٬٢٢٨  --  م
فاءات   (١٬٨٠٥٬٧٤٥)  (١٬٨٠٥٬٧٤٥)  --  إ

ة العادلة غ في ال   ٥٣٥٬٣٦٣  --  ٥٣٥٬٣٦٣  ال
قعة ة ال ان ارة االئ           (٧٧٢٬٠٠٠)  (٧٧٢٬٠٠٠)  --  م ال

  ٣٤٠٬٧٩٧٬٧٩٠  ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠  ٥٬١٧٥٬١٨٠  ٢٠٢٠د   ٣١في 
فاءات  (٤١٦٬٢٢٧) (٤١٦٬٢٢٧) --  إ

ة العادلة غ في ال          ٦٠٦٬٧٤٥ -- ٦٠٦٬٧٤٥  ال
 ٣٤٠٬٩٨٨٬٣٠٨ ٣٣٥٬٢٠٦٬٣٨٣ ٥٬٧٨١٬٩٢٥  ٢٠٢١مارس   ٣١في  

   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

 
    المخصصات الفنية -مطلوبات عقود التأمين   -٨

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)  
  درهـــــم  درهـــــم  

     اإلجمالي  
     المخصصات الفنية: -  مطلوبات عقود التأمين

 ٩٤٬٣٩٨٬٢٩٨  ٩٩٬٣٤٧٬٣٦٤ إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 ١١٩٬٧٥٨٬٩٣٢  ١٠٣٬١١٢٬٤٣٧  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
 ١٧٬٦٢٢٬٣٢٩  ٢١٬٤٣٥٬٧٣٣  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
 ٥٨١٬١٨٦  ٧٠٧٬٨٧٢  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 ٨٩٠٬٩٨٦  ٤٧١٬٣٩٨  إحتياطي المخاطر السارية   
 ٥٠٩٬٥٥٧٬٣٥٨  ٥٠١٬٨٤١٬٠٢٧  إحتياطي حسابي   

  ٧٤٢٬٨٠٩٬٠٨٩   ٧٢٦٬٩١٥٬٨٣١  إجمالي –مجموع المخصصات الفنية  
     

       موجودات عقود إعادة التأمين 
  ٦٥٬٠٣٥٬٩١٨   ٦٩٬١٢٧٬٤٦٢  إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
  ١١٣٬٩٤٨٬٩٦٥   ٩٥٬٨٢٠٬١٩١  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
  ١٣٬٦٤١٬٥٤٥   ١٧٬١٧٥٬٣٨١  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
  ٦٥٬٠٢٦   ٦٢٬٧٧٤  إحتياطي المخاطر السارية    

  ١٩٢٬٦٩١٬٤٥٤   ١٨٢٬١٨٥٬٨٠٨  مجموع حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية  
    

       صافي 
 ٢٩٬٣٦٢٬٣٨٠  ٣٠٬٢١٩٬٩٠٢ إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 ٥٬٨٠٩٬٩٦٧  ٧٬٢٩٢٬٢٤٦  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
 ٣٬٩٨٠٬٧٨٤  ٤٬٢٦٠٬٣٥٢  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
 ٥٨١٬١٨٦  ٧٠٧٬٨٧٢  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 ٨٢٥٬٩٦٠  ٤٠٨٬٦٢٤  إحتياطي المخاطر السارية   
 ٥٠٩٬٥٥٧٬٣٥٨  ٥٠١٬٨٤١٬٠٢٧  إحتياطي حسابي   
  ٥٥٠٬١١٧٬٦٣٥   ٥٤٤٬٧٣٠٬٠٢٣  
    

  
    تأمين وأرصدة تأمين مدينةأقساط   -٩

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٤٧٬١٠٢٬٠٩٧  ٥٦٬٢٤٤٬٩٠٥   المطلوب من حملة البوالص 
  ٣٬٩٦١٬٠٣٧   ٣٬٣٨٧٬٥٧٠    المطلوب من شركات التأمين وإعادة التأمين 

 ٢٧٬١٣٤٬١٧٤  ٣٠٬٥٩٥٬٦٤٨   الوكالءالمطلوب من الوسطاء أو  
 (٣٬٢٧٢٬٤٥٣)  (٣٬٢٧٢٬٤٥٣)   االئتمانية المتوقعة ئريطرح: مخصص الخسا 

        
   ٧٤٬٩٢٤٬٨٥٥  ٨٦٬٩٥٥٬٦٧٠ 

    



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
  (تتمة)  أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة -٩

  
    داخل اإلمارات العربية المتحدة

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   مدقق) (غير    
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٤٧٬١٠٢٬٠٩٧  ٥٦٬٢٤٤٬٩٠٥   المطلوب من حملة البوالص 
  ١٬٨٤٣٬٧٥١   ١٬٧٩٥٬٠٤٢    المطلوب من شركات التأمين أو إعادة التأمين 

 ٢٧٬١٣٤٬١٧٤  ٣٠٬٥٩٥٬٦٤٨   المطلوب من الوسطاء أو الوكالء
 (٣٬٢٧٢٬٤٥٣)  (٣٬٢٧٢٬٤٥٣)   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة يطرح :

        
   ٧٢٬٨٠٧٬٥٦٩  ٨٥٬٣٦٣٬١٤٢ 

  
    خارج اإلمارات العربية المتحدة

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٢٬١١٧٬٢٨٦  ١٬٥٩٢٬٥٢٨   التأمين المطلوب من شركات التأمين وإعادة  
   

  ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة -١٠

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٣٥٨٬٤٩٩  ١٧٦٬٤٩٥   مستحقات من الموظفين 
 ١٦١٬٨٧٠  ١٦٦٬٢٤٩    ودائع قابلة لالسترداد 

 ١٬٦٣٨٬٤٤٩  ٣٬٩٢٣٬٠٨٥    دفعات مقدمة 
  ٢٠٬٩٠٧٬٤٥٧   ٢٦٬٣١٩٬٤٤٤    أخرى 

 (١٬٤٧٩٬٤١٢)  (١٬٤٧٩٬٤١٢)    إنخفاض القيمةيطرح : مخصص 
        
   ٢١٬٥٨٦٬٨٦٣  ٢٩٬١٠٥٬٨٦١ 

  
  

    ودائع إلزامية  -١١  
درهم) لدى    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١درهم (  ١٠٬٢٢٨٬١٢٥تم إيداع ودائع بمبلغ  ،  ٢٠٢١مارس    ٣١كما في  

بشأن إنشاء هيئة   ٢٠٠٧) لسنة  ٦رقم (من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة    ٤٢أحد البنوك وفقاً للمادة رقم  
. إن هذه الودائع مرهونة ألحد البنوك مقابل ضمانات مصدرة من قبله لصالح هيئة التأمين بنفس المبلغ.  التامين وتنظيم أعماله

ديسمبر    ٣١سنوياً (  ٪ ٣٫٥إلى    ٪٣ يمكن سحب هذه الودائع اال بموافقة مسبقة من هيئة التأمين وتحمل فائدة بنسبة ما بين  ال
  سنوياً).  ٪٣٫٥إلى  ٪٣: ٢٠٢٠

 
   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    ودائع    -١٢
  مـارس  ٣١  

 ٢٠٢١  
ـ  ٣١   د

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   
  درهـــــم  درهـــــم   
       

  ٤٣٢٬٨٧٧٬١٥٠   ٤٢٥٬٨٧٧٬١٥٠   قصيرة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودائع  
          ٢٬٤٨٣٬٥٤٨   ٤٬٥٩٧٬٨٧٤   فوائد مستحقة

          ٤٣٥٬٣٦٠٬٦٩٨   ٤٣٠٬٤٧٥٬٠٢٤   مجموع أ (الجزء المتداول)
  ٦١٬٦٠٠٬٠٠٠   ٦١٬٦٠٠٬٠٠٠   ودائع طويلة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  ٢٬٢٧٤٬٩٨٣   ٢٬٨١١٬٠٩١   فوائد مستحقة
  ٦٣٬٨٧٤٬٩٨٣   ٦٤٬٤١١٬٠٩١   مجموع ب (الجزء غير المتداول)

          (٧٦٤٬٣٤٧)   (٧٦٤٬٣٤٧)   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (ج)
  ٤٩٨٬٤٧١٬٣٣٤   ٤٩٤٬١٢١٬٧٦٨   إجمالي (أ + ب+ج)

  
 ٪٠٫٩٣:  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(  ٪٥٫٢٥إلى    ٪ ٠٫٨٠  تتراوح بين  ثابتة لدى البنوك وتحمل فائدة سنويةتتمثل الودائع في ودائع  

  ).  ٪٥٫٢٥إلى 
  

  النقد وما يعادله -١٣
  مـارس  ٣١  

 ٢٠٢١  
ـ  ٣١   د

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   
         درهـــــم  درهـــــم   

  ٨٤٤٬٨٩٤  ٩١٬٠٠٠   نقد في الصندوق  
 ٤٧٬٨٦٩٬٦٦٧  ٤٦٬٩٦٨٬٩٦٤   جارية لدى البنوكحسابات  

        (٢٢٬٦٣٢)  (٢٢٬٦٣٢)   االئتمانية المتوقعة  ئرمخصص الخسا
   ٤٨٬٦٩١٬٩٢٩  ٤٧٬٠٣٧٬٣٣٢ 

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

  
  رأس المال -١٤

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   

  درهـــــم  درهـــــم    
        

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

 
 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

   
 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

 
   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    أرصدة دائنة   -١٥

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

 ١١٬٩٢٢٬٧١٥  ١٤٬٢٣٢٬٥٨٦   ذمم دائنة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ٥١٬٨٤٤٬٩٩١  ٥٩٬٧٨٣٬١٩٣   ذمم دائنة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ١٩٬٤٥٨٬٧٥٧  ٢٩٬٠٢٣٬٥٤٢   )١-١٥ذمم دائنة أخرى (إيضاح  
        
   ٨٣٬٢٢٦٬٤٦٣  ١٠٣٬٠٣٩٬٣٢١ 

     

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
  درهـــــم  درهـــــم    

               داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ٣٬٨٤٦٬٤٣٨  ٣٬٩١٢٬١٤٨   شركات التأمين  

 ٨٬٠٧٦٬٢٧٧  ١٠٬٣٢٠٬٤٣٨   وسطاء تأمين
 ١٩٬٤٥٨٬٧٥٧  ٢٩٬٠٢٣٬٥٤٢   )١-١٥(إيضاح  ذمم دائنة أخرى  

        
   ٣١٬٣٨١٬٤٧٢  ٤٣٬٢٥٦٬١٢٨ 

     

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

               خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ١٠٨٬٤٧٢  ١٬٠٦٥٬٩٢٢   شركات التأمين

 ٥١٬٧٣٦٬٥١٩  ٥٨٬٧١٧٬٢٧١   شركات إعادة التأمين
        
   ٥١٬٨٤٤٬٩٩١  ٥٩٬٧٨٣٬١٩٣ 

    
  ذمم دائنة أخرى ١-١٥

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٤٬٢٠٦٬٤١٠  ٤٬٢٠٦٬٦٤٨   مخصص منافع الموظفين
 ً  ٧١١٬٨٧٥  ٨٬١٥٦٬٧٧١   إيجارات مقبوضة مقدما
 ٨٥٦٬٠٢١  ١٬٥٢٤٬٥٩٨   مستحقات ومخصصات

 ١٣٬٦٨٤٬٤٥١  ١٥٬١٣٥٬٥٢٥   أرصدة دائنة أخرى
        
   ١٩٬٤٥٨٬٧٥٧  ٢٩٬٠٢٣٬٥٤٢ 

 
   



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

    
  مطلوبات التأمين -١٦

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٢٣٬٨٣٧٬٢٨٢  ١٧٬٦٧٥٬٩٧٢   ذمم مستحقة الدفع
 ١٢٬١٣٨٬٥٤٣  ٨٬٢٠٤٬٧٧٣   مكافآت وتنازالت مستحقة

 ٢٬٢٨٠٬٠٣٣  ٧٧٤٬٣٢٢   مطالبات غير مدفوعة
 ٣٦٬١٨١٬١٣٣  ٣٦٬٧٨٥٬٩٦٣   ذمم تأمين دائنة أخرى

      
   ٧٤٬٤٣٦٬٩٩١   ٦٣٬٤٤١٬٠٣٠  
  

ح األساسي -١٧ ف ال اح  وال ه ال   لل
الثة أشه       ة ال ة في ف ه  مارس  ٣١ال
    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
     ( ق ) غ (   (غ م ق             م

ح لل ة ال )  ف   ١٠٬٢٥٩٬٩٣٦    ١٠٬٤٧٦٬٨٠٢    (دره
د األسه                         ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ع

ح األساسي ف  ال )  وال اح (دره ه ال   ١٠٫٢٦    ١٠٫٤٨    لل
  

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

  تؤثر على الربح األساسي للسهم.
  

    معامالت مع أطراف ذات عالقة  -١٨
اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة، الشركات   –  ٢٤تتضمن األطراف ذات عالقة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

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

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

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم    

 ١٬٢٥٣٬١٧١  ١٬٢٧٥٬٦٦٣   المطلوب من أطرف ذات عالقة
    



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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة)  مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٨

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

ة في    ه الثة أشه ال ة ال   مارس  ٣١ف
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
   ( ق )    (غ م ق   (غ م
         درهـــــ   درهـــــ  

ا تأم  ١٬٤٦٨٬٠٦٠  ١٬٠٠٢٬٠٩٥   أق
عة ف ات م ال  ٣٥٤٬٢٧٩  ٧٬٠٠٠   م

افأة  افع  اإلدارة  م ة ال ل اإلدارة م ا وم  ٤٧٥٬٨٥٢  ٥٣٠٬٨٨٦   العل
  

  تتم تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة وفقاً ألسعار متفق عليها مع اإلدارة. 
    

    المحتملةالمطلوبات  -١٩

  
  مـارس  ٣١
 ٢٠٢١  

ـ  ٣١   د
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)    

  درهـــــم  درهـــــم   
        

  ١٠٬٨٥٣٬٣٣٠   ١٠٬٨٥٣٬٣٣٠   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   -٢٠
تحديد القيم العادلة للموجودات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية يتم  

    . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 على أساس  ٣إلى    ١ثة مستويات من  األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً للقياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثال  إن

      القيمة العادلة.  مدخالت قياس
: األول  للموجودات    المستوى  النشطة  األسواق  في  المعدلة)  (غير  المدرجة  األسعار  من  المستقاة  العادلة  القيمة  قياسات 

    والمطلوبات المتطابقة . 
قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى األول   المستوى الثاني : 

      والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة (كاألسعار مثًال) أو بطريقة غير مباشرة (المستقاة من األسعار) .
مستقاه من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات والتي  المستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة ال

  ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة (المدخالت غير المالحظة) .
   



أم ش. م. ع.   ٢٥        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) ٢٠٢١مارس   ٣١لف   (ت

 

  

  
    (تتمة)األدوات المالية   -٢٠

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

  مارس  ٣١ 

٢٠٢١  

 (غير مدقق) 

  ديسمبــر  ٣١

٢٠٢٠  

 (مدقق)

  

التسلسل الهرمي للقيمة  

 العادلة 

  

أساليب التقييم والمدخالت  

 الرئيسية 

      درهــــم   درهــــم  
     

  بالقيمة العادلة من  – أوراق مالية مدرجة 

 خالل بنود الدخل الشامل األخرى   

 

٥٬٧٨١٬٩٢٥ 

 

٥٬١٧٥٬١٨٠ 

  

 المستوى األول 

أسعار العرض في  

 األسواق النشطة. 
  

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

 
    نتائج موسمية -٢١

الربح أو الخسارة الموجز  إيرادات  لم يتم تسجيل أية   المنتهية في  موسمية في بيان   ٢٠٢١مارس    ٣١لفترة الثالثة أشهر 
   .٢٠٢٠و
    

      توزيعات أرباح -٢٢
 ٣٠على توزيع أرباح نقدية بقيمة    ٢٠٢١إبريل    ١٢المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  وافق  

توزيعات   إدراج ال يتم      ). مليون درهم   ٣٠:  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠مليون درهم عن سنة    ٣٠درهم للسهم الواحد وبقيمة اجمالية تبلغ  
ك حيث    مطلوباتاألرباح  المختصرة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  عقد  في  العمومية  اجتماع  تم  بعدالجمعية    السنوي 

  .٢٠٢١مارس  ٣١
  

    الموجزة  المرحلية  المالية  إعتماد المعلومات -٢٣
  .٢٠٢١مايو    ٩  والموافقة على إصدارها بتاريخ  من قبل أعضاء مجلس اإلدارة   الموجزةالمرحلية  المالية  لمعلومات  تم إعتماد ا
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