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 المالية الموجزة المرحلية الموحدة   البياناتتقرير مراجعة 

 إلى أعضاء مجلس إدارة 
 العين األهلية للتأمين ش.م.ع.شركة 

 
 

 مقدمـة

  )معاً "المجموعة"(ش.م.ع. )"الشررركة"(و و شررركتها التابعة   العين األهلية للتأمينالموحد لشررركة    المرحلي بيان المركز المالي الموجزقمنا بمراجعة  
و وبيان المنتهية في ذلك التاريخأشرهر    التسرعة  ولفترة الثالثة أشرهر   المرحلي الموحدالموجز  وكٍل من بيان الدخل الشرامل   2022 سربتمبر 30في  كما 

المنتهية في ذلك التاريخ أشررهر    التسررعةلفترة المرحلي الموحد  الموجز  المرحلي الموحد وبيان التدفقات النقدية  الموجز  التغيرات في حقوق المسرراهمين  
المالية الموجزة المرحلية الموحدة وعرضررها وفقاً للمعيار المحاسرربي الدولي رقم  البياناتواإليضرراحات التفسرريرية. إن اإلدارة مسررنولة عن إعداد هذ  

المالية الموجزة    البياناتتنتاج حول هذ   . إن مسرررنوليتنا هي إبداس اسررروالصرررادر عن مجلس معايير المحاسررربة الدولية "التقارير المالية المرحلية" 34
 استناداً إلى مراجعتنا.غير المدققة المرحلية الموحدة 

 
 نطاق المراجعـة

مراجعة البيانات المالية الموجزة المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسررابات  و "2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم  
المالية المرحلية القيام بإجراس اإلسرتفسراراتو بشركل رييسري من األشرخاس المسرنولين عن األمور المالية  البيانات. تتضرمن مراجعة  المسرتقل للمنشرأة"

ير الدولية  والمحاسرررربيةو وإتباع إجراسات تحليلية وإجراسات مراجعة أخرن. إن نااق المراجعة أقرررررررررل جوهريا من نااق القيام بالتدقيق وفقاً للمعاي 
 .رأي تدقيق بشأنها للتدقيقو وبالتاليو فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذاو فإننا ال نبدي

 
 االستنتـاج

المرفقة لم يتم اعدادها من جميع النواحي   المرحلية الموحدةالموجزة  المالية   البياناتاسرتناداً إلى مراجعتناو لم يصرل إلى علمنا أي شيس يجعلنا نعتقد أن 
 .""التقارير المالية المرحلية"و  34الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 تشكل جزساً ال يتجزأ من البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. 20  – 1إن اإليضاحات المرفقة من 

 الثالثة أشهر المنتهية في    
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في   التسعة
 سبتمبر  30 

 2022 إيضاحات  
 درهم ألف 

2021 
 ألف درهم

2022 
 ألف درهم 

2021 
 ألف درهم

      
      

 948,308  765,786    238,610  175,670     إجمالي األقساا المكتتبة
حصة معيدي التأمين في إجمالي األقساا  

 المكتتبة 
 

 (144,569) (204,850)  (628,633) (802,721) 

      
 145,587  137,153    33,760  31,101       صافي األقساط المكتتبة 

 1,802 (12,401)    16,446  11,521       في أقساا غير مكتسبة   التغير صافي

      
 147,389 124,752    50,206 42,622       صافي أقساط التأمين المكتسبة 

      
 101,559  108,477    30,655  25,536     العموالت المكتسبة 

 (73,390) (83,990)    (21,802) (23,654)   عموالت متكبدة 

      
 175,558 149,239    59,059 44,504     إجمالي إيرادات االكتتاب 

      
 (583,336) (506,748)  (235,506) (152,169)   إجمالي الماالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين في الماالبات  
 المدفوعة 

 
  124,363  211,594    419,888  501,262 

      
 (82,074) (86,860)    (23,912) (27,806)  المدفوعة صافي المطالبات 

      
 (60,994) (78,713)    39,118  61,279      التغير في إلتزامات عقود التأمين 

 80,665  82,190      )23,483( (65,356)    التغير في أصول عقود معيدي التأمين

      
 (62,403) ( 83,383)     (8,277) ( 31,883)     صافي المطالبات المتكبدة 

      
 3,755  2,572       798  797       ايرادات اإلكتتاب األخرن 

 (7,702) (7,216)     (2,238) (1,775)   مصروفات اإلكتتاب األخرن 

      
 109,208 61,212      49,342 11,643  صافي إيرادات اإلكتتاب 

      

 3,372  4,177     14 بالصافي  - إيرادات من استثمارات
    

17,532 15,388 
 786  1,203     189  125        5 بالصافي -إيرادات من إستثمار عقاري  

 4,577  13,532    )1,736(  1,609      إيرادات أخرن 

      
 129,959 93,479    51,167 17,554     إجمالي الدخل 

      
 (64,263) ( 60,588) (21,496) ( 17,038)  مصروفات عمومية وإدارية 

      
 65,696 32,891 29,671 516  ربح الفترة 

      
 4.38 2.19 1.98 0.03 16 )درهم(  العائد األساسي والمخفض للسهم 
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  30الثالثة أشهر المنتهية في    
 سبتمبر 

  30أشهر المنتهية في    التسعة 
 سبتمبر 

  2022 
 ألف درهم 

 2021 
 ألف درهم

 2022 
 ألف درهم 

 2021 
 ألف درهم

         
 65,696  32,891  29,671  516  ربح الفترة 

         
         

         الدخل الشامل اآلخر: 
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى  

 الربح أو الخسارة: 
        

         
التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق 

ملكية مدرجة بالقيمة العادلة خالل الدخل  
 49,376  7,389  15,430   5,789    الشامل اآلخر 

         
البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى  

         الربح أو الخسارة: 

         

التغير في القيمة العادلة ألدوات دين مدرجة 
 بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر

 

 (3,096)  (689)   (13,528)  (1,337) 

         
الشامل األخر   )الخسارة( / الدخل مجموع  

 للفترة 
 

2,693  14,741  (6,139 )  48,039 
         

         
 113,735  26,752     44,412  3,209     الشامل للفترة  الدخل مجموع  
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 رأس المال   
إحتياطي  
 إحتياطي فني  إحتياطي عام  قانوني  

إحتياطى معيدي  
 التأمين 

إعادة   إحتياطي 
 أرباح مرحلة تقييم اإلستثمارات 

 مجموع  
 حقوق الملكية

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

         

  1,170,490   218,500      113,939      4,968         8,083        600,000 75,000  150,000     )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 

 65,696 65,696 - - - - - - ربح الفترة  
 48,039 - 48,039 - - - - - الدخل الشامل للفترة 

 (37,500)    (37,500)    - - - - -  توزيعات أرباح مدفوعات 
 - (4,014) - 4,014 - - - - المحول إلى إحتيااى معيدي التأمين

 1,246,725 242,682 161,978 8,982  8,083        600,000 75,000  150,000 )غير مدقق(   2021 سبتمبر 30الرصيد في 

         
  1,300,948   259,032     198,643     10,190     8,083    600,000   75,000   150,000   )مدقق( 2022يناير  1الرصيد في  

 32,891    32,891    - - - - - - ربح الفترة  

 ( 6,139)    -            ( 6,139) - - - - - الشامله للفترة  الخسارة 

 ( 45,000)    ( 45,000)    - - - - - - مدفوعات توزيعات أرباح 

    -             ( 3,143) - 3,143    - - - - المحول إلى إحتياطى معيدي التأمين

 1,282,700    243,780    192,504 13,333 8,083 600,000 75,000 150,000 )غير مدقق(  2022  سبتمبر 30الرصيد في  
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 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
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 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة إيضاحات  

  2022 2021 
 ألف درهم   ألف درهم    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 65,696  32,891          ربح الفترة  
    تعديالت لـ: 

 12,454  10,036          إستهالك ممتلكات ومعدات 
 270  247               إافاس أصول غير ملموسة 

التغير في القيمة العادلة ألصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
  الربح والخسارة 

              -    
60 

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مكسب من بيع 
  الخسارة 

              -    
(15) 

 (15,458) (17,722)        14 ايرادات فوايد وتوزيعات  
 1,344  4,556            مخصس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 64,351    30,008  ربح الفترة قبل التغير في رأس المال العامل: 
    

    :رأس المال العامل التغييرات في
 (127,344)  15,193           التغير في أصول عقود معيدي التأمين 

 105,871 (6,269)          التغير في إلتزامات عقود التأمين 
 (24,912)  25,046          التغير في ذمم تأمين مدينة  

ً التغير في ذمم   (801)  20,476          مدينة أخرن ومصروفات مدفوعة مقدما
 58,505 (87,531)         التغير في ذمم تأمين داينة وأخرن 

 936  7,197            التغير في إيداعات معيدي تأمين محتجزة
 (1,877) (4,551)          مستحقات وإيرادات منجلة  التغير في 

 74,729 (431)             األنشطة التشغيلية  الناتجة من/ )المستخدمة في(النقدية 
    

 (825) (33,689)         مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 73,904 (34,120)         األنشطة التشغيلية  الناتجة من / صافي النقدية )المستخدمة في(

    
    األنشطة االستثمارية 

 (121) (728)             دفعات لشراس ممتلكات ومعدات  
 - (101)             دفعات لشراس أصول غير ملموسة 

 (62,099) (24,077)        7 شراس أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخل  متحصالت من بيع أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 7 الشامل اآلخر 
          7,422  - 

العادلة من خالل الربح   بالقيمة  متحصالت من بيع أصول مالية مدرجة 
  والخسارة 

              -    400 

 32,134  40,919          ودايع ألجل بتواريخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر متحصالت من
 15,458  17,722         14 ايرادات فوايد وتوزيعات مستلمة  

 (14,228)  41,157           األنشطة اإلستثمارية    )المستخدمة في(/من  ةالناتج يةصافي النقد

    
    األنشطة التمويلية 

 (37,500) (45,000)   توزيعات أرباح مدفوعة 

 (37,500) (45,000)   التمويلية صافي النقدية المستخدمه في األنشطة  

    
 22,176 (37,963)         النقدية و ما في حكمها  في الزيادة/ النقص( (صافي 

    
 145,125  152,258    النقدية و ما في حكمها في بداية الفترة  

    

 167,301 114,295         النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة 
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 والشكل القانوني األنشطة 1

أبوظبي كشركة ذات مسنولية   الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في  للتأمين ش.م.ع. )"  األهلية  العين  شركة 
  2الشركة مسجلة كشركة مساهمة عامة بموجب القانون االتحادي رقم  . إن  1975لسنة    18محدودة بموجب القانون رقم  

  2007لسنة    6)بصيغته المعدلة(. تخضع الشركة للوايح القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    2015لسنة  
اإلم لمصرف  التابع  التأمين  في سجل شركات  عملياتها ومسجله  وتنظيم  التأمين  هيية  إنشاس  المتحدة بشأن  العربية  ارات 

 . 3"(  )سابقًا و هيية التأمين اإلماراتية(  تحت رقم التسجيل CBUAEالمركزي)" 

)بصيغته   2015( لسنة  2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )  2020( لسنة  26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
و إال أن بعض 2021يناير    2لتعديالت حيز التنفيذ في  ودخلت ا  2020سبتمبر    27المعدلة(و بشأن الشركات التجارية في  

المواد المعدلة تشير إلى لوايح تنفيذية أخرن سيتم إصدارها. إن الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وستابق متالباتها  
 في موعد أقصا  سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة    2020لسنة    (24صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
  2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ في    2020سبتمبر    27بشأن إنشاس هيية التأمين وتنظيم عملياتها في    2007( لسنة  6رقم )
ة مصرف اإلمارات العربية المتحدة  و أصبح قااع التأمين تحت إشراف وسلا  2021يناير    2. اعتباًرا من  2021يناير  

 المركزي.

 20)"قانون الشركات الجديد"( بتاريخ     بشأن الشركات التجارية  2021 ( لسنة  32صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
  2015( لسنة  2القانون االتحادي رقم ), و سيستبدل  2022يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ    2021سبتمبر  

 قانون الشركات الجديد. شهراً من تاريخ التنفيذ لإللتزام إلحكام    12بشأن الشركات التجارية. لدي اإلدارة  )بصيغته المعدلة(  

المسجل هو س.ب.   المتحدة وعنوان مكتبها  العربية  اإلمارات  في  أعمالها  الشركة  اإلمارات 3077تمارس  أبوظبيو  و 
 العربية المتحدة. إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

اإلمارات العربية المتحدة ووفقاً للقانون   يتمثل النشاا األساسي للشركة في االكتتاب بجميع أنواع التأمين تبعاً ألحكام دولة
 بشأن تأسيس هيية التأمين وعمليات التأمين. 2007( لسنة 6االتحادي رقم )

تشتمل البيانات المالية الموحدة من الشركة وشركتها التابعةو البندر لالستثمارو المملوكة من قبل العين األهلية للتأمينو وهي  
 ( )يشار إليها معاً بر "المجموعة"(. %100ذ.م.م. )مملوكة بنسبة شركة الشخس الواحد  

 
 أسس اإلعداد  2

 التوافق بيان 

 . " التقارير المالية المرحلية"  34الدولي رقم  يمعيار المحاسبلوفقا لالموحدة  الموجزة المرحليةالمالية  البياناتتم إعداد 

 

المالية   القوايمواإلفصرررراحات الضرررررورية إلعداد    المعلوماتالموحدة كافة    الموجزة المرحليةالمالية    البياناتال تتضررررمن 
للمجموعة كما   القوايمالسرررررنوية الكراملرة بموجب المعرايير الدوليرة للتقرارير المراليرة ويجرب قراستها جنباً إلى جنب مع البيانات 

ال تشرير بالضررورة   2022  سربتمبر 30المنتهية في  أشرهر  التسرعة. باإلضرافة لذلكو فإن نتايج فترة 2021ديسرمبر    31في  
 .2022ديسمبر  31إلى النتايج المتوقعة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 

 
المرحليةالمالية    البياناتتم إعداد هذ    المالية بالقيمة    الموجزة  التاريخيةو في ما عدا األصول  التكلفة  لمبدأ  الموحدة وفقاً 

 لشامل اآلخر و اإلستثمارات العقارية. العادلة من خالل الدخل ا
 

الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"درهم"( وهو العملة الوظيفية وعملة    الموجزة المرحليةالمالية    البياناتتم عرض  
 تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( ما لم يذكر خالف ذلك.  المجموعة.لكل من الشركة وعرض ال
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 اإلعداد )تابع(أسس  2
  

 استخدام التقديرات واألحكام 
 

أن تقوم اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وافتراضات تنثر على  البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة يتالب إعداد هذ   
واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتايج الفعلية عن    اإللتزاماتو  لألصولتابيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة  

 هذ  التقديرات.
 
األحكرام الهرامرة التي اتخرذتهرا في تابيق  تبراع  إاإلدارة   قرد تالرب منالموحردة  الموجزة المرحليرةالمراليرة   البيرانراتإعرداد هرذ   إن

التي تم تابيقها على البيانات    نفسررها اليقينالسررياسررات المحاسرربية للشررركة والمجموعة والمصررادر الرييسررية للتقدير وعدم  
 .2022يناير  1باستثناس المعايير الجديدة المابقة اعتباًرا من  2021ديسمبر  31في المنتهية  للسنة  المالية الموحدة

 
عدم اليقين التي تم اإلفصراح عنها في البيانات المالية  و لتقديرات لومع ذلك و قامت المجموعة بمراجعة المصرادر الرييسرية  

. تعتقد اإلدارة أن جميع مصررادر التقديرات غير المنكدة Covid-19السررنوية الموحدة المدققة األخيرة على خلفية جايحة  
اإلدارة مراقبة   تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصررراح عنها في البيانات المالية السرررنوية الموحدة المدققة األخيرة. سرررتواصرررل

 الوضع وأي تغييرات مالوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية.

 (  19 –)كوفيد تأثير  

النتشار   االجتماعية   Covid-19استجابة  األنشاة  على  تنثر  التي  و  الناتجة  واالضارابات  المجموعة  تعمل  حيث 
واالقتصادية في تلك األسواق و قامت إدارة المجموعة بتقييم آثار  بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراسات  

ها وعماليها والمجتمع باإلضافة إلى  الوقايية و بما في ذلك وضع خاة اوارئ لألعمال و لضمان صحة وسالمة موظفي
ضمان استمرارية خدماتها في جميع أنحاس السوق. ال تزال العمليات التجارية للمجموعة حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير.  

أن جايحة كوفيد   المجموعة  إدارة  تعتقد  و  العوامل  آثار جوهرية على    19-بناًس على هذ   أي  له  المالية    البياناتلم يكن 
 . 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةمرحلية االموجز  الموحدة كما في ولفترة ال
 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 
 (IFRSطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ت

 2022المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية والفعالة في 
 

قامت المجموعة في الفترة الحالية بتابيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل  
يناير    1مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي أصبحت فعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  

أي تأثير جوهري على المبالغ   لهير الدولية للتقارير المالية لم يكن  . إن تابيق هذ  التعديالت على المعاي 2022
 نثر على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة.يالحالية ولكن قد   السابقة و المدرجة للفترات

 

 (16المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •

 (37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -  المحملة بالخسايرالعقود   •

 مراجع اإلاار المفاهيمي - 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   •
 

  إصدارتأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة وبالتالي لم يتم  يالتليس لهذ  التعد
 إفصاحات. 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تابع(   3
 
 )تابع( ( IFRSطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ت
 

 لم تصبح سارية المفعول بعد  هاالمعايير والتفسيرات الصادرة ولكنعلى تعديل 
 

لم يتم تابيقها مبكًرا  التي تشمل المعايير الجديدة والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة غير سارية المفعول بعد ووهي 
 من قبل المجموعة: 

 

 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

تعديالت علي المعيار الدولي إلعداد  )   " و "عقود التأمين  17مالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير ال •
 ( 4 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمو 17التقارير المالية رقم 

 مراجع اإلاار المفاهيمي  - 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد  )  2020  –  2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   •
   9 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 1التقارير المالية رقم 

 ( 41و المعيار المحاسبي الدولي رقم   16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 ( 1على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  لتزاماتاالتصنيف  •

 الضرايب المنجلة المتعلقة باألصول و اإللتزامات من المعاملة الواحدة  •

للمعايير الدولية إلعداد    2تقرير الممارسة  و  1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •
 التقارير المالية(

 (8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 

تقوم  وتصبح فيها فعالة بشكل إلزامي.سبداية الفترة التي  تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد هذ  التعديالت في البيانات المالية في
 اإلدارة حاليًا بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعال . 

 
 إدارة المخاطر المالية 

 
تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاار المالية للمجموعة مع تلك المبينة في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة  

 . 2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

و ليس لدن المجموعة   2018يوليو  7بتاريخ  411/2018كما هو مالوب بموجب تعميم هيية األوراق المالية والسلع رقم 
 تثمارات أو تعرضات مع مجموعة أبراج.أي اس

 
تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالعقارات االستثمارية واالستثمارات في األوراق المالية والممتلكات والمعدات  

  12والسلع المنرخ  كما هو مالوب بموجب إخاار هيية األوراق المالية   الموجزة المرحلية الموحدةالمالية    البياناتفي هذ   
 . 2008أكتوبر 

 
 ممتلكات ومعدات  4
 

 مليون درهم(. 301: 2021ديسمبر  31مليون درهم ) 301تشمل الممتلكات والمعدات قاعة أرض بقيمة مدرجة تبلغ 
 
 استثمارات عقارية 5
 

  2021ديسمبر   31تم الوصول إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة على أساس التقييم للسنة المنتهية في 
الذي قامت به شركة شركة نجمات المرجان لخدمات التقييم العقاري و وهم مقيمون مستقلونو ليست لهم صلة بالمجموعة.  
إن السادة/ شركة نجمات المرجان لخدمات التقييم العقاري هم أعضاس في المعهد الملكي للمساحينو ولديهم منهالت مناسبة  

 مماثلة. وخبرات حديثة في تقييم العقارات في مواقع
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 )تابع( استثمارات عقارية 5
 

تعتقد اإلدارة بأن صررافي تأثير أي تغييرات محتملة في اإلفتراضررات األسرراسررية المسررتخدمة في هذا التقييم غير هامة ووفقاً 
 . تعتبر اإلدارة بأن2021ديسررمبر   31بالمقارنة مع   2022  سرربتمبر  30لذلك ال يوجد أي تغيير في القيمة العادلة كما في 

 القيمة العادلة لم تتغير بشكل هام خالل الفترة.
 

عتبر أعلى وأفضرل إسرتخدام للعقار هو إسرتخدامه الحالي. ال تسرتند المدخالت المسرتخدمة يعند تقدير القيمة العادلة للعقارات 
 . 3لمستون في التقييم على بيانات السوق القابلة للمالحظة وبالتالي اعتبرت أساليب التقييم على انها تقييمات ا

 
 إن جميع االستثمارات العقارية تقع داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
إن إيرادات إيجار العقارات المحققة من قبل المجموعة من اإلسرررررتثمارات العقاريةو جزس منها منجر بموجب عقود إيجار 

 يلي: تشغيلية ومصروفات تشغيلية مباشرة ناتجة عن االستثمارات العقارية هي كما
 

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة  

  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  

     
 1,505   2,004   إيرادات إيجار  

 (719)  (801)    مصروفات التشغيل المباشرة

     

  1,203  786 

     
 
 وديعة قانونية 6
 

والذي يغاي شررررركات ووكاالت  2007( لسررررنة  6القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )وفقاً لمتالبات  
درهم( والتي ال   10,000,000:  2021درهم )  10,000,000التأمينو يجب على الشركة اإلحتفاظ بوديعة قانونية بقيمة 

 .المركزيمصرف اإلمارات العربية المتحدة يمكن إستخدامها بدون إذن مسبق من 
 
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  7
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق(   )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  

     
  301,245    309,593   أسهم في أوراق مالية إماراتية مدرجة  
  147,934    150,102   أسهم في سندات دين إماراتية مدرجة 

  2,579        2,579      أسهم في أوراق مالية غير إماراتية غير مدرجة  
     

     
 451,758  462,274  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة 
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 )تابع(  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 7
 

 هي كما يلي:األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إن حركة اإلستثمارات في 
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق(   )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  
     

  301,243   451,758    القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
  65,811     24,077     مشتريات 
 -  ( 7,422)      استبعادات 

     التغير في القيمة العادلة أدرجت في الدخل الشامل اآلخر: 
  86,765      7,389      أدوات حقوق الملكية

 (2,061)      (13,528)   أدوات الدين                                                                                                           
     

     
  451,758   462,274  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة

     

 
 ذمم تأمين مدينة  8
 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

 )مدقق(   )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  

     

  103,337    77,351     مستحق من الوسااس/ الوكالس 

  63,030      78,139     مستحق من حاملي وثايق التأمين 

  369          4,053      ذات عالقة  أارافمستحق من 

  73,369      55,516     شركات التأمين وإعادة التأمينمستحق من 

     

     

  215,059   240,105  

 (22,000)    ( 22,000)    الخساير اإليتمانية المتوقعة

     

     

  193,059   218,105  
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 التأمين  معيديعقود  أصولالتأمين و  عقود إلتزامات 9

 )مدقق(  2021 ديسمبر 31  )غير مدقق(  2022 سبتمبر  30 

 

إجمالي اإلحتياطيات  
 الفنية 

حصة معيدي التأمين  
من االحتياطيات  

  صافي  الفنية 
إجمالي اإلحتياايات  

 الفنية

حصة معيدي التأمين 
من االحتياايات  

 صافي  الفنية
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

     تأمين الممتلكات واإللتزامات  
 

  
 

  36,924    377,845 414,769   37,686    473,837     511,523     ماالبات متكبدة غير مسددة 
  48,764    205,197 253,961   43,385    191,460     234,845    ماالبات متكبدة لم يُبلغ عنها 

  8,067        -            8,067   7,467        -             7,467        مصروفات تسوية الخساير غير الموزعة 
  69,882    493,829 563,711   82,288    396,222     478,510    أقساا التأمين غير المكتسبة 

   4,197        -            4,197   5,814        -             5,814        مخصس المخاار غير المنتهية 
 1,238,159   1,061,519   176,640    1,244,705   1,076,871   167,834  

        تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال  

  27      143 170   18       88       106     ماالبات متكبدة غير مسددة 
  82      791 873   72       781      853     ماالبات متكبدة لم يُبلغ عنها 

  11         -      11   10         -       10      مصروفات تسوية الخساير غير الموزعة 
  107    451 558   102     675     777     أقساا التأمين غير المكتسبة 

  817       -      817   960       -       960     المخاار غير المنتهية مخصس 

  2,706   1,544   1,162    2,429   1,385   1,044  

        الموحدة 

  36,951     377,988     414,939      37,704    473,925     511,629     ماالبات متكبدة غير مسددة 
  48,846     205,988     254,834      43,457    192,241      235,698    يُبلغ عنها ماالبات متكبدة لم 

  8,078        -             8,078          7,477        -             7,477        مصروفات تسوية الخساير غير الموزعة 
  69,989     494,280     564,269      82,390    396,897     479,287    أقساا التأمين غير المكتسبة 

  5,014        -             5,014          6,774        -             6,774        مخصس المخاار غير المنتهية 

  1,240,865   1,063,063   177,802    1,247,134   1,078,256   168,878  
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 ودائع ألجل       10

 
درهم( و   مليون 159: 2021ديسمبر  31) 2022 سبتمبر 30درهم كما في  مليون 118الودايع الثابتة لدن البنوك تبلغ 

 واحدة.%( مع استحقاق لمدة سنة 1.59 :2021ديسمبر  31% سنويًا )2.85فايدة بمعدل تحمل متوسا 
 

 في حكمها النقدية وما      11
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

 )مدقق(   )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  
     

 151,979  114,221  نقدية لدن البنوك
 279  74  النقدية في الصندوق

     

     
  152,258   114,295  النقدية وما في حكمها

     

 
 ذات عالقةأطراف  12

  
تتضرمن الجهات ذات عالقة المسراهمين الرييسريينو أعضراس مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرييسريين في المجموعة وتلك 
المنشرتت التي لديهم القدرة على التحكم أو التأثير على القرارات المالية والتشرغيلية بشرأنها. تحتفظ المجموعة بأرصردة مهمة 

 نشأت تلك األرصدة من معامالت تجارية كما يلي:مع تلك الجهات وقد 
 

 ذات العالقة: األاراف فيما يلي تفاصيل أرصدة 
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
 2021  2022 ابيعة العالقة 
 )مدقق(   )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  
     

 119  3,798 شركات تابعة أاراف ذات عالقة نتيجة اإلدارة المشتركة

     

 اإلدارة العليا 
اإلدارة  موظفي 

 248 الرييسيين 
 

245 

     
     

)إيضاح   –تعويضات أعضاس مجلس اإلدارة  
13 ) 

اإلدارة  موظفي 
 3,655 الرييسيين 

 
9,251 

 

 ذمم مدينة أخرن من موظفي اإلدارة الرييسيين
اإلدارة  موظفي 

 - الرييسيين 
 

29,085 
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 (تابعذات عالقة ) أطراف 12
 

 ذات العالقةاألطراف المعامالت مع 
 

تقوم المجموعة في سررياق أعمالها الابيعيةو بتجميع وتسررديد أقسرراا التأمين لشررركات أخرن والتي تعتبر ذات عالقة كما  
 نصت عليه المعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 إن المعامالت الهامة مع جهات ذات عالقة هي كما يلي:

 

  

  30لمنتهية في  الثالثة أشهر ا    

 سبتمبر 

 أشهر المنتهية في  التسعة      

 سبتمبر  30 

 2021  2022  2021  2022 ابيعة العالقة  

 )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

         

إجمالي أقساا التأمين 

المكتتبة إلى شركات زميلة  

 538 شركات تابعة ألعضاس مجلس اإلدارة 

 

1,676 

 

2,880  5,354 

         

صافي الماالبات المدفوعة  

إلى شركات زميلة ألعضاس  

 13 المدراس مجلس اإلدارة 

 

1 

  

 

21 

  

 

77 

         

         

تعويضات ومكافأة أعضاس  

 58 المدراس مجلس اإلدارة 

 

3,297 

  

3,655     

  

7,300 

         

تعويضات ومكافأة  

 المديرين الرييسيين 

موظفي اإلدارة  

 1,646 الرييسيين 

 

1,512 

  

10,446 

  

6,926 
 
 

 ( لسررنة 2تخضررع مكافأة أعضرراس مجلس اإلدارة لموافقة المسرراهمين وهي ضررمن الحدود وفقاً لبنود القانون االتحادي رقم )
 الخاس بالشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. )بصيغته المعدلة(  2015

 
 عتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن مكافتت المديرين الرييسيين هي وفقاً لعقود العمل المتفق عليها والم
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 ذمم التأمين الدائنة  13
 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

 )مدقق(   )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  
     

  207,787    117,847   ذمم داينة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  147,521    149,930   ذمم داينة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

     

     
  267,777  355,308 
     

     
     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 21,147  20,232     مستحق إلى الوسااس والوكالس 
 114,351  19,496     مستحق إلى حاملي الوثايق  

 15,566  15,566     أرباح مستحقة الدفع
 22,302  14,414      مستحقة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين

 9,251  3,655       (12مكافتت مجلس اإلدارة )إيضاح 
 25,170  44,484     ذمم داينة أخرن 

     

     
  117,847  207,787 
     

     
     خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 105,351  94,354      مستحقة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين
 42,170  55,576     مستحق إلى الوسااس والوكالس 

     

     
  149,930  147,521 
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 بالصافي –ايرادات من إستثمارات  14
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعة  

 )غير مدقق( 
  2022  2021 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(   

 ألف درهم  ألف درهم   
     

 8,767   9,990    إيرادات توزيعات األرباح 
 6,691   7,732    إيرادات فوايد 

 الخسارة في القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  
  الربح أو الخسارة  

       -    
 

      (60) 

  15            -         مكسب من بيع إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (25)  (190)      أخرن 

     

     
  17,532  15,388 
     
 
 

 ربح الفترة 15
 

 تم تحديد ربح الفترة بعد تحميل ما يلي:
 
 

 

  30الثالثة أشهر المنتهية في      

 سبتمبر 

 أشهر المنتهية في  التسعة      

 سبتمبر  30 

 2022  2021  2022  2021 

 )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(  

 ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  

        

 35,983  38,212  11,479  10,645 تكاليف الموظفين 

        

 12,725  10,283  4,216  3,437    استهالك و إافاس 
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 األرباح األساسية والمخفضة لكل سهم      16
 

 المرجح لعدد األسهم القايمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح الفترة على المتوسا 
 

المرجح لعدد األسررهم العادية القايمة خالل الفترة و ة بقسررمة ربح الفترة على المتوسررا ضرر يتم احتسرراب ربحية السررهم المخف
 معدلة بتأثيرات األدوات المخففة.

 
 

 

  30الثالثة أشهر المنتهية في      

 سبتمبر 

 أشهر المنتهية في  التسعة      

 سبتمبر  30 

 2022  2021  2022  2021 

 )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(  

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

        

 65,696  32,891  29,671  516 ربح الفترة )ألف درهم( 

        

األسهم   لعدد  المرجح  المتوسا 

 العادية القايمة خالل الفترة 

15,000,00

0 

 

15,000,000 

 

15,000,000 

 

15,000,000 

        

األساسية والمخففة   السهم  ربحية 

 0.03 )درهم( 

 

1.98 

 

2.19 

 

4.38 
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 البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة )تابع(بإيضاحات تتعلق  

 )تابع(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

19 
 

 
 معلومات قطاعية 17

 

 إيرادات ونتائج القطاع  17.1
 

لدن المجموعة قااعين أسررراسررريينو كما هو مبين أدنا و والتي تمثل وحدات األعمال االسرررتراتيجية للمجموعة. تدار وحدات األعمال 
غيلي الرييسري بمراجعة  اإلسرتراتيجية بشركل منفصرل حيث أنها تتالب تكنولوجيا وإسرتراتيجيات تسرويق مختلفة. يقوم صرانع القرار التشر

 تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية وذلك بصورة ربع سنوية على األقل.
 

 فيما يلي ملخس يوضح قااعي األعمال األساسيين:
 

البحريو والسررياراتو والتأمين  ويشررمل كافة فيات التأمين العام مثلو الحرايقو والتأمين   -االكتتاب في أعمال التأمين العام  •
 الصحيو والحوادث العامة والتأمين المتنوع.

 

ويشرمل االسرتثمارات في أسرهم حقوق الملكية القابلة للتداول وصرناديق االسرتثمار وسرندات التاوير والودايع   -االسرتثمارات   •
 ألجل لدن البنوك واالستثمارات العقارية واألوراق المالية األخرن.

 
 المعلومات المتعلقة بإيرادات قااعات الشركة مدرجة أدنا :إن 
 
 

 )غير مدقق(  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة 

 2022 2021 

 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  اإلجمالي  االستثمارات   االكتتاب  

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

       

  1,075,162 21,540 1,053,622 910,093   33,258   876,835   إيرادات القااع 

       

  129,959  20,751  109,208     93,479     32,267    61,212   نتايج القااع 
غير   المصروفات 

 (64,263)  -   -  (60,588)   -   -  الموزعة

       
 65,696   32,891     ربح الفترة 

 
 :فيما يلي تحليل ألصول وإلتزامات المجموعة حسب قااعات األعمال

 
 )مدقق(  2021ديسمبر  31كما في  غير مدقق() 2022 سبتمبر 30كما في  

 اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  اإلجمالي  االستثمارات   االكتتاب  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 األصول القااع 
  

2,066,268    668,569  
  

2,734,837  2,136,437 698,972  2,835,409  
األصول غير  

  -   -  مخصصة 
     

114,295   -   -  152,258 
 2,987,667   2,849,132   إجمالي األصول 

 اإللتزامات القااع 
  

1,544,037    10,016  1,554,053  1,630,640 14,567  1,645,207  
اإللتزامات غير  

 41,512  -   -   12,379  -   -  مخصصة 
  1,686,719   1,566,432   إجمالي اإللتزامات 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  18
 

المالية من الودايع النظامية واالستثمارات   صولالمالية. تتكون األ  لتزاماتالمالية واإل  صولتتكون األدوات المالية من األ
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و وذمم التأمين المدينة والودايع واألرصدة لدن البنوك والنقد وبعض 

 األخرن. لتزاماتاإليجار وبعض اإل إلتزاماتالمالية من ذمم التأمين الداينة و لتزاماتاألخرن. تتكون اإل صولاأل
 

 المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.  لتزاماتواإل صولال تختلف القيم العادلة لأل
 

يوضرح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسرجلة بالقيمة العادلة حسرب مسرتون التسرلسرل الهرمي للقيمة العادلة كما في 
 :2021ديسمبر  31و  2022 سبتمبر 30
 

3المستوى   المجموع  2المستوى    1المستوى      
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

)غير مدقق(  2022 سبتمبر  30      
     
     

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  459,695 - 2,579         462,274

     
)مدقق(   2021ديسمبر   31      
     

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  449,179 - 2,579 451,758
 
 

 بالرجوع إلى األسعار المدرجة في تاريخ التقرير. 1تم تحديد القيم العادلة لألوراق المالية من المستون 
 

بالقيمة العادلة تقارب قيمتها الدفترية كما هو  المالية التي لم يتم قياسررها لتزاماتواإل  صررولتعتبر اإلدارة أن القيم العادلة لأل
 المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  البياناتمذكور في 

 
التحويالت إلى أو خارج  من قياسررات القيمة العادلة و 2والمسررتون   1بين المسررتون تحويالت  خالل الفترة و لم تكن هناك 

 .3من المستون قياسات القيمة العادلة 
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 ( تابعالقيمة العادلة لألدوات المالية ) 18

 
المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية   صررروليتم قياس بعض األ

 تحديد القيم العادلة لهذ  األصول المالية:
 
 

عالقة  
المدخالت غير  

المرصودة  
 بالقيمة العادلة 

مدخالت كبيرة  
 غير قابلة للرصد 

تقنيات التقييم  
والمدخالت  

 الرئيسية

التسلسل للقيمة  
 العادلة 

 األصول المالية  القيمة العادلة كما في 

ديسمبر  31 
 )مدقق(  2021

  سبتمبر  30
)غير   2022
 مدقق( 

 

  درهم  درهم 

       

أسعار العااس   ال يوجد  ال ينابق 
المعلنة في  
 .سوق نشا

1المستون  استثمارات   309,593  301,245  
حقوق الملكية  

الدخل   - المدرجة 
 الشامل اآلخر 

       

أسعار العااس   ال يوجد  ال ينابق 
المعلنة في  
 .سوق نشا

1المستون    -أدوات الدين    150,102  147,934  
القيمة العادلة من  

خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

       

كلما ارتفعت  
قيمة صافي  

أصول الشركات  
المستثمر فيها و  
ارتفعت القيمة  

 .العادلة

قيمة  صافي  
 .األصول

اريقة تقييم 
صافي  

األصول  
المعدلة بعد  

التعديل لبعض  
العناصر في  

المعلومات  
المالية  

للشركات  
 .األساسية 

3المستون  استثمارات   2,579 2,579 
حقوق الملكية  

  - المدرجة الغير 
الدخل الشامل  

 اآلخر 

 
 التزامات طارئة  19
 

المجموعة ضمن سياق أعمالها الابيعية خاابات ضمان لصالح أاراف أخرن بلغت  أصدرت البنوك التي تتعامل معها  
 (. درهم مليون 14.8: 2021ديسمبر  31) درهم  مليون  14.84قيمتها

 
الابيعية أعمالها  للمقاضاة ضمن سياق  المجموعة  الااريةاإلتبلغ   .تخضع  ديسمبر   31)درهم    مليون  40.18  لتزامات 

على الرغم من أن النتيجة النهايية لهذ  الماالبات ال يمكن تحديديها في الوقت الحاضرو قامت (  درهم  مليون  42.9:  2021
كاٍف   للمخصسبإعتبار أن المبلغ الحالى اإلدارةو بناًس على نصيحة مقيمي الخساير المستقلين والمستشار القانوني الداخلي 

 . خارجي محتمل للموارد االقتصاديةتدفق  إلى  ندنتس تىال ةالمتوقعلغ االمبلتغاية 
 



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
 مدققة( الغير ) الموحدة المالية الموجزة المرحلية البيانات  

 
 البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة )تابع(بإيضاحات تتعلق  

 )تابع(  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

22 
 

 
 الموحدة الموجزة المرحليةالمالية   البياناتإعتماد  20

 
  نوفمبر  10الموحردة من قبرل مجلس اإلدارة بتراريخ    الموجزة المرحليرةالمراليرة    البيرانراتإصررررردار    والموافقرة علىتم إعتمراد  

2022. 
 
 


