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 مدقق الحسابات المستقل تقرير مراجعة 
  
 

  المحترمين   اإلدارة أعضاء مجلس  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  أو    ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠كما  الربح  بيانات  من  ،  الموجز   الشامل  الدخل  ،الموجز  الخسارة وكل 

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

. إن مسؤوليتنا هي إبداء  الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  "  التقارير المالية المرحلية  "  :  ٣٤الدولي رقم  
  . إستناداً إلى مراجعتنا الموجزة  المرحلية إستنتاج حول هذه المعلومات المالية

 
  نطاق المراجعـة 

مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي  ، "  ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم  
،  جراء االستفسارات لومات المالية المرحلية القيام بإ. تتضمن مراجعة المع"  ة منشأمدقق الحسابات المستقل لل  يقوم بها

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

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

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

  ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
  
  
  

  
  تم التوقيع من قبل:

  سميـر المدبـك
  ٣٨٦سجل رقم 

  ٢٠٢١  نوفمبر ٨
 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
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  بيان المركز المالي الموجز
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 
 

 إيضاحات 
  سبتمبر ٣٠ 

٢٠٢١ 
  ديسمبـر ٣١ 

٢٠٢٠ 
  (مدقق)    (غير مدقق)     
 درهــم   درهــم   

      الموجودات
 ٤٬٢٦١٬٥٦٩  ٣٬٦٥٨٬١٩٠    ممتلكات ومعدات

 ٢٠٠٬٤٤٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٤٤٠٬٠٠٠  ٦ إستثمارات في ممتلكات
 ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠  ٣٣٣٬٦٧٤٬٤٥٧    ١-٧  إستثمارات بالتكلفة المطفأة

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
 ٥٬١٧٥٬١٨٠  ٦٬٢١٠٬٢١٥  ٢-٧ األخرى  

 ٤٨٬٤٥٨٬٧٨٠  ٤٦٬٦٦٦٬٥٦٠     قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة
 ١٩٢٬٦٩١٬٤٥٤  ١٦٤٬٧٩٦٬٥٣٤   ٨  موجودات عقود إعادة التأمين

 ٥٬٩٣٧٬١٦٠  ٣٬٧٩٩٬٤٨٣     تكاليف اإلستحواذ المؤجلة
 ٧٤٬٩٢٤٬٨٥٥  ٩٦٬٤٦٦٬٣٧٨   ٩  أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

 ً  ٢١٬٥٨٦٬٨٦٣  ٢٥٬٨٥٣٬٦٩٤  ١٠ ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٬٢٢٨٬١٢٥   ١١  ودائع إلزامية

 ٤٩٨٬٤٧١٬٣٣٤  ٤٧٦٬٦٣٤٬٧٧١  ١٢ ودائع
       ٤٨٬٦٩١٬٩٢٩  ٢٢٬٢٩٣٬٨٥٩  ١٣ النقد وما يعادله

 ١٬٤٤٦٬٢٦١٬٧٣٤  ١٬٣٩٠٬٧٢٢٬٢٦٦   مجموع الموجودات 
      

            حقوق المساهمين والمطلوبات
      رأس المال واإلحتياطيات

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤ رأس المال
 إحتياطي قانوني

 
 ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤  ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤ 

 إحتياطي نظامي
 

 ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤  ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤ 
 إحتياطي عام

 
 ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ 

 ٨٦٩٬٦٥١  ٨٦٩٬٦٥١     إحتياطي إعادة تأمين
  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة 

 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
  

(٤٬٥٥٣٬٣٥١) 
 

(٥٬٥٨٨٬٣٨٦) 
          ٤٠٬١٠٨٬١٧٣  ٣٦٬١٣٣٬٦٨٣     أرباح مستبقاه

       ٥٢٦٬٨٩٨٬٦٠٦  ٥٢٣٬٩٥٩٬١٥١   مجموع حقوق المساهمين
      المطلوبات  

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 

 ٤٬٩٨٤٬٤٤٣  ٤٬٦٠٥٬٢٧٧ 
  ٨٣٬٢٢٦٬٤٦٣  ٩٣٬٤٤٨٬٨٩٢  ١٥ ذمم دائنة

  ٨٨٬٢١٠٬٩٠٦  ٩٨٬٠٥٤٬١٦٩ 
      مطلوبات التأمين
 ٧٤٬٤٣٦٬٩٩١  ٧٢٬٠٣٩٬٩٣٥  ١٦ مطلوبات التأمين

 ً  أقساط تأمين مقبوضة مقدما
 

 ٩٬١٩٨٬٩٠١  ١٠٬٧٩٩٬٠٩٦ 
 ٤٬٧٠٧٬٢٤١  ٦٬٠٠٨٬٩٠٢    إيرادات عموالت مؤجلة

    ٨٨٬٣٤٣٬١٣٣  ٨٨٬٨٤٧٬٩٣٣ 
  
  

  الموجزة.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية  
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 الموجز (غير مدقق)  بيان الربح أو الخسارة
  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   تسعةلفترة ال

  

  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  سبتمبر  ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  درهــم  درهــم   درهــم  درهــم  
     

 ٢١٩٬٠٣٠٬٢٤٤ ٢٤١٬٣٦٠٬٠٠٨ ٩٠٬٩٨٤٬١٣٦ ٧٣٬٥١٥٬٥٨١  إجمالي أقساط التأمين

 (١١١٬٠٦٢٬٨١٠) (١٤٧٬٦٩٢٬٦٤٧) (٥٠٬٨٩٧٬٦٨٣) (٤٨٬٩٢٤٬٤٥١)  حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين 

 ١٠٧٬٩٦٧٬٤٣٤ ٩٣٬٦٦٧٬٣٦١ ٤٠٬٠٨٦٬٤٥٣ ٢٤٬٥٩١٬١٣٠  صافي أقساط التأمين  

  صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة/إحتياطي  
  المخاطر السارية   

 
٦٬٢٩٧٬٠١٣ 

 
(٦٬٩٩٣٬٠٤٥) 

 
١١٬٧٠٤٬٩١٢ 

 
(٩٬٧٥٣٬٥٨٢) 

 ٩٨٬٢١٣٬٨٥٢ ١٠٥٬٣٧٢٬٢٧٣ ٣٣٬٠٩٣٬٤٠٨ ٣٠٬٨٨٨٬١٤٣  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٩٬٢٣٢٬٧٩١  ١١٬٩٧٩٬٩٣٩  ٣٬٥١٤٬٥٨١  ٤٬٠٣٣٬٤٢٩  عموالت مقبوضة 
  (١٣٬١٧٦٬٣٨٠)  (٩٬٦١٣٬٦٨٠)  (٥٬٨١٧٬٢٢٥)  (١٬٩٧٠٬٦٩٦)  عموالت مدفوعة 

  الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة/ إيرادات 
  بالصافي  – عموالت      

 
(١٬٧٧٠٬٣٣٦)  

 
٧٥٢٬٦١٨  

 
(٣٬٤٣٩٬٣٣٨)  

 
١٬٠٦٩٬١٦٦  

 ٩٥٬٣٣٩٬٤٢٩ ١٠٤٬٢٩٩٬١٩٤ ٣١٬٥٤٣٬٣٨٢ ٣١٬١٨٠٬٥٤٠  إجمالي إيرادات التأمين  
          

 (٢٨٬٨١٠٬١٨٢) (٥٦٬٣٢٤٬٩٧٢) (٨٬٢٥١٬٠٣٦) (١٨٬٨٥٦٬٠٩٥)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل  
  الخسارة    

 
١٠٬٤٤٩٬٨٤٥ 

 
٤٬٢٠٨٬١٦٦ 

 
٣٣٬٩٥٤٬٦٧٢ 

 
١٣٬٩٨٣٬٦٧٣ 

 (١٤٬٨٢٦٬٥٠٩) (٢٢٬٣٧٠٬٣٠٠) (٤٬٠٤٢٬٨٧٠) (٨٬٤٠٦٬٢٥٠)  صافي المطالبات المدفوعة 
          

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

 
 

٣٢٩٬٤٣٤ 

 
 

(١٬٩٨٧٬٠٠١) 

 
 

(٢٬١١٩٬٠٦٦) 

 
 

(١٬٧٧٦٬٣٣٧) 
  (٦٠٬٠٥٥٬٢٦٩)  (٧١٬٠١٨٬٦٨٨)  (٢٠٬٠٠٤٬٣٠٢)  (٢٣٬٣٢٩٬٥٦٤)  أرباح وإلغاء بوالص التأمين على الحياة

 ١٨٬٣٢٠٬١٣٥ ٢٥٬٤٦٧٬٣١٠ ٤٬٤٣٨٬٥٨١ ٧٬٣١٢٬٩٦٠  النقص في اإلحتياطيات الحسابية

 (٥٨٬٣٣٧٬٩٨٠) (٧٠٬٠٤٠٬٧٤٤) (٢١٬٥٩٥٬٥٩٢) (٢٤٬٠٩٣٬٤٢٠)  صافي المطالبات المتكبدة 
          

 ٣٧٬٠٠١٬٤٤٩ ٣٤٬٢٥٨٬٤٥٠ ٩٬٩٤٧٬٧٩٠ ٧٬٠٨٧٬١٢٠  صافي أرباح التأمين 
  ٣٠٬٦٢١٬٢٢٤  ٢٥٬٧٥٧٬٠٣٠  ٩٬٩٧٠٬٤١٢  ٨٬٣٢٦٬٠٢١  إيرادات إستثمارات مالية 

  ٩٬٢٠٠٬٠٦٦  ٦٬٩٧٧٬٦٥٢  ٢٬٦٢٩٬٨٦٨  ١٬٩٩٨٬١١٠  بالصافي   – إيرادات إستثمارات في ممتلكات 
  ١٨٠٬٦٥٣  ٢٦٤٬٠٥١  ٧٨٬٢٧٠  ٧٧٬١٨٦  أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

  ١٬٣٠٦٬٨٧٤  ٢٬٧٠٣٬٠٧٧  ٣١٧٬٨٣٨  ١٬٤٥٢٬٢٥٧  إيرادات أخرى  
          

  ٧٨٬٣١٠٬٢٦٦  ٦٩٬٩٦٠٬٢٦٠  ٢٢٬٩٤٤٬١٧٨  ١٨٬٩٤٠٬٦٩٤  إجمالي اإليرادات 
 (٢٠٬٦٢٨٬٢٠٨) (١٩٬٩٩٦٬٣٦٧) (٦٬٨٣٢٬٥٩٩) (٦٬٥١٧٬٧٢٤)  مصاريف عمومية وإدارية  

  (٢٬٦٣٩٬٨٤٥)  (٦٨٨٬٠١٤)  -  (٦٨٨٬٠١٤)  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
  (١٨٬٩٦٣٬٥٣٨) (٢١٬١١١٬٣٢٥)  (٥٬٧٩٧٬٩٨١) (٧٬٠٢٣٬٦٤٠)  مكافآت وخصومات (صافي من إعادة التأمين)

  (١٬٥٦٥٬٣٧٧) (٢٬١٣٩٬٠٤٤)  (٥٩١٬٣٥٠) (٦٤٧٬٧١٩)  مصاريف تشغيلية أخرى 
      

 ٣٤٬٥١٣٬٢٩٨ ٢٦٬٠٢٥٬٥١٠ ٩٬٧٢٢٬٢٤٨ ٤٬٠٦٣٬٥٩٧  الربح للفترة 
          

  ٣٤٫٥١  ٢٦٫٠٣  ٩٫٧٢  ٤٫٠٦  ) ١٧األساسي والمخفض للسهم الواحد (إيضاح  الربح  
 

  
  

  .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
   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   تسعةلفترة ال

 
    

 
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  ٣٠
  أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال

  سبتمبر  ٣٠
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  درهــم  درهــم   درهــم  درهــم  

        

 ٣٤٬٥١٣٬٢٩٨ ٢٦٬٠٢٥٬٥١٠ ٩٬٧٢٢٬٢٤٨ ٤٬٠٦٣٬٥٩٧  الربح للفترة
        

        بنود الدخل الشامل/(الخسارة الشاملة) األخرى 
        

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ًإلى األرباح أو  
  الخسائر 

      

  صافي أرباح/(خسائر) غير محققة من إستثمارات  

  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى   
 

١٤٢٬٧٦٣ 
 

(٣٥٬٦٩١) 
 

١٬٠٣٥٬٠٣٥  
 

(٥٣٥٬٣٦٤)  
        

 ٣٣٬٩٧٧٬٩٣٤ ٢٧٬٠٦٠٬٥٤٥ ٩٬٦٨٦٬٥٥٧ ٤٬٢٠٦٬٣٦٠  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .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
     ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   تسعةلفترة ال

 

 إحتياطي قانوني  رأس المال    

  

  

  

  

 إحتياطي عام   إحتياطي نظامي 

  

  

  

إحتياطي إعادة 

  تأمين 

التغيرات المتراكمة في  

القيمة العادلة  

  إلستثمارات بالقيمة  

العادلة من خالل بنود    

 المجمـــوع   أرباح مستبقاه  الدخل الشامل األخرى 
  درهــم  درهــم  درهــم  درهــم  درهــم  درهــم  درهــم  درهــم 

                  

  ٥١٥٬٣٧١٬٥٢٧  ٤٣٬٤١٤٬١٥٠  (٦٬١٢٣٬٧٤٩)  --  ٢١٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٧٤٥٬٩٦٣  ٨٥٬٣٣٥٬١٦٣  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدقق) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  ٣٤٬٥١٣٬٢٩٨  ٣٤٬٥١٣٬٢٩٨  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة

  (٥٣٥٬٣٦٤)  --  (٥٣٥٬٣٦٤)  --  --  --  --  --  األخرى للفترة الخسارة الشاملةبنود 

 (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠) (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠) --  --  --  --  --  --  )٢٢توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

 -- (٥٬٠٠٠٬٠٠٠) --  --  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  --  --  --  المحول إلى إحتياطي عام

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 

  ٥١٩٬٣٤٩٬٤٦١  ٤٢٬٩٢٧٬٤٤٨  (٦٬٦٥٩٬١١٣)  -  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٧٤٥٬٩٦٣  ٨٥٬٣٣٥٬١٦٣  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدقق)   

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

  ٢٦٬٠٢٥٬٥١٠  ٢٦٬٠٢٥٬٥١٠  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة

  ١٬٠٣٥٬٠٣٥  --  ١٬٠٣٥٬٠٣٥  --  --  --  --  --  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)  (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)  --  --  --  --  --  --  )٢٢(إيضاح توزيعات أرباح مدفوعة 

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 

  ٥٢٣٬٩٥٩٬١٥١  ٣٦٬١٣٣٬٦٨٣  (٤٬٥٥٣٬٣٥١)   ٨٦٩٬٦٥١  ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٩٬٩٥٩٬٩٨٤  ٨٩٬٥٤٩٬١٨٤  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدقق)   

 
  
  
  

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



أم ش. م. ع.   ٧        الالي لل
 

  

 (غير مدقق)  الموجز  قات النقديةالتدف  بيان
    ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   تسعةلفترة ال

  
  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهــم    درهــم  

       التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 
 ٣٤٬٥١٣٬٢٩٨  ٢٦٬٠٢٥٬٥١٠   الربح للفترة

      تعديالت :
 ٧١٧٬٠٩٥  ٥٤٨٬١٩٤   إستهالك ممتلكات ومعدات  
  --    ٩٠٬٠٢٠   شطب ممتلكات ومعدات خالل الفترة  
  (١١٬٧٦٧٬٠١٢)   (١٤٬١٩٠٬٥٧٢)   إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة  
  ١٬١٥٥٬٧٩٢   ١٬٢٦٠٬١٣٩   وخصومات إستثماراتوعالوات   إطفاء رسوم  
  (١٥٬٩٢١٬١٥٣)   (٨٬٩٨٣٬٧٦٤)   إيرادات فوائد من الودائع  
  (٢٬٥٧٦٬١٥٢)   (٢٬٢٩٧٬١٦٩)   إيرادات فوائد من قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة  
 (٣٥٦٬٩٠٧)  (٢٨٥٬٥٢٥)   توزيعات أرباح  
 (٩٬٢٠٠٬٠٦٦)  (٦٬٩٧٧٬٦٥٢)   إيرادات إستثمارات في ممتلكات  
  ٣٤٥٬٦٥٩   ٣٨٨٬٨٥٠   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  
  ٢٬٦٣٩٬٨٤٥   ٦٨٨٬٠١٤   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  
       

  التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات
  والمطلوبات التشغيلية  

  
(٣٬٧٣٣٬٩٥٥)  

  
(٤٤٩٬٦٠١) 

 (٢٥٬٢٥٥٬٨١٩)  (٢٤٬٦٦٨٬٣٤٦)   ومصاريف مدفوعة مقدماالزيادة في ذمم تأمين، ذمم مدينة أخرى 
  (٥٢٬٣٢٢٬١١٢)  ٢٧٬٨٩٤٬٩٢٠   النقص/(الزيادة) في حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية

  ٤٥٬٥٣١٬٨٩٦   (٦٢٬٩٤٨٬٠٧٦)   (النقص)/الزيادة في اإلحتياطيات الفنية
 (٢٬١٩٨٬٨١٥)  ٢٬١٣٧٬٦٧٧   النقص/(الزيادة) في إحتياطي تكاليف إستحواذ مؤجلة

 ١٬١٢٩٬٦٤٩  ١٬٣٠١٬٦٦١   في إحتياطي عمولة إعادة التأمين المؤجلةالزيادة 
  ٢٠٬٠٧٩٬٠٢٤   ٥٬٦١٠٬١٣٤   الزيادة في ذمم دائنة، مطلوبات التأمين وأقساط تأمين مقبوضة مقدماً 

 (١٣٬٤٨٥٬٧٧٨)   (٥٤٬٤٠٥٬٩٨٥)    العملياتالنقد المستخدم في 
  (٧٠٠٬٤٥٠)   (٧٦٨٬٠١٦)   مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

        
 (١٤٬١٨٦٬٢٢٨)  (٥٥٬١٧٤٬٠٠١)   العمليات التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 

      
      التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية 

 (١٠١٬٣٠٨)  (٣٤٬٨٣٥)   شراء ممتلكات ومعدات
  ٧٤٥٬٤٠٣   ٤٬٠٨٩٬٣٨٩   مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة في قروض الحركةصافي 

  (٧٢٬٣١٠٬١٦٧)   --    شراء إستثمارات مالية بالتكلفة المطفأة
  ١٦٬٦٨٩٬٧٣٢   ٨٬٥٤١٬٨٦١   إيرادات مقبوضة على الودائع

  ١٠٬٠٦٩٬٨٠٢   ١٥٬٣١٩٬٣٦٣   إيرادات مقبوضة من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
  ٥٢٬٥٩٤٬٥٨٣   ٢٢٬٠٥٠٬٣٤١   ودائع تم تسييلها خالل الفترة

 ٣٥٦٬٩٠٧  ٢٨٥٬٥٢٥   إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
          ٩٬٥٩٦٬٨٩٧   ٨٬٥٢٤٬٢٨٧   إيرادات إيجارات مقبوضة من إستثمارات في ممتلكات

 ١٧٬٦٤١٬٨٤٩  ٥٨٬٧٧٥٬٩٣١   العمليات االستثمارية الناتج منصافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
          (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)   (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)  (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)   العمليات التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
        

 (٢٦٬٥٤٤٬٣٧٩)  (٢٦٬٣٩٨٬٠٧٠)   في النقد وما يعادله النقصصافي  
       ٧٧٬٨٠١٬٨٢٠  ٤٨٬٦٩١٬٩٢٩   النقد وما يعادله في بداية الفترة

 ٥١٬٢٥٧٬٤٤١  ٢٢٬٢٩٣٬٨٥٩   النقد وما يعادله في نهاية الفترة  
  
  

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



أم ش. م. ع.   ٨        الالي لل
 

  

   الموجزة  المرحلية   المالية المعلوماتإيضاحات حول  
   ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   تسعةلفترة ال

  
  
      معلومات قطاعية -١

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

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

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

  
 

  سبتمبر ٣٠ 
٢٠٢١ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢٠ 

  (مدقق)    (غير مدقق)     
 درهــم   درهــم    

       الموجودات
  ٢٬٤٠٠٬٠٨٠  ١٬٩٥٥٬٩٢٢     ممتلكات ومعدات

  ١٢٣٬٥٩٥٬٠٠٠   ١٢٣٬٥٩٥٬٠٠٠       إستثمارات في ممتلكات
 ٢٤٥٬٧٧٥٬٥٨١  ٢٤٤٬٢٨٣٬١٢١    إستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ٤٨٬٤٥٨٬٧٨٠   ٤٦٬٦٦٦٬٥٦٠      قروض مضمونة مقابل وثائق تأمين على الحياة
  ٢٬٤٩٢٬٥٢٤   ٣٬٣٢٨٬١٩٥      التأمينموجودات عقود إعادة 
  ١٩٨٬٠٣٣   ١٧٣٬٦٤٥      تكاليف إستحواذ مؤجلة

  ٤٧٧٬٧٨٠   ١٬٠٨٧٬٦٥٦      أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
 ١٠٬٨٩٢٬٩٩٦  ١٢٬٥٥٩٬٩٧٢    ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً 

  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٬٢٢٨٬١٢٥       ودائع إلزامية
 ٢٦٠٬٣٣١٬٧٨٥  ٢٢٢٬٠٧٤٬٠٤٠    ودائع

 ١٤٬٦٩٠٬٧٠١  ٤٬٥٥٨٬٨٨٥    النقد وما يعادله
 ١٢٢٬٧٩٤٬٣٠٣  ١٣٦٬٢٩٥٬٢٨٨     رصيد األقسام الداخلية

       
 ٨٣٤٬١٠٧٬٥٦٣   ٧٩٨٬٨٠٦٬٤٠٩    مجموع الموجودات 

       
       حقوق المساهمين والمطلوبات

       رأس المال واإلحتياطيات  
 ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠     رأس المال

 ٤٢٬٩٤٢٬٣٨٧  ٤٢٬٩٤٢٬٣٨٧    إحتياطي قانوني
 ٣٨٬١٤٧٬٧٨٧  ٣٨٬١٤٧٬٧٨٧    إحتياطي نظامي

 ١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١  ١٠٧٬٥٥٢٬٤٦١    إحتياطي عام
  ٢٣٬٧٨٠   ٢٣٬٧٨٠     إحتياطي إعادة تأمين

  ١٨٬٩٩٨٬٥١٤   ١٥٬٧٤٥٬٣٤٤      أرباح مستبقاه
          

        ٢٥٧٬٦٦٤٬٩٢٩  ٢٥٤٬٤١١٬٧٥٩    مجموع حقوق المساهمين
       المطلوبات  

 ٢٬٢٥٤٬٢٩٨  ٢٬١٣٥٬٩٤٥    مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 ١٢٬٧٤٣٬٥٦٦  ١٢٬٥٨١٬٧٧٦    ذمم دائنة

    ١٤٬٩٩٧٬٨٦٤  ١٤٬٧١٧٬٧٢١        
       التأمينمطلوبات  

 ٣٧٬٢٨٣٬١١٢  ٢٨٬٨٠٤٬٦٢٤    مطلوبات التأمين
 ً  ٩٬١٩٨٬٩٠١  ١٠٬٧٩٩٬٠٩٦    أقساط تأمين مقبوضة مقدما

   ٢٬٢٧٩  ٢٬٣٢٧     إيرادات عموالت مؤجلة
   ٤٦٬٤٨٤٬٢٩٢  ٣٩٬٦٠٦٬٠٤٧        

 
   



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

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

  
 

  سبتمبر ٣٠ 
٢٠٢١ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢٠ 

  (مدقق)    (غير مدقق)     
        درهــم   درهــم    

       المخصصات الفنية  -مطلوبات عقود التأمين 
 ١٬٦٢٥٬٥٠٢  ٢٬١٧٩٬٦٥٠     إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة
 ٢٬٢٤٠٬٨٨٢  ٢٬٩١٢٬١٠٥     إحتياطي المطالبات تحت التسوية 
 ١٬٢٣٦٬٥١١  ٤٧٥٬٦٩٣     مبلغ عنها إحتياطي مطالبات متكبدة وغير 

 ٢٣٬١٦١  ٢٨٬٦٠٣     إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
  ٢٧٧٬٠٦٤   ٣٨٤٬٧٨٣     إحتياطي المخاطر السارية

  ٥٠٩٬٥٥٧٬٣٥٨   ٤٨٤٬٠٩٠٬٠٤٨     إحتياطي حسابي
 ٥١٤٬٩٦٠٬٤٧٨  ٤٩٠٬٠٧٠٬٨٨٢     مجموع مطلوبات عقود التأمين

        ٥٧٦٬٤٤٢٬٦٣٤  ٥٤٤٬٣٩٤٬٦٥٠     المطلوباتمجموع 
 ٨٣٤٬١٠٧٬٥٦٣  ٧٩٨٬٨٠٦٬٤٠٩    مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 

  
  

   



أم ش. م. ع.   ١٠        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في  ه عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١

  (غير مدقق)  لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال المرحلي الموجز  الربح أو الخسارة المعلومات اإلضافية لبيان  ٢-١
  

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر  ٣٠

  أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهــم  درهــم   درهــم  درهــم  

     
 ٧٣٬٦٢٧٬٧٨٥ ٧٣٬١٠١٬٢٨٧ ٢٤٬٦٢٠٬١٤٣ ٢٢٬٥١٠٬٠٨١  إجمالي أقساط التأمين

 (٢٬٧٩٤٬٩١٩) (٣٬٣٢٥٬٠٢٧) (١٬٠٠٢٬٢٨٥) (١٬٥٨٦٬٣١٥)  حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين 

 ٧٠٬٨٣٢٬٨٦٦ ٦٩٬٧٧٦٬٢٦٠ ٢٣٬٦١٧٬٨٥٨ ٢٠٬٩٢٣٬٧٦٦  صافي أقساط التأمين  

  صافي التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير 
  المكتسبة/ إحتياطي المخاطر السارية  

 
٩٦٬١٥٦ 

 
(٢١١٬٤٥١) 

 
(٢٢٩٬٦٧٧) 

 
(٤٨٤٬٩٤٤) 

 ٧٠٬٣٤٧٬٩٢٢ ٦٩٬٥٤٦٬٥٨٣ ٢٣٬٤٠٦٬٤٠٧ ٢١٬٠١٩٬٩٢٢  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٦٧٬٩١٦  ٨٢٢٬٣٩٧  ٢٢٬٥٨٣  ٨٥٢٬٩٥٦  عموالت مقبوضة 

  (٦٬١٥٢٬٥٤١)  (٤٬٦٨٦٬٠١٣)  (٢٬١٧٣٬٨٧٤)  (١٬٣٠٦٬٦٧٢)  مدفوعة عموالت 
  الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة/إيرادات  

  بالصافي  –العموالت   
 

(٢٢٬٥١٨)  
 

٥٨٬٣٨٣  
 

(٢٤٬٤٣٦)  
 

١٤٤٬٩٦٢  

 ٦٤٬٤٠٨٬٢٥٩ ٦٥٬٦٥٨٬٥٣١ ٢١٬٣١٣٬٤٩٩ ٢٠٬٥٤٣٬٦٨٨  إجمالي إيرادات التأمين  
          

 (٢٬٨٠٤٬٥٨٨) (٤٬١٧٧٬٩٩١) (٧٢٢٬٠٩٦) (٤٨٤٬٥٠٩)  المطالبات المدفوعة إجمالي 

  حصة معيدي التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل  
  الخسارة    

 
١٢٠٬٧٦٥ 

 
٤٩٧٬٠١٠ 

 
١٬٧٩٧٬١١٤ 

 
١٬٠٥٧٬٦٨٨ 

 (١٬٧٤٦٬٩٠٠) (٢٬٣٨٠٬٨٧٧) (٢٢٥٬٠٨٦) (٣٦٣٬٧٤٤)  صافي المطالبات المدفوعة 
          

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

 
 

٣٧٩٬٢١١ 

 
 

(١٥٠٬٦٨٩) 

 
 

٤٨٧٬٦٣٤ 

 
 

٩٢٬٥٧٢ 
  (٦٠٬٠٥٥٬٢٦٩)  (٧١٬٠١٨٬٦٨٨)  (٢٠٬٠٠٤٬٣٠٢)  (٢٣٬٣٢٩٬٥٦٤)  أرباح وإلغاء بوالص التأمين على الحياة

 ١٨٬٣٢٠٬١٣٥ ٢٥٬٤٦٧٬٣١٠ ٤٬٤٣٨٬٥٨١ ٧٬٣١٢٬٩٦٠  النقص في اإلحتياطيات الحسابية

 (٤٣٬٣٨٩٬٤٦٢) (٤٧٬٤٤٤٬٦٢١) (١٥٬٩٤١٬٤٩٦) (١٦٬٠٠١٬١٣٧)  صافي المطالبات المتكبدة 
          

 ٢١٬٠١٨٬٧٩٧ ١٨٬٢١٣٬٩١٠ ٥٬٣٧٢٬٠٠٣ ٤٬٥٤٢٬٥٥١  صافي إيرادات التأمين 
  ٢٠٬٠٤٠٬٦٧٠  ١٧٬٣٤٦٬٢٦١  ٦٬٧٧٢٬٩٠١  ٥٬٧٧٨٬٦٥٣  إستثمارات مالية إيرادات 

  ٥٬٨٩٠٬١٥٨  ٤٬٩٠١٬٠٤٥  ١٬٧٦٩٬٩١١  ١٬٤٩٤٬٨٦٩  بالصافي   – إيرادات إستثمارات في ممتلكات 
  ١٤٢٬٥٤٣  ٢٥٩٬٩٢٨  ٤٠٬١١١  ٧٨٬٤٠٣  أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

  ٦١٬١٦٠  ١١٤٬١٨٧  ٢٢٬٠٤٣  ٧٢٬٤٣٣  إيرادات أخرى  

 ٤٧٬١٥٣٬٣٢٨  ٤٠٬٨٣٥٬٣٣١ ١٣٬٩٧٦٬٩٦٩  ١١٬٩٦٦٬٩٠٩  إجمالي اإليرادات 
 (٧٬٨٣٩٬٣٤١) (٧٬٥٩٠٬٦٧٧) (٢٬٦٠٩٬٤١٩) (٢٬٤٤٩٬١٦١)  مصاريف عمومية وإدارية  

  (٢٬٠١٤٬٦٦٨)  (٤٨٣٬٤١١)  --   (٤٨٣٬٤١١)  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
  (١٨٬٩٦٣٬٥٣٨) (٢١٬١١١٬٣٢٥)  (٥٬٧٩٧٬٩٨١) (٧٬٠٢٣٬٦٤٠)  التأمين)مكافآت وخصومات (صافي من إعادة 

  (٢٤٤٬١٥٣) (٢٣٦٬٥٢٦)  (٧٣٬٨٦٠) (٦٤٬٩٢٩)  مصاريف تشغيلية أخرى 
      

 ١٨٬٠٩١٬٦٢٨ ١١٬٤١٣٬٣٩٢ ٥٬٤٩٥٬٧٠٩ ١٬٩٤٥٬٧٦٨  الربح للفترة 
          
  

   



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

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

  سبتمبر ٣٠  
٢٠٢١ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢٠ 

  (مدقق)    (غير مدقق)   
 درهــم   درهــم  

     الموجودات
  ١٬٨٦١٬٤٨٩   ١٬٧٠٢٬٢٦٨   ممتلكات ومعدات

  ٧٦٬٨٤٥٬٠٠٠   ٧٦٬٨٤٥٬٠٠٠     إستثمارات في ممتلكات
 ٨٩٬٨٤٧٬٠٢٩  ٨٩٬٣٩١٬٣٣٦  إستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ٥٬١٧٥٬١٨٠   ٦٬٢١٠٬٢١٥   إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
  ١٩٠٬١٩٨٬٩٣٠   ١٦١٬٤٦٨٬٣٣٩   موجودات عقود إعادة التأمين

  ٥٬٧٣٩٬١٢٧   ٣٬٦٢٥٬٨٣٨   تكاليف إستحواذ مؤجلة
  ٧٤٬٤٤٧٬٠٧٥   ٩٥٬٣٧٨٬٧٢٢   تأمين مدينةأقساط تأمين وأرصدة 

 ً  ١٠٬٦٩٣٬٨٦٧  ١٣٬٢٩٣٬٧٢٢  ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما
  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ودائع إلزامية

 ٢٣٨٬١٣٩٬٥٤٩  ٢٥٤٬٥٦٠٬٧٣١  ودائع
 ٣٤٬٠٠١٬٢٢٨  ١٧٬٧٣٤٬٩٧٤  النقد وما يعادله

     
 ٧٣٤٬٩٤٨٬٤٧٤  ٧٢٨٬٢١١٬١٤٥  مجموع الموجودات 

     
     حقوق المساهمين والمطلوبات

     رأس المال واإلحتياطيات
 ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   رأس المال

 ٤٦٬٦٠٦٬٧٩٧  ٤٦٬٦٠٦٬٧٩٧  إحتياطي قانوني
 ٤١٬٨١٢٬١٩٧  ٤١٬٨١٢٬١٩٧  إحتياطي نظامي

 ١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩  ١١٤٬٤٤٧٬٥٣٩  إحتياطي عام
  ٨٤٥٬٨٧١   ٨٤٥٬٨٧١   إحتياطي إعادة تأمين

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

 
(٤٬٥٥٣٬٣٥١)  

  
 (٥٬٥٨٨٬٣٨٦)  

  ٢١٬١٠٩٬٦٥٩   ٢٠٬٣٨٨٬٣٣٩   أرباح مستبقاه
        

      ٢٦٩٬٢٣٣٬٦٧٧  ٢٦٩٬٥٤٧٬٣٩٢  مجموع حقوق المساهمين
     المطلوبات  

 ٢٬٧٣٠٬١٤٥  ٢٬٤٦٩٬٣٣٢  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 ٧٠٬٤٨٢٬٨٩٧  ٨٠٬٨٦٧٬١١٦  ذمم دائنة

 ١٢٢٬٧٩٤٬٣٠٣  ١٣٦٬٢٩٥٬٢٨٨   رصيد األقسام الداخلية
  ١٩٦٬٠٠٧٬٣٤٥  ٢١٩٬٦٣١٬٧٣٦      

     مطلوبات التأمين
 ٣٧٬١٥٣٬٨٧٩  ٤٣٬٢٣٥٬٣١١  مطلوبات التأمين

  ٤٬٧٠٤٬٩٦٢  ٦٬٠٠٦٬٥٧٥   إيرادات عموالت مؤجلة
      

 ٤١٬٨٥٨٬٨٤١  ٤٩٬٢٤١٬٨٨٦ 
   



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

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

  سبتمبر ٣٠  
٢٠٢١ 

  ديسمبـر ٣١ 
٢٠٢٠ 

  (مدقق)    (غير مدقق)   
 درهــم   درهــم  
       

     المخصصات الفنية  -مطلوبات عقود التأمين 
 ٩٢٬٧٧٢٬٧٩٦  ٩٢٬٠٤٢٬٠٥٤   إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة
 ١١٧٬٥١٨٬٠٥٠  ٧٩٬٨٦٩٬٩٦٦   إحتياطي المطالبات تحت التسوية 

 ١٦٬٣٨٥٬٨١٨  ١٦٬٨٢٨٬٧٨٥   إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 ٥٥٨٬٠٢٥  ٦٨٠٬٩٧٧   إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

  ٦١٣٬٩٢٢   ٣٦٨٬٣٤٩   إحتياطي المخاطر السارية
        

 ٢٢٧٬٨٤٨٬٦١١  ١٨٩٬٧٩٠٬١٣١   مجموع مطلوبات عقود التأمين
        

 ٤٦٥٬٧١٤٬٧٩٧  ٤٥٨٬٦٦٣٬٧٥٣   مجموع المطلوبات
     

 ٧٣٤٬٩٤٨٬٤٧٤  ٧٢٨٬٢١١٬١٤٥  المساهمين والمطلوبات مجموع حقوق 
 
  
  

   



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية  -١
  (غير مدقق) المرحلي الموجز لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات الربح أو الخسارة المعلومات اإلضافية لبيان ٤-١
  

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر  ٣٠

  أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهــم  درهــم   درهــم  درهــم  

     
 ١٤٥٬٤٠٢٬٤٥٩ ١٦٨٬٢٥٨٬٧٢١ ٦٦٬٣٦٣٬٩٩٣ ٥١٬٠٠٥٬٥٠٠  إجمالي أقساط التأمين

 (١٠٨٬٢٦٧٬٨٩١) (١٤٤٬٣٦٧٬٦٢٠) (٤٩٬٨٩٥٬٣٩٨) (٤٧٬٣٣٨٬١٣٦)  حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين 

 ٣٧٬١٣٤٬٥٦٨ ٢٣٬٨٩١٬١٠١ ١٦٬٤٦٨٬٥٩٥ ٣٬٦٦٧٬٣٦٤  صافي أقساط التأمين  

  صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة/  
  إحتياطي المخاطر السارية   

 
٦٬٢٠٠٬٨٥٧ 

 
(٦٬٧٨١٬٥٩٤) 

 
١١٬٩٣٤٬٥٨٩ 

 
(٩٬٢٦٨٬٦٣٨) 

 ٢٧٬٨٦٥٬٩٣٠ ٣٥٬٨٢٥٬٦٩٠ ٩٬٦٨٧٬٠٠١ ٩٬٨٦٨٬٢٢١  التأمين المكتسبة صافي أقساط 
  ٩٬١٦٤٬٨٧٥  ١١٬١٥٧٬٥٤٢  ٣٬٤٩١٬٩٩٨  ٣٬١٨٠٬٤٧٣  عموالت مقبوضة 

  (٧٬٠٢٣٬٨٣٩)  (٤٬٩٢٧٬٦٦٧)  (٣٬٦٤٣٬٣٥١)  (٦٦٤٬٠٢٤)  دفوعة عموالت م
  الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة/ إيرادات    

  بالصافي  –عموالت    
 

(١٬٧٤٧٬٨١٨)  
 

٦٩٤٬٢٣٥  
 

(٣٬٤١٤٬٩٠٢)  
 

٩٢٤٬٢٠٤  

 ٣٠٬٩٣١٬١٧٠ ٣٨٬٦٤٠٬٦٦٣ ١٠٬٢٢٩٬٨٨٣ ١٠٬٦٣٦٬٨٥٢  إجمالي إيرادات التأمين  
          

 (٢٦٬٠٠٥٬٥٩٤) (٥٢٬١٤٦٬٩٨١) (٧٬٥٢٨٬٩٤٠) (١٨٬٣٧١٬٥٨٦)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل  
  الخسارة    

 
١٠٬٣٢٩٬٠٨٠ 

 
٣٬٧١١٬١٥٦ 

 
٣٢٬١٥٧٬٥٥٨ 

 
١٢٬٩٢٥٬٩٨٥ 

 (١٣٬٠٧٩٬٦٠٩) (١٩٬٩٨٩٬٤٢٣) (٣٬٨١٧٬٧٨٤) (٨٬٠٤٢٬٥٠٦)  صافي المطالبات المدفوعة 
          

إحتياطي مطالبات  الحركة على المطالبات غير المسددة، 
متكبدة وغير مبلغ عنها وإحتياطي مصاريف تسوية  

  خسائر غير موزعة 

 
 

(٤٩٬٧٧٧) 

 
 

(١٬٨٣٦٬٣١٢) 

 
 

(٢٬٦٠٦٬٧٠٠) 

 
 

(١٬٨٦٨٬٩٠٩) 

 (١٤٬٩٤٨٬٥١٨) (٢٢٬٥٩٦٬١٢٣) (٥٬٦٥٤٬٠٩٦) (٨٬٠٩٢٬٢٨٣)  صافي المطالبات المتكبدة 
          

 ١٥٬٩٨٢٬٦٥٢ ١٦٬٠٤٤٬٥٤٠ ٤٬٥٧٥٬٧٨٧ ٢٬٥٤٤٬٥٦٩  صافي إيرادات التأمين 
  ١٠٬٥٨٠٬٥٥٤  ٨٬٤١٠٬٧٦٩  ٣٬١٩٧٬٥١١  ٢٬٥٤٧٬٣٦٨  إيرادات إستثمارات مالية 

  ٣٬٣٠٩٬٩٠٨  ٢٬٠٧٦٬٦٠٧  ٨٥٩٬٩٥٧  ٥٠٣٬٢٤١  بالصافي   – إيرادات إستثمارات في ممتلكات 
  فروقات أسعار صرف العمالت    أرباح/  (خسائر) 

  ٣٨٬١١٠  ٤٬١٢٣  ٣٨٬١٥٩  (١٬٢١٧)  األجنبية  
  ١٬٢٤٥٬٧١٤  ٢٬٥٨٨٬٨٩٠  ٢٩٥٬٧٩٥  ١٬٣٧٩٬٨٢٤  إيرادات أخرى  

 ٣١٬١٥٦٬٩٣٨  ٢٩٬١٢٤٬٩٢٩ ٨٬٩٦٧٬٢٠٩  ٦٬٩٧٣٬٧٨٥  إجمالي اإليرادات 
          

 (١٢٬٧٨٨٬٨٦٧) (١٢٬٤٠٥٬٦٩٠) (٤٬٢٢٣٬١٨٠) (٤٬٠٦٨٬٥٦٣)  مصاريف عمومية وإدارية  
  (٦٢٥٬١٧٧)  (٢٠٤٬٦٠٣)  --   (٢٠٤٬٦٠٣)  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

  (١٬٣٢١٬٢٢٤) (١٬٩٠٢٬٥١٨)  (٥١٧٬٤٩٠) (٥٨٢٬٧٩٠)  مصاريف تشغيلية أخرى 
      

 ١٦٬٤٢١٬٦٧٠ ١٤٬٦١٢٬١١٨ ٤٬٢٢٦٬٥٣٩ ٢٬١١٧٬٨٢٩  الربح للفترة 
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ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
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   مةامعلومات ع -٢

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

،  ١٩٩٥ي. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في يناير مرسوم أمير 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  تشمل  األنشطة  المصدرة  التأمين  عقود  إن  األجل.  وطويلة  قصيرة  التأمين  تأمين عقود 

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

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

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

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

  ات المستقبلية. المحاسبية للمعامالت أو الترتيب
  

، معيار المحاسبة  ٩التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم : ٢المرحلة  – إعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة 
، والمعيار الدولي  ٤، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٧، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٣٩الدولي رقم  

ً ١٦إلعداد التقارير المالية رقم   ً   . توفر التعديالت تخفيفا بين  البديل    التقارير المالية عندما يتم استبدال السعر  تأثيريعالج    مؤقتا
  . خالي من المخاطر(ايبور) بمؤشر سعر فائدة بديل  البنوك

  
  :تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية

  
   مباشرة، يتم التعامل معها  االعفاء  وسيلة 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؛ 
 

 تغطية تخصيصات التحوط ووثائق التحوط دون وقف عالقة    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. 
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  (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. 

   عقود التأمين     ١٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ً أكثر توحيداً للقياس والعرض لجميع   المتعلق بتوفير نهجا
 ). ٢٠٢٣يناير  ١عقود التأمين (يسري للفترات السنوية بعد 

  
   والمعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية الموحدة     ١٠التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

الشركات الزميلة والمشاريع    ٢٨ ) بشأن معالجة بيع أو تقديم موجودات من المستثمر  ٢٠١١(  المشتركةاإلستثمار في 
 لشركته الزميلة أو المشاريع المشتركة (جرى تأجيل التطبيق ألجل غير مسمى مع السماح بالتطبيق المبكر). 

  
   لتي تبدأ في . يسري للفترات السنوية اتعديالت على التصنيفات  -: عرض البيانات المالية  ١معيار المحاسبة الدولي رقم

 . ٢٠٢٣يناير   ١أو بعد 
  
   وبعض   ٣، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٣٧ورقم    ١٦التعديالت المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي رقم

،  ٩، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١التحسينات السنوية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
(يسري للفترات السنوية التي تبدأ في   ١٦والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ٤١ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

 .) ٢٠٢٢يناير   ١أو بعد 
  
   النتهاء المتعلق بالتعديالت بشأن تاريخ انتهاء نهج التأجيل. أن التاريخ المحدد    ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

هو   ٩من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية    ٤صالحية اإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 . ٢٠٢٣يناير  ١

 
   بالمائة" إللغاء    ١٠التي توضح أنه لغرض إجراء "اختبار    ٩التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

اف بالمطلوبات المالية في تحديد الرسوم المدفوعة بعد خصم الرسوم المستلمة ، ال يتضمن المقترض سوى الرسوم االعتر
المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض ، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض  

، مع السماح بالتطبيق   ٢٠٢٢يناير    ١السنوية التي تبدأ في أو بعد  نيابة عن اآلخر. التعديالت سارية المفعول للفترات  
  المبكر. 

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

  . )٢٠٢١إبريل   ١ي أو بعد يسري للفترات السنوية التي تبدأ فهو تعديل لعقد اإليجار.(  ١٩-COVIDبـ 
  

   رقم الدولي  المحاسبة  (معيار  المحاسبية  السياسات  عن  المتعلقة باإلفصاح  الدولي    ١التعديالت  المعيار  ممارسة  وبيان 
(يسري  ٨) والتعديالت المتعلقة بتعريف التقديرات المحاسبية ، معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢إلعداد التقارير المالية رقم  

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

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

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

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

واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة المتعلقة بعقود التأمين. ومع ذلك فأنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم  
  صلة لذلك من قبل الشركة. معقول لتأثير هذا التطبيق إلى حين إتمام مراجعة مف
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    ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٤
  أساس اإلعداد ١-٤

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

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

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

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

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

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

  ٣١ويجب عند قراءة هذه المعلومات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
من٢٠٢٠ديسمبر   ليس  انه  إلى  باإلضافة  ال   .  لفترة  الشركة  أعمال  نتائج  أن  في   تسعةالضروري  المنتهية    أشهر 

  .  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١تعطي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
  

  ) وتأثيره على الشركة COVID-19تفشي فيروس كورونا (
  

)، دخل االقتصاد العالمي في فترة أزمة رعاية صحية غير  ١٩-COVIDكورونا (مع التطور الحديث والسريع لوباء فيروس  
التجارية والحياة اليومية. وقد اتبعت العديد من البلدان إجراءات   مسبوقة ما تسبب في اضطراب عالمي كبير في األنشطة 

ليق العمليات التجارية االعتيادية بما في احتواء استثنائية ومكلفة اقتصاديٍا. طالبت بعض البلدان من الشركات تقييد أو حتى تع
  ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

  
قامت اإلدارة باألخذ بعين اإلعتبار الظروف االستثنائية والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أعمال الشركة ومخاطر 

  ة قد تنشأ من:التعرض للشركة وخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية على ربحية / سيولة الشرك
  

  إمكانية استرداد المساهمات واألرصدة المدينة،  •
  عدم توفر الموظفين،  •
 وثائق التأمين، و انخفاض إجمالي اقساط التأمين بسبب عدم تجديد •
 إنخفاض القيمة السوقية لإلستثمارات المملوكة للشركة. •

  
  الشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي.   بناء على ما سبق، خلصت اإلدارة إلى أنه ال يوجد تأثير كبير على ربحية

  
بصورة شهرية كما هو مطلوب من قبل هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة   قامت الشركة بإجراء اختبار التحمل

تم إعداد  وتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة، الذين بإعتقادهم أن الشركة ستواصل العمل كمنشأة مستمرة. وبناء على ذلك،  
على أساس مبدأ االستمرارية. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع، وستتخذ اإلجراءات   المعلومات المالية المرحلية الموجزة هذه 

  الالزمة والمناسبة في الوقت المناسب لالستجابة لهذا الوضع غير المسبوق. 
  
   اإلفتراضات والتقديرات  ١-١-٤

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

  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 
المحاسبية وكذلك إتباع نفس التوقعات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

    . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
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    التغيرات في اإلفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة -٥

ة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  تطبيق السياسات المحاسبية للشركإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في  
    والذي تم تفصيله أدناه. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في كما في ول البيانات المالية المعمول بها فيكانت هي نفسها  

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

في جميع أنحاء العالم، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة    ١٩-COVIDاالقتصادي. في ضوء االنتشار السريع لـ  
تي اتخذتها الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الفيروس. حتى تاريخه، من اضطرابات كبيرة وعدم يقين نتيجة التدابير ال 

  الصعب جًدا قياس نطاق التأثير الحالي، وحتى اآلن، يمكن إجراء تقييم ذاتي فقط بهذا الخصوص. 
  

    المدينة أقساط التأمين وأرصدة التأمين استرداد  إمكانية 
  نتيجة لالضطرابات التشغيلية.   مخاطر االئتمان للشركاتكبيرة في إلى زيادة  ١٩-COVIDأدى تفشي 

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

      .٢٠٢١  سبتمبر ٣٠للفترة 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 تقييم اإلدارةبناًء على  
  . لية المرحلية الموجزة اعكس على المعلومات المبخالف التغير الذي قد ان  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في 
  

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

COVID-سبتمبر   ٣٠. لم تحدد الشركة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات للفترة المنتهية في  ١٩ 
  باستمرار للتأكد بأن األسعار المستخدمة من قبل الشركة تمثل القيمة العادلة بشكل دقيق. السوق   الشركة بمراقبةستقوم  .  ٢٠٢١

  
   المطالبات غير المسددة  

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

في مراقبة احوال مطالباتها والتطورات حول الوباء الشركة  وسوف تستمر    ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠المسددة للفترة المنتهية في  
  وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في الفترات القادمة. 

 
    إستثمارات في ممتلكات -٦

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

يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات تعتقد اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات.  
    ). ٣: المستوى ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في 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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

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

  سبتمبر ٣٠  
٢٠٢١  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم   

  ٣٣٦٬٣٩٤٬٦١٠   ٣٣٥٬١٣٤٬٤٧١   سندات مدرجة
  (٧٧٢٬٠٠٠)   (١٬٤٦٠٬٠١٤)   مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

       
   ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠   ٣٣٣٬٦٧٤٬٤٥٧  
  

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

  سبتمبر ٣٠  
٢٠٢١  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم   

  ٢٠١٬٢٠٥٬١١٧   ٢٠٠٬٢٢٢٬٥٨١   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ١٣٤٬٤١٧٬٤٩٣   ١٣٣٬٤٥١٬٨٧٦   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

       
   ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠   ٣٣٣٬٦٧٤٬٤٥٧  

   
قعة: ة ال ان ارة االئ ة م ال ا يلي ح   ف

 
ـ  ٣٠      س

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
    ( ق   (مدقق)   (غ م
         درهـــــم  درهـــــ  

 ٥٦٨٬٦٥٤   ٧٧٢٬٠٠٠    الرصيد كما في بداية السنة 
          ٢٠٣٬٣٤٦   ٦٨٨٬٠١٤    السنة خالل الفترة/  مخصص محمل

  ٧٧٢٬٠٠٠   ١٬٤٦٠٬٠١٤ 
  
    إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  ٢ -٧

  سبتمبر ٣٠  
٢٠٢١  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢٠ 

  (مدقق)   (غير مدقق)   
          درهـــــم  درهـــــم   

  ٥٬١٧٥٬١٨٠   ٦٬٢١٠٬٢١٥   أوراق مالية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

  



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

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

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

العادلة من  بالقيمة  
 خالل بنود الدخل 

  الشامل األخرى 

  
  

  بالتكلفة المطفأة 

  
  

  اإلجمالي 
          درهـــم   درهـــم   درهـــم   

  ٢٤١٬٧٥٨٬٩٤٤  ٢٣٧٬١١٩٬١٢٧  ٤٬٦٣٩٬٨١٧  (مدقق) ٢٠١٩ديسمبر   ٣١في 
  ١٠١٬٠٨١٬٢٢٨  ١٠١٬٠٨١٬٢٢٨  --  مشتريات  
  (١٬٨٠٥٬٧٤٥)  (١٬٨٠٥٬٧٤٥)  --  إطفاءات

  ٥٣٥٬٣٦٣  --  ٥٣٥٬٣٦٣  القيمة العادلةالتغير في 
  (٧٧٢٬٠٠٠)  (٧٧٢٬٠٠٠)  --  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

        
  ٣٤٠٬٧٩٧٬٧٩٠  ٣٣٥٬٦٢٢٬٦١٠  ٥٬١٧٥٬١٨٠  (مدقق) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

 (١٬٢٦٠٬١٣٩) (١٬٢٦٠٬١٣٩) --  إطفاءات
 ١٬٠٣٥٬٠٣٥ -- ١٬٠٣٥٬٠٣٥  التغير في القيمة العادلة

 (٦٨٨٬٠١٤) (٦٨٨٬٠١٤) --  الخسارة االئتمانية المتوقعةمخصص  
        

 ٣٣٩٬٨٨٤٬٦٧٢ ٣٣٣٬٦٧٤٬٤٥٧ ٦٬٢١٠٬٢١٥  (غير مدقق) ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠في  
 
 
 
   



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

 
    المخصصات الفنية -مطلوبات عقود التأمين   -٨

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)  

  درهـــــم  درهـــــم  
     المخصصات الفنية: -  مطلوبات عقود التأمين

 ٩٤٬٣٩٨٬٢٩٨  ٩٤٬٢٢١٬٧٠٤ إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 ١١٩٬٧٥٨٬٩٣٢  ٨٢٬٧٨٢٬٠٧١  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
 ١٧٬٦٢٢٬٣٢٩  ١٧٬٣٠٤٬٤٧٨  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
 ٥٨١٬١٨٦  ٧٠٩٬٥٨٠  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 ٨٩٠٬٩٨٦  ٧٥٣٬١٣٢  إحتياطي المخاطر السارية   
 ٥٠٩٬٥٥٧٬٣٥٨  ٤٨٤٬٠٩٠٬٠٤٨  إحتياطي حسابي   

  ٧٤٢٬٨٠٩٬٠٨٩   ٦٧٩٬٨٦١٬٠١٣  إجمالي –مجموع المخصصات الفنية  
     

       موجودات عقود إعادة التأمين 
  ٦٥٬٠٣٥٬٩١٨   ٧٦٬٤٢٩٬٢٥١  إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
  ١١٣٬٩٤٨٬٩٦٥   ٧٤٬٨١٥٬٩٦٩  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
  ١٣٬٦٤١٬٥٤٥   ١٣٬٤٨٩٬١٥٧  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
  ٦٥٬٠٢٦   ٦٢٬١٥٧  إحتياطي المخاطر السارية    

  ١٩٢٬٦٩١٬٤٥٤   ١٦٤٬٧٩٦٬٥٣٤  مجموع حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية  
    
 ٢٩٬٣٦٢٬٣٨٠  ١٧٬٧٩٢٬٤٥٣ إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 ٥٬٨٠٩٬٩٦٧  ٧٬٩٦٦٬١٠٢  إحتياطي المطالبات تحت التسوية    
 ٣٬٩٨٠٬٧٨٤  ٣٬٨١٥٬٣٢١  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها    
 ٥٨١٬١٨٦  ٧٠٩٬٥٨٠  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 ٨٢٥٬٩٦٠  ٦٩٠٬٩٧٥  إحتياطي المخاطر السارية   
 ٥٠٩٬٥٥٧٬٣٥٨  ٤٨٤٬٠٩٠٬٠٤٨  إحتياطي حسابي   

  ٥٥٠٬١١٧٬٦٣٥   ٥١٥٬٠٦٤٬٤٧٩  صافي  – مجموع المخصصات الفنية 
    

  
    أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة -٩

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٤٧٬١٠٢٬٠٩٧  ٦٣٬٥٠٩٬٠٩٥   المطلوب من حملة البوالص 

  ٣٬٩٦١٬٠٣٧   ٣٬٦٧٠٬٢٣٢    المطلوب من شركات التأمين وإعادة التأمين 
 ٢٧٬١٣٤٬١٧٤  ٣٢٬٥٥٢٬٥٢٢   المطلوب من الوسطاء أو الوكالء

 (٣٬٢٧٢٬٤٥٣)  (٣٬٢٦٥٬٤٧١)   يطرح: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
        

   ٧٤٬٩٢٤٬٨٥٥  ٩٦٬٤٦٦٬٣٧٨ 

    



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

  
  (تتمة)  أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة -٩

  
    داخل اإلمارات العربية المتحدة

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)    
          درهـــــم  درهـــــم    

 ٤٧٬١٠٢٬٠٩٧  ٦٣٬٥٠٩٬٠٩٥   المطلوب من حملة البوالص 
  ١٬٨٤٣٬٧٥١   ١٬٧٧٥٬٦٦١    المطلوب من شركات التأمين أو إعادة التأمين 

 ٢٧٬١٣٤٬١٧٤  ٣٢٬٥٥٢٬٥٢٢   المطلوب من الوسطاء أو الوكالء
 (٣٬٢٧٢٬٤٥٣)  (٣٬٢٦٥٬٤٧١)   يطرح : مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

        
   ٧٢٬٨٠٧٬٥٦٩  ٩٤٬٥٧١٬٨٠٧ 

  
    خارج اإلمارات العربية المتحدة

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٢٬١١٧٬٢٨٦  ١٬٨٩٤٬٥٧١   المطلوب من شركات التأمين وإعادة التأمين 

   
  ومصاريف مدفوعة مقدماذمم مدينة أخرى  -١٠

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٣٥٨٬٤٩٩  ٢٧٠٬٩٠٥   مستحقات من الموظفين 

 ١٦١٬٨٧٠  ١٦٦٬٩٢٢    ودائع قابلة لالسترداد 
 ١٬٦٣٨٬٤٤٩  ٣٬١٨٧٬٥٥٤    مصاريف مدفوعة مقدما

  ٢٠٬٩٠٧٬٤٥٧   ٢٣٬٧٠٧٬٧٢٥    أخرى 
 (١٬٤٧٩٬٤١٢)  (١٬٤٧٩٬٤١٢)    إنخفاض القيمةيطرح : مخصص 

        
   ٢١٬٥٨٦٬٨٦٣  ٢٥٬٨٥٣٬٦٩٤ 

  
  

    ودائع إلزامية  -١١  
مودعة درهم)    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١درهم (  ١٠٬٢٢٨٬١٢٥ودائع بمبلغ    هناك،  ٢٠٢١  سبتمبر   ٣٠كما في  

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

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

 
   



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

  
    ودائع    -١٢
  سبتمبر ٣٠  

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   
  درهـــــم  درهـــــم   
       

  ٤٣٢٬٨٧٧٬١٥٠   ٤١٠٬٥٩٨٬٦٨٤   ودائع قصيرة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
          ٢٬٤٨٣٬٥٤٨   ٣٬٩٥٩٬٢٥٠   فوائد مستحقة على ودائع قصيرة األجل

          ٤٣٥٬٣٦٠٬٦٩٨   ٤١٤٬٥٥٧٬٩٣٤   مجموع أ (الجزء المتداول)
  ٦١٬٦٠٠٬٠٠٠   ٦١٬٦٠٠٬٠٠٠   األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودائع طويلة  

  ٢٬٢٧٤٬٩٨٣   ١٬٢٤١٬١٨٤   األجل طويلةفوائد مستحقة على ودائع  
  ٦٣٬٨٧٤٬٩٨٣   ٦٢٬٨٤١٬١٨٤   مجموع ب (الجزء غير المتداول)

          (٧٦٤٬٣٤٧)   (٧٦٤٬٣٤٧)   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (ج)
  ٤٩٨٬٤٧١٬٣٣٤   ٤٧٦٬٦٣٤٬٧٧١   إجمالي (أ + ب+ج)

  
 ٪٠٫٩٣:  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(  ٪٥٫٢٥إلى    ٪ ٠٫٤٥  تتراوح بين  تتمثل الودائع في ودائع ثابتة لدى البنوك وتحمل فائدة سنوية

  ).  ٪٥٫٢٥إلى 
  

  النقد وما يعادله -١٣
  سبتمبر ٣٠  

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   
         درهـــــم  درهـــــم   

  ٨٤٤٬٨٩٤  ٨٨٬٦٥٦   نقد في الصندوق  
 ٤٧٬٨٦٩٬٦٦٧  ٢٢٬٢٢٧٬٨٣٥   حسابات جارية لدى البنوك

        (٢٢٬٦٣٢)  (٢٢٬٦٣٢)   مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
   ٤٨٬٦٩١٬٩٢٩  ٢٢٬٢٩٣٬٨٥٩ 

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

  
  رأس المال -١٤

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

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.   ٢٣        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في  ه عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

  
    أرصدة دائنة   -١٥

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ١١٬٩٢٢٬٧١٥  ١٢٬٤٣٦٬٦١١   ذمم دائنة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ٥١٬٨٤٤٬٩٩١  ٥٩٬٨٠١٬٣١٨   ذمم دائنة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ١٩٬٤٥٨٬٧٥٧  ٢١٬٢١٠٬٩٦٣   )١-١٥دائنة أخرى (إيضاح  ذمم  
        
   ٨٣٬٢٢٦٬٤٦٣  ٩٣٬٤٤٨٬٨٩٢ 

     

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

  درهـــــم  درهـــــم    
               داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ٣٬٨٤٦٬٤٣٨  ٤٬٧٣٦٬٠٢٨   شركات التأمين  
 ٨٬٠٧٦٬٢٧٧  ٧٬٧٠٠٬٥٨٣   وسطاء تأمين

 ١٩٬٤٥٨٬٧٥٧  ٢١٬٢١٠٬٩٦٣   )١-١٥ذمم دائنة أخرى (إيضاح  
        

   ٣١٬٣٨١٬٤٧٢  ٣٣٬٦٤٧٬٥٧٤ 
     

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
               العربية المتحدةخارج دولة اإلمارات  

 ١٠٨٬٤٧٢  ١٠٣٬٤٩٣   شركات التأمين
 ٥١٬٧٣٦٬٥١٩  ٥٩٬٦٩٧٬٨٢٥   شركات إعادة التأمين

        
   ٥١٬٨٤٤٬٩٩١  ٥٩٬٨٠١٬٣١٨ 

    
  ذمم دائنة أخرى ١-١٥

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٤٬٢٠٦٬٤١٠  ٢٬٢٧٩٬٣٧٨   منافع الموظفينمخصص  

 ً  ٧١١٬٨٧٥  ٤٬٥٢٧٬٣٠٩   إيجارات مقبوضة مقدما
 ٨٥٦٬٠٢١  ٩٤٣٬٧٤٢   مستحقات ومخصصات

 ١٣٬٦٨٤٬٤٥١  ١٣٬٤٦٠٬٥٣٤   أرصدة دائنة أخرى
        
   ١٩٬٤٥٨٬٧٥٧  ٢١٬٢١٠٬٩٦٣ 

 
   



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

    
  مطلوبات التأمين -١٦

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ٢٣٬٨٣٧٬٢٨٢  ١٩٬٤٦٦٬١١٧   ذمم مستحقة الدفع

 ١٢٬١٣٨٬٥٤٣  ٨٬٣٣٨٬٧٤٤   مكافآت وتنازالت مستحقة
 ٢٬٢٨٠٬٠٣٣  ٤٠١٬٦٤٨   دائنةمطالبات  

 ٣٦٬١٨١٬١٣٣  ٤٣٬٨٣٣٬٤٢٦   ذمم تأمين دائنة أخرى
      
   ٧٤٬٤٣٦٬٩٩١   ٧٢٬٠٣٩٬٩٣٥  
  

  الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد  -١٧
  

  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  سبتمبر  ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مدقق)   (غير مدقق)   (غير مدقق)   (غير مدقق)   

          
  ٣٤٬٥١٣٬٢٩٨  ٢٦٬٠٢٥٬٥١٠  ٩٬٧٢٢٬٢٤٨  ٤٬٠٦٣٬٥٩٧  الربح للفترة (درهم)

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  عدد األسهم                     

  الربح األساسي والمخفض للسهم
  ٣٤٫٥١  ٢٦٫٠٣  ٩٫٧٢  ٤٫٠٦  الواحد (درهم)  
  

في تاريخ بيان المركز تم إحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بتقسيم الربح للفترة على عدد أسهم الشركة القائمة كما  
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، 
    المشتركة أو تلك التي يمارسون عليها تأثيراً كبيراً. 

    األطراف ذات عالقة كما يلي: مطلوبة منغ الكما في نهاية بيان المركز المالي الموجز، كانت المبال

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)   

          درهـــــم  درهـــــم    
 ١٬٢٥٣٬١٧١  ٩٩٨٬٧٦٠   ف ذات عالقةاالمطلوب من أطر

    



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 عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (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 ة   س  ٣٠ف ة في  عةالف ه   س  ٣٠أشه ال
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
   ( ق )   (غ م ق )   (غ م ق )   (غ م ق   (غ م
            درهـــ   درهـــ   درهـــ   درهـــ   

ا تأم   ٣٬٠٠٥٬٣٣٦  ٢٬٩٦٧٬٦١٥  ٤٦١٬٦٩٧ ٦١٠٬٨٦١  أق
عة ف ات م ال   ٧٦٣٬١٤٢  ٨٧٬٢٧٦  ٦٦٬٨٤٠  ٢٤٬٨٧٢  م

ل اإلدارة  ا وم افأة اإلدارة العل   م
افع   ة ال   م

 

٤٥٧٬٢٧١  
 

٤٦٧٬٩٨٨  
 

١٬٤٧٢٬٦١٨  
 

١٬٤٢٤٬٤٥٩  
    

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

    المحتملةالمطلوبات  -١٩

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  (مدقق)   (غير مدقق)    

  درهـــــم  درهـــــم   
        

  ١٠٬٨٥٣٬٣٣٠   ١٠٬٥٣٣٬١٨٦   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
للموجودات   النشطة  األسواق  في  المعدلة)  (غير  المدرجة  األسعار  من  المستقاة  العادلة  القيمة  قياسات   : األول  المستوى 

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

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

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



أم ش. م. ع.   ٢٦        الالي لل
  

ا ل  حات إ ماتح عل ا  ال ة ال ة ل حل ة   ال ج    ال
ة في  ه عة أشه ال ة ال ة) ٢٠٢١س    ٣٠لف   (ت

 

  

  
    (تتمة)األدوات المالية   -٢٠

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

  سبتمبر ٣٠ 

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   

 

٦٬٢١٠٬٢١٥ 

 

٥٬١٧٥٬١٨٠ 

  

 المستوى األول 

أسعار العرض في  

 األسواق النشطة. 
  

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

 
    نتائج موسمية -٢١

 ٢٠٢١  سبتمبر   ٣٠أشهر المنتهية في    تسعةلفترة ال موسمية في بيان الربح أو الخسارة الموجز  إيرادات  لم يتم تسجيل أية  
   .٢٠٢٠و
    

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

درهم للسهم الواحد بقيمة اجمالية   ٣٠: ٢٠٢٠( ٢٠٢٠مليون درهم عن سنة  ٣٠درهم للسهم الواحد وبقيمة اجمالية تبلغ  ٣٠
    ).٢٠١٩عن سنة  مليون درهم ٣٠
  

    الموجزة  المرحلية  المالية  إعتماد المعلومات -٢٣
ا  نوفمبر  ٨  والموافقة على إصدارها بتاريخ  من قبل أعضاء مجلس اإلدارة   الموجزة المرحلية  المالية  لمعلومات  تم إعتماد 

٢٠٢١.  
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