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 المحترمين اإلدارةأعضاء مجلس السادة 
 الالينس للتأمين ش. م. ع.

 دبي
 العربية المتحدة اإلمارات

 
 مقدمـة

اإلمارات  -دبي )" الشركة"(، ش. م. ع.،  للتأمين الالينس لشركة قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق
، التغيرات الموجز الشامل الدخل ،الموجز وكل من بيانات الربح أو الخسارة 2020 سبتمبر 30كما في  ،العربية المتحدة

ومعلومات ايضاحية  أشهر المنتهية بذلك التاريخ ةتسعلافي حقوق المساهمين الموجز والتدفقات النقدية الموجز لفترة 
وعرضها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  الموجزة . إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحليةأخرى
 الموجزة المرحلية . إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية" التقارير المالية المرحلية " : 34رقم 

 .إستناداً إلى مراجعتنا
 

 نطاق المراجعـة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي ، " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

، جراء االستفساراتلومات المالية المرحلية القيام بإ. تتضمن مراجعة المع" ةمنشأمدقق الحسابات المستقل لل يقوم بها
جراءات مراجعة إجراءات تحليلية وإ، وإتباع لية والمحاسبيةاألمور الماشخاص المسؤولين عن بشكل رئيسي من األ

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

 
 اإلستنتـاج

 إعدادها،المرفقة لم يتم  الموجزة المرحلية أن المعلومات الماليةب يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد، لم  إلى مراجعتنا ستناداً إ
ً  ،الجوهرية النواحي جميعمن   ." المالية المرحليةالتقارير " :  34معيار المحاسبي الدولي رقم لل وفقا
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 بيان المركز المالي الموجز

  2020 سبتمبر 30كما في 
 

 

 إيضاحات

 سبتمبـر 30 

2020 

 ديسمبـر 31 

2019 

 درهــم  درهــم   

 )مدقق(  )غير مدقق(   

      الموجودات

 ممتلكات ومعدات
 

   4.475.623   5.091.410 

 205.786.000   205.786.000    6 إستثمارات في ممتلكات

 241.190.290   309.169.456   7 في أوراق ماليةإستثمارات 

 49.125.889   50.956.638    على الحياةقروض مضمونة مقابل بوالص تأمين 

 133.963.373   186.285.485   8 حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية

 3.050.501   5.249.316    تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

 59.674.956   82.575.310   9 أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

 16.893.669   23.866.393   10 ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة

 10.000.000   10.000.000   11 ودائع إلزامية

 567.540.653   514.177.491   12 ودائع

       77.801.820   51.257.441   13 النقد وما يعادله
 1.370.118.561   1.443.799.153    مجموع الموجودات

      

      حقوق المساهمين والمطلوبات
      

      رأس المال واإلحتياطيات

 100.000.000   100.000.000   14 رأس المال

 إحتياطي قانوني
 

  85.335.163   85.335.163 

 إحتياطي نظامي
 

  75.745.963   75.745.963 

 إحتياطي عام
 

  222.000.000   217.000.000 

 القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة التغيرات المتراكمة في 

 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

   

(6.659.113) 

  

(6.123.749) 

       43.414.150   42.927.448    أرباح مستبقاه
 515.371.527   519.349.461    مجموع حقوق المساهمين

      
      المطلوبات 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 

  4.888.119   5.242.910 

  60.353.103   84.827.710   15 ذمم دائنة
   89.715.829   65.596.013 

      مطلوبات التأمين

 63.661.777   62.723.024   16 مطلوبات التأمين

 ً  أقساط تأمين مقبوضة مقدما
 

  9.851.637   9.991.587 

 3.156.043   4.285.692    إيرادات عموالت مؤجلة

    76.860.353   76.809.407 
 
 

 

 

 

 

 

 المرحلية الموجزة. المالية معلوماتمن هذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
 

  



 3    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  



 4    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

 الموجز )غير مدقق( الربح أو الخسارةبيان 

 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 سبتمبـر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبـر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 217.401.036  219.030.244  71.320.172  90.984.136  أقساط التأمينإجمالي 

 (109.776.612) (111.062.810) (38.907.955) (50.897.683) من إجمالي أقساط التأمين التأمينحصة معيدي 

 107.624.424  107.967.434  32.412.217  40.086.453  صافي أقساط التأمين 

 صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة/إحتياطي 

 المخاطر السارية  
(6.993.045)  2.892.736 (9.753.582) (1.890.139) 

 105.734.285  98.213.852  35.304.953  33.093.408  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 9.136.392  9.232.791  2.309.613  3.514.581  عموالت مقبوضة

 (11.725.870) (13.176.380) (3.729.928) (5.817.225) عموالت مدفوعة

  –الحركة على  إحتياطي عموالت إعادة تأمين مؤجلة 

 (936.728) 1.069.166  (841.159) 752.618  بالصافي  

 102.208.079  95.339.429  33.043.479  31.543.382  إجمالي إيرادات التأمين 
     

 (55.536.229) (28.810.182) (23.390.489) (8.251.036) المطالبات المدفوعةإجمالي 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل 

 35.204.116  13.983.673  16.160.568  4.208.166  الخسارة   

 (20.332.113) (14.826.509) (7.229.921) (4.042.870) صافي المطالبات المدفوعة
     

 إحتياطي مطالبات الحركة على المطالبات غير المسددة، 

 متكبدة وغير مبلغ عنها، إحتياطي المخاطر السارية  

 2.139.767  (1.776.337) 783.604  (1.987.001) تسوية خسائر غير موزعةوإحتياطي مصاريف   

 (48.268.640) (60.055.269) (18.537.706) (20.004.302) أرباح وإلغاء بوالص التأمين على الحياة

 (3.670.707) 18.320.135  4.330.404  4.438.581  النقص/)الزيادة( في اإلحتياطيات الحسابية

 (70.131.693) (58.337.980) (20.653.619) (21.595.592) صافي المطالبات المتكبدة
     

 32.076.386  37.001.449  12.389.860  9.947.790  التأمينإيرادات صافي 
     

 31.145.728  30.621.224  10.502.086  9.970.412  إيرادات إستثمارات مالية

 10.338.099  9.200.066  3.188.216  2.629.868  بالصافي –إيرادات إستثمارات في ممتلكات 

 285.302  180.653  91.920  78.270  أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

 1.467.913  1.306.874  364.712  317.838  إيرادات أخرى 

 75.313.428  78.310.266  26.536.794  22.944.178  إجمالي اإليرادات
     

 (19.551.474) (20.628.208) (6.196.149) (6.832.599) وعموميةمصاريف إدارية 

 -- (2.639.845) -- -- مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 (15.285.026) (18.963.538) (6.518.826) (5.797.981) مكافآت وخصومات )صافي من إعادة التأمين(

 (2.737.662) (1.565.377) (905.854) (591.350) مصاريف تشغيلية أخرى
     

 37.739.266  34.513.298  12.915.965  9.722.248  الربح للفترة
     

 37.74  34.51  12.92  9.72  (17)إيضاح  للسهم الواحد األساسي والمخفض الربح
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 )غير مدقق( الموجزالشامل  الدخل بيان

   2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 المنتهية فيفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبـر 30 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبـر 30 

 2020 2019 2020 2019 

 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 37.739.266  34.513.298  12.915.965  9.722.248  لفترةل الربح

     

     األخرى الدخل الشامل/)الخسارة الشاملة(بنود 

     
األرباح أو  إلى ًإعادة تصنيفها الحقا بنود لن يتم

 الخسائر
    

 من إستثمارات غير محققة  أرباح /صافي )خسائر(

 107.072  (535.364) 107.072  (35.691) بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
     

 37.846.338  33.977.934  13.023.037  9.686.557  فترةلل الدخل الشاملإجمالي 
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  الموجز التغيرات في حقوق المساهمين بيان

   2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 إحتياطي قانوني رأس المال   

 

 

 

 

 إحتياطي عام إحتياطي نظامي

التغيرات المتراكمة في 

القيمة العادلة 

 إلستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل بنود   

 المجمـــوع أرباح مستبقاه الدخل الشامل األخرى

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
        

 497.355.279  42.390.560  (6.266.513) 210.000.000  70.821.016  80.410.216  100.000.000  )مدقق(  2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 37.846.338  37.739.266  107.072  -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (30.000.000) (30.000.000) -- -- -- -- -- (22توزيعات ارباح مدفوعة )إيضاح 

 -- (7.000.000) -- 7.000000  -- -- -- المحول إلى إحتياطي عام 

 505.201.617  43.129.826  (6.159.441) 217.000.000  70.821.016  80.410.216  100.000.000  )غير مدقق(  2019سبتمبـر  30الرصيد كما في 

 515.371.527  43.414.150  (6.123.749) 217.000.000  75.745.963  85.335.163  100.000.000  )مدقق(  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 33.977.934  34.513.298  (535.364) -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (30.000.000) (30.000.000) -- -- -- -- -- (22توزيعات ارباح مدفوعة )إيضاح 

 -- (5.000.000) -- 5.000.000  -- -- -- المحول إلى إحتياطي عام 

 519.349.461  42.927.448  (6.659.113) 222.000.000  75.745.963  85.335.163  100.000.000  )غير مدقق(  2020سبتمبـر  30الرصيد كما في 
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 )غير مدقق( الموجز قات النقديةالتدف بيان

   2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 سبتمبـر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في   

  2020  2019 

 درهــم  درهــم  

      التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 

 37.739.266    34.513.298   الربح للفترة

     تعديالت :

 781.478   717.095   إستهالك ممتلكات ومعدات 

 (9.567.189)  (11.767.012)  إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة  

 212.770   1.155.792   وخصومات إستثماراتوعالوات   إطفاء رسوم  

 (18.951.804)  (15.921.153)  إيرادات فوائد من الودائع  

 (2.626.735)  (2.576.152)  إيرادات فوائد من قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة  

 --  (356.907)  إيرادات توزيعات أرباح  

 (10.338.099)  (9.200.066)  إيرادات إستثمارات في ممتلكات  

 690.308   345.659   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

 --  2.639.845   الخسارة االئتمانية المتوقعةمخصص   
     

 الموجوداتقبل التغيرات في  من العملياتالتدفقات النقدية 

 والمطلوبات التشغيلية  

  

(449.601) 

  

(2.060.005) 

 (18.173.744)  (25.255.819)  تأمين، ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمةفي ذمم  الزيادة

 (12.391.622)  (52.322.112)  الزيادة في حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية

 3.670.707   (18.320.135)  في اإلحتياطيات الحسابية الزيادة/)النقص(

 12.141.994   63.852.031   الزيادة في اإلحتياطيات الفنية

 (734.550)  (2.198.815)  الزيادة في إحتياطي تكاليف إستحواذ مؤجلة

 1.671.278   1.129.649   إحتياطي عمولة إعادة التأمين المؤجلة الزيادة في

 ً  21.314.033   20.079.024   الزيادة في ذمم دائنة، مطلوبات عقود التأمين وأقساط تأمين مقبوضة مقدما

 5.438.091   (13.485.778)   العمليات الناتج من /النقد )المستخدم في(

 (514.321)  (700.450)  مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
     

 4.923.770   (14.186.228)  العمليات التشغيلية الناتج من/في(صافي النقد )المستخدم 
     

      يةاالستثمارالتدفقات النقدية من العمليات 

 (384.050)  (101.308)  شراء ممتلكات ومعدات

 (1.708.944)  745.403   ة في قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياةالحركصافي 

 (96.367.732)  (72.310.167)  بالتكلفة المطفأة شراء إستثمارات مالية

 60.903.650   --  مبيعات/إستحقاق إستثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

 16.904.289   16.689.732   إيرادات مقبوضة على الودائع

 9.789.527   10.069.802   إيرادات مقبوضة من إستثمارات بالتكلفة المطفأة

 29.607.198   52.594.583   خالل الفترةودائع تم تسييلها 

 --  356.907   إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

 11.111.421   9.596.897   إيرادات إيجارات مقبوضة من إستثمارات في ممتلكات
     

 29.855.359   17.641.849   يةاالستثمارالناتج من العمليات  صافي النقد
     

     العمليات التمويلية التدفقات النقدية من

 (30.000.000)  (30.000.000)  توزيعات أرباح مدفوعة
     

 (30.000.000)  (30.000.000)  صافي النقد المستخدم في العمليات التمويلية
     

 4.779.129   (26.544.379)  في النقد وما يعادله الزيادة)النقص(/ صافي
     

 26.262.592   77.801.820   الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
     

 31.041.721   51.257.441   (13)إيضاح الفترة النقد وما يعادله في نهاية 
 

  .المرحلية الموجزة المالية معلوماتالمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
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  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 
 

  معلومات قطاعية -1
 

ألغراض إدارية، تم تنظيم الشركة في قطاعين من األعمال، قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات )التأمين العام( 

يشمل تأمين السيارات، التأمين  قطاع التأمين العام . إن()التأمين على الحياة عمليات تأمين األشخاص وتكوين األموالو

التأمين  فقط قطاع التأمين على الحياة يشمل . إنالبحري، تأمين الحريق، التأمين الهندسي، التأمين الصحي والحوادث العامة

ة بإعداد تقارير شرك. هذه القطاعات هي األساس الذي بموجبه تقوم الالجماعيعلى 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 1-1
 

  

 

 سبتمبـر 30 

2020 

 ديسمبر 31 

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(    

 درهــم  درهــم    

       الموجودات

 3.024.440   2.548.051      ممتلكات ومعدات

 123.338.174   125.726.200     إستثمارات في ممتلكات

 171.617.613   234.325.457     بالتكلفة المطفأةإستثمارات 

 49.125.889   50.956.638     قروض مضمونة مقابل بوالص تأمين على الحياة

 2.670.429   2.210.021     معيدي التأمين من المخصصات الفنيةحصة 

 76.826   217.607     تكاليف إستحواذ مؤجلة

 129.906   635.607     أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

 6.644.486   12.094.868     ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة

 2.000.000   2.000.000      ودائع إلزامية
 314.114.081   269.584.276     ودائع

 49.333.795   6.441.093     النقد وما يعادله

 132.284.229   132.077.265     رصيد األقسام الداخلية
       

 854.359.868   838.817.083     مجموع الموجودات
       

       حقوق المساهمين والمطلوبات

       رأس المال واإلحتياطيات 

 50.000.000   50.000.000      رأس المال

 40.679.006   40.679.006     إحتياطي قانوني

 35.884.406   35.884.406     إحتياطي نظامي

 104.794.961   107.552.461     إحتياطي عام

 20.834.613   19.623.741     أرباح مستبقاه
       

 252.192.986   253.739.614     مجموع حقوق المساهمين
       

       المطلوبات 

 2.541.683   2.223.964     مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 10.781.085   14.605.842     ذمم دائنة

     16.829.806   13.322.768 
       

       مطلوبات التأمين

 23.609.499   21.545.349     مطلوبات التأمين

 ً  9.991.587   9.851.637     أقساط تأمين مقبوضة مقدما

  4.239   58     إيرادات عموالت مؤجلة
    31.397.044   33.605.325 

       
 

 

 

  



 9    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 معلومات قطاعية )تتمة( -1
 

 )تتمة(لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموال  المالي المرحلي الموجز المركز المعلومات اإلضافية لبيان 1-1
 

  

 

 سبتمبـر 30 

2020 

 ديسمبر 31 

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(    

        درهــم  درهــم    
       المخصصات الفنية  -مطلوبات عقود التأمين 

 1.008.352   1.344.036     إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة

 3.211.513   2.268.596     إحتياطي المطالبات تحت التسوية

 761.922   1.174.288     إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 26.694   19.670     موزعةإحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير 

 --  133.856     إحتياطي المخاطر السارية

 550.230.308   531.910.173     إحتياطي حسابي

 555.238.789   536.850.619     مجموع مطلوبات عقود التأمين

 602.166.882   585.077.469     مجموع المطلوبات
       

 854.359.868   838.817.083     والمطلوباتمجموع حقوق المساهمين 

 

 

  



 10    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(معلومات قطاعية  -1
 

)غير  لعمليات تأمين األشاااخاص وتكوين األموال المرحلي الموجز الربح أو الخساااارة المعلومات اإلضاااافية لبيان 1-2

 مدقق(
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبـر 30 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبـر 30 

 2020 2019 2020 2019 

 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 77.046.845  73.627.785  25.954.339  24.620.143  إجمالي أقساط التأمين

 (3.247.338) (2.794.919) (1.581.531) (1.002.285) حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين

 73.799.507  70.832.866  24.372.808  23.617.858  صافي أقساط التأمين 

 إحتياطي أقساط التأمين غير صافي التغير في 

 21.793  (484.944) 131.258  (211.451) المكتسبة/المخاطر السارية  

 73.821.300  70.347.922  24.504.066  23.406.407  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1.173.239  67.916  78.621  22.583  عموالت مقبوضة

 (7.183.660) (6.152.541) (2.442.957) (2.173.874) عموالت مدفوعة

  –إحتياطي عموالت إعادة تأمين مؤجلة الحركة على  

 16.184  144.962  (12.965) 58.383  بالصافي  

 67.827.063  64.408.259  22.126.765  21.313.499  إجمالي إيرادات التأمين 
     

 (5.451.847) (2.804.588) (4.316.360) (722.096) إجمالي المطالبات المدفوعة

 حصة معيدي التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل 

 2.610.340  1.057.688  2.330.302  497.010  الخسارة   

 (2.841.507) (1.746.900) (1.986.058) (225.086) صافي المطالبات المدفوعة
     

 الحركة على المطالبات غير المسددة، إحتياطي 

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها وإحتياطي    

 608.559  92.572  (653.160) (150.689) مصاريف تسوية خسائر غير موزعة  

 (48.268.640) (60.055.269) (18.537.706) (20.004.302) أرباح وإلغاء بوالص التأمين على الحياة

 (3.670.707) 18.320.135  4.330.404  4.438.581  النقص/)الزيادة( في اإلحتياطيات الحسابية

 (54.172.295) (43.389.462) (16.846.520) (15.941.496) صافي المطالبات المتكبدة
     

 13.654.768  21.018.797  5.280.245  5.372.003  صافي إيرادات التأمين

 20.776.796  20.040.670  7.258.630  6.772.901  ماليةإيرادات إستثمارات 

 6.633.049  5.890.158  2.095.287  1.769.911  بالصافي –إيرادات إستثمارات في ممتلكات 

 195.859  142.543  87.647  40.111  أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

 110.352  61.160  23.433  22.043  إيرادات أخرى 

 41.370.824  47.153.328  14.745.242  13.976.969  إجمالي اإليرادات
     

 (7.736.254) (7.839.341) (2.475.767) (2.609.419)  وعمومية إداريةمصاريف 

 -- (2.014.668) -- -- مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 (15.285.026) (18.963.538) (6.518.826) (5.797.981) مكافآت وخصومات )صافي من إعادة التأمين(

 (282.568) (244.153) (96.981) (73.860) مصاريف تشغيلية أخرى
     

 18.066.976  18.091.628  5.653.668  5.495.709  الربح للفترة
     

  



 11    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(معلومات قطاعية  -1
 

 لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المرحلي الموجزالمالي  المركز المعلومات اإلضافية لبيان 1-3
 

 سبتمبـر 30  
2020 

 ديسمبر 31 
2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــم  درهــم  

     الموجودات
 2.066.970   1.927.572    ممتلكات ومعدات

 82.447.826   80.059.800    إستثمارات في ممتلكات
 69.572.677   74.843.999   في أوراق ماليةإستثمارات 

 131.292.944   184.075.464   حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية
 2.973.675   5.031.709   تكاليف إستحواذ مؤجلة

 59.545.050   81.939.703   أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
 10.249.183   11.771.525   ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة

 8.000.000   8.000.000   ودائع إلزامية
 253.426.572   244.593.215   ودائع

 28.468.025   44.816.348   النقد وما يعادله
     

 648.042.922   737.059.335   مجموع الموجودات
     

     حقوق المساهمين والمطلوبات
     رأس المال واإلحتياطيات

 50.000.000   50.000.000    رأس المال
 44.656.157   44.656.157   إحتياطي قانوني
 39.861.557   39.861.557   إحتياطي نظامي

 112.205.039   114.447.539   إحتياطي عام
 إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  المتراكمة التغيرات

 الشامل األخرى  
  

(6.659.113) 
 
 

 
(6.123.749) 

 22.579.537   23.303.707   أرباح مستبقاه
     

 263.178.541   265.609.847   مجموع حقوق المساهمين
     

     المطلوبات 
 2.701.227   2.664.155   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 49.572.018   70.221.868   ذمم دائنة
 132.284.229   132.077.265   رصيد األقسام الداخلية

   204.963.288   184.557.474 
     

     مطلوبات التأمين
 40.052.278   41.177.675   مطلوبات التأمين

 3.151.804   4.285.634   إيرادات عموالت مؤجلة
      

  45.463.309   43.204.082 

     المخصصات الفنية -مطلوبات عقود التأمين 
 72.540.371   91.769.434   إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة
 72.958.173   113.446.612   إحتياطي المطالبات تحت التسوية

 11.041.299   14.776.008   إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 478.515   616.900   إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 84.467   413.937   الساريةإحتياطي المخاطر 

 157.102.825   221.022.891   مجموع مطلوبات عقود التأمين

 384.864.381   471.449.488   مجموع المطلوبات
     

 648.042.922   737.059.335   مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

  



 12    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

  
 )تتمة(معلومات قطاعية  -1
 

 )غير مدقق( المرحلي الموجز لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات الربح أو الخسارة المعلومات اإلضافية لبيان 1-4
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبـر 30 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبـر 30 

 2020 2019 2020 2019 

 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 140.354.191  145.402.459  45.365.833  66.363.993  إجمالي أقساط التأمين

 (106.529.274) (108.267.891) (37.326.424) (49.895.398) حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين

 33.824.917  37.134.568  8.039.409  16.468.595  صافي أقساط التأمين 

 صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة/ 

 (1.911.932) (9.268.638) 2.761.478  (6.781.594) إحتياطي المخاطر السارية  

 31.912.985  27.865.930  10.800.887  9.687.001  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 7.963.153  9.164.875  2.230.992  3.491.998  عموالت مقبوضة

 (4.542.210) (7.023.839) (1.286.971) (3.643.351) عموالت مدفوعة

  –إحتياطي عموالت إعادة تأمين مؤجلة الحركة على  

 (952.912) 924.204  (828.194) 694.235  بالصافي  

 34.381.016  30.931.170  10.916.714  10.229.883  إجمالي إيرادات التأمين 
     

 (50.084.382) (26.005.594) (19.074.129) (7.528.940) إجمالي المطالبات المدفوعة

 حصة معيدي التأمين من المطالبات ومصاريف تعديل 

 32.593.776  12.925.985  13.830.266  3.711.156  الخسارة   

 (17.490.606) (13.079.609) (5.243.863) (3.817.784) صافي المطالبات المدفوعة
     

 إحتياطي الحركة على المطالبات غير المسددة، 

 وإحتياطي مصاريف  لغ عنهامطالبات متكبدة وغير مب  

 1.531.208  (1.868.909) 1.436.764  (1.836.312) تسوية خسائر غير موزعة  

 (15.959.398) (14.948.518) (3.807.099) (5.654.096) صافي المطالبات المتكبدة
     

 18.421.618  15.982.652  7.109.615  4.575.787  صافي إيرادات التأمين

 10.368.932  10.580.554  3.243.456  3.197.511  إيرادات إستثمارات مالية

 3.705.050  3.309.908  1.092.929  859.957  بالصافي –إيرادات إستثمارات في ممتلكات 

 89.443  38.110  4.273  38.159  أرباح فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

 1.357.561  1.245.714  341.279  295.795  إيرادات أخرى 

 33.942.604  31.156.938  11.791.552  8.967.209  إجمالي اإليرادات
     

 (11.815.220) (12.788.867) (3.720.382) (4.223.180) وعمومية مصاريف إدارية 

 -- (625.177) -- -- مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 (2.455.094) (1.321.224) (808.873) (517.490) أخرىمصاريف تشغيلية 
     

 19.672.290  16.421.670  7.262.297  4.226.539  الربح للفترة
     

 
 

 

 

  



 13    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 مةامعلومات ع -2
 

تأسست في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة  شركة مساهمة عامة هي )"الشركة"( ش. م. ع. الالينس للتأمينشركة 

يناير  6الشركة الحقاً في دبي بتاريخ  تم تسجيل .تحت إسم شركة اإلعتماد والتجارة للتأمين 1975يوليو  1بتاريخ  في دبي

، 1995مرسوم أميري. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في يناير بموجب  كشركة ذات مسؤولية محدودة 1982

 مدرجة في سوق دبي المالي. إن أسهم الشركة .ديالته()وتع 1984( لسنة 8اإلتحادي رقم )وفقاً للقانون وذلك 
 

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

العام( وتأمين حياة  بإسم التأمين جميعها ةالممتلكات، تأمين السيارات، تأمين الطيران وتأمين المخاطر البحرية )المعروف

، الحوادث الشخصية، التأمين الصحي والمنتجات المرتبطة جماعيفردي )المشارك وغير المشارك(، تأمين حياة 

 باإلستثمار.
 

 اإلمارات العربية المتحدة. - دبي،  5501 صندوق بريد رقم ،وربة مركز ن الشركة المسجل هواإن عنو 
 

 ةشركوتأثيره على ال( COVID-19تفشي فيروس كورونا )
 

فترة أزمة رعاية صحية  في ، دخل االقتصاد العالمي(COVID-19) كورونا فيروس وباءمع التطور الحديث والسريع ل

الظروف  اإلدارة درستلقد  في األنشطة التجارية والحياة اليومية.  كبير اضطراب عالمي ما تسبب فيغير مسبوقة 

وخلصت إلى أن التأثيرات  شركةومخاطر التعرض لل أعمال الشركةالتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على وستثنائية اال

 ن:مة قد تنشأ شركلا/ سيولة  ربحيةالرئيسية على 
 

 .المدينة أقساط التأمين وأرصدة التأميناسترداد إمكانية  •

 ،قياس القيمة العادلة ألدوات المالية •

 لإلستثمارات في ممتلكات،قياس القيمة العادلة  •

 و، المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاإحتياطي و غير المسددة خصص المطالباتم •

 وثائق التأمين. بسبب عدم تجديد إجمالي اقساط التأمينانخفاض  •
 

 . المالي الموجز بيان المركزكما في تاريخ  شركةلا ربحيةإلى أنه ال يوجد تأثير كبير على  اإلدارة خلصتبناء على ما سبق، 
 

 العربية المتحدة اإلماراتفي دولة  ما هو مطلوب من قبل هيئة التأمينك بصورة شهرية تحملة بإجراء اختبار الشركقامت ال

، تم إعداد . وبناء على ذلكستواصل العمل كمنشأة مستمرة شركةأن ال بإعتقادهم ، الذينمن قبل مجلس اإلدارة وتم اعتماده

المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع، وستتخذ اإلجراءات هذه المعلومات 

 الالزمة والمناسبة في الوقت المناسب لالستجابة لهذا الوضع غير المسبوق.
 

  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -3
 

 معلوماتلها تأثير مادي على ال ليس المطبقة والتيوالمعدلة الجديدة  عايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالم    3-1

 المرحلية الموجزة المالية

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

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتفي هذه  2020يناير  1

الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على  سنةتأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الوالمعدلة لم يكن لها 

 المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 
 المعيار المحاسبي الدولي : عرض البيانات المالية و1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي - جوهريةريف التع

 التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.  ،السياسات المحاسبية 8رقم 
 
  إندماج األعمال. 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - األعمالتعريف  

 
  إلعداد  بالمعيار الدوليذات الصلة   التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في

، 6إلعداد التقارير المالية رقم  ، المعيار الدولي3، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 رقم التقارير المالية
،  8سبة الدولي رقم معيار المحاو 1، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  14رقم  إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي

، تفسير لجنة 38، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 37، معيار المحاسبة الدولي رقم 34معيار المحاسبة الدولي رقم 
، تفسير لجنة المعايير 19، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

لتحديث تلك   32تفسير رقم الو 22، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 20الية رقم الدولية للتقارير الم
نقل عنه أو لإلشارة إلى المكان الذي يشيرون فيه إلى إصدار مختلف الفيما يتعلق باإلشارات إلى اإلطار و صداراتاإل

 من إطار العمل المفاهيمي.
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  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة( (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -3
 

 معلوماتلها تأثير مادي على ال ليس المطبقة والتي والمعدلة الجديدة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    3-1

 )تتمة(المرحلية الموجزة  المالية
 

  المتعلقة بأمور   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9و  7رقم  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي التعديالت في
 االيبور. ما قبل استبدال سياق إصالح

 
  إعفاء من  ينللمستأجر يوفرالذي  "عقود اإليجار"  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت على

يونيو  1 هو . تاريخ التطبيقيجارلعقد اإلهو تعديل  COVID-19بـ ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط  تقييم
2020. 

 

  والتي لم يحن موعد تطبيقهاة الجديدة والمعّدل والتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  3-2

والتي تم إصدارها ولكن لم يتم  بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية تقم الشركةلم  

 تطبيقها بعد.
 

  يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد لتأمين يسري لعقود ا  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
2023. 

  والمعيار المحاسبي الدولي البيانات المالية الموحدة   10الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت على المعيار

( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول 2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28رقم 

وال يزال التطبيق إلى أجل غير مسمى تم تأجيل تاريخ  بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.
 التطبيق مسموًحا به.

  لتي تبدأ تعديالت على التصنيفات. يسري للفترات السنوية ا -عرض البيانات المالية : 1معيار المحاسبة الدولي رقم
 .2023يناير  1في أو بعد 

 3 رقم لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل37 رقمو 16 رقم المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي التعديالت 

لتقارير عداد ا، والمعيار الدولي إل1 رقم لتقارير الماليةعداد اوبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي إل

ت السنوية للفترا يسري) 16لتقارير المالية عداد اوالمعيار الدولي إل 41 رقم ، ومعيار المحاسبة الدولي9رقم  المالية

 .(2022يناير  1التي تبدأ بعد 

 تاريخ انتهاء نهج التأجيل.  بالتعديالت بشأنالمتعلق عقود التأمين  4رقم  لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل

من تطبيق المعيار  4 رقم لتقارير الماليةعداد اتاريخ انتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي إل

 .2023يناير  1هو  9الدولي للتقارير المالية 

  المعيار الدولي 39 ، معيار المحاسبة الدولي رقم9التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،

دولي إلعداد التقارير المالية ، والمعيار ال4، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7إلعداد التقارير المالية رقم 

، والتي تتناول القضايا التي قد تؤثر على التقارير 2المرحلة  -المتعلقة بـ " إعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة  16رقم 

المالية بعد إعادة تشكيل معيار معدل الفائدة، بما في ذلك استبداله بمؤشر سعر بديل. التعديالت سارية المفعول 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر2021يناير  1ية التي تبدأ في أو بعد للفترات السنو
 

 ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ -4
 

 أساس اإلعداد 4-1

التقارير : " 34رقم  (IASتم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي ) 
 ".المالية المرحلية

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

 
ً لمبدأ التكلفة التاريخية  بعض األدوات الماليةعدا إعادة تقييم فيما  تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا

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

تلك  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال

 .1920ديسمبر  31 في ةيالمنته ة السنوية المدققة للسنةالمالي اتالبيانالمستخدمة في 
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 )تتمة( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةالتسعلفترة 
 

 

 
 )تتمة(ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ -4

 

  )تتمة(أساس اإلعداد  4-1

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

ديسمبر  31المدققة كما في وللسنة المنتهية في عند قراءة هذه المعلومات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية 

 . باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في2019

 . 2020ديسمبر  31تعطي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في   2020سبتمبر  30
 
 لتقديرات اإلفتراضات وا 4-1-1
 

قد يكون لها تأثير  وتوقعات إن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، إفتراضات

عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف. إن نتائج األعمال 

 الفعلية من الممكن أن تختلف عن هذه اإلفتراضات.
 

ديرات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق السياسات عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة قامت اإلدارة بإتباع نفس التق

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

 .2019ديسمبر  31
  

 التغيرات في اإلفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة -5
 

كانت  للتقديرات غير المؤكدةة والمصادر الرئيسية شركتطبيق السياسات المحاسبية للإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في 

، باستثناء تأثير تفشي فيروس كورونا 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في كما في ول البيانات المالية في المعمول بها هاهي نفس

(COVID-19على ال )وحتى اآلنحاليالالتأثير ، من الصعب جدًا قياس نطاق تاريخهحتى  والذي تم تفصيله أدناه. شركة ، ،

 .إجراء تقييم ذاتي فقط بهذا الخصوص يمكن
 

 المدينة أقساط التأمين وأرصدة التأميناسترداد إمكانية 
 

 نتيجة لالضطرابات التشغيلية. كبيرة في مخاطر االئتمان للشركاتإلى زيادة  COVID-19أدى تفشي 
 

للفترة  المدينة أقساط التأمين وأرصدة التأميناسترداد قابلية تأثيًرا جوهريًا على  أي دشركة لم تحدالفان بناًء على تقييم اإلدارة ، 

 .2020 سبتمبر 30المنتهية في 
  

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
 

ة عن كثب شركالمالية العالمية. تراقب ال سعار في األسواقاألإلى اضطراب كبير في السوق وتقلب  COVID-19أدى تفشي 

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 شركةالفان ، بناًء على تقييم اإلدارة

 .عكس على المعلومات الملية المرحلية الموجزةبخالف التغير الذي قد ان 2020 سبتمبر 30في 

 
 لالستثمارات في ممتلكاتقياس القيمة العادلة 

 
 نتيجة لسوق العقارات وكيف سيتقدم الوضع 2020هناك معلومات محدودة متاحة حول توقعات استنادًا إلى تقييم اإلدارة، 

COVID-19 30للفترة المنتهية في  في ممتلكات. لم تحدد الشركة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة لالستثمارات 

القيمة العادلة بشكل خدمة من قبل الشركة تمثل أن األسعار المستب للتأكدالسوق باستمرار  بمراقبة الشركةستقوم . 2020سبتمبر

 .دقيق

 

 

 

 



 16    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا
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 )تتمة(  التغيرات في اإلفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة -5
 

 مخصص المطالبات غير المسددة وإحتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
 

والمطالبات ة غير المسددعلى ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبات  COVID-19بإجراء تقييم لتأثير  شركةقامت ال

ال يوجد تأثير مادي على مركز المخاطر  شركةالبتقدير حساسية منتظمة.  والتي تضمنت تحليالتوغير المبلغ عنها  ةتكبدمال

وسوف  2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في  وغير المبلغ عنها ةتكبدموالمطالبات ال قائمةوأرصدة المخصصات للمطالبات ال

 .قادمةفترات الالوالتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في  هامطالبات احوال تستمر في مراقبة
 
 إستثمارات في ممتلكات -6
 

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

تعتقد اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات. يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات 

 (.3: المستوى 2019ديسمبر  31) 2020 سبتمبر 30في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  3كمستوى 
  

 إستثمارات في أوراق مالية -7
 

 إن اإلستثمارات في األوراق مالية موضحة كما يلي:
 

 سبتمبـر 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 236.550.473   305.065.003   أ( 7إستثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 ب( 7)إيضاح   

  

 4.104.453 

  

 4.639.817 
     
   309.169.456   241.190.290 

 
 إستثمارات بالتكلفة المطفأة أ - 7
 

 سبتمبـر 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 237.119.127   308.273.502   سندات مدرجة

 (568.654)  (3.208.499)  المتوقعة الخسارة االئتمانيةمخصص 
     
   305.065.003   236.550.473 
 
 

 سبتمبـر 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 136.924.572   170.921.531   اإلمارات العربية المتحدةداخل دولة 

 99.625.901   134.143.472   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
     
   305.065.003   236.550.473 
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 )تتمة(إستثمارات في أوراق مالية  -7

 

 )تتمة(أ إستثمارات بالتكلفة المطفأة  - 7
 

( سنوياً وتدفع هذه الفائدة %7.5إلى  %4.75 :2019) %7.5إلى  %4.75معدالت فائدة تتراوح بين تحمل هذه السندات 

 نصف سنوي. تحتفظ الشركة بهذه اإلستثمارات بهدف الحصول على تدفق نقدي تعاقدي خالل عمر السندات.  بشكل
 

 المتوقعة: االئتمانيةفيما يلي حركة مخصص الخسارة 
 

 سبتمبـر 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 --  568.654   السنةالفترة/الرصيد كما في بداية 
 568.654   2.639.845   السنةالفترة/خالل  مخصص محمل

     
 568.654   3.208.499   السنةالفترة/الرصيد كما في نهاية 

 
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  ب -7
 

 سبتمبـر 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 4.639.817   4.104.453   اإلمارات العربية المتحدة دولة أوراق مالية مدرجة داخل

 
 المخصصات الفنية -مطلوبات عقود التأمين  -8
 

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق( 

 درهـــــم  درهـــــم 

    اإلجمالي 

    المخصصات الفنية: - مطلوبات عقود التأمين

 73.548.723   93.113.470  إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 76.169.686   115.715.208  إحتياطي المطالبات تحت التسوية   
 11.803.221   15.950.296  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   
 505.209   636.570  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 84,467   547.793  إحتياطي المخاطر السارية   
 550.230.308   531.910.173  إحتياطي حسابي   

 712.341.614   757.873.510  إجمالي –مجموع المخصصات الفنية 
    

    حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية

 54.549.752   64.813.662  إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 70.753.251   109.297.928  إحتياطي المطالبات تحت التسوية   
 8.581.651   12.084.595  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   

 78.719   89.300  إحتياطي المخاطر السارية   

 133.963.373   186.285.485  مجموع حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية 
    
 

  



 18    الالينس للتأمين ش. م. ع.
 

  الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةالتسعلفترة 
 

 

 
 )تتمة(المخصصات الفنية  -مطلوبات عقود التأمين  -8
 

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق( 

 درهـــــم  درهـــــم 
    

    صافي

 18.998.971   28.299.808  إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة   
 5.416.435   6.417.280  إحتياطي المطالبات تحت التسوية   
 3.221.570   3.865.701  إحتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   
 505.209   636.570  إحتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   
 5.748   458.493  إحتياطي المخاطر السارية   
 550.230.308   531.910.173  إحتياطي حسابي   

  571.588.025   578.378.241 

 
 أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة -9
 

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 50.681.891   58.399.204   المطلوب من حملة البوالص

 2.594.759   2.868.744   المطلوب من شركات التأمين وإعادة التأمين

 8.714.803   23.623.859   المطلوب من الوسطاء أو الوكالء

 (2.316.497)  (2.316.497)  المتوقعة االئتمانيةالخسارة يطرح : مخصص 
     
   82.575.310   59.674.956 

 
 داخل اإلمارات العربية المتحدة

 

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 50.681.891   58.399.204   المطلوب من حملة البوالص

 1.446.738   1.688.633   المطلوب من شركات التأمين أو إعادة التأمين

 8.714.803   23.623.859   المطلوب من الوسطاء أو الوكالء

 (2.316.497)  (2.316.497)  المتوقعة الخسارة االئتمانيةيطرح : مخصص 
     
   81.395.199   58.526.935 

 
 خارج اإلمارات العربية المتحدة

 

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 1.148.021   1.180.111   المطلوب من شركات التأمين وإعادة التأمين
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 ودفعات مقدمة أخرى ذمم مدينة -10

  
 سبتمبـر 30

2020  
 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 418.510   326.677   مستحقات من الموظفين
 178.562   167.048    ودائع قابلة لالسترداد

 1.832.915   3.307.743   دفعات مقدمة
 15.582.763   21.184.006   أخرى

 (1.119.081)  (1.119.081)   إنخفاض القيمةيطرح : مخصص 
     
   23.866.393   16.893.669 

 
 ودائع إلزامية -11 

 
 42درهم( لدى أحد البنوك وفقاً للمادة رقم  10.000.000: 2019ديسمبر  31درهم ) 10.000.000تم إيداع ودائع بمبلغ 

. إن هذه بشأن إنشاء هيئة التامين وتنظيم أعماله 2007( لسنة 6رقم )من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

الودائع مرهونة ألحد البنوك مقابل ضمانات مصدرة من قبله لصالح هيئة التأمين بنفس المبلغ. ال يمكن سحب هذه الودائع اال 

 سنوياً(. %3.5إلى  %3: 2019ديسمبر  31سنوياً ) %3.5 إلى %3ما بين  بموافقة مسبقة من هيئة التأمين وتحمل فائدة بنسبة
 

 ودائع   -12
 

 سبتمبـر 30  
2020  

 ديسمبـر 31
2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  

 363.758.501   379.113.918   ودائع قصيرة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 4.692.286   6.521.711   فوائد مستحقة

     
 368.450.787   385.635.629   مجموع أ )الجزء المتداول(

     
 190.850.000   122.900.000   ودائع طويلة األجل لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 8.705.782   6.107.778   فوائد مستحقة

 199.555.782   129.007.778   مجموع ب )الجزء غير المتداول(
 (465.916)  (465.916)  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )ج(

     
 567.540.653   514.177.491   إجمالي )أ + ب+ج(

 
 %3.25: 2019ديسمبر  31) %5.25إلى  %0.5 تتراوح بين تتمثل الودائع في ودائع ثابتة لدى البنوك وتحمل فائدة سنوية

 (. 5.25إلى 
 

 النقد وما يعادله -13
 سبتمبـر 30  

2020  
 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 900.196   87.850    نقد في الصندوق
 76.955.224   51.223.191   لدى البنوك حسابات جارية

 (53.600)  (53.600)  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

   51.257.441   77.801.820 
 

 العربية المتحدة.إن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك داخل دولة اإلمارات 
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 رأس المال -14

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 والمدفوع بالكاملصدر الم

 سهم عادي  1.000.000:  2019 ديسمبر 31و  2020 سبتمبر 30)  

 درهم للسهم( 100بقيمة    

 

 100.000.000 

 

 

 100.000.000 
 

 أرصدة دائنة  -15
 

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 8.475.185   11.512.489   ذمم دائنة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 33.462.495   52.836.976   ذمم دائنة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 18.415.423   20.478.245   (1-15ذمم دائنة أخرى )إيضاح 
     
   84.827.710   60.353.103 

     

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  

     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
     

 2.874.542   3.914.584   شركات التأمين 

 5.600.643   7.597.905   وسطاء تأمين

 18.415.423   20.478.245   ذمم دائنة أخرى 
     
   31.990.734   26.890.608 

     

  

 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

     العربية المتحدةخارج دولة اإلمارات 
     

 219.680   1.230.230   شركات التأمين

 33.242.815   51.606.746   شركات إعادة التأمين
     
   52.836.976   33.462.495 
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 )تتمة(دائنة  أرصدة -15
 

 دائنة أخرى ذمم 15-1

  
 سبتمبـر 30

2020  
 ديسمبـــر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 4.541.788   2.083.144   مخصص منافع الموظفين
 ً  833.151   4.150.031   إيجارات مقبوضة مقدما
 663.288   569.243   مستحقات ومخصصات

 12.377.196   13.675.827   أرصدة دائنة أخرى
     
   20.478.245   18.415.423 
 

 مطلوبات التأمين -16

  
 سبتمبـر 30

2020  
 ديسمبـــر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 15.501.098   14.201.456   ذمم مستحقة الدفع
 7.337.720   6.515.109   مكافآت وتنازالت مستحقة

 1.248.999   452.357   مطالبات غير مدفوعة
 39.573.960   41.554.102   ذمم تأمين دائنة أخرى

     
   62.723.024   63.661.777 

 

 الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد -17
     

 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في التسعفترة  سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

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

 37.739.266  34.513.298  12.915.965  9.722.248  للفترة )درهم(الربح 

 1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  عدد األسهم                     

 الربح األساسي والمخفض للسهم

 37.74  34.51  12.92  9.72  الواحد )درهم(  

 
الربح للفترة على عدد أسهم الشركة القائمة كما في تاريخ بيان المركز  تم إحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بتقسيم

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 -18
 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم تتضمن األطراف ذات  اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة، الشركات  – 24عالقة وفقا

الزميلة، المساهمين الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيسيين للشركة والمنشآت المسيطر عليها، المنشآت 

 المشتركة أو تلك التي يمارسون عليها تأثيراً كبيراً.
 

 األطراف ذات عالقة كما يلي: غ المطلوبة مننهاية بيان المركز المالي الموجز، كانت المبالكما في 
 

  
 سبتمبـر 30

2020  
 ديسمبـــر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 1.140.071   690.798   المطلوب من أطرف ذات عالقة
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 )تتمة( مع أطراف ذات عالقة معامالت -18

 
 المعامالت:

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

 
 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في التسعفترة  سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

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

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 
     

 2.489.263  3.005.336  1.482.401  461.697  أقساط تأمين

 104.075  763.142  41.744  66.840  مطالبات مدفوعة
  

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

 

 العليا  اإلدارةموظفي  مكافأة
 

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

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

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 
     

 متضمنة   العليا اإلدارة موظفي مكافأة

 المنافع  

 

467.988 

 

 501.331 

 

 1.424.459 

 

 1.395.395 

 
 

  المحتملةالمطلوبات  -19

  
 سبتمبـر 30

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 11.073.025   11.046.965   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  -20
 

البيانات المالية  إعداد المستخدمة فيالمماثلة واالفتراضات  أساليب التقييمباستخدام  الماليةيتم تحديد القيم العادلة للموجودات 

 .2019ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 على أساس 3إلى  1األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً للقياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات من  إن

 القيمة العادلة. مدخالت قياس
  

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

 المتطابقة .
  

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

 والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثالً( أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من األسعار( .
   

مستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة المستقاه من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات والتي ال

 ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة( .
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 )تتمة(األدوات المالية  -20

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

 
   القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

 سبتمبر 30 

2020 

 )غير مدقق(

 ديسمبــر 31

2019 

 )مدقق(

 

التسلسل الهرمي للقيمة 

 العادلة

 

أساليب التقييم والمدخالت 

 الرئيسية

   درهــــم درهــــم 
     

 بالقيمة العادلة من  –مدرجة  أوراق مالية

 خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 

 4.104.453 

 

4.639.817 

 

 المستوى األول

أسعار العرض في األسواق 

 النشطة.
 

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

 إدراج أية إيضاحات للجدول أعاله.
 

 نتائج موسمية -21
 

 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في موسمية في بيان الربح أو الخسارة الموجز إيرادات لم يتم تسجيل أية 

  .2019و
  

 توزيعات أرباح -22
  

 30على توزيع أرباح نقدية بقيمة  2020إبريل  15المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ وافق 

 (. 2018مليون درهم عن سنة  30: 2019) 2019 مليون درهم عن سنة 30درهم للسهم الواحد وبقيمة اجمالية تبلغ 

 

 إعادة تصنيف-23

 الحالية.الفترة لتتماشى مع عرض بيان الربح أو الخسارة الموجز للسنة السابقة  في األرصدة التالية صنيفتم إعادة ت

 

 

 كما ظهرت سابقاً في

 2019 سبتمبر 30

 

 إعادة التصنيف

 معاد بيانه في

 2019 سبتمبر 30

 درهـــم درهـــم درهـــم 
    

 صافي التغير في أقساط التأمين غير 

 المكتسبة/إحتياطي المخاطر السارية  

 

(1.525.759) 

 

(364.380) 

 

(1.890.139) 

 إحتياطي الحركة على المطالبات غير المسددة، 

 متكبدة وغير مبلغ عنها وإحتياطي  مطالبات  

 مصاريف  تسوية خسائر غير موزعة  

 

 

 1.775.387 

 

 

 364.380 

 

 

 2.139.767 

 

الربح أو الخسارة للتأمين على الممتلكات والمسئوليات وبيان الربح أو بيان في  التصنيف أعاله أحدثت تغيرات ةإن إعاد

لم يكن هناك تأثير على الربح للفترة السابقة بناًء على عمليات . ومع ذلك، لعمليات تأمين األشخاص وتكوين األموالالخسارة 

 للفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. التدفقات النقديةبيان إعادة التصنيف المذكورة أعاله. كما تم إعادة التصنيف في 

 

 الموجزة المرحلية المالية إعتماد المعلومات -24
 

 نوفمبر 11 بتاريخوالموافقة على إصدارها  من قبل أعضاء مجلس اإلدارة الموجزةالمرحلية  الماليةلمعلومات إعتماد ا تم

2020. 
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