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 لمستقلا اتتقرير مدقق الحساب
 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع.مساهمي إلى 

  موحدةال تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 الـرأي
ــ "المةم( ة"(  لشركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. )"الشركة"(قمنا بتدقيق البيانات المالية  ، والتي تشمل                                                وشركتها التابعة )يشار إليها معا  بـــ

ــمبر  31كما في   الم(حد ليبيان المركز الما ــار 2020ديسـ ــاملو   ، وكل من بيان الربح أو الخسـ في  يراتغت يان ال، ب الم(حد اآلخر  الدخل الشـ
، التي تشـــــمل الم(حد  للســـــنة المنتهية بللا التاراإل، وااي ـــــاحات ح(  البيانات المالية  الم(حد وبيان التدفقات النقديةالم(حد   الملكيةحق(ق  

 .ومعل(مات تفسيراة أخرى  الهامة يةسب ملخص للسياسات المحا
 

كما في   للمةم( ة  الم(حد ، المركز المالية(هراةاحي ال، من جميع الن( ةلالمرفقة تظهر بص(ر   اد  الم(حد   في رأينــــــــــــا، إن البيانات المالية
 ية للتقارار المالية.وللدوأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بللا التاراإل وفقا  للمعايير ا 2020ديسمبر  31

 اساس الـــــرأي
ــابات ح(  تدقيق ايير ما المعياتنا بم(جب تللو لقد قمنا بتدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق. إن مســـ   (ضـــحة في فقر  مســـ ولية مدقق الحسـ

ق(ا د الســـــــــــل(   ة لمةلس المحاســـــــــــبينلي دو وفق معايير الســـــــــــل(  ال المةم( ةمن تقرارنا. كما أننا مســـــــــــتقل(ن  ن الم(حد   البيانات المالية 
  المتعلـقة بـتدقيقـنا للبـيانات المـالية المتحـدعربـية لة اامارات الو دللمحـاســــــــــــــبين المهنيين إلا جانب متخلـقات الســــــــــــــل(  األخ قي األخرى في  

للمحاســــبين المهنيين الصــــادر   ن  ( ســــل. هلا، وقد التزمنا بمســــ ولياتنا األخ قية األخرى وفقا لهلم المتخلقات ولق(ا د الالم(حد  للمةم( ة
 ليها كافية وم ئمة لت(فر أساسا لرأينا.صلنا  التي حدقيق الثب(تية ت لونعتقد بأن بّينات امةلس المعايير األخ قية الدولية للمحاسبين. 

 أمور التدقيق الرئيسية
للفتر  الحالية. وتم تناو  هلم االم(ر   الم(حد  للبيانات الماليةا قن إن أم(ر التدقيق الرئيسـية بم(جب تقديرنا المهني، هي األثثر أهمية في تدقي 

 ، وال نبدي رأيا منفص  بشأن هلم األم(ر.ح(لها رأينا ككل، وفي تك(ان ةفي سياق تدقيقنا للبيانات المالي 
  

 بقياس المطالبات القائمة  التقدير غير المؤكد فيما يتعلق
 المالية البيانات مخاطر 

 
 مات التي ت الق لمخملي(ن درهم، وا 366 القائمة، بلغت المخالقات الم(حد  للمةم( ةالبيانات المالية  ح(  10 إي احي ف ضحثما ه( م( 

ملي(ن درهم في تاراإل   323من المخالقات القائمة    التأمينبلغت حصة إ اد     .تاراإل التقرارفي    ملي(ن درهم  270  بقيمةلم ُيبلغ  نها  و ا  تكبده
 التقرار.

 
المعروفة بما في ذلا  ة وغيرلمعروففيما يتعلق بالدفعات المستقبلية للمخالقات ا المةم( ةفي تاراإل التقرار ت(قعات  القائمةات لق خالمتمثل ا
 طرق ا مختلفة لتقدير هلم االلتزامات. المةم( ة. تستخدم ذات الع قة افالمصار 

 
وانخبق ذلا  من االفتراضات ذات قدر  اٍ  من  دم اليقين واتخلب  دد، يرحكاٍم بشكل كب األيعتمد  لا  القائمةالمخالقات هلم  قياسإن 

. تت من بعض فئات للمةم( ةثت، ولكن لم ُيبلغ  نها لتي حدلقات اها والتي تتعلق بالمخاعترف ب ات المبص(ر  خاصة  لا تلا المخصص
قطء مع مرور الزمن، او  ندما يك(ن هنا  الكثير من ب  هراأل ما  درجة  الية من  دم اليقين،  لا سبيل المثا  تلا المخالقات التي تظ

الخسار ، تقديرات  نسبتساب المخصصات في إح ي تدخلفتراضات الرئيسية الت  من االات. تت خالق المتغيرات الم ثر  في مقالغ تس(اة الم
 . لةتكرار وشد  المخالقات، وحيث يك(ن مناسقا ، معدالت الخصم لفئات األ ما  ذات الفتر  الخ(ا 

 
تشكيل لقا  لحيث يتم استخدامها غا راخية،والتا  لا البيانات الدقيقة ح(  حةم، مبلغ ونمط المخالقات الراهنة القائمةالمخالقات يعتمد تقييم 

  ح( م ، أو لتشكيل األحكاالقائمة إلتزامات المخالقاترأي ح(  ت(قعات المخالقات المستقبلية. إذا كانت البيانات المستخدمة في إحتساب 
 .قاتالمخالألساسية، ليست كاملة ودقيقة فقد ينشأ  ن ذلا آثار مادية  لا تقييم هلم االفتراضات ا



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع.مساهمي إلى 

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
 ة )يتبع(ئمقابقياس المطالبات ال التقدير غير المؤكد فيما يتعلق

 )يتبع(  الماليةالبيانات مخاطر 
 

.  ذات الع قة تقييم المخالقات ب  ا  مقاشرا  إرتقاطيرتقط ، ولكن ال  لا القائمة القاتللمخ نالتأمي إلا ذلا، يعتمد تقييم حصة إ اد   بااضافة
نها، التي تعتمد  لا شروط معينة لعق(د إ اد    لغيتخلب التحقق من مست(ى حصة إ اد  التأمين المحتفظ بها للمخالقات المتكبد  ولم ُيب 

 كام.التأمين القائمة، القيام بقعض األح
 

واألداء   للم(ج(دات والمخل(باتاألهمية المادية لهلم االلتزامات بالنسقة  نتيةةتدقيق رئيسي  ركأم مةالقائ قياس المخالقات   تقارخل بااتم األ
 .مبلغ المخل(باتفي التقديرات التي قدمتها اادار  في تحديد  شك(  المرتقخة بهاالو  وكللا األحكام الهامة للمةم( ةالمالي 
 

للحص(    4 إي احوكللا  3/4التدقيق الرئيسي، راجع إي اح  بأمرعلقة ة المت محاسبي عل(مات ح(  السياسات الن الممزاد مللحص(   لا 
 .للتقدير غير الم كدالرئيسية  المصادر لا إفصاحات ح(  

 
 تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق فيك
 

 التأمينوحصة إ اد   القائمةالقات س المخ(ابط الداخلية  لا قياية لل لتشغيلللتدقيق شمل اختقار التصميم والفعالية ا قمنا ب(ضع منهج
 القائمة  لا المخاطر.  الة(هراةبااضافة إلا إجراءات المراجعة  القائمةللمخالقات 

 
األساليب  اختيارلغرض  المةم( ةبال (ابط الداخلية، قمنا بتقييم مدى م ءمة ال (ابط المحدد  التي وضعتها  المتعلقة ناات ثةزء من إجراء
 تخبيق السياسات المحاسبية. واتساق القائمةراضات ووضع تقديرات لقياس بعض المخالقات االفت  وتحديداالثت(اراة 

 
 ،  لا سبيل المثا  ال الحصر، ما يلي:هلاالتدقيق الرئيسي  أمر لتناو ا بها من ق األساسية التي الة(هراةت منت ااجراءات 

 
المقدر  لحاالت معينة قد تم ت(ثيقها وتثبيتها بشكٍل كاٍف،  لا سبيل  لمقالغكانت اإذا  فيما، القائمةقات لمخالمن ا ةقمنا بفحص، لعين  •

 المثا ، من تقارار من خبراء تس(اة الخسائر؛
 االثت(اراة؛   تمخصصا لا  إحتسابات  والبيانات المستخدمة في  المةم( ةبين بيانات المخالقات المسةلة في أنظمة    لتس(ااتا  منلقد تحققنا   •
 الفنية؛ المخصصاتبااستعانة بهم لتقييم  المةم( ةرات والم(ض(عية لخبراء التأمين الخارجي واللين قامت ، القدلكفاء قمنا بتقييم ا •
ف بها المعتر معايير الصنا ة مع و  الهامةبمقارنة الخرق االثت(اراة المخققة واالفتراضات أمين لدينا، قمنا لت ا بد م من أخصائيي تقييم •

 ؛التقراربين فترات  واتساقهاهلم الخرق مناسقة للتقييم  أنمدى م ا وفحصنا إلا أي  م( 
االحتياطيات الكبير  أو زااد   دم اليقين في ت ذاالمخصصات الخاصة لمنتةات مختار ، وخاصة المنتةات  مبلغ إحتسابقمنا بإ اد   •
وقمنا بتقييم   المةم( ة  تم إحتسابها من قبل  التي  تبالمخصصا  إحتسابهاالمعاد    اتالمخصص  قمنا بمقارنةلتقدير. بالنسقة لهلم المنتةات،  ا

 ؛ فروقاتأي 
قرار تم تسةيلها وفق ا المخالقات المبلغ  نها خ   فتر  الت   نتكاعينة مع المستندات الدا مة لتقييم ما إذا  لمعام ت المخالقات    قمنا بمقارنة •

 ؛ للمةم( ةللسياسة الداخلية 
(   لا فهم لشروط العق(د وقيمنا أن المقالغ المسترد  من إ اد  التأمين بسبب ن للحصالتأمي الترتيقات الهامة مع معيدي  فحصا ب قمن  •

 ألحكام السائد ؛ وروط والشا بناء   لا إحتسابهاالمخالقات المبلغ  نها قد تم 
المعايير الدولية  إفصاح مقابل متخلقات  القائمة لقات بالمخافيما يتعلق  10 وإي اح 3/4إي اح قمنا بتقييم اافصاحات المدرجة في  •

 ذات الصلة.للتقارار المالية 
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 مخصص االشتراكات غير المكتسبة ب التقدير غير المؤكد فيما يتعلق

 المالية البيانات مخاطر 
 

. يشتمل إجمالي المساهمات تشمل أنماط مخاطر وتشعقات األ ما  المختلفةفي فئات مختلفة من أ ما  التأمين والتي  ةم( ةالمتعمل 
تبدأ فيه اللي    لتاراإلدينة المستحقة الدفع لكامل الفتر  المشم(لة بم(جب  قد تأمين واتم اال تراف به في االلمم المغ  بل لا إجمالي م  المكتتقة
غير مكتسقة لتغخية المخاطر المالية التي لم   ات مساهم كمخصصاتجزء ا من صافي المساهمات المحتةز   المةم( ةل ن. تسةالتأمي  وثيقة

 ل(ثيقة تحدث  التي    اايرادات وفق ا للمخاطر المالية للمخالقات  لتحقيقفإن تخبيق أنماط األرباح المناسقة ضروري   لاللتنته في تاراإل التقرار.  
 .التأمين
 

 .المتعلق بالتأمين وشركات التكافل في دولة اامارات العربية المتحد غير المكتسقة وفق ا لقان(ن التأمين  ات ي المساهماحتياطحتساب يةب ا
 

زاد من  لا م للحص( ملي(ن درهم في نهاية فتر  التقرار.  561ت المعترف بها الحتياطيات المساهمات غير المكتسقة صاخصلمبلغت ا
للحص(   لا إفصاحات ح(     4  إي احوكللا    3/4  راجع إي اح،  هلا   التدقيق الرئيسي  بأمرحاسبية المتعلقة  ات الم السياسالمعل(مات ح(   

 .الم كدر غي  لتقديرلالرئيسية  المصادر
 

 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

ا للتدقيق يشــــمل اختقار تصــــ  . الة(هراة التدقيقاايرادات وإجراءات  ب ال تراف  ا   ح( لية  التشــــغيل لل ــــ(ابط الداخعالية ميم وفقمنا ب(ضــــع نهة 
 :حصر، ما يليال ت منت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بهلا األمر،  لا سبيل المثا  ال

 
مات  المعل( تسةيل ومعالةة و  الحص(   لا  ملية ية  لاوتقييم التصميم واختقار الفعالية التشغيلية لل (ابط الداخل  لا قمنا بااط ع •

 الصحيحة؛  التقرارالمتعلقة باال تراف باايرادات في فتر  
تنفيل تلا السياسات.  وقمنا باختقار للمعايير الدولية للتقارار المالية ثلمت اايرادات ت ب  لإل تراف المةم( ةقمنا بتقييم ما إذا كانت سياسة  •

، باستثناء إيرادات التأميناتالتأمين في تاراإل بدء  وثائقساط  لا ب األقاحتسا ما إذا كان يتمفي   تقارباا ألخلا تم لا وجه التحديد، 
 ق(د  معنة من بن(د اايرادات المت(قع للرحلة، من خ   اختقار  ي اإلار الشحن القحري التي يتم احتسابها في الت تأميناتفي  األقساط
 التأمين؛

رصيد االحتياطي اللي حددم الخبير  مع الم(حد  بيانات المالية في ال المسةلي المساهمات غير المكتسقة اطتي د احرصي  قمنا بمقارنة •
 ؛للمةم( ةاالثت(اري الخارجي 

 ار؛في نهاية فتر  التقر  القائمة التأمين، بناء   لا فتر  ربح  ق(د لعينة مختار قة، غير المكتس اتاثاحتياطي االشتر  إحتسابقمنا بإ اد   •
في  تم تسةيلها، وتقييم ما إذا السنةوالحق ا لنهاية  السنةنهاية  المسةلة قربإليرادات ل مختار عينة ل مدونةال وثائق التأمينباختقار  ناقم •

 الفتر  المحاسبية المناسقة؛ و 
ذات   لتقارار الماليةالدولية لير  معاي ال  حسب  فصاحاامقابل متخلقات    البندفيما يتعلق بهلا    3/4في إي اح    اافصاحات المبينةنا بتقييم  مق •
 لصلة. ا
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 ومات أخرى معل
يانات ال تت ـــمن الب و ، للمةم( ةالمعل(مات األخرى. تتك(ن المعل(مات األخرى من تقرار مةلس اادار  ن   و المســـ   ه(إن مةلس اادار  

ثيد أو ال يشــــمل المعل(مات األخرى، وال نعبر بأي شــــكل  ن تأ  الم(حد  البيانات الماليةلها. إن رأينا ح(   وتقرار تدقيقنا ح(   الم(حد  ةالمالي 
 استنتاج بشأنها.

 
ذا بتحديد فيما إ ا نق(مبيل ذلفي االط ع  لا المعل(مات األخرى، وفي ســ   الم(حد ســقة أل ما  تدقيقنا للبيانات المالية ا بالن تن لي تتمثل مســ و 
هـا أثنـاء قيـامنـا بـأ مـا  أو المعل(مـات التي حصــــــــــــــلنـا  لي  الم(حـد رى غير مت(افقـة ج(هراـا  مع البيـانـات المـاليـة لمعل(مـات األخثـانـت هـلم ا
 خخاء  مادية. إت ح بخراقة أخرى أنها تت من أ ذاإ التدقيق، أو

 
، إســــــــتنادا  إلا األ ما  التي قمنا بها فيما يتعين  لينا اافصــــــــاح  ن ذلا ، فإنهاألخرى إذا اســــــــتنتةنا وج(د أي خخأ مادي في المعل(مات 
  نه في هلا الشأن. حفص  تاراإل هلا التقرار. ليس لدينا ما نُ ليها قبل يتعلق بهلم المعل(مات األخرى التي حصلنا  

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية 
و رضـــــــــــها بصـــــــــــ(ر   ادلة وفقا  للمعايير الدولية للتقارار المالية وطققا  ل حكام   الم(حد مالية ســـــــــــ ولة  ن إ داد هلم البيانات ال  مدار ااإن 
( 6)االتحادي لدولة اامارات العربية المتحد  رقم والقان(ن  2015( لســــــنة  2لعربية المتحد  رقم )ا  اتاراة للقان(ن االتحادي لدولة اامار الـســـــ 
بصــ(ر   ادلة   الم(حد   ةها من إ داد البيانات المالي لتمكن  ضــروراة، وكللا  ن وضــع نظام الرقابة الداخلية التي تةدها اادار   2007  لســنة

 ن إحتيا  أو خخأ.  ئةخالية من أخخاء ج(هراة، س(اء كانت ناش
 

ــت  ند إ داد ا ــأ مرار لبيانات المالية، ان اادار  مســــ ولة  ن تقييم قدر  الشــــركة  لا االســ ــقا ،  ن  كمنشــ ــتمر  واافصــــاح، متا كان مناســ مســ
ـــــدأ ااالستمعلقة ب المسائل المت  ـــ ـــ ـــــة وا تماد مبـ ـــ ـــــة المحاسبي، ما لم تن(ي اادار  تص ية  راراـ ـــ ـــ ـــ أو وقف  ملياتها، أو ال ي(جد  ةالمةم( الستمراراـ

 ها بديل واقعي اال القيام بللا.لدي 
 

 .للمةم( ةراف  لا مسار إ داد التقارار المالية  ن االش مس ولين القائمين  ن الح(كمةيعتبر 

 لية الحسابات حول تدقيق البيانات الما ت مدققمسؤوليا
ــ(   لا تأثيد معق(  فيما إذا كانت ــ(اء كانت خالية ب الم(حد   يانات المالية لب ا إن غايتنا تتمثل بالحصـــ ــ(ر   امة من أخخاء ج(هراة، ســـ صـــ

ــئة  ن إحتيا  أو  ن خخأ، و  ــت ناشــ ــمل رأينا. ان التأثيد المعق(  ه( مســ ــدار تقرار المدقق اللي يشــ ــمن أن  من ا(ى  ا ٍ إصــ لتأثيد، وال ي ــ
قد تنشأ األخخاء  ن ااحتيا  أي خخأ ج(هري في حا  وج(دم. و  ائم  لتدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق س(ف تكشف دا ملية ا

من قبــل  لمتخــل اديــة اأو ُمةّمع فيمــا إذا كــان من المت(قع تــأثيرهــا  لا القرارات االقتـصــــــــــــــ أو  ن الخخــأ، وتعتبر ج(هراــة بشــــــــــــــكــل فردي 
 .الم(حد  ا هلم البيانات الماليةالمستخدمين بناء   ل

 
ا نق(م نمارس التقدير المهني ونحافظ  لا الشــــــــا المهني ط(ا  فتر  التدقيق. كم، فإننا عايير التدقيق الدوليةلما ثةزء من  ملية التدقيق وفق

 أي ا:
 

ميم والقيام حتيا  أو  ن خخأ، بالتص، س(اء كانت ناشئة  ن إالم(حد  ليةت المابتحديد وتقييم مخاطر األخخاء الة(هراة في البيانا •
ة تدقيق كافية ومناسقة ت(فر أساسا لرأينا. ان مخاطر  دم اثتشاف  ع تلا المخاطر والحص(   لا أدلم ةمبإجراءات التدقيق بما ينس

س(ء التمثيل  ط ، التزوار، الحلف المتعمد،الت(ا حتيا ج(هري ناتج  ن ااحتيا  تف(ق تلا الناتةة  ن الخخأ، حيث يشمل ااخخأ 
 أو تةاوز نظام الرقابة الداخلي.  

ض لتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسقة حسب الظروف، ولكن ليس بغر الداخلي ذات الصلة باالرقابة    امنظبااط ع  لا   •
 إبداء رأي ح(  فعالية الرقابة الداخلية. 

 ت المحاسبية وااي احات المتعلقة بها المعد  من قبل اادار . عة ومعق(لية التقديراة المتق محاسبي سات البتقييم م ءمة السيا •



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع.مساهمي  إلى

 

 )يتبع(يق البيانات المالية لحسابات حول تدقمسؤوليات مدقق ا
د ج( و  اسبي، وبناء   لا أدلة التدقيق التي تم الحص(   ليها، في حا بدأ االستمراراة المحدار  لمام ااإستخد بإستنتاج مدى م ءمة •

الستمرار. وفي حا   ا ا ل  المةم( ةتعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شك(كا ج(هراة ح(  قدر  حالة ج(هراة من  دم اليقين م
إلا ااي احات ذات الصلة ال(ارد  في البيانات نا لفت االنتقام في تقرارنا جب  لي ن، يت( ااستنتاج ب(ج(د حالة ج(هراة من  دم اليقي 

أدلة التدقيق غير كافية يت(جب  لينا تعديل رأينا. هلا ونعتمد في إستنتاجاتنا  لا  أو، في حا  كانت هلم ااي احات    ، الم(حد  المالية
 لا  المةم( ةلا ت(قف أ ما  حداث أو الظروف المستقبلية إدي االقد ت   التي تم الحص(   ليها حتا تاراإل تقرارنا. ومع ذلا،

 أساس مبدأ االستمراراة. 
إذا كانت البيانات ، بما في ذلا ااي احات، وفيما وهيكلها والبيانات المت منة فيهاحد  الم( امل للبيانات المالية الش رضلعبتقييم ا •

 لعاد .قة تحقق العرض اة بخرا الع ق تظهر العمليات واالحداث ذات الم(حد  المالية 
ابداء الرأي   المةم( ةاخل  من المنشآت أو أنشخة األ ما  دة  لي ا أدلة تدقيق كافية ومناسقة فيما يتعلق بالمعل(مات الما(   لبالحص •

مل كامل  تحون  ( ةالمةمجيه وااشراف والقيام بأ ما  التدقيق  لا صعيد ل(ن  ن الت( . إننا مس و الم(حد  ح(  البيانات المالية
 التدقيق. المس ولية  ن رأينا ح(  

 
ــبيل المثا  ال الحصــــر بنخاق  لق نق(م بالت(اصــــل مع القائمين  لا الح(كمة فيما يتعل وت(قيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلا أي ا ســ

 قابة الداخلي يتبين لنا من خ   تدقيقنا.خلل ج(هري في نظام الر 
 

جميع  ص( صــ (ا د الســل(  المهني المتعلقة باالســتق لية، والت(اصــل معهم بخان يظهر امتثالنا لق(كمة ببي لا الحئمين  ثما نق(م بإط ع القا
ــا ــتق ليت الع قات وغيرها من المســــــــ ــلة متا كان ئل التي يحتمل اال تقاد أنها قد ت ثر تأثير ا معق(ال   لا اســــــــ نا وإجراءات الحماية ذات الصــــــــ

 مناسقا .  
 

ــأنها مع القائمين  لا االت(ا تي يتممن االم(ر ال يانات المالية الب ق قي ر في تدلح(كمة، نق(م بتحديد االم(ر التي كان لها األثر األثب صــــــل بشــــ
م(ر في تقرارنا ح(  الـتدقيق إال إذا حا  الـقان(ن أو ر  الحـالـية، والتي تعـد أم(ر تدقيق رئيســـــــــــــــية. نق(م باافصــــــــــــــاح  ن هلم االللفت الم(حد   

ي حا  ترتب ف ناحاالت نادر  للغاية، ان ال يتم اافصـــــاح  ن امر معين في تقرار لني  نها، أو  ندما نقرر في  اح العاالفـصــــ  األنظمة دون 
 اقب سلبية قد تف(ق المنفعة العامة المتحققة منه. لا اافصاح  نه  ( 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 ()يتبع شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع.مساهمي إلى 

 

 خرى حول متطلبات قانونية وتنظيمية أاح افص
 :2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  بما يلي ، نفيد2015( لسنة  2تحد  رقم )لما وفقا  لمتخلقات القان(ن االتحادي لدولة اامارات العربية

 
 ا ضروراة ألغراض تدقيقنا؛المعل(مات التي رأيناه أننا قد حصلنا  لا كافة •
ة اامارات ولـ لدللـقان(ن االتحـادي ، من جميع ج(انبهـا الة(هراة بمـا يتخـابق مع األحكـام الســــــــــــــاراة الم(حد   ةليـ ت المـالبـياناأنه تم إ داد ا •

 والنظام األساسي للشركة؛ 2015سنة ( ل2عربية المتحد  رقم )ال
 ر محاسبية نظامية؛ن الشركة قد احتفظت بدفات أ •
 ؛للمةم( ةتت(افق مع الدفاتر الحسابية   ار اادةلس مأن المعل(مات المالية ال(ارد  في تقرار  •
شراء أو ااستثمار في األسهم خ   السنة المالية المنتهية في صاحات الفإ للمةم( ة  الم(حد  ح(  البيانات المالية 8يظهر ااي اح   •

 ؛2020يسمبر د 31
الشـــــروط واألحكام التي قد  ع قة معذات الطراف  أهم المعام ت مع األ للمةم( ة  الم(حد  ح(  البيانات المالية 18  يظهر ااي ـــــاح •

 تم بم(جبها إبرام تلا المعام ت؛ 
 ؛ و2020ديسمبر  31المالية المنتهية في  خ   السنةاجتماعية مساهمات ة بأي لمةم( ة ا لم تقم •
 مالية المنتهية في    الســـــــنة القد إرتكبت خ  المةم( ةي أمر يةعلنا نعتقد أن ا أنتقاهن لم يلفت إ ت لنا،أنه، طققا  للمعل(مات التي ت(فر  •

، أو لعقد  2015( لســــــنة 2رقم )اامارات العربية المتحد  ة ولأي مخالفات ل حكام الســــــاراة للقان(ن االتحادي لد 2020ديســــــمبر  31
 .2020ديسمبر  13ا في الي كمها أو مركزها المتأسيس الشركة مما قد ي ثر ج(هراا   لا أنشخت 

ت التي حا ـاحصـلنا  لا كافة المعل(مات وااي قد بأننا  ن كد، فإننا 2007لسـنة   6رقم  تخلقات القان(ن االتحادي                         إضـافة إلا ذلا، ووفقا  لم
  راض تدقيقنا.رأيناها ضروراة ألغ
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  الموحدوالدخل الشامل اآلخر  ةار ساو الخالربح بيان 
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 2020  إيضاحات 

 ألف درهم
 2019 
 درام   ل

      
 1,153,939  1,207,048   بةال ميتت جمالي  قس
       ( 878,445 و ( 993,601 )  ن في  جمالي  قسال ميتتبةي التيمي صة معيد

      
 275,494  213,447   ةالمكتتبصافي األقساط 

      
 17,040  37,568    قسال فير ميتسبة التغير فيدافي 

      
      

 292,534  251,015   التأمين المكتسبة أقساطصافي 
      

 84,530  118,099   العموالت الميتسبة
 ( 61,459 و ( 86,657 )  ةدب تم عموالت

      
      

       315,605  282,457   نالتأمي إجمالي إيرادات
      

 ( 1,056,401 و ( 3,776,370 )  المدفوعةلي الماالبات  جما
 876,102  3,639,316   فوعةمدالن في الماالبات ي التيمي صة معيد

      
      

 ( 180,299 و ( 137,054 )   المدفوعةصافي المطالبات 
      
 317,341  1,751,909   مينفي مالوبات عقود التيتغير لا

       ( 323,311 و ( 1,721,175 )  معيدي التيمينموجودات عقود  فيالتغير 
      

 ( 186,269 و ( 106,320 )  المطالبات المتكبدة فيصا
      
      

 1,372  1,910   ات األخرن اإلفتت ايرادات
       ( 13,860 و ( 13,387 )  اإلفتتات األخرن  مصاريف

      
 116,848  164,660   في إيرادات التأميناص
      
      

 23,816  14,612  16 بالصافي - اتاتتثمار  من  يرادات
 ( 22 و ( 7,746 ) 6 بالصافي - عقاري  تتثمارخسارة من  

       7,689  2,958   اخرن   يرادات
      

 148,331  174,484   إجمالي الدخل
      

       ( 90,597 و ( 98,509 ) 17 يةار إدمومية و مصاريف ع
      

       57,734  75,975   السنةربح 
      

       3,85  5,07  19 للسهم )درهم( اسي والمخفضالعائد األس 
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  والدخل الشامل اآلخر الموحد )يتبع( سارةالربح او الخبيان 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
  2020 

 همدر   ألف
 2019 

  ل  درام 
     

      57,734  75,975  السنة ربح 
     

     : رخ اآلالشامل  الدخل
     

      لى الربح  و الخسارة: ال قا  يتم  عادة تصني ها التي لنالبنود 
     
خلل الدخع   ةل دمدرجة بالييمة العا الدينألدوات الييمة العادلة  مياتبرة(  ساوخ

 20,711  ( 13,343)   (8 احو يض خرالشامع اآل
     
     يتم  عادة تصني ها ال قا  لى الربح  و الخسارة:  قدلبنود التي ا
     

خلل الدخع الشامع    المقاتة بالييمة العادلة دوات الدينة على  الييمة العادل  مياتب
      3,268  811  (8و يضاح  اآلخر

     
      23,979  ( 12,532)  للسنة ر خشامل اآلالدخل ال)الخسارة(/  موعجم
     

      81,713  63,443  للسنةمجموع الدخل الشامل  
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 حدمو الفي حقوق الملكية تغيرات بيان ال

 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 

  إحتياطي عام   إحتياطي فني   إحتياطي قانوني    س المال  أر   
إعادة  إحتياطي 

  إستثمار  متقيي
  ز عجتياطي  حإ

  أرباح مستبقاة    التأمين  معيدي
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 ألف درهم   رهم ألف د   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                 

 1,159,547  199,993  -  126,471  600,000  8,083  75,000  150,000   2020يناير  1 الرديد في 
 75,975  75,975  -  -  -  -  -  -  سنةال ربح

                  (12,532 و -  -  (12,532 و -  -  -  -  للسنة  األخرن  ةالشامل الخسارة
                 

                  63,443  75,975  -  (12,532 و -  -  -  -  للسنة دخع الشامع   المئمو 
                 

 (52,500 و (52,500 و -  -  -  -  -  -  ( 24يضاح و  رباح   توزيعات
 لى   تياطي عئ  معيدي   تةويع

                  -  (4,968 و 4,968  -  -  -  -  -  التيمين
                 

                  1,170,490  218,500  4,968  113,939  600,000  8,083  75,000  150,000    2020 ديسمبر 31الرصيد في 
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 الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 تبع()ي 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  إحتياطي عام   إحتياطي فني   ي  إحتياطي قانون  س المال  أر   
إعادة  تياطي حإ

  أرباح مستبقاة    م إستثمار تقيي
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 ألف درهم   ألف درهم   هم ألف در   هم ألف در   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
               

 1,144,045  208,470  102,492  600,000  8,083  75,000  150,000               بيان  تابقا   دا عوم                     كما تم بيان  تابقا   - 2019يناير  1الرديد في 
                (43,711 و (43,711 و -  -  -  -  -  ( 25و يضاح  قةلساب ل ترة اتيثير خاي ا

               
 1,100,334  164,759  102,492  600,000  8,083  75,000  150,000    ومعاد بيان ( 2019يناير  1رديد في لا

 57,734  57,734  -  -  -  -  -  السنة ربح 
                23,979  -  23,979  -  -  -  -  خر للسنة الدخع الشامع اآل 

               
                81,713  57,734  23,979  -  -  -  -  ة للسن مو  الدخع الشامع ئ م

               
                (22,500 و (22,500 و -  -  -  -  -  ( 24يضاح ت  رباح و يعاتوز 
               

                1,159,547  199,993  126,471  600,000  8,083  75,000  150,000  بيانه معاد    – 2019 ديسمبر 31في الرصيد 
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15  
  دالموحبيان التدفقات النقدية 

 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
   2020 2019 

  ل  درام   درهمألف   
    األنشطة التشغيلية فقات النقدية من تدال
 57,734 75,975   السنةح بر 

    لـ:تعديالت 
 17,004 16,908  تدامع ات و ممتل  تتهلك

 427 405  موتةملر  ط ا  موجودات في
 4,204 10,331  تثمارات عقاريةمة العادلة إلتالتغير في اليي

بالييمة العادلة من خلل الربح  مدرجة لموجودات ماليةدلة التغير في الييمة العا
 (1,490و  444  رة والخسا
 - 5,138  من خلل الربح والخسارة ةدلعامة الييبال مدرجة موجودات ماليةبيع من خساحر 

 1,000 4,964  مخصق ديو  مشيوك في تةصيلها
 (22,326و  (20,335)     رباح يعاتفواحد وتوز  اتايراد

     2,823 4,949  للموي ين ةفية نهاية الخدمميا مخصق
    

 59,376 98,779  العامل في رأس المالية من األنشطة التشغيلية قبل الحركة ت النقدالتدفقا
 303,707 1,673,065  التيمين عيديعقود م موجوداتفي نقق 
 (314,777و  (1,741,367)   عقود التيمين مالوباتي ف نقق
 (10,216و  (17,370)    مدينةالتيمين المم في ذ زيادة
 (3,211و  (18,873)                        مصاريف مدفوعة مقدما  و  ن ر ذمم مدينة  خفي  زيادة

 (115,045و  48,705  داحنة و خرن ن ميتيم في ذم ( ونققزيادة  
 870 6,545  ة يداعات معيدي تيمين مةتئ   في ةزياد

 (5,225و  (5,182)   مدفوعةة الخدمة الميافية نهاي
     (1,959و  2,333  وإيرادات ماجلة تةقات في مس ( نققزيادة  و

    
     (86,480و  46,635  يةيلنشطة التشغاأل )المستخدم في( الناتج من/  صافي النقد

    اإلستثمارية شطة األنالتدفقات النقدية من 
 (4,693و  (566)   ممتل ات ومعدات  ا شر دفعات ل
 (177و  (62)   لموتةت فير مموجودا شرا دفعات ل

 (711و  -  شرا   تتثمار عقاري 
 (17,623و  (31,183)   راآلخالدخع الشامع  ييمة العادلة من خللبالمدرجة  ةمالي جوداتو مشرا  

الدخع الشامع بالييمة العادلة من خلل رجة دم يةموجودات مالبيع  ت منمتةصل
 - 2,185  اآلخر
بالييمة العادلة من خلل الربح رجة دم يةموجودات مالبيع  ت منمتةصل

 - 19,974  والخسارة
 45,682 32,521  لثة  شهرألفثر من ث ل تتةقا بتواري ع ألجع في وداح التغير

 - 292  ومعدات  متل اتبيع م ت منمتةصل
     22,326 20,335   مستلمة  رباح فواحد وتوزيعات اتايراد
    

     44,804 43,496  ستثمارية  طة اإلنشألا صافي النقد الناتج من
    

    التمويلي النشاط قدية منالتدفقات الن
     (22,500و  (52,500)   ة مدفوع رباح توزيعات 

    
     (22,500و  (52,500)   التمويلي النشاطم في د المستخدصافي النق

    
 (64,176و  37,631  النقد ومرادفات النقد في ( نقص)الالزيادة/ صافي 

    
     171,670 107,494   السنةفي بداية  ت النقدالنقد ومرادفا

    
     107,494 145,125  (12ح )إيضا ةالسنفي نهاية  النقد ومرادفات النقد
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  الموحدةالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2020ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 
 
 
 نشطة والشكل القانونياأل 1
 

ت مساولية مةدودة  تيتست في  بويبي كشركة ذا عامةركة"( اي شركة مساامة لتيمين ر.م. . و" الشاألالية ل  لعينشركة ا
 . 2015لسنة   2االتةادي رقم  بموجب القانو  لشركة مسئلة كشركة مساامة عامة .    ا 1975ة  لسن 18 قمنو  ر قاال بموجب

 
بشدددي   2015لسدددنة  2ع بعدددض   يدددام القدددانو  االتةدددادي رقدددم تعدددديبشدددي   2020لسدددنة  26بقدددانو  اتةدددادي رقدددم مرتدددوم دددددر ال

علدى الشدركة تابيدق وتعدديع  جدبيتو . 2021ر ينداي 2ن مد       ار اعتبد ل ا ، ويددخع  يد  التن يد 2020تبتمبر  27في ات التئارية لشركا
 . ن تاري  ن اذ  تنة وا دة مفي موعد  قصا الا المرتوم وضعها بما يتوافق مع   يام

 
(  6                                    المتةدة وفقا  للقانو  االتةادي رقم و ت العربية مارا                                            كة او جميع  نوا  التيمين وفقا  أل يام دولة اإلتي للشر تاأل   النشال ا

 وعمليات التيمين.يمين يس ايئة التبشي  تيت 2007 سنةل
 

ات العربية ار م،  بويبي، اإل3077  ميتبها المسئع او ص.ت. تمارس الشركة  عمالها في اإلمارات العربية المتةدة وعنوا
 رال المالية. بويبي ل و ول  المتةدة.     تهم الشركة العادية مدرجة في ت

 
 وقامت بمساامات  جتمااية بمبلغ (       موي ا   250: 2019و 2020 ديسمبر 31ي ف ما      ا  كويم 226بلغ عدد موي ي الشركة 

 .خلل فترة التقريردرام(   404,760 : 2019ودرام   447,424
 

واي   الية للتيمين،ر، المملوكة من قبع العين األماتثا التابعة، البندر للتتهركالشركة وش من المالية المو دة البياناتتشتمع 
                                 ويشار  ليها معا  بد "المئموعة"(.( %100نسبة ومملوكة ب د ذ.م.م.  واالق  لشخة اشرك

 
 
 يدة والمعّدلةير المالية الجدالدولية للتقار  المعاييرتطبيق  2
 
 بيانات المالية وليس لها تأثير هام على ال يقهاتطب تمي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الت  2/1
 

  فدي  و تدي تبددوية المالية الئديدة والمعدلة التالية والتي  دبةت تارية الم عدول لل تدرات السدنالر دولية للتقاريالر ييالمعا قابيتم ت
تديثير ادام  ليدة المعدلدة  يلتقارير الماية للدولا يرلم يين لتابيق ال  المعاي .المو دة البيانات المالية، في ال  2020يناير  1بعد 
 على المعاملت المةاتبية  و الترتيبات المستقبلية. رات السابقة ول ن قد تاثرترات الةالية وال ت للجة ر لمدغ االمبال على

 
ارير المالية للتقولي لدا والمعيار 9إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الت على ديتع •

 :7رقم 
عددم اتدبة التةدول للتةدول المتديثر خدلل فتدرة سدماح باتدتمرار مةلتةول المةدددة للاة تبمةا باتتالعديلت بتعديع مل  التتقوم ا

عر ار تدد عيدد م التةددول المتديثرة بمعددايير  تدعار ال احدددة الةاليددة نتيئدة إلعددادة تشدييع نددود المتةدول لهددا  و  دواتاليقدين قبددع تعدديع الب
 .احدةل احدة المستمرة ألتعار ال ا
 
 :إمتيازات اإليجار ذات العالقة – 19المتعلقة بكوفيد  عقود اإليجار 16قم لتقارير المالية ر ل ليالدو ار معيتعديالت على ال •

ا للمسدتيجرين فددي مةاتدبة امتيدازات اإليئدار التدي ادي نتيئددة مباشدرة ل وفيدد  تعدديلتتدوفر ال ا عمليد  تقددديم خدلل  ، مدن19 –تخفي د 
جر باختيددار عدددم تقيدديم مددا  ذا كددا  االمتيدداز يددة للمسددتييلة العملمح الوتدد تسدد  .16قددم ة ر اليدد ر الدددولي للتقددارير الموتدديلة عمليددة للمعيددا

ر عقد اإليئار. يئب على المستيجر اللي يقدوم بهدلا االختيدار    ييخدل فدي اإلعتبدار  ي تغييد عديل  ليعتبر ت 19 –المتعلق بيوفيد 
المابدق علدى المعيدار التغييدر  ي سدر بهدا ريقة التياالبن س  19 –يئار المتعلق بيوفيد اإليئار ناتج عن امتياز اإل وعاتمدف في

 1. يتم تابيق التعديع لل ترات السنوية التي تبد  في  و بعد لعقد اإليئار تعديل    ذا لم يين التغيير 16الدولي للتقارير المالية رقم 
 .2020يونيو 
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  حدةمو الالمالية  ياناتلبباتتعلق حات إيضا

 )يتبع( 2020ر مبديس 31 في للسنة المنتهية
 
 
 )يتبع( ق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةطبيت 2
 
  )يتبع( يةلمالا اتتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانر الدولية للالمعايي  2/1
 
  الماليةلدولية للتقارير ار ييلمعاي اي ف اإلطار المفاهيمع حول المراجتعديالت على  •

التددي تددم تعددديلها اددي طددار الئديددد.    المعددايير تتضددمن التعددديلت تعددديلت ال قددة علددى المعددايير المتدديثرة بةيددث تشددير  لددى اإل
 لئندددة يرت سددد و  38و  37، 34، 8، 1م يير المةاتدددبية الدوليدددة  رقدددالمعددداوا 14 ،6، 3،2المعدددايير الدوليدددة للتقدددارير الماليدددة  رقدددام 

 .32، والت سير رقم 22و  20، 19،12م ولية للتقارير المالية  رقارات المعايير الدي ست
 
 :تعريف األعمال 3قارير المالية رقم عيار الدولي للتتعديالت على الم •

ة ملمت اعة ئمو خرجات ليست مالوبة لممما ييو  لها مخرجات، فإ  الادة ية عار تئتوضح التعديلت  ن  في  ين    األعمال ال
مئموعدة مت املددة  للعمدع التئداري. ل دي يدتم  عتبدار األنشداة كيعمدال تئاريدة، يئدب    تتضدمن ودات للتيادعنشداة والموجد مدن األ

ر فددي القدددرة علددى  نشددا  كبيدد  بشدديعا عدد  كةددد  دنددى، مدددخلت وعمليددة جواريددة تسدداام م مددن األنشدداة واألدددول المسددتةوذ عليهددا،
اتددددتبدال  ي مددددخلت  و عمليددددات م قددددودة ول قددددادرين علدددى مشدددداركو  فدددي السدددد ال ا كددد   ذا مددددا يدددديمت يددددع التعدددديلت تق. تامخرجددد 

ا  رشددادات  ضددافية تسدداعد علددى تةواالتددتمرار فددي  نتددا  المخرجددات ديددد مددا  ذا كددا  قددد تددم الةصددول علددى . تقدددم التعددديلت  يضدد 
ة األنشداة واألددول مدا  ذا كاندت مئموعد ة رفلمع بسشم مياري يسمح بإجرا  تقييدم التعديلت اختبار تركي  اختقت. ةريواعملية ج

 تيدداري، فددإ  مئموعددة األنشدداة واألدددول المسددتةوذ عليهددا السددتةوذ عليهددا ليسددت  عمددال تئاريددة. بموجددب اختبددار التركيدد  االخالم
ول  دد ة ئموعد و مد  ركد ة فدي  ددع وا دد مةددمإلجمدالي األددول المسدتةوذة  ادلةالع مةييتعتبر نشاط ا تئاري ا  ذا كانت جميع ال

 .ثلةمما
 
 : اديةتعريف الم 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1ى المعيار المحاسبي الدولي رقم ت علتعديال •

م  لدى تغييدر الم هدوم تهدد وال هدمل جعلتد   تدهع ل 1عيدار المةاتدبي الددولي رقدم    التعديلت في تعريدف الماديدة المدرجدة فدي الم
  م هوم "اإلخ دا " للمعلومدات الماديدة بمعلومدات فيدر ماديدة ية. تم  دراقارير المالية للتوللدير اعايالمل امية النسبية في  ياألتات

بشديع وقدع المتن "مر على المستخدمين من "يمين    ياثر"  لى تم تغيير الةد األدنى للمادية التي تاث. عريف الئديدفئ   من الت
اإلشددارة  لددى تعريددف الماديددة فددي ب 8ولي رقددم لمةاتددبي الدددعيددار الما ة فددياديدد الم". تددم اتددتبدال تعريددف رمعقددول    ييددو  لدد  تدديثي

ع المعددايير األخددرن واإلطددار فة  لددى ذلددر، قددام مئلددس معددايير المةاتددبة الدوليددة بتعدددي. باإلضددا1المعيددار المةاتددبي الدددولي رقددم 
 .الالتس  اضمامصالح" المادية " لى  تعريف "المادية  و يشير  لىعلى توي يةي الم اهيمي الل
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  الموحدةالمالية  ياناتلبابإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( لدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلمعايير اتطبيق ا 2
 
 د بع موعد تطبيقهاي لم يحن صدرة والتديدة والمعدلة المالج اليةلما المعايير الدولية للتقارير  2/2
 
 يةن موعد تابيقها بعد.المعايير الدولية للتقارير المالية الئديدة والمعدلة التالية والتي لم ر بتابيق بشيع مبي المئموعة متقلم 
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
  تراتلفل يسري تطبيقها

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقود التيمين 17 رير المالية رقم قالتل دولي ال يارتعديلت على المع

مبادئ االعترام بعقود  17يةدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عرضها واإلفصاح عنها ويةع مةع المعيار التيمين وقياتها و 

المعيار الدولي عقود التيمين. يلخق  4رقم  اليةالم يرار الدولي للتق
ا عام ا 17م قر  اليةالمير للتقار  التيمين مع  ، يتم تعديل  لعقودنموذج 

يرة. يتم تبسيش المشاركة المباشرة، يود  كنهج الرتوم المتغمي ات 
ا  معايير معينة عن طريق قياس االلت ام النموذ  العام  ذا تم اتتي 

 خدام نهج تخصيق األقسال.  باتتيية تبلمبالتغاية ا
 

 غ والتوقيتقدير المبلتالية للةا اضاتفتر االيستخدم النموذ  العام 
لنقدية المستقبلية ويييس بشيع دريح وعدم التيفد من التدفقات ا

احدة في السول دم اليقين. واو ييخل في االعتبار  تعار ال ت ل ة ع
 مين.تيالوتيثير خيارات وضمانات  املي وثاحق 

  

   
ت لتعددي يدةولدلدس معدايير المةاتدبة ال،  دددر مئ2020في يونيو 

لئددددة المخدددداوم لمعا 17ي للتقددددارير الماليدددة رقددددم لمعيددددار الدددددولعلدددى ا
نشددر المعيددار الدددولي للتقددارير  وتةددديات التن يددل التددي تددم تةديددداا بعددد

 جدددع التعدددديلت تددداري  التابيدددق المبددددحي للمعيدددار. تا 17الماليدددة رقدددم 
ت اا التعدددديلت(  لددددى فتددددر ومتضددددمن   17الماليدددة رقددددم  اريرللتقدددد ولي لددددا

فددي . و 2023يندداير  1تبددد  فددي  و بعددد لسددنوية التددي رير اقددالتداد ا عدد 
ا لإلع دا  الوقت ن س ،  ددر مئلس معايير المةاتدبة الدوليد  ة تمديدد 

وتعدديلت  9ي للتقدارير الماليدة رقدم الماقت من تابيدق المعيدار الددول
ي تمددد تدداري  انتهددا  ( التدد 4رير الماليددة رقددم لتقددالي لالدددو ر يدداعلددى المع

تابيدددددق المعيدددددار الددددددولي  ا  الماقدددددت مدددددنلإلع ددددد ت ابددددد ة الث يلصددددد ال
 لدى  4يدة رقدم في المعيار الدولي للتقدارير المال 9المالية رقم  للتقارير

يئددب . 2023ينداير  1ي  و بعددد فتدرات التقدارير السددنوية التدي تبددد  فد 
ي مددا لدددم بدديثر رجعددد  17لماليدددة رقددم ير اتقددار ي للوللددددتابيددق المعيددار ا
هج األثر الرجعدي يتم تابيق ن لةالةا ل وفي ا، ليميين ذلر فير ع
 الييمة العادلة.المعدل  و نهج 
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  الموحدةية مالال ياناتلبباإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( جديدة والمعّدلةة الماليالر تطبيق المعايير الدولية للتقاري 2
 
 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(ة المصدرة دة والمعدلية الجدليمار الاريلتقالمعايير الدولية ل  2/2
  

  مالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير ال
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
البيانددددات  10 ر الدددددولي للتقددددارير الماليددددة رقددددمالمعيدددد ا لددددىتعددددديلت ع

اتددتثمارات فددي  28ي رقددم عيددار المةاتددبي الدددوللمواة و دددالمالماليددة 
ين ركات زميلة ومشاريع مشدتركة: بيدع  و المسداامة فدي األددول بد ش

 المستثمر والشركات ال ميلة  و المشاريع المشتركة.

 يق لم يتم بعد تةديد تاري  التاب 

   
 10تقددددارير الماليددددة رقددددم يلت علددددى المعيددددار الدددددولي لللتعدددددول اندددداتت
  فيهدا بيدع  و الةداالت التدي ييدو  28ةاتبي الدولي رقدم ماليار لمعوا

لددة  و المشدداريع المسدداامة فددي األدددول بددين المسددتثمر وشددركات  ال مي
   األربدداح  و  المشددتركة. علددى وجدد  التةديددد، تددنق التعددديلت علددى

تدددوي سددديارة علدددى شدددركة تابعدددة ال تةة الخسدددار ن عددد  الخسددداحر الناتئدددة
مشترك يدتم كة زميلة  و مشرو  ر ش ة معاملمع على نشال تئاري في

عن  باتتخدام طريقة  قول المل ية، يدتم االعتدرام بهدا فدي  المةاتبة
او خساحر الشركة األم فقش في  دود مصالح المستثمرين فير   رباح
شدترك. وبالمثدع، الم شدرو لما الصلة فدي تلدر الشدركة ال ميلدة  وذات 

تدتثمارات المةدت ظ الا قيداسدة  عداوالخساحر الناتئة عن  فإ  األرباح
عددددة تددددابقة ووالتددددي  دددددبةت شددددركة زميلددددة  و بهددددا فددددي  ي شددددركة تاب

ة عندد  باتددتخدام طريقددة  قددول المل يددة( مشددرو  مشددترك يددتم المةاتددب
  لدى قدشف ح  و خسداحر الشدركة األم السدابقةيتم االعترام بها فدي  ربدا

 و لدددة الصدددلة فدددي الشدددركة ال ميمصدددالح المسدددتثمرين فيدددر ذات  مددددن
اري  تابيق التعدديلت لم يتم بعد تةديد تالمشترك الئديدة.   رو المش

لتابيق المبيدددددددر مددددددن قبدددددددع مئلدددددددس اإلدارة؛ ومدددددددع ذلدددددددر، ي سدددددددمح بدددددددا
 للتعديلت. 
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  الموحدةالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020بر ديسم 31 للسنة المنتهية في
 
 
 (يدة والمعّدلة )يتبعجدالة اليالملتقارير يير الدولية لتطبيق المعا 2
 
 حن موعد تطبيقها بعد )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم ي  2/2
  

  والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 ترات فلا لقهبييسري تط

    بعد السنوية التي تبدأ من أو
عدددر  البيانددددات  1اتدددبي الددددولي رقدددم ةملار امعيددد ال تعدددديلت علدددى

 المالية: تصنيف المالوبات كمتداولة  و فير متداولة
 2023يناير  1 

   
فقدددش فددددي  1تددداثر التعدددديلت علدددى المعيدددار المةاتددددبي الددددولي رقدددم 

لمدالي بيدا  المركد  افدي  اولدةتدم المالوبات كمتداولة  و فيرعر  
لتدددد ام  و دخددددع  و ا  وع  ددددد  بددددييالعتددددرام لددددغ  و توقيددددت اولدددديس مب

 تددم اإلفصدداح عنهددا  ددول تلددر البنددود.وفات  و المعلومددات التددي مصددر 
فيددر متداولددة  ف المالوبددات كمتداولددة  وتوضددح التعددديلت    تصددني

    نهايدددددة فتدددددرة التقريدددددر، وتةددددددديعتمدددددد علدددددى الةقدددددول القاحمدددددة فدددددي 
رس شدددية تدددتما ذا كاندددت المنوقعدددات  دددول مدددا ال يتددديثر بالتنيف التصددد 
ة  ذا تدددم                         ، موضدددةا     الةقدددول قاحمددد يجيدددع تسدددوية االلتددد امت فددديا  قهددد 

ددد "التسدددوية"  االمتثدددال للمواثيدددق فدددي نهايدددة فتدددرة التقريدددر، وقددددم ا لد                      تعري ددد 
رم المقابع مدن النقدد يع  لى الالتوضيح    التسوية تشير  لى التةو 

يددددتم  ات األخددددرن.ودات  و الخدددددمل يددددة  و الموجدددد الم  قددددول ت وا و  د
 ر رجعي.ثيبلت عديالتتابيق 

  

   
 ندددددددما   3ت علددددددى المعيدددددار الدددددددولي للتقدددددارير الماليددددددة رقدددددم يلتعدددددد

 إلطار الم اهيمياألعمال: باإلشارة  لى ا
 2022يناير  1 

   
 3قدم ر  يدةالمعيدار الددولي للتقدارير المالتهدم التعدديلت  لدى تةدديث 

نة ر تد  طدا        بدال  مدن  2018ي لسنة الم اهيم ث يشير  لى اإلطاربةي
 3تقدارير الماليدة رقدم ى المعيار الددولي لل. كما  نها تضيف  ل1989

فدي نادال المعيدار المةاتدبي متالبات، بالنسبة لللت امات التدي تقدع 
بيدددددق المعيدددددار المةاتدددددبي تا،    يقدددددوم المسدددددتةوذ ب37الددددددولي رقدددددم 

ي  لي فدددي تدددار التددد ام  دددامدددا  ذا كدددا  انددداك  ةديددددلت 37 قدددمالددددولي ر 
ضددددريبة التددددي تددددت و  ث تددددابقة. بالنسددددبة للداأل دددد  يئددددةنت االتددددتةواذ

 21ن ناددال ت سددير لئنددة ت سدديرات التقددارير الماليددة الدوليددة رقددم ضددم
الضددددراحب، يقددددوم المسددددتةوذ بتابيددددق ت سددددير لئنددددة ت سدددديرات التقددددارير 

نشددي ةدددث الملدد م الددلي ي  الا كددا ذا لتةديددد مدد  21ماليدة الدوليددة رقددم ال
تضديف          و خيدر ا، .االتدتةواذ  تاريث ب د ع الضريبة قدلت ام بدفعن  ا

ا دددددددددرية ا بددددددددي  المسددددددددتةوذ ال يقددددددددوم بدددددددداإلعترام الت                                                  عددددددددديلت بياندددددددد 
 .ملة المستةوذة من عملية  ندما  األعمالبالموجودات المةت

 
 ي ندددددددماجات األعمددددددال التددددددي ييددددددو  تددددددار تسددددددري التعددددددديلت علددددددى  

فددي  بدد ي تة األولدى التد رة السدنويدايدة ال تدد فيهدا فدي  و بعدد ب ةواذالتدتا
 . 2022يناير  1بعد   و

  



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

21  
  ةالموحدالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية  2
 
 (تطبيقها بعد )يتبع دعو محن م يي لوالمعدلة المصدرة والتولية للتقارير المالية الجديدة الد يرايالمع  2/2
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
  يسري تطبيقها للفترات

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
 تممتل دددات وتال 16تعدددديلت علدددى المعيدددار المةاتدددبي الددددولي رقدددم 

 دام المقصودالمتعلق بالعاحدات قبع االتتخ تمعداو 
 2022يناير  1 

   
بندددود الممتل دددات م مدددن ت ل دددة  ي بندددد مدددن التعدددديلت    تخصددد  ندددعتم

المنتئددددة  ثنددددا   واآلالت والمعدددددات  ي عاحدددددات مددددن بيددددع األدددددنام
ذلددر، تعتددرم                         مددن قبددع اإلدارة. وبدددال  مددن صددودةالمقة يقدد العمددع بالار                                                لى الموقع والةالة اللزمة ل  لييو  قادر ا علدى   ضار ذلر األدع 

نتدا  تلدر البندود، فدي الدربح ود، وت ل دة  البند  ل اد  ت بيدعدااحعبالمنشية 
ا للمعيددددار                                                  لخسددددارة. تقددددوم المنشددددية بييدددداس ت ل ددددة اددددل  البنددددود وفقدددد   و ا

ا معنددى  .المخدد و   2المةاتددبي الدددولي رقددم                           توضددح التعددديلت  يضدد 
                      ع دددددةيح".  اليددددا ، يةدددددد بشددددي يعمددددعع ددددد "اختبددددار مددددا  ذا كددددا  األ

دا  يددديم مدددا  ذا كدددا  األقتكذلدددر  16قدددم بي الددددولي ر يدددار المةاتددد المع
 دع يمين اتتخدام  فدي  نتدا   و توريدد السدلع  و التقني والمادي ل
 ذا لدددددم يدددددتم  .ريدددددةتيجيرادددددا ل،خدددددرين،  و ألفدددددرا   دا الخددددددمات،  و

 انداتالبيح  صد عرضها بشيع من صع في الدخع الشامع، يئدب    ت
ة ر سددالخ و ا بحالددر ة فددي والت ل ددة المدرجدد  الماليددة عددن مبددالغ العاحدددات

ألنشدددداة العاديددددة نددددود منتئددددة ليسددددت مددددن مخرجددددات اوالتددددي تتعلددددق بب
امع يشدددمع ادددل  العاحددددات للمنشدددية، و ي بندددد وبندددود( فدددي الددددخع الشددد 

يددتم تابيددق التعددديلت بدديثر رجعددي، ول ددن فقددش علددى بندددود  .والت ل ددة
ى الموقدع والةالدة لمعددات التدي يدتم   ضداراا  لد ت واآلالوات الممتل ا

الاريقددة التددي تقصددداا اإلدارة علددى العمددع ب قددادرة   ددو هددا لتل مددةز الل
ت الماليددة التددي  و بعددد بدايددة ال تددرة األولددى المعروضددة فددي البيانددا فددي

                                         ة التعدددديلت  وال . يئدددب علدددى المنشدددية االعتدددرام تابدددق فيهدددا المنشدددي
دددددددديد مبدددددددحي للتعدددددددديلت كتعدددددددديع للر ق التابيددددددد للي بدددددداألثر الترافمددددددد 
قددول المل يددة، يددو  تخددر مددن   و  ي مو تبقاةمسدد ال حاالفتتددا ي ل ربددا

 .بداية تلر ال ترة األولى المعروضة سب االقتضا ( في 
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  ةالموحدالمالية  بالبياناتتتعلق إيضاحات 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 لمعّدلة )يتبع(قارير المالية الجديدة والتية للدولا يرتطبيق المعاي 2
 
 تي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(ية الجديدة والمعدلة المصدرة والقارير المالية للتوللدير اعايالم  2/2
  

  دولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلاالمعايير 
 يسري تطبيقها للفترات 

    دبعالسنوية التي تبدأ من أو 
ت، المخصصدددا 37الددددولي رقدددم تعدددديلت علدددى المعيدددار المةاتدددبي 

ود المثقلددة ت المةتملددة المتعلددق بددالعقالمةتملددة والموجددودا اتلوبدد االم
 ت ل ة تن يل العقد -باإللت امات 

  

   
لتعديلت    "ت ل ة الوفا " بالعقد تشمع "الت داليف التدي تتعلدق د اتةد

التددي تتعلددق مباشددرة بالعقددد ليف لت دداا و  مباشددرة بالعقددد". يميددن    ت دد 
عمالدددة الوعلدددى تدددبيع المثدددال  دعقددد ا البهدددلا  مدددا ت ددداليف  ضدددافية للوفددد  

والمدددواد المباشدددرة(  و تخصددديق الت ددداليف األخدددرن المرتبادددة مباشدددرة 
وعلى تبيع المثال تخصيق مصاريف اإلتتهلك لبند  قودالعبتن يل 

قددد(. يددتم الع ن يددلت فدديمددن الممتل ددات واآلالت والمعدددات المسددتخدمة 
ية بعددددد شددد منا البهددد  وفيلدددى العقدددود التددددي لدددم تسدددتتابيدددق التعدددديلت ع

تهددددا فددددي بدايدددة فتددددرة التقريددددر السدددنوي التددددي تابددددق فيهددددا مابئميدددع الت ا
                                      م  عادة بيا  المقارنات. وبددال  مدن ذلدر، يت لم                       المنشية التعديلت  وال .

ت عددددديللتا يئدددب علددددى المنشدددية االعتددددرام بددداألثر الترافمددددي لتابيدددق
   يدددو  ي م و ة وتدددا ي ل ربددداح المسدددتبقا                          بددددحي ا كتعدددديع للردددديد االفتم

،  سددددب االقتضددددا (، فددددي تدددداري  التابيددددق يددددةتخددددر مددددن  قددددول المل 
 األولي.

  

   
لدوليدددددة للتقدددددارير الماليدددددة المعدددددايير ا السدددددنوية علدددددىدورة التةسدددددينات 

قدام  ر ة تعديلت على المعايير الدولية للتقدارير الماليد  2018-2020
 41 ولي رقموالمعيار المةاتبي الد 16، 9، 1

ة علددددى المعددددايير الدوليدددد  تديللتعدددد ق ايسددددري تابيدددد  
والمعيددددار المةاتددددبي  9، 1ام للتقددددارير الماليددددة  رقدددد 

لدددم و  2022نددداير ي 1        ارا  مدددن  عتبددد  41الددددولي رقدددم 
يدددددتم تةديدددددد بعدددددد تددددداري  تابيدددددق التعدددددديلت علدددددى 

 عقدددددود 16 المعيددددار الدددددولي للتقددددارير الماليددددة رقددددم
 يئاراإل

 
 .وعةالمو دة للمئمة ثير جواري على البيانات المالية  عل   ي تيلكور لما الئديدة تيليو  للمعايير والتعدمن فير المتوقع    ي

 
ن علددى المعددايير المنشددورة  و ت سدديرات لئنددة ت سدديرات المعددايير الدوليددة والتددي مددن دة مابقددة  خددر وتعددديلت جديدد ال توجددد معددايير 

 .ةعو ئمالمو دة للمت المالية لها تيثير اام على البيانا ييو      قعتو الم
 
عندددما ت ددو   وعددةللمئم المو دددةديلت الئديدددة تدديتم تابيقهددا فددي البيانددات الماليددة معددايير والت سدديرات والتعدد ع اإلدارة    اددل  الوقدد تت

دددانات المال يثير ي تددد ، دةقابلدددة للتابيدددق، وقدددد ال ييدددو  لهدددل  المعدددايير والت سددديرات والتعدددديلت الئديددد  المو ددددة يدددة جدددواري علدددى البيد
 .17الية رقم ا  المعيار الدولي للتقارير المبدحي، باتتثنق المبيتارة التدف يف وعةللمئم
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  الموحدةالمالية  بالبياناتتتعلق إيضاحات 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 قالتوافن بيا 3/1
البات   يام القانو  اإلتةادي لدولة اإلمارات تارير المالية ومتقللة دوليال يير                بنا   على المعا دة مو ال البيانات المالية  تم  عداد

المتعلق بإنشا  ايئة التيمين في اإلمارات  2007( لسندة 6م وو  يام القانو  االتةادي رق 2015( لسنة 2بية المتةدة رقم والعر 
 (.ة" م"األنو ينمية التيمين لشركات التاألن مة المالية لهيئوكللر ةدة المتة بيالعر 

 د اس اإلعداأس 3/2
مالية واالتتثمارات الل إلعادة قياس اإلتتثمار في األورال                                    وفقا  لمبد  الت ل ة التاريخية المعد المو دةالمالية  البياناتال  يتم  عداد 

 العقارية بالييمة العادلة. 
 

تم   .المئموعةة عر  وييفية وعململة اللعا واو م"(درا"لمتةدة وات العربية ابدرام اإلمار المو دة المالية  تبيانالا تم عر 
 .                    ما لم ي لكر خلم ذلر ،  ل  دراملية المو دة  لى  قرت في ال  البيانات الما المعروضةالمعلومات المالية   كافةتقريب 

 التوحيد س اأس 3/3
سدديارة من مددة( الخاضددعة للا آتالمنشدد ر ذلدد  يوالمنشددآت وبمددا فدد  موعددةللمئى البيانددات الماليددة علدد  و دددةالم يددةالمع البيانددات المتشددت

 :المئموعةوشركاتها التابعة. تتةقق السيارة عندما ييو  لدن  المئموعة
 

 لى الئهة المستثمر فيها؛اة عالسل •
 يها؛ ول فلةقو  و اا بهالئهة المستثمر التعر  للعواحد المتغيرة الناتئة من الشرافة مع  •
 .على عواحداا تيثيرللا مر بهتثمسلائهة ام تلاتها على الالقدرة على اتتخد •

 
 تتضمن البيانات المالية المو دة: 

  
 لرئيسي النشاط ا اسم الشركة التابعة بلد التأسيس 

   
بع شركة العين من قوالمملوكة  شركة البندر لإلتتثمار

 ذ.م.م.  ا دشركة الشخق الو واي  ية للتيمينالألا
 ،الماتسات التئارية  دارة االتتثمار في

از الن ش والغ ،تئ حةالة ت تئار اساتم
الماتسات   ،الماتسات ال رااية ،الابيعي

ت  الماتسات التعليمية والماتسا ،الصنااية
 السيا ية.

 االمارات العربية المتةدة 

 
 األتدهمب اظاإل ت د االقتصدادية مدن  المندافعكورة  عدل  وتسدت يد مدن لمد ال ةعلدى الشدركارة لديها السيشركة العين األالية للتيمين    
ولدديها القددرة علدى  ةنشديالممدع  الشدرافة قول في العواحد المتغيدرة مدن  لى،  و لديها المئموعة تتعر   نية. ات الخدمات اليق ااتو 

 المنشدديةاددل  اإلدارة وبالتددالي، يددتم تو يددد  تاقيدد ات ا مددن خددلل يةالمنشدد تددلاتها علددى  تددتخدام التدديثير علددى تلددر العواحددد مددن خددلل 
 % مدن100البيانات المالية المو ددة علدى  تتضمنذلر،           بنا   على. الية المو دةات المالبيانل امع في ال  باملوكة معة تاب ةفشرك

 الملكورة  عل . للشركة الموجودات، المالوبات، اإليرادات والمصاريف
 

جود ى و  ل الوقاحع وال روم رتال  شا  في ة المستثمر بها  م الديها تيارة على الئه ذا كا  ل امفيبإعادة تقييم   ةالمئموعتقوم 
 تغيرات في وا د  و  فثر من عنادر السيارة الثلث المدرجة  عل . 
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  الموحدةالمالية  بالبياناتحات تتعلق ضاإي

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ت المحاسبيةاسياملخص بأهم الس 3

 توحيد )يتبع(لاس اأس 3/3
السديارة علدى الئهدة المسدتثمر  الئهة المستثمر بهدا، فإنهدا تمتلدر  قول التصويت في قع من فالبية  موعةمئال نلد يو  عندما ي

بشديع من درد. تيخدل  ابهد رة العملية لتوجي  األنشاة ذات الصلة للئهة المستثمر ة لمنةها القدا عندما ت و   قول التصويت كافيبه
ا شدركة فدي الئهدة المسدتثمر بهد  ذا كاندت  قدول تصدويت الالصلة لتقييم فيما  تاذم و ل ر وا الوقاحعتبار جميع االعفي  المئموعة

 بما في ذلر: فافية  م ال لمنةها السيارة، 
 

 ؛ دةات األدوات اآلخرين يت بالن ر  لى  ئم وتوزيع  تهم ئم امتلك الشركة لةقول التصو  •
  خرن؛اآلخرين  و  طرام ت وااألد ي مال ها الشركة،  و  ي من ول التصويت المةتملة التي تمتلق  •
 خرن؛ والةقول الناشئة من الترتيبات التعاقدية األ •
رة الةاليدة لتوجيد  األنشداة ذات الصدلة فدي ر،  و ال تمتلدر، القددتشدير  لدى    الشدركة تمتلد  ية  قداحق ويدروم  ضدافية  •

 السابقة.ين امساعات المتمااج ى  نمال التصويت فيرارات، باإلضافة  لفي   ددار ق بالالوقت اللي ي
 

ركة ما ت قددد الشددركة السدديارة علددى الشدد علددى الشددركة التابعددة وينتهددي عنددد يددد الشددركة التابعددة عندددما ييددو  للشددركة السدديارةتو  يبددد 
و ح  بيدا  الدرب ل السدنة فديلمسدتبعدة خدلبعة المسدتةوذة  و ااتالوعلى وج  التةديد، يتم  درا  ايرادات ومصاريف الشركة التابعة. 

فيدد  الشددركة لسديارة و تددى التداري  الددلي ت قدد الددلي تةصدع فيدد  الشدركة علددى ار المو دد منددل التداري  الدددخع الشدامع اآلخدد و  رةلخسداا
 التابعة.السيارة على الشركة 

 
ة.    يار  قول المل يدة فيدر المسد دا   لى مال ي المئموعة و   عاحو يي امع اآلخرالدخع الشبنود    الربح  و الخسارة وكع بند من 

ل المل يدة فيدر مل يدة فيدر المسديارة فدي  قدو دا   لدى مدال ي المئموعدة و قدول الركات التابعة ييدو  عاحد الدخع الشامع للش و ئمم
 ى وإ  نتج عن ذلر رديد عئ  في  قول المل ية فير المسيارة.المسيارة  ت

 
تددددات المةاتددددبية لتتوافددددق مددددع السيا عددددةابكات التلشددددر لددددى البياندددات الماليددددة ل، يددددتم  جددددرا  التعددددديلت عروريا  ضدددد  لددددرما ييددددو  ذعندددد

 ة. للمئموع
 

ملت مددا بددين يددرادات، المصدداريف والتدددفقات النقديددة المتعلقددة بالمعددايددتم  ددلم جميددع الموجددودات والمالوبددات،  قددول المل يددة، اال
 .اداعند تو ي  عضا  المئموعة بال امع

 عقود التأمين 3/4

 منتجاتف التصني  3/4/1
المئموعددة والمددامن( قبلددت مخدداطر التدديمين الئواريددة مددن طددرم تخددر و امددع  اهدد عددن عقددود ت ددو  في رةبددااددي اين تدديم   عقددود ال
 امنمد  لاوالةددث  يقة( وذلر بالموافقة على تعويض  املي الوثاحق  ذا كا  انداك  ددث مسدتقبلي فيدر ماكدد ومةدددوثال  البوليصة

وذلددر 0واريددة ا  اندداك مخدداطر تدديمين جبتةديددد فيمددا  ذا كدد ة وعدد لمئمم اتقددو الوثدداحق. بصددورة عامددة، عندد ( يدداثر تددلبا  علددى  دداملي 
تةويدع المخداطر  قدود التديمين ايضدا  ي  دال عددم وقدو  الةددث المدامن. كمدا يميدن لعرنة المنافع المدفوعة مع المتوجبة الدفع فبمقا

 المالية.
 

ةدددة، تدعر األداة اتدعار ال احددة المن مد   فثدر و دة فدي وا د  مسدتقبلتغييدر  المخداطر مدن  ميانيدة  ددوث يدة اديلالمالمخاطر ا   
ر وا د تخدر، بشدرل ر السهم، تصنيف اإلحتما  او بند متغيدرم العملة األجنبية، ماشر السعر، تع لية، تعر المنتج، تعرالما

 .عقدال  طرامر مةددة بارم من ات فير يتغت و  الم ان  في  الة المتغيرات فير المالية
 

قد تديمين طدوال مدد  تدريان ،  تدى لدو  نخ ضدت مخداطر التديمين بصدورة ى كعقد تيمين فإن  يبقع ن لى اد ععق عندما يتم تصنيف
د و قدد ع ادة تصددنيفع ذلددر يددتم  عدد ل  ال تددرة،  ال  ذا الغيددت جميددع الةقددول وااللت امددات او انتهددت مدددة تددريانها. ومدد جواريددة خددلل ادد 

 جوارية. ينيماطر التمخ لبد  بالعمع  ذا ادبةتتتثمار كعقود تيمين بعد ااال
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  الموحدةالمالية  بالبياناتق ت تتعلإيضاحا

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( عقود التأمين 3/4

 اإلعتراف والقياس 3/4/2
ة مخاطر عقد التديمين ياغال منية لت  ترةالل ر، وطو طامخالذلر بنا  على طبيعة يمين  لى قسمين اتاتيين و د التو قع يتم تصنيف

 لمشار لها في ذلر العقد. وكللر بنا  على مدن ثبوت الشرول ا
 
 لتيمين على الةياة.تمثع تلر العقود في عقود التيمين العامة وعقود ات

 ةالعام التأمينعقود  3/4/2/1
ل منيدة المغاداة. بة( على اتداس ال تدرة اواقسال تيمين ميتست داإيراة ككور عن عقود التيمين المل م تسئيع اقسال التيمين الناتئةتي

ضددمن  يددة فتددرة التقريددرنهافددي خاددار مازالددت قاحمددة كمددا عقددود تدديمين والمتعلقددة بي التدديمين الميتتبددة مددن خددلليددتم تسددئيع اقسددال 
 ت.المو م العخصع بق بيا  الدخعمن يمين ضال التر ميتسبة. يدم  يهار اقسيفن اإللت امات كيقسال تيمي

 
لتعدويض  لتد ام المتوقدععلدى اتداس اال عندد  ددوثها بيدا  الددخعف تسدويات الخسداحر المت بددة ضدمن االبات ومصارييتم  درا  الم

 متضررة من  املي تلر العقود.اخرن طرام   املي عقود التيمين او 

 أمين على الحياةتلا عقود 3/4/2/2
التديمين المدلكورة كدإيرادات  ل التديمين الناتئدة عدن عقدودع، يدتم تسدئيع اقسداجد األيرة قصد  —ة الةيدا ود التيمين علدىقفيما يتعلق بع

لميتتبدة مدن خدلل عقدود تديمين المتعلقدة ن ااتداس ال تدرات ال منيدة المغاداة. يدتم تسدئيع اقسدال التديميواقسال تيمين ميتسبة( على 
ن ضدمن م  يهدار اقسدال التديميمين فيدر ميتسدبة. يدتيتد  قسدالكي مداتضدمن االلت ا التقريدر ةفي نهاية فتر كما مازالت قاحمة  راابيخ

 قبع خصم العموالت. بيا  الدخع
 

ت لناتئدة عدن عقدود التديمين المدلكورة كدإيراداة األجدع، يدتم تسدئيع اقسدال التديمين اطويلد  —مين علدى الةيداة فيما يتعلق بعقدود التدي
 العموالت.  خصممين قبع اقسال التي  يهار تمي يصة.بولال مستةقة الدفع من  امع قسال تيمين ميتسبة( عندما تصبحاو
 

المسدتقبع. يعتمدد  فديعترام بيقسال التيمين والتي من المتوقع ا  يتم ت بدداا يتم تسئيع االلت ام الناتج من ال واحد التعاقدية عند اال
امش  نةدرام يتم  درا  العقد. ا ار دد وقتفي االتتثمار التي تثبت  وفيات، ن قات الصيانة وإيراداتللت االلت ام على االفتراضا

 االفتراضات. تلبي في ال 

 
ثيدر مدن ال تدرة التدي ل فتدرة اقدع بياو عدد مةدود من اقسال التيمين المستةقة خدلعندما ييو  عقد ضما  الةياة لدي  قسش وا د 

 لإلنخ دا وفقدا  م بهدا كددخع إلعتدراواة مقددر ال سدالال المسدتةقة علدى األقسد إند  يدتم تيجيدع ال يدادة فدي األقف ا،يتم توفير المنافع له
 .المستقبع ئم المنافع المتوقع دفعها في   نخ ا ماشيا  مع في خار التيمين المتبقي من العقد المل م واألقسال المل مة وذلر ت

 
 بداية العقد. مت فيقرير باتتخدام  قتراضات تت كع  تسات اإللت امات في تاري    عادة يتم
 

 د كمصروفات عند ت بداا.لةاملي العقو  واحد المستةقة والت باماالال ئيعيتم تس

 عقود إعادة التأمين 3/4/3
تم بموجبهددا تعددويض المئموعددة عددن الخسدداحر مددع شددركات  عددادة التدديمين والتددي يدد مددن قبددع المئموعددة المبرمددة  يددتم تصددنيف العقددود

ود التدديمين كعقدد صددنيف لعقددود متالبددات التقددة مددع ت لمة واموعدد لمئمين المصدددرة مددن قبددع اية عددن وا ددد او  فثددر مددن عقددود التدد مدد جناال
رمدة والتدي ت ذلدر التصدنيف يدتم  يهارادا كيددول ماليدة. ت هدر العقدود المب عادة تيمين. بالنسبة للعقود التدي ال تتوافدق مدع متالبدا

في عقود  عادة عة  مو مئل الدخو عن  بار المنافع الناتئة  تاخرن ضمن عقود التيمين ويتم  ع نميتي   طرامتدخع بها المئموعة مع 
 دول  عادة تيمين.تيمين مبرمة كي
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  الموحدةالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31المنتهية في نة للس
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 ع(بت)ي عقود التأمين 3/4

 يتبع() عقود إعادة التأمين 3/4/3
التديمين  قيمدة اددول  عدادة  نخ دا ماشدر علدى خسداحر  وري. فدي  دال وجدودة التيمين بشديع ددعا   ادوليم تقيتقوم المئموعة ب
خسداحر. لاو صديع ويدتم  درا  الخسداحر الناجمدة ضدمن األربداح الها  لى الييمة القابلة للتةبتخفيض الييمة الدفترية تقوم المئموعة 

دة التديمين و سدب شدرول كدع عقدد علقة بعقود  عدا، بالييمة المتتمرمسع بشي مينلتيمن او  لى معيدي اوبة لماليتم قياس المبالغ ا
مسدتةقة عدن عقدود  عدادة التديمين ين بشديع اتاتدي فدي األقسدال الغ المستةقة لمعيددي التديمد على  دة. تتمثع المبالمن تلر العقو 

 مصروم عند اتتةقاقها.ك هاويتم اإلعترام ب
 

ة،  سدب د التديمين علدى الةيداة والتيميندات العامد عمال العادية لعقو مين اثنا  تير األتيالادة  ع اطرايضا  بقبول مخمئموعة تقوم ال
د ند عة مصدروفات بدن س الاريقد  مين المقبولدة كدإيرادات او. يتم تثبيدت األقسدال والماالبدات عدن  عدادة التديذلربق الةالة عندما ينا

التديمين تمثدع  التديمين.    الت امدات  عدادةندتج اعمدال  عدادة مف نيار تصد تبد العفدي ا خلمباشرة مع األ التيمين كيعمال عتبار  عادة 
  عادة التيمين المرتباة بها.ع عقود تماثع متباريقة  ستةقة الدفع. يدم تقدير المبالغ المقة لشركات  عادة التيميناألرددة المستة

 
لعقددد  لددى الاددرم د تةويددع اديددة او عندد اقل التعقددو لةا  اتددريدة نددد  لغددا  او انتهددا  مدد عوالت امددات  عددادة التدديمين  ادددول دعايددتم  تددتب
 اآلخر.

 التزامات عقود التأمين 3/4/4

 ن غير المكتسبة ساط التأميإحتياطي أق  3/4/4/1
الئمداعي،  ةل التديمين العامدة، تديمين الةيداامد اعين مخصق مدن ددافي األقسدال المةدت ظ بهدا مدن ، يتم ت و التقرير نهاية فترةفي 

 منية فيما عدا التيمين البةدري الدلي يدتم   تسداب  بنسدبة احمة على اتاس ال ترات ال ا  من المخاطر القجا ايةغلت صةيالتيمين ال
25%. 

 طالبات تحت التسويةم 3/4/4/2
 ةايد نهفدي مدفوعدة كمدا الر يد للماالبدات المسدئلة وف تدرام بهداعاإلين المتعلقة بالماالبات تةت التسوية يتم     لت امات عقود التيم

لماالبدات التدي ماالبات تةت السداد وتستند علدى الت ل دة النهاحيدة المقددرة لئميدع ات تعرم بمخصق ال. ال  االلت امايرقر لتفترة ا
و   د قدد ت . تدترداداامبدالغ المتوقدع لاو  لي، وذلدر بعدد خصدم الييمدة المتوقعدة للةادام دثت ولم تسدد كمدا بتداري  بيدا  المركد  المدا

يميدن معرفتهدا بموثوقيدة عاليدة  لت ل دة النهاحيدة للماالبدات اللبدات، لدللر فدإ  الدبعض  ندوا  الماا ادسدوال ليغلتباك تيخيرات في اان
ت تسدويات ال تياطيا قصمخيتم  ثبات  ي  لملييمة ال منية ل موال. يتم خصم قيمة اإللت ام فيما يتعلق با . الترة التقريرية فبنها

 الغاح .  وتن يل   تهاح ،اند م عنت االلتم  لغا  االعترام باي و كوارث. 
 انهمبلغ ع مطالبات مستحقة وغيرإحتياطي  3/4/4/3

اإلفتواريدة التدي تقدديرات اللدى  تداس ع فدي نهايدة فتدرة التقريدركمدا عنها البات مستةقة وفير مبلغ يتم ت وين مخصق عن  ي ما
ة وفيددر بددات المت بدددتسددات الماالعددة ال مو مئع القبدد  مددن    الاريقددة المسددتخدمة .تددواري مسددتقععليهددا مددن خبيددر  ف لو ةصدد تددم ال

ين لتقيديم ادديع بدرامج  عدادة التديم السدابقة وت التقدديراتالتاريخيدة،  يخل في االعتبار نسب معينة اتدتنادا  لدى البيانداتتالمبلغ عنها 
 .ينالةصة المستردة من  عادة التيم

 غير المخصصة الخسائر تسويةمصروفات  3/4/4/4
ماالبددات مةددددة بتدداري  التقددارير تةددت  لمخصصددة التددي ال يميددن  دراجهددار افيدد  تسددوية الخسدداحرات وفصددر لمصددق مخ تددم ت ددوين

 ري مستقع. لى تقديرات افتوارية تم الةصول عليها من خبير افتوانادا ، اتتالمالية
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  الموحدة ةيالالم بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ةالسياسات المحاسبي مهأبملخص  3

 )يتبع( عقود التأمين 3/4

 اختبار كفاية المطلوبات 3/4/5
ماجلددة لاف مددن الت ددالي دددافي ايددة مالوبددات عقددود الت افددع ختبددار ك ايددة االلت امددات للتيفددد مددن كتم اقددارير الماليددة يدد بنهايددة فتددرة الت

تدددفقات النقديددة التعاقديددة اليددة للضددع التقددديرات الم، يددتم اتددتخدام  فاربدد ختاإل هددلام ب. عنددد الييدداات العلقددةلإلتددتةواذ علددى الوثيقددة ذ
باإلضددددافة  لددددى  يددددرادات االتددددتثمارات مددددن الموجددددودات التددددي تقابددددع اددددل  والمصدددداريف اإلداريددددة المسددددتقبلية ومعالئددددة الماالبددددات 

صدق الخسداحر                 ة  وال  وت دوين مخجلد ما ت التسداالفخع وذلدر بشداب ت داليف ا                             ا   ي عئ  مباشدرة  فدي بيدا  الددر د  تمالمالوبات. ي
 مات.ختبار ك اية االلت امات الناتئة من اختبار ك اية االلت اا الناتئة عن

 المتعلقة بعقود التأمين والدائنةالمدينة األرصدة  3/4/6
قدود التديمين ملي ع او  اا ،وت  ،الغ المستةقة من وكلمبالاألرددة تتةقاقها. وتشمع ال  اد عن والداحنةالمدينة  اللمميتم  درا  

 التامين. وشركات  عادة
 

لتديمين لدلمم ا المدرجدةة بتخفيض الييمة ئموعالم تقوم، المدينة ن ذا كا  اناك دليع موضوعي على انخ ا  في قيمة ذمم التيمي
 بيا  الدخع. يف ويتم  درا  الخساحر الناجمة المدينة

 واإلحالل امطالحتعويضات  3/4/7
 الماالبات.مقابع قياس  لت ام التيمين  عندبمثابة مخصق  بالةاام واإل للة دة والمتعلقالمستر غ الالمبات دير تقتعتبر 

 اإليرادات ب عتراف إلا 3/5
 يادية.تعالالمستلم  و المستةق في تيال األعمال ا دلللبيتم قياس االيراد بالييمة العادلة 

 ن يرادات من عقود التامي
 المةددة في عقود التيمين في ال  البيانات المالية المو دة.  باإليراداترام معايير االعتموجب ب ينلتيمد اعقو يتم قياس العاحد من 

 العموالتدات  يرا
ت المت ددق عليهددا مددع معيدددي الدمعدد ن قسددش  عددادة التدديمين علددى  تدداس الشددرول والالعموالت عندددما يددتم التنددازل عدد بدد  اإلعتددراميددتم 
 ين.مالتي

 حربااألتوزيعات  يرادات 
 شا  ق المئموعة التتلم الدفعة.وزيعات األرباح عندما يناالعترام بإيرادات تم يت

  يرادات ال واحد 
 لدى المئموعدة  قدفتمع ا  المنافع االقتصادية توم تتد المالية عندما ييو  من المة الموجوداتإيرادات ال واحد من ب امعتر اإليتم 

ومعددل ال احددة  القداحملدى المبلدغ اس زمندي بدالرجو   ات ال واحدد علدى اتد اديدر ات   تسد م  بشديع موثدول. يدتخع الد مبلغيمين قيات  و 
 ىر المتوقدع ل ددع المدالي  لد المقبوضدات النقديدة المسدتقبلية المتوقعدة خدلل العمد         تماما   ي يخصمال علي المابق، واو المعدل الل

 .عند االعترام األولي المدرجةة ميليدافي ا

 يئارات اإلايراد
يئدار لثابت على مدن مدة عقد اإليئار. يدم  درا   واف  االات العقارية على اتاس القسش ار من االتتثمار يئاالا  يراداتقق تتة

 .من  جمالي  يرادات التيجير يتئ  الممنو ة كئ   ال 
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  ةحدالمو المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( المحاسبية تساسيالم ابأهملخص  3

 متلكات ومعدات م 3/6
رافم و يددة خسددداحر انخ دددا  فدددي الييمددة،    وجددددت. تشدددمع ت ل دددة تددد                                                         يددتم  درا  الممتل دددات والمعددددات بالت ل ددة ناقصدددا  االتدددتهلك الم

 تلك  دع.م خرن منسوبة بشيع مباشر  لى ا فيار ل ات والمعدات ت ل ة الشرا  و ية مصالممت
 

                                                                  ل ددع  و ا تسدابها كيددع من صدع،  سدبما ييدو  ملحمدا ، فقدش عنددما ييدو  مدن درجة  قة في الييمة الملال ليفت اال يتم  درا 
شديع موثدول. ب  دةفواحدد اقتصدادية مسدتقبلية مرتبادة باألددع المعندي وييدو  باإلميدا  قيداس الت ل المئموعةح    يعود على جالمر 

 ترة المالية التي يتم ت بداا فيها.ل ل اخلالمو د دخع ا  البيي ف خرن األريف اإلدلح والصيانة يتم  درا  كافة مصا
 

علددى مدددن  عماراددا اإلنتاجيددة االقتصددادية   ددات والمعدددات علددى  تدداس القسددش الثابددتلا تسددات االتددتهلك لشدداب ت ل ددة الممتيددتم 
 .اتالمتوقعة لهل  الموجود

 
  يلي: اكماي  لكتتهفي ا تسات االمستخدمة تاتية ال   النسب السنوية األ

 ة تن 40 مباني
 تنوات 4-3 دييورات الميتب
 تنوات 4-3  ثاث ومعدات 

 تنوات 4-3 تيارات
 

يددة تغيددرات فددي   رثييدديم المتبييددة وطريقددة االتددتهلك بنهايددة كددع تددنة، ويددتم ا تسددات تددياألعمددار اإلنتاجيددة المقدددرة وال راجعددةيددتم م
  مستقبلي.التقديرات بيثر 

س ال درل بدين عاحدد البيدع وددافي الييمدة الدفتريدة لتلدر ع  و اتدتبعاد  ددع علدى  تداساحر الناتئدة عدن بيد خال و  باحألر تةديد ايتم 
 .المو د وجودات، ويتم  دراجها ضمن بيا  الدخعالم

 ستثمارات عقارية إ 3/7
يف الت ددد  ذلدددر فدددي بمدددا  ل دددةتلاب     يا  دحمبددد  ويدددتم  دراجهدددا تهددداة قيمل يددداد و   يدددرادات تةقيدددق بهددددم يدددةر قاالع باالتدددتثمارات اال ت ددداظ يدددتم

فددي تدداري   التددي تعيددس  الددة السددول كمددا العادلددة هددابييمت العقاريددة االتددتثمارات  درا  يددتم ،المبدددحي لإلعتددرام       ال قددا  . المعدداملت
 خدلل عدخالد  بيدا  يفد  ةالعقاريد  للتدتثمارات ةالعادلد  اليديم فدي التغيدرات عن ةئتناال الخساحر  و األرباح  درا  يتم. التقارير المالية

  .تنشي فيها التي السنة
 ييددو      يتوقددع وال نهدداحي بشدديع االتددتخدام مددن تددةبها يددتم اعندددم  و بيعهددا يددتم عندددما العقاريددة االتددتثماراتب  لغددا  اإلعتددرام يددتم
  دراجهدا يدتم مدااالتدتخ مقدا ي عندد  و البيدع عدن ئدةنات خسداحر او  ربداح  يدة   . دعابتدتاال عندد مسدتقبلية اقتصدادية فواحد  ية منها
  .االتتبعاد  و البيع عند الدخع ا بي في
 .تغير في االتتخدام اناك ييو   عندماش فق العقارية االتتثمارات لىإو  من التةويع يتم

 الملموسة انخفاض قيمة الموجودات  3/8
ر مدا يشدير  لدى لتةديد    كا  انال لروذوتة مللما جوداتهاالمدرجة لمو  مراجعة الييمب المئموعةتقوم  ،يلمافترة تقرير كع نهاية ب

 وذلدرل ددع  دادللتدتر القابلدة  ةيدتم تقددير الييمد  إند ذلدر الماشدر فالييمدة.  ذا وجدد  فدي الموجودات  لدى خسداحر انخ دا تعر  
 موعةمئال متقو ي، لة للتترداد ألدع فردالتمين من تقدير الييمة القاب  مدع  في  ال  لتةديد خساحر انخ ا  الييمة و   وجدت(.

يدد  تدس توزيدع معقولدة وثابتدة، يدتم للنقد التي ينتمي  ليهدا األددع. عنددما يميدن تةد المنتئةاد للو دة القابلة للتتردبتقدير الييمة 
ن للنقد التي يميد  منتئةلا لى  دغر مئموعة من الو دات  اهيعللنقد،  و يتم توز  المنتئةيع الموجودات المشتركة  لى الو دات توز 
  لها. يع معقولة وثابتةز تو س د  تةديت

  و الييمة المستخدمة،  يهما  على.                                                                        الييمة القابلة للتترداد اي الييمة العادلة ل دع ناقصا  ت ل ة البيع
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  الموحدةالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 
 
 يتبع() ةاسات المحاسبيأهم السيملخص ب 3

 (يتبع) الملموسة وداتانخفاض قيمة الموج  3/8
للنقددد( بمددا يقددع عددن قيمتهددا المدرجددة، يددتم تخفدديض الييمددة  المنتئددةفددي  ددال تددم تقدددير قيمددة األدددع القابلددة للتددترداد و و الو دددة 

ذا بيدا  الددخع،  ال          شدرة  فدي ا  مباتم  درا  خسداحر االنخ د قيمتها القابلة للتترداد. يلى (  للنقد المنتئةالمدرجة ل دع والو دة 
  يم.يم  فيتم عنداا معاملة خساحر االنخ ا  كانخ ا  في مخصق  عادة التقيفا  األدع معاد تقي

للنقد(  لى الييمة المعدلة لييمتد   ةالمنتئلو دة ، يتم زيادة الييمة المدرجة ل دع وا      ال قا   عندما يتم عيس خساحر انخ ا  الييمة
للنقدد( فيمدا لدو لدم يدتم  المنتئدةالييمة المدرجة ل دع والو دة  بةيث ال ت يد الييمة المدرجة التي تم زيادتها عن، ردادالقابلة للتت

دخع،  ال فدي  دال بيدا  الد        رة  فدي  خساحر انخ ا  الييمة في السنوات السابقة. يتم  درا  عيس خساحر انخ ا  الييمة مباش درا
  الييمة ك يادة في مخصق  عادة مها، وفي ال  الةالة يتم اعتبار عيس خساحر انخ اييد تق درا  األدع ذو الصلة بييمة معا

 التقييم.
 المخصصات 3/9

تددي ابقة وال ي  لتدد ام  ددالي وقددانوني  و  تددتداللي( ندداتج عددن   ددداث تدد  المئموعددة يددتم اإلعتددرام بالمخصصددات عندددما ييددو  علددى
 لت ام ويمين تقدير مبلغ اإللت ام بشيع موثول. إليد امل مة لتسد المئموعةييو  من المةتمع    ت و  

 
نهايدة فتدرة التقريدر بعدد    المبلغ المعترم ب  كمخصق يتم   تساب   سب  فضع التوقعات للبددل المالدوت لمقابلدة اإللتد ام كمدا ب

دام التدددفقات النقديددة تخباتدد  ماكدددة المةياددة بدداإللت ام. عندددما يددتم قيدداس المخصددقر فيددر الاألخددد بعددين االعتبددار المخدداطر واألمددو 
منيدة للنقدود لةالي، فإ  قيمت  المدرجة اي الييمة الةالية لتلر التدفقات النقدية وعندما ييو  تيثير الييمة ال  المقّدرة لسداد االلت ام ا

 جواري ا(. 
 

يدتم االعتدرام باللمدة ، ثالدثالمالوبة لسداد المخصدق متوقدع اتدترداداا مدن طدرم  قتصاديةعندما ييو  ج    و كافة المنافع اال
 تتلم واتتعاضة المبلغ ماكدة وإميانية قياس المبلغ بشيع موثول. المدينة كيدع في  الة كو  ا

 الموظفينمكافآت  3/10
 المقدمدة الخددمات على       بنا    رالس  روتلاف سنويةال إلجازاتبا المتعلقة الموي ين التتةقاقات     ّ    المقد رة لللت امات اتتةقال عمع يتم
 نهاية فترة التقرير.  تى االينالم الموي ين عقب من
 
                                                                                                  مخصق ل افدة ميافدآت نهايدة الخدمدة المسدتةقة للمدوي ين مدن فيدر مدواطني دولدة اإلمدارات العربيدة المتةددة وفقدا   عمع         تم  يضا  ي

عدن  ة المتةددة وذلدربيد العر نو  العمدع فدي دولدة اإلمدارات        ا  لقدالمسدتةقة وفقد ا الميافدآتوالتدي تسداوي علدى األقدع  المئموعدةلسياتة 
 التقارير المالية.فترات خدمتهم  تى نهاية فترة 

 
ّ     موي  ين البخصوص  ما  بدفع المساامات المالوبة لصندول معاشات  مئموعةتقوم ال من مواطني دولة اإلمارات العربية المتةدة،  

ضمن بيا  الدخع خدلل مساامات كمصاريف الال  انين الةيومية. يتم تةميع  للقو              وتةتسب وفقا  يبي مارة  بو وميافآت التقاعد إل
 .الموي فترة خدمة 

 الموجودات المالية 3/11

 التصنيف واليياس
درجددة ات ماتددتثمار  ،المدينددة التدديمينإعددادة و  ذمددم التدديمين  رددددة ومرادفددات النقددد، لموجددودات الماليددة التاليددة: النقدددا المئموعددةلدددن 
. يعتمددد التصددنيف علددى خسددارةالددربح  و المددة العادلددة مددن خددلل واتددتثمارات باليير اآلخدد دلددة مددن خددلل الدددخع الشددامع ة العابالييمدد 

 المبدحي. عند اإلعترامطبيعة الموجودات المالية ويتم تةديد  
 ومرادفات النقدد النق
لمددة ثلثدة  ية ددل بتدواري  اتدتةقالدن البندوك لالب لعند اظ بها مةت ووداحع  من النقد في الصندول  ومرادفات النقدت و  النقد ي

  و  قع.  شهر
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  الموحدةالمالية  اناتبالبيإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ت المحاسبيةملخص بأهم السياسا 3

 )يتبع( الموجودات المالية 3/11

 لتيمين المدينة وإعادة االتيمين  ذمم  رددة
للتةديد التي ال يتم تداولها في تول نشداة  المدينة األخرن ذات المدفوعات الثابتة والقابلة ممواللالمدينة  التيمينصنيف ذمم يتم ت

 علدي  و الما دية باتدتخدام المعددل ال و مةددة كقدرو  وذمدم مديندة. يدتم قيداس القدرو  الدلمم المديندة بالت ل دةولها دفعات ثابتة  
رددددة المديندة القصدديرة لعاحدد باتدتخدام معدددل العاحدد ال علددي، باتدتثنا  األا درا ي انخ دا  فددي الييمدة. يددتم         قصددا   طريقدة العاحدد نا

 .فير جواري األجع  يث ييو   درا   يرادات العواحد 

 ر و دوات  قول المل ية(االتتثمارات بالييمة العادلة من خلل الدخع الشامع اآلخ
      ال قددا  اتددها                                               و دوات  قددول المل يددة( مبدددحيا  بالت ل ددة ويددتم قي خددراآل ادلددة مددن خددلل الدددخع الشددامعمددة العتددتثمارات باليي درا  االيددتم 

ع الشددامع الييمددة العادلددة واألربدداح والخسدداحر الناتئددة عنددد االتددتبعاد ضددمن الدددخ بالييمددة العادلددة. يددتم  درا  التغييددرات الل قددة فددي
 .المها  الدخع عند وجود  ق باتتضمن بيوزيعات األرباح يرادات تاآلخر ويتم  درا   

 امع اآلخر و دوات الدين(ييمة العادلة من خلل الدخع الشاالتتثمارات بال
                                                         و دوات الدددين( مبدددحيا  بالت ل ددة ويددتم قياتددها ال قدد ا بالييمددة يددتم  درا  االتددتثمارات بالييمددة العادلددة مددن خددلل الدددخع الشددامع اآلخددر 

الدربح  و  فدي بيدا  العيوتدات دا  الييمدة  و جنبيدة وخسداحر انخألت احد وإعادة تقييم درم العملال وا را   يراداتم  دادلة. يتالع
مالية مقاتدة بالت ل دة الما دية. يدتم ا تسدات التغييدرات المتبييدة فدي الييمدة العادلدة  كموجوداتالخسارة ويتم ا تسابها بن س الاريقة 

الددخع الشدامع لمعتدرم بد  فدي الييمة العادلدة اي ف فمالمترا عادة تدوير التغير ، يتم ا  االعترام لغ خر. عندفي الدخع الشامع اآل
  لى الربح  و الخسارة.ر اآلخ

 الربح  و الخسارةاتتثمارات بالييمة العادلة من خلل 
 اإلعتدراممدة العادلدة. يدتم باليي              قدا  قياتدهام ال ل ة ويدت             مبدحيا  بالت  و الخسارة الربحيتم  درا  االتتثمارات بالييمة العادلة من خلل 

األربداح مدن تدندات ب اإلعتدرامحر الناتئة من االتتبعاد في بيا  الددخع، يدتم الييمة العادلة واألرباح والخسايرات الل قة في غيالتب
 .هاباتتلم الدين في بيا  الدخع ويتم  درا   يرادات توزيعات األرباح في بيا  الدخع عند وجود  ق

 لموجودات الماليةاب رام لغا  اإلعت
نتهي الةقول التعاقدية للتدفق النقدي مدن تلدر الموجدودات الماليدة بالموجودات المالية فقش عندما تبإلغا  اإلعترام  ةئموعالمتقوم 

ا لدم طدرم تخدر.  ذ لدى الماليدة  و عند تةويع الموجودات المالية وبما فيها جميع المياتب والمخاطر المتعلقة بمل يدة الموجدودات 
والمخدداطر المتعلقددة بمل يددة الموجددودات  و لددم تقددم بتةويددع جميددع المياتددب ماليددة بشدديع كامددع الدات بتةويددع الموجددو  المئموعددةقددم ت

تقدوم بداإلعترام بةصدتها  المئموعدةالمالية وإتتمرت بالسيارة على تلر الموجودات المالية التي تم تةويلها  لى طرم تخدر، فدإ  
مخدداطر بشدديع جددواري بيافددة  المئموعددة دداظ  مددا فددي  الددة   ت ا.دادا ي  لت امددات يتوجددب عليهددا تدد اليددة و موجودات المبددال المتبييددة

 تستمر باإلعترام بالموجودات المالية. المئموعةومنافع المل ية للموجودات المالية فإ  

 انخ ا  قيمة الموجودات المالية 
ا مدددن ثدد  مئموعددةتقددوم ال ماليدددة المدرجددة بالت ل دددة الدات نيدددة المتوقعددة علدددى الموجددو الحتماع لييدداس الخسدداحر الث مرا ددد بتابيدددق نهئدد 

الددثلث بنددا   مصددن ة بالييمددة العادلددة مددن خددلل الدددخع الشددامع اآلخددر. تنتقددع األدددول مددن خددلل المرا ددع الما ددية و دوات الدددين ال
 على التغيير في جودة االحتما  عند االعترام األولي.

 عامة ( ن رة 
العادلددة مددن وجددودات الماليددة للددديو  فيددر المةددت ظ بهددا بالييمددة لمعددة لخسدداحر االحتمددا  المتوقخصددق للبتسددئيع م مئموعددةم التقددو 

 .9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  خلل الربح  و الخسارة. ال تخضع  دوات  قول المل ية النخ ا  الييمة بموجب
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ت المحاسبيةخص بأهم السياسامل 3

 )يتبع( ات الماليةالموجود 3/11

  ويتبع( انخ ا  قيمة الموجودات المالية

 ويتبع(  ( ن رة عامة
مدا  دن عمدر األددع وخسدارة االحتادا علدى مد تمانيدة المتوقدع يهور يستند مخصدق الخسداحر االحتمانيدة المتوقعدة علدى الخسداحر االح

يسددتند حتمددا  منددل نشدديتها، وفددي اددل  الةالددة، (، مددا لددم ت ددن اندداك زيددادة اامددة فددي مخدداطر االال منددي رالعمدد المتوقعددة علددى مدددن 
ا مددنشددهر ا  12الغددة لمدددة شددهر ا. تمثددع الخسدداحر االحتمانيددة المتوقعددة الب 12المخصدق علددى الخسددارة االحتمانيددة المتوقعددة لمدددة   جدد   

ن   ددداث التخلدد  عددن لتددي تمثددع الخسدداحر االحتمانيددة المتوقعددة الناتئددة عدد وامنددي ال  قعددة علددى مدددن العمددر الخسدداحر االحتمانيددة المتو 
 شهر ا بعد تاري  التقرير. 12الية والتي ت و  ممينة في فضو  السداد على  داة م

 
 يعت بشد داة الماليدة قدد زاد ذا كاندت مخداطر االحتمدا  لد  فيمدايدر، نهايدة كدع فتدرة تقر تقييم، في التياتة إلجرا   مئموعةوضعت ال

التغييددر فددي مخدداطر التخلدد  عددن السددداد التددي تةدددث علددى مدددن العمددر المتبقددي  بعددد األخددل باإلعتبددارمنددل االعتددرام األولددي،  اددام
 ل داة المالية. 

 
الشددامع اآلخددر الييمددة العادلددة مددن خددلل الدددخع لمدرجددة بانيف موجوداتهددا بتصدد  مئموعددةال تقددومبندا   علددى العمليددة المددلكورة  عددل ، 

 كما او موضح  دنا :ع مرا  على
 

بالمخصق علدى  تداس الخسداحر االحتمانيدة  مئموعةللمرة األولى، تعترم الألدوات المالية عند االعترام با :1المر لة 
ا األدوا 12المتوقعة لمدة  فيهدا مخداطر االحتمدا  ي تةسدنت ت الماليدة التد شهر ا. تتضمن المر لة األولى  يضد 

 انية.لثلة اصني ها من المر وتم  عادة ت
 

بتسددئيع مخصددق  مئموعددةحتمددا  منددل نشدديتها، تقددوم الاامددة فددي مخدداطر اال عندددما ت هددر  داة ماليددة زيددادة :2المر لة 
ا األدوات، مخداطر  يدث تةسدنت  لخساحر االحتما  المتوقعة على مدن الةياة. تتضدمن المر لدة الثانيدة  يضد 

 ة.لمر لة الثالثحتما  وتم  عادة تصنيف القر  من ااال
 

  الييمدة فدي تداري  التقريدر. بالنسدبة لهدل  يدع موضدوعي علدى انخ داتشمع الموجودات المالية التدي لدديها دل :3لمر لة ا
احددد ى جانددب ال و الموجددودات، يددتم اإلعتددرام بالخسدداحر االحتمانيددة المتوقعددة علددى مدددن العمددر ومعالئتهددا،  لدد 

، يئدددب  ال تقدددع النسدددبة المئويدددة 3لمر لدددة ا  لدددى 2مدددن المر لدددة  تسدددبة. عندددد تةويدددع الموجدددودات الماليدددةالمة
سددبة المئويددة للمخصددق الددلي تددم ت ويندد  قبددع التةويددع.    الموجددودات ل  الموجددودات عددن النللمخصددق لهدد 

 ضددددت قيمتهددددا اليددددة انخي موجددددودات مالمشددددتراة  و التددددي تددددم  نشددددا اا والتددددي انخ ضددددت قيمتهددددا االحتمانيددددة ادددد 
العتدددرام لها بالييمدددة العادلدددة عندددد اإلعتدددرام األددددلي ويدددتم ائيم تسددد م المبددددحي ويدددتاالحتمانيدددة عندددد اإلعتدددرا

 واحد ال ق ا على  تاس معددل ال احددة ال علدي المعددل. يدتم االعتدرام بالخسداحر االحتمانيدة المتوقعدة بإيرادات ال
 .ر ال ق في خساحر االحتما  المتوقعةناك تغييييو  في  ا  و تةريراا فقش  لى الةد اللي

 
 

المبلددغ القدداحم  و جدد   مندد ، يددتم تخفدديض ة التددترداد كامددع توقعددات معقولدد  مئموعددةدات الماليددة التددي لدديس لدددن الجددو للمو بالنسددبة 
ا وج حي ا( ل دع المالي  . جمالي الييمة المدرجة ل دع المالي. يعتبر الا اتتبعاد 

 
 .ضمن المر لة الثانية السابقة اشهر   االثني عشر مت  عادة هييلتها ألتبات احتمانية فيت التي تف الةساباتيتم تصني
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ت المحاسبيةملخص بأهم السياسا 3

 )يتبع( الموجودات المالية 3/11

  ويتبع( المالية لموجوداتانخ ا  قيمة ا

 عةوقالمتاإلحتمانية ت(   تسات الخساحر 
النقددي المتوقدع، مخصدوم ا  العئد لييداس  المتوقعدةسديناريواات المتوقعدة بندا   علدى با تسدات الخسداحر االحتمانيدة ال المئموعدةتقوم 
ا للعقدد وال النقديدة النقدي او ال رل بين التدفقات العئ معدل ال احدة ال علي.     ة منتقريبي بةبنس فقات تددالمسدتةقة لمنشدية مدا وفقد 
 تي تتوقع المنشية اتتلمها.الدية النق
 

 سات الخساحر االحتمانية المتوقعة  دنا  والعنادر الرحيسية كما يلي:تم توضيح تليات ا ت
 
 التعثر اي تقدير ال تمال التعثر في السداد خلل فترة زمنية معينة.    ا تمالية   •
ع األخذ في االاتبار التغيرات المتوقعة في  م بلي،  تعثر مستقج عن التعثر او تقدير للتعر  في تارير  النات   التع •

 بعد تاري  التيرير.التعر  
تستند  لى ال رل بين  معين. واي وقتفي  ر في السدادتئة عن التعث   الخسارة بافترا  التعثر اي تقدير للخساحر النا •

    نات.ماض ي ذلر تةقيق  ، بما فيالمتوقع  تتردادااتةقة وتلر دية المسالتدفقات النقدية التعاق
 

التعديع التي يتم واإلفصاح عنها بشيع من صع عن خساحر  و  رباح لتةريرات واانخ ا  الييمة تتم المةاتبة عن خساحر 
 .كتعديع إلجمالي الييمة المدرجة ل دع الماليا تسابها 

 
 : دنا مانية المتوقعة حر االحتالخسا يتم تلخيق تليات طريقة

 
سدداحر االحتمانيددة المتوقعددة المةدددودة شددهر ا كئدد   مددن الخ 12االحتمانيددة المتوقعددة لمدددة  حرلخسدداتم ا تسددات ايدد  :1المر لة 

ة عددن   ددداث التخلدد  عددن السددداد علددى  داة ماليددة ويةتمددع الخسدداحر االحتمانيددة المتوقعددة الناتئدد التددي تمثددع 
حتمانيددة االاحر الخسدد مخصددق با تسددات  مئموعددةال تقددومتدداري  التقريددر. ر ا بعددد شدده 12 فتددرة خددلل ثها دددو 

تقريددر. يددتم شددهر ا بعددد تدداري  ال 12 خددلل فتددرة تخلدد  عددن السدددادبنددا   علددى توقددع  دددوث  12المتوقعددة لمدددة 
المتوقددع التعددر  الندداتج عددن التعثددر شددهر ا علددى  12ن السددداد المتوقعددة لمدددة تابيددق ا تمدداالت التخلدد  عدد 

معددددل ال احددددة ال علددددي ريبيددددة مدددن تقسدددبة بنخصدددمها  ويدددتم ةالمتوقعددد الخسدددارة بدددافترا  التعثددددر  فدددي روبا  مضددد 
 األدلي.

 
بتسدئيع مخصدق  مئموعدةعندما ي  هر األدع المالي زيادة اامة في مخاطر االحتما  منل نشديت ، تقدوم ال :2 المر لة

ابهة لتلر الموضةة  عل ، ول دن يدتم ليات مش. وتبقى اآلالعمر ال منيلخساحر االحتما  المتوقعة على مدن 
. يددتم خصددم العئدد  النقدددي المتوقددع علددى مدددن عمددر األداة الخسددارة بددافترا  التعثددر و عثددر لتيددة اا تمال تقدددير

 معدل ال احدة ال علي األدلي.بنسبة تقريبية من 
 

بددداإلعترام بالخسددداحر  مئموعدددةل، تقدددوم ابالنسدددبة للموجدددودات الماليدددة التدددي تعتبدددر منخ ضدددة الييمدددة االحتمانيدددة :3مر لة ال
في  الة  ماثلة لتلر المستخدمةمالاريقة  وال ال  الموجودات المالية.   عماردن م على توقعةاالحتمانية الم

 %.100عند تعثر ا تمالية ال تةديد، مع 2المر لة  الموجودات المصن ة ضمن

 خرشامع اآل دوات الدين المقاتة بالييمة العادلة من خلل الدخع ال
الييمدددة  تن يدددع آلخدددر مدددنالعادلدددة مدددن خدددلل الددددخع الشدددامع االمقاتدددة بالييمدددة ن الدددديدوات الخسددداحر االحتمانيدددة المتوقعدددة أل تقدددومال 

بددالمبلغ بقددى بالييمددة العادلددة. وبدددال  مددن ذلددر، يددتم االعتددرام المدرجددة لهددل  الموجددودات الماليددة فددي بيددا  المركدد  المددالي، والتددي ت
، مدع فدي الددخع الشدامع اآلخدر غ انخ دا  متدرافمبلد ة كملما ديقد ينشي  ذا تم قياس الموجودات بالت ل ة ا خصق الليالمعادل للم

خع الشامع اآلخر  لى الربح والخسارة ع مقابع على الربح  و الخسارة. يتم  عادة تدوير الخسارة المترافمة المعترم بها في الدتةمي
 .عند  لغا  االعترام بالموجودات
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31 ة فيمنتهيللسنة ال
 
 
 )يتبع( محاسبيةت الملخص بأهم السياسا 3

 )يتبع( الموجودات المالية 3/11

  ويتبع( انخ ا  قيمة الموجودات المالية

  ( المعلومات المستقبلية
 :مثع ة،صاديت اقتعلى المعلومات المستقبلية وتستخدمها كمدخلللةصول  ن المصادر، على مئموعة واتعة مالمئموعةتعتمد 

 
 معدالت نمو الناتج المةلي اإلجمالي  •
 ت الباالةمعدال  •
  احدة األتاتية للبنر المرك ي  تعار ال •
 

ا  ي  ل فددي تددار جميددع خصدداحق السددو    المدددخلت والنمدداذ  المسددتخدمة ال تسددات الخسدداحر االحتمانيددة المتوقعددة قددد ال تلددتقش داحمدد 
ا كتعددديلت ماقتددة عندددمتعدد ض الا  بعدد وإليهددار ذلددر، يددتم  جددر  .البيانددات الماليددة ات ا ت ددو  اددل  االختلفدد ديلت  و الترافبددات   ياندد 

 جوارية.

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3/12

  ةالتصنيف كدين  و  دوات  قول مل ي
 .قديةالتعا                               ول مل ية وفقا  لئوار الترتيبات لية  و كةقلوبات مايتم تصنيف الدين و دوات  قول المل ية  ما كما

  دوات  قول المل ية
بعد خصم جميع مالوباتها. يتم  درا   دوات  قول  مئموعةمتبيية في موجودات ال عقد يثبت فاحدة    داة  قول المل ية اي  ي 

 مباشرة.ددار البالمتةصلت المستلمة، دافي ت اليف اإل المئموعةالمل ية الصادرة عن 
 والمستةقاتم الداحنة التئارية اللم

                                                العادلددة، دددافي مصداريف المعدداملت ويدتم قياتددها ال قددا                  مبدددحيا  بالييمدة الداحنددة التئاريدة والمبددالغ المسددتةقة الددفع  لدلمما قيدداستم يد 
  علية.لعاحد ال                      مصاريف وفقا  لمعدالت االاحد ال علي مع  درا  بالت ل ة الما ية باتتخدام طريقة معدل الع

 
المرتبادة  اريف علدى ال تدراتمصد الالت ل دة الما دية للمالوبدات الماليدة وتوزيدع  ات تسد ة الريقة معدل العاحد ال علي ادي طريقد    ط

المقدددرة خددلل العمددر المتوقددع للمالوبددات  الدددفعات النقديددة المسددتقبلية       تمامددا  بهددا.    معدددل العاحددد ال علددي اددو المعدددل الددلي يخصددم 
                        عندما ييو  ذلر مناتبا .ل فترة  قصر ة  و خلالمالي

 المالوبات الماليةب ترامإلع لغا  ا
 الية عندما، وفقش عندما، يتم  تتي ا  اإللت ام التعاقدي  و  لغاح   و  نتها  مدت .المالوبات المب مالمئموعة بإلغا  اإلعتراتقوم 

 األرباح توزيع 3/13
يدتم فيهدا موافقدة المسداامين ي التد  تدرةفدي ال  المو ددة للمئموعدة الماليدةفدي البياندات مالوبدات لمساامين كليتم  درا  توزيع األرباح 
 على توزيعات األرباح.
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34  
  الموحدةالمالية  بالبيانات إيضاحات تتعلق

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد أحكام محاسبية حساس 4
 

باتخددداذ   يدددام، وتقدددديرات،  المئموعدددة دارة ت قامددد  ،3 والموضدددةة فدددي اإليضددداح للمئموعدددةية اتدددات المةاتدددببيدددق السيخدددلل تا
لمدرجة للموجودات والمالوبات ليسدت جليدة الوضدوح مدن مصدادر  خدرن. تعتمدد التقدديرات واالفتراضدات ات  ول المبالغ اوافتراض

 .التقديرات  ن الة عالممين    تختل  النتاحج ال علي ت علقة. ومنتعتبر ذامرتباة بها على الخبرة التاريخية وعوامع  خرن ال
 

تم تسددئيع اإلخددتلم فددي التقددديرات المةاتددبية فددي ال تددرة التددي يددتم فيهددا ات بشدديع مسددتمر. يدد يددتم مراجعددة اددل  التقددديرات واإلفتراضدد 
ى تلدر ال تدرة.  مدا فدي  الدة كدو  تداثر فقدش علد  التقيديم ت وذلر في  الة    التعديلت الناتئة عن  عادة عادة مراجعة ال  التقديرا

ات المسددتقبلية فيددتم تسددئيلها فددي تلددر ال تددرات.    المراجعددة وال تددر  الناتئددة عددن  عددادة مراجعددة التقددديرات تدداثر فددي فتددرةت ديللتعدد ا
المدرجددة علددى المبددالغ ت ماديددة ارة والتددي لهددا مخدداطر اامددة قددد ينددتج عنهددا تعددديلاأل يددام والتقددديرات الةساتددة التددي اتخددلتها اإلد

 المالية القادمة موضةة  دنا .ة السنل للموجودات والمالوبات خل
 تسبةفير مي  قسال مخصق

تد  بعددد فددي المسدتلمة  و المسددتةقة المتعلقددة بالمخداطر التددي لددم تن األقسددالفيدر الميتسددبة ذلددر الئد   مددن  ألقسددالايمثدع مخصددق 
مددة العقدد  دنمة علدى مد اات مسد اداكدإير   عتبارادا، ويدتم األقسدال خصدمو رام العقود ق عند  بتاري  التقرير. يتم االعترام بالمخص

ا لددنمش خدمددة التدديمين ا فددي دولددة اإلمددارات العربيددة اعترفددت المئموعددة بدداإليرادات وفقددا  لقددانو  التدديمين  قددد.لمقدمددة بموجددب العوفقدد 
 لتقارير الماليةلقة مع المعايير الدولية عة متوافوقررت اإلدارة    تياتة االعترام باإليرادات للمئمو  المتةدة

 العقاريةلة للتتثمارات داالع يمةالي
 عرفدةمالتشدمع معدايير االختيدار للمييمدين  .العقاريدةاالتدتثمارات ، مثدع ريدةالموجدودات الئوالتقيديم  رجيينمييمدين خداقد يتم  شراك 

 مييمدينلا ت مدعقشدارا  مناتقرر اإلدارة، بعدد  جد . معايير المهنيةعلى ال ةالمةاف السول والسمعة واالتتقللية وما  ذا كا  يتم  في
 .ل ع  الة التي تتستخدمهاقييم ،  تاليب وتقنيات التللمئموعةخارجيين ال
 

تغيدرات فددي الييمددة العادلددة ل دع  دددع والتدد ام مددع مصددادر الرنددة ، بمقاللمئموعددةخددارجيين  بالتعدداو  مددع مييمدين،  يضددا  تقدوم اإلدارة 
 .معقوال  دلة لتةديد ما  ذا كا  التغير  رجية ذاتخا

 المدينة التيمين وإعادة التيمين رددة  قيمةا  انخ 
الدلمم بشديع كامدع. عندد  ميانيدة عددم تةصديع تلدر والدلمم المديندة األخدرن المديندة التديمين لمم لالييمة القابلة للتةصيع يتم تقدير 

والسديولة الماليدة ة مدل ال م مسدتون تقيدي المئموعةلمدينة األخرن يتالب من واللمم ا   تةديد وجود انخ ا  في قيمة ذمم المدينة 
ترداد التاريخيدددة بمدددا فدددي ذلدددر الدراتدددات الت صددديلية التدددي تمدددت ، بندددا   علدددى معددددالت االتددد تددديمينالوكدددللر لشدددركات  لةدددامي الوثددداحق

يسددمبر د 31نددة والددلمم المدينددة األخددرن كمددا فددي المدي ينالتدديمت المسددتلمة مددن اإلدارة القانونيددة. بلددغ انخ ددا  قيمددة ذمددم والمل  ددا
 درام(.  مليو   15,5: 2019درام و مليو   20,5مت  قيما  2020

 التيمينعن الماالبات بموجب عقود االلت امات النهاحية الناتئة 
. انداك للمئموعدةةساتدة اتبية ال فثر التوقعات المة التيمينالناتئة عن الماالبات بموجب عقود يعتبر تقدير االلت امات النهاحية 

لماالبددات.                           بتسددديد  ال قددا  مقابددع اددل  ا ةالمئموعدد اإلعتبددار عنددد تقدددير االلتدد ام الددلي تددتقوم ن بعددي لاايئددب  خدد  عوامددع فيددر ماكدددة
يف عدددة لت دددالعنهدددا بنهايدددة فتدددرة التقدددارير الماليدددة والت ل دددة النهاحيدددة المتوقيتعدددين تقددددير الييمدددة النهاحيدددة المتوقعدددة للماالبدددات المبلدددغ 

تم مدفوعددة المبلدغ عنهدا يدد الت فيدر يدة فتددرة التقدارير الماليدة.    االلتدد ام للماالبداهاا بنعنهد إلبددل  الماالبدات المت بددة والتددي لدم يدتم ا
ة                               تتنادا   لى الماالبات المسددد المئموعة، وتقديرات للمئموعة                                                              تقديراا باتتخدام المعلومات المتعلقة بيع ماالبة على  دة ا بلغت

قيديم تقدديرات ماالبدات ها. في نهايدة كدع فتدرة تقدارير ماليدة، يدتم  عدادة تعنبلغ المد وفير ت السابقة المتعلقة بالماالبات المت بلل ترا
عدن  الناتئدةيح الت ادديع المتعلقدة بااللت امدات تدم توضد                                          ك ايتهدا ويدتم تعدديع المخصدق بندا   علدى ذلدر.للتةقدق مدن لسدابقة السنة ا

 .10 يضاح وفير المبلغ عنها في لغ عنها الماالبات المب
 تمالت ااالاختبار ك اية 

 المئموعدددة. تقدددوم التددديمينيدددة الت امدددات عقدددود رات ك ايدددة االلت امدددات للتةقدددق مدددن ك ابنهايدددة كدددع فتدددرة تقدددارير ماليدددة، يدددتم تن يدددل اختبدددا
لمصدددداريف اإلداريددددة وكددددللر  يددددرادات سددددتلمة وابإتددددتخدام  فضددددع التقددددديرات للتدددددفقات النقديددددة التعاقديددددة المسددددتقبلية والماالبددددات الم

رة فددي بيددا   ايددة االلتدد ام. يددتم تةميددع  ي نقددق مباشدد دات التددي تدددعم تلددر االلت امددات وذلددر بهدددم تقيدديم كجددو المو مددن االتددتثمارات 
 الدخع.



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  الموحدةالمالية  بالبياناتحات تتعلق إيضا

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 معدات ممتلكات و  5

   رض أ  اني مب  المكتب  ديكورات  أثاث ومعدات   سيارات   مجموع ال
   درهمألف    درهمألف    درهمألف    درهمألف    درهمألف    درهمألف  

 التكلفة             
 2019يناير  1في   296,312  534,916  232  16,960  3,460  851,880

  ضافات   4,455  -  9  147  82  4,693
               تتبعادات  -  -  -  (28و  (1,033و  (1,061و
             

  2020يناير  1في   300,767  534,916  241  17,079  2,509  855,512
  ضافات   -  -  98  468  -  566

               تتبعادات  -  (460و  -  -  -  (460و
             

              2020ديسمبر    31في   300,767  534,456  339  17,547  2,509  855,618



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

36  
  الموحدةالمالية  البياناتبتتعلق  ضاحاتيإ

 ()يتبع 2020ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 
 
 )يتبع(  ممتلكات ومعدات 5

   أرض   مباني   ديكورات المكتب   أثاث ومعدات   سيارات   المجموع 
   درهمألف    درهم  ألف  همر دألف    درهمألف    درهمألف    درهمألف  

 م كمتراال االستهالك            
 بيان معاد  – 2019 يناير 1في   -  22,673  172  6,846  2,731  32,422
 (25و يضاح لسنة لمةمع   -  13,128  34  3,470  372  17,004

               تتبعادات  -  -  -  (28و  (1,033و  (1,061و
             

  2020يناير  1في   -  35,801  206  10,288  2,070  48,365
 لسنة  لمةمع   -  13,113  40  3,421  334  16,908

               تتبعادات  -  (168و  -  -  -  (168و
             

              2020  ديسمبر 31  -  48,746  246  13,709  2,404  65,105
 جة المدر ة مالقي            

              2020  مبرديس 31  300,767  485,710  93  3,838  105  790,513
             

               2019 ديسمبر 31  300,767  499,115  35  6,791  439  807,147



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

37  
  الموحدةالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 
 ثمارات عقاريةتاس 6
 
 مجموع ال  مباني   أرض   
 درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   
       

 131,877  99,933  31,944                     ومعاد بيان  تابقا   تم بيان كما  - 2019يناير  1في 
        (43,711و  (43,711و  -  ( 25معاد بيان  و يضاح 

       
 88,166  56,222  31,944  بيان معاد  – 2019يناير  1في 

 711  711  -   ضافات خلل السنة
        (4,204و  (1,300و  (2,904و  ي الييمة العادلة تغير فال
       

 84,673  55,633  29,040  2020يناير  1في 
        (10,331و  (6,491و  (3,840و  التغير في الييمة العادلة 

       
        74,342  49,142  25,200    2020ديسمبر  31في 
 

بهدددا فدددي الدددربح  و الخسدددارة فيمدددا يتعلدددق تدددرم المبدددالغ المع   . اتها العقاريدددةاتدددتثمار  ل افدددة ةيتشدددغيل عقدددود  يئدددار المئموعدددة  برمدددت
 قارية اي كما يلي:ثمارات العباالتت

 
  2020   2019   
 م درا ل    درهمألف   
     

 4,986  3,511  رية يرادات اإليئار من  تتثمارات عقا
 ( 804و  (926)  مصاريف التشغيع المباشرة

      ( 4,204و  (10,331)  ةعقاري اتة العادلة إلتتثمار مق في اليينق
     

      ( 22و  (7,746)  رات العقاريةالخساحر الناتئة من اإلتتثما دافي
 

ورغبدة علدى معرفدة الدلي يميدن بد  مبادلدة االددول بدين مشدتري  المبلدغيتم  درا  االتدتثمارات العقاريدة بالييمدة العادلدة والتدي تمثدع 
 2020ديسدمبر  31فدي كمدا تدتثمارات العقاريدة االتقيديم تدم ي  التقيديم. ي تدار وباحع على معرفة ورغبدة فدي معاملدة تئاريدة  ديثدة فد 

 .اع األراضيرنة لقللمباني وطريقة المقا باتتخدام طريقة الدخعدرام مليو   74,3 من قبع مييم مستقع بمبلغ
 

ات القابلة لإليئدار وقية لئميع الو د،  يث يتم تقييم اإليئارات السالمرتملة الدخعفي داقة ي                                   تم تةديد الييم العادلة بنا   على طر 
جير وكددللر اإليئددارات األخددرن لعقددارات مماثلددة فددي ت التددي تةققددت فددي الو دددات القابلددة للتدديلعقددارات بددالرجو   لددى اإليئددارامددن ا

اقدة وتعدديلها مماثلة فدي المنلعقارات  ييم     الم  المل  ة من قبع عاحد ليت و  معدل الرتملة المعتمد بالرجو   لى معدالت ا مناقة.ال
 العقداراتاألفضدع لهدل  و  األعلدى ام، فدإ  االتدتخدللعقداراتالييمة العادلدة المعنية. عند تقدير  العقاراتب                         على العوامع الخادة بنا

 .ةالياو اتتخدامها ال



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

38  
  الموحدةالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31هية في المنت للسنة
 
 
 )يتبع( ريةاستثمارات عقا 6
 

 :المدخلت الهامة التالية ، تم اتتخدامالعقاراتيم لتقي
 
مليددو   8,7 ( واددمدر يددو  مل 17: 2019و دراددممليددو   14ين بييمددة عادلددة قدددراا  بددويبي ومدينددة العدد   مددارة فددي ىمبندد  2دد عدد  •

 درادم مليدو   0,8ع مبندى مدن كد  المصداريفبعد خصدم  للسنةغت  يرادات اإليئار وبل ي.( على التوالدرام 8,9: 2019و درام
 لى التوالي.عمليو  درام(  0,7: 2019و دراممليو   0,7مبلغ و  مليو  درام( 1,07: 2019و
بعددد  مليددو  دراددم(. بلغددت  يددرادات اإليئددار للسددنة 12,8: 2019اددم ومليددو  در  12,2 تبلددغ بييمددة عادلددة مسددتود  فددي المصدد ح •

 .مليو  درام( 1: 2019و مليو  درام 1صم المصاريف من المستود  خ
 األراضدي رام(. تم اال ت اظ بقادعمليو  د 29: 2019مليو  درام و 24 تبلغ دبي بييمة عادلة مارة  ر  في  ةقاع 2عدد  •

 لية.ل رص االتتثمار المستقب ئموعةمتخدمها الر س المال وتس ل يادة
 

خدلل  3المسدتون  و  لدى  2و  1ين المسدتون . لدم ت دن انداك تةدويلت بد 3المسدتون  فدي ينهداب اريدةت العقايتم تصدنيف االتدتثمار 
 .السنة الةالية والسابقة

 
را   و بنددا   و تاددوير ديددة لشدد مددات تعاق ي الت ا لدددن المئموعددة. لدديس ةاإلتددتثمارات العقاريدد  تصددنيفال توجددد قيددود علددى  ميانيددة 

 و الصيانة  و التةسينات.دلح   و لإل إلتتثمارات العقاريةا
 
 
 وديعة قانونية 7
 

شددركات ووكدداالت التدديمين، والددلي يغاددي  2007( لسددنة 6ةددادي لدولددة اإلمددارات العربيددة المتةدددة رقددم و                        ا  لمتالبددات القددانو  اإلتوفقدد 
 تتخدامها   يميندرام( والتي ال 10,000,000: 2019درام و 10,000,000 بييمة قانونية ب على الشركة اإل ت اظ بوديعةيئ

 ة.اإلمارات العربية المتةد بدو   ذ  مسبق من ايئة التيمين لدولة
 
 
 إستثمارات في أوراق مالية  8
 

 .التقرير م صلة  دنا  فترةية في نهاكما  مئموعةتتثمارات ال    
  2020   2019 
 رام د ل    درهمألف   
     ل اآلخرالشام من خالل الدخل مة العادلةبالقي وجودات مالية مدرجة م

 211,021  212,220    ةمدرج ماراتية في  ورال مالية  تهم 
 71,177  86,444  في تندات دين  ماراتية مدرجة  تهم
      2,579  2,579    فير مدرجة  ماراتية ية فير في  ورال مال تهم 

     
      284,777  301,243  ديسمبر 31 ة فيالعادللقيمة ا

     
     لخسارةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا مالية مدرجة جودات مو 

      26,001  445    مدرجة ماراتية مالية في  ورال  تهم 
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39  
  الموحدةالمالية  اناتبالبيإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31سنة المنتهية في لل
 
 
 )يتبع( يةستثمارات في أوراق مالإ 8
 

 اي كما يلي:األورال المالية  فيرات     ركة اإلتتثما
  2020   2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

     من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلةمدرجة  موجودات مالية
 243,175  284,777  يناير 1في 

 17,623  31,183  مشتريات
 -  (2,185)  تتبعادات 

       : ع الشامع اآلخرالدخ ي درجت ف في الييمة العادلة  يرالتغ
 20,711  (13,343)   دوات  قول المل ية

      3,268  811   دوات الدين 
     

      284,777  301,243   ديسمبر 31في 
     

     لخسارةالربح أو امن خالل  بالقيمة العادلةرجة مد ات ماليةموجود
 24,511  26,001  يناير 1في 

 -  (25,112)   تتبعادات
   لربح  و الخسارةا   درجت فيفي الييمة العادلة  وخسارة(  ميسب

      1,490  (444)  ( 16و يضاح  
     

      26,001  445   ديسمبر 31في 
 

 إلتتثمارات او كما يلي:   التوزيع الئغرافي ل
 

  2020   2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 237,022  212,665  رجةتية مد ورال مالية  مارا تهم في 
 71,177  86,444  تية مدرجةدين  مارا تهم في تندات 

      2,579  2,579  فير مدرجة  خارجية  ماراتيةفي  ورال مالية  تهم 
     
  301,688  310,778      



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

40  
  الموحدةالية الم تبالبياناإيضاحات تتعلق 

 تبع()ي 2020ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي
 
 
 )يتبع( أوراق ماليةإستثمارات في  8
 

 3 لدى  1                                                     قا  لإلعترام األولي بالييمة العادلدة ضدمن المسدتويات مدن ياتها الية التي تم ق                             ل التالي تةليل  ل دوات الماليبين الئدو 
 العادلة قابلة للمل  ة. في  الييمة                            اتتنادا   لى الةد اللي ت و  

 
 تددوال نشدداة لموجددودات  ون  تددعار مدرجددة وفيددر معدلددة( فددي  ي تلددر المسددتمدة مدد ادلددة ادد قياتددات الييمددة الع -1سددتون الم •

 مالوبات ماابقة.
 
التددي يميددن  1ضددمن المسددتون رجددة مصددادر فيددر األتددعار المدة مددن المسددتمد اددي تلددرو قيدداس الييمددة العادلددة  :2المسددتون  •

ٍ  شيع  بفي األتعار(  و  فماو     رة  ،  ما مباشاماألدع  و اإللت  ي ف مل  تها  من األتعار(. ير مباشر ومستمدةف  
 
التدي ال لتد ام اإل و  مصدادر ل ددعالمستمدة من تقنيات التقييم التي تشدمع  الييم لراي تو الييمة العادلة  قياس :3المستون  •

جة المدر    االتتثمارات فيرادلة لهلد الييمة العتةديب دارةاإل امتق .وبيانات فير ملةوية( بيانات السول در مصاتستند  لى  
 ات المستثمر فيها.في دافي  دول الشركلة تيو خاطر معدل الخصم المقبول لم تابيقمن خلل 

 
   1 المستوى   2المستوى   3المستوى   المجموع 

   درهمألف    درهمألف    درهمألف    درهملف  أ
        2020 

        
ادلة من بالييمة الع جودات مالية مدرجةمو 

 اآلخر  خلل الدخع الشامع
 مدرجة مالية  في  ورال تتثمارات  -  298,664  -  -  298,664

                   فير مدرجة في  ورال مالية  تتثمارات  -  -  -  2,579  2,579
301,243  2,579  -  298,664                     

  
 

 
 

 
 
ن لعادلة مبالييمة ا جةموجودات مالية مدر  

 لخسارة الربح او اخلل 
          درجة مفي  ورال مالية  تتثمارات  -  445  -  -  445

         
        2019 

        
ادلة من بالييمة الع موجودات مالية مدرجة

 خلل الدخع الشامع اآلخر 
 ة مدرج ورال مالية  في تتثمارات  -  282,198  -  -  282,198

                   فير مدرجة مالية   ورال في تتثمارات  -  -  -  2,579  2,579
284,777  2,579  -  282,198                     

        
لعادلة من بالييمة ا موجودات مالية مدرجة

 الربح او الخسارة خلل 
          مدرجة ورال مالية في   تتثمارات  -  26,001  -  -  26,001

 
لة، ولم ت ن اناك تةويلت داخع  و  ليياتات الييمة العاد  2لمستون او  1بين المستون  ةويلت، لم ت ن اناك تالسنةخلل 

 ليياتات الييمة العادلة.   3ر  المستون خا



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

41  
  ةالموحدالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 تبع()ي 2020يسمبر د 31للسنة المنتهية في 
 
 
   مدينةالمين تأالذمم  9
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 74,745  68,342  من الوتاا   الوكل  قمستة
 75,796  61,761  مين وثاحق التي  امليمن  مستةق

 16,782  22,284  ( 18ذات علقة و يضاح  جهاتمستةق من 
      ( 15,500و  (20,464)   نخ ا  الييمة  مخصق

     
  131,923  151,823 

      66,186  98,492  التيمينإعادة مستةق من شركات التيمين و 
     
  230,415  218,009 
     
 

ن مييفاحدة على ذمم الت ةع  ييتةميتم . ال يوم( 180: 2019و يوم 180رة االحتما  على عقود التيمين اي فتمعدل متوتش    
 خرن.  واألالمدينة 

 
عادة  كات التيمين وإ ر من العمل  وشر تيمين من عدد كبيادة الاحق التيمين وشركات  عي وثو  المبالغ المستةقة من  املت ت

 غ وفقا  الت اقياتها مع  املي وثاحق التيمين وشركات التيمين.تتالب دفع مبال المئموعةالتيمين.    طبيعة عمع  
 

بليدة عند تةديد قا يع.ة للعمالممنو  دود االحتما   ةددوت اإلحتمانيةالعميع  جودة مييبتق المئموعةتقوم ديد، ي عميع ج قبع قبول 
اإلحتمددا  مددن تدداري  مددنح الدددين  تددى تدداري  بعددين اإلعتبددار  ي تغييددر فددي جددودة  المئموعددةينددة، تيخددل م التدديمين المدالتةصدديع لددلم

 التقرير المالي. 
 

 المتحدة:داخل االمارات العربية 
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 14,675  36,122  لتيمينعادة اق من شركات التيمين وإ مستة
 58,361  49,382  ل الوكو  الوتاا مستةق من 

      75,796  61,761  وثاحق التيمين  امليمن  مستةق
     
  147,265  148,832 
     



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

42  
  الموحدةالمالية  اتبالبيانإيضاحات تتعلق 

 تبع()ي 2020ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل
 
 
   )يتبع( ةمدينالتأمين الذمم  9
 

 داخع دولة اإلمارات العربية المتةدة: المدينةيمين يلي  عمار ذمم التفيما 
 

  2020ديسمبر  31 
حاملي وثائق   

  التأمين
شركات التأمين  

  وإعادة التأمين
 الوسطاء 

 لمجموعا  والوكالء
 درهمألف   درهمألف   رهمدف أل  درهمألف   
         

 61,193  28,095  23,446  9,652  ها وفير منخ ضةتتةقاقتئاوز فترة  لم ت
 14,055  7,757  2,260  4,038  يوم 91-120

 20,136  4,084  9,595  6,457  يوم  121-180
 18,787  4,607  147  14,033  يوم  181-365
          33,094  4,839  674  27,581  يوم 365ر من  فث
         

 147,265  49,382  36,122  61,761  المجموع
         
 

  2019ديسمبر  31 
 املي وثاحق   

  التيمين
شركات التيمين 
  وإعادة التيمين

 الوتاا  
 المئمو   والوكل 

 درام  ل    درام  ل    رام د ل    درام  ل    
         

 76,974  42,331  12,336  22,307  رة  تتةقاقها وفير منخ ضةتئاوز فتلم ت
 26,022  3,979  1,196  20,847  يوم 91-120

 6,880  3,431  388  3,061  يوم  121-180
 13,153  5,163  573  7,417  يوم  181-365

          25,803  3,457  182  22,164  يوم 365 فثر من 
         

 148,832  58,361  14,675  75,796  المجموع
         



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

43  
  موحدةالالمالية  ياناتبالبق إيضاحات تتعل

 )يتبع( 2020سمبر دي 31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(  مدينةالتأمين الذمم  9
 

 العربية المتحدة:  االمارات خارج
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 51,511  62,370  ة التيمينمن شركات التيمين وإعادمستةق 
      16,384  18,960  الوكل و  من الوتاا تةق مس
     
  81,330  67,895 
     
 

 ة المتةدة:فيما يلي  عمار ذمم التيمين التئارية خار  دولة اإلمارات العربي
 

  2020ديسمبر  31 
 

 
شركات التأمين  

  وإعادة التأمين
 طاء الوس

 المجموع  والوكالء
 رهمدألف   درهمألف   درهمألف   
       

 62,439  8,954  53,485  ضةةقاقها وفير منخ رة  تتتئاوز فتلم ت
 1,905  550  1,355  يوم 91-120

 3,484  1,172  2,312  يوم  121-180
 3,394  1,157  2,237  يوم  181-365

        10,108  7,127  2,981  يوم 365 فثر من 
       

 81,330  18,960  62,370  المجموع
       
 

  2019ديسمبر  31 
 

 
وإعادة   شركات التيمين

  التيمين
 الوتاا  

 المئمو   كل والو 
 درام  ل    درام  ل    درام  ل    
       

 40,413  3,952  36,461  تئاوز فترة  تتةقاقها وفير منخ ضةلم ت
 3,673  3,053  620  يوم 91-120

 3,072  1,464  1,608  يوم  121-180
 12,405  1,981  10,424  يوم  181-365

        8,332  5,934  2,398  يوم 365 فثر من 
       

 67,895  16,384  51,511  المجموع
       



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

44  
  الموحدةالمالية  بالبياناتات تتعلق إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تبع( )ي مدينةالأمين تالذمم  9
 

 الييمة:  ا مخصق  نخ
  2020  2019 
 درام  ل    درهم ألف  
     

 14,500  15,500  يناير 1في 
      1,000  4,964  مخصق تم اإلعترام ب  خلل السنة 

     
 15,500  20,464  ديسمبر 31الرصيد في 

     
 



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

45  
  الموحدةالمالية  ياناتبالبإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 ود معيدي التأمينأمين وموجودات عقود التمطلوبات عق 10

  2019ديسمبر  31    2020  ديسمبر 31  

 
 إجمالي  

 اإلحتياطيات الفنية 

 حصة معيدي  
التأمين من  

  صافي  االحتياطيات الفنية 
  جمالي 

 اإل تياطيات ال نية 

 صة معيدي   
التيمين من 

 دافي  ة  تياطيات ال ني اال
 ل  درام     ل  درام   رام   ل  د  ألف درهم  ألف درهم   رهمألف د 

         لتزامات الممتلكات واإلتأمين 
 49,380 2,027,704 2,077,084  43,040 322,466 365,506 ماالبات مت بدة فير مسددة
 96,414 218,548 314,962  67,392 202,179 269,571                              ماالبات مت بدة لم ي بلغ عنها

 6,100 - 6,100  8,891 - 8,891 ية الخساحر فير الموزعةتسو مصاريف 
 136,939 411,534 548,473  99,610 460,497 560,107 يتسبةير الم قسال التيمين ف

 291,655 2,657,786 2,949,441  223,867 985,142 1,209,009  2,822 - 2,822  4,934 - 4,934 صق المخاطر فير المنتهيةمخ
        وعمليات تراكم األموال  اص تأمين األشخ 

 20 111 131  19 49 68 ير مسددةة فماالبات مت بد
 67 284 351  68 778 846                              ماالبات مت بدة لم ي بلغ عنها

 3 - 3  8 - 8 ريف تسوية الخساحر فير الموزعةمصا
 434 1,379 1,813  195 526 721 سبة قسال التيمين فير الميت 

 543 - 543  263 - 263 تهيةلمن مخصق المخاطر فير ا
 1,906 1,353 553  2,841 1,774 1,067 

        ة الموحد
 49,400 2,027,815 2,077,215  43,059 322,515 365,574 ة فير مسددةماالبات مت بد

 96,481 218,832 315,313  67,460 202,957 270,417                              ماالبات مت بدة لم ي بلغ عنها
 6,103 - 6,103  8,899 - 8,899 ير الموزعةر فمصاريف تسوية الخساح 

 137,373 412,913 550,286  99,805 461,023 560,828 بةال التيمين فير الميتس قس
 3,365 - 3,365  5,197 - 5,197 ر فير المنتهيةمخصق المخاط

 1,210,915 986,495 224,420  2,952,282 2,659,560 292,722 



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

46  
  الموحدةالمالية  اتبالبيانحات تتعلق إيضا

 )يتبع( 2020 ديسمبر 31هية في المنت للسنة
 
 

 جلودائع أل 11
 

مليدو  درادم(،  198: 2019ديسدمبر  31و 2020ديسدمبر  31مليو  درام كما فدي  166مبلغ بالوداحع الثابتة لدن البنر تةمع 
  دة.تنة وابلغ تاتتةقال مدة  %( مع3,50: 2019ديسمبر  31و        تنويا  % 2,53ل متوتش فاحدة بمعد

 
 

 فات النقدومراد النقد 12
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 107,007  144,725  نقد لدن البنوك
      487  400  نقد في الصندول 

     
 107,494  145,125  النقد ومرادفات النقد 

     
 
 

 أس المال ر  13
  2020  2019 
 درام  ل   درهمألف   
     

     لكامل:فوع بابه والصادر والمد المصرح
      150,000  150,000  الوا دم ام للسها در  10تهم بييمة  15,000,000



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

47  
  الموحدة المالية بالبياناتتعلق تإيضاحات 

 )يتبع( 2020 ديسمبر 31 يالمنتهية فللسنة 
 
 

 اإلحتياطيات 14

 قانوني   تياطي
م األتاتدي ، وبموجدب الن دا2015 ( لسدنة2لعربيدة المتةددة رقدم وارات اات التئاريدة االتةدادي لدولدة اإلمد                        وفقا  أل يام قانو  الشرك

ى يبلددغ اددلا لسددنة  تدد اح بدد مددن ر  %10ة طي القددانوني بنسددبتددنوي  لددى  سددات اال تيددا عللشددركة، يتالددب مددن الشددركة  جددرا  تةويدد 
 طي فير قابع للتوزيع. المدفو  بال امع.    الا اال تيا من ر س المال %50اال تياطي 

 ام ا تياطي ع
 .  راس مال المئموعةتشييع اال تياطي العام لتع يتم 

 التيمين معيديا تياطي عئ  
الصددادر عددن مئلددس  دارة دولددة ئددة التدديمين ا لقددرار اي     وفقدد   التدديمين معيدددييدداطي عئدد  ربدداح المسددتبقاة  لددى ا تيددتم التةويددع مددن األ

مليات  عادة التيمين. يتالب التوجي  تخصديق مبلدغ  مة لعبشي  التعليمات المن 2019( لسنة 23اإلمارات العربية المتةدة رقم و
دي مدن معيد  عئد   ي جع  نشدا  مخصدق ال تمدال  ي تنازلت عنها الشركة منقسال  عادة التيمين الت% من  جمالي  0,5يعادل 

 دفع ما او مستةق للشركة  و العئ  في مرك اا المالي.التيمين اللين تتعامع معهم الشركة ل

 فنيا تياطي 
 طر التيمين العام.تي قد تنشي من مخاالمخاطر المستقبلية الاية غع اال تياطي ال ني لتم تشييت
 
 

 خرى األو  دائنةالتأمين الذمم  15
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 190,245  219,517  عربية المتةدةذمم داحنة داخع دولة اإلمارات ال 
      59,290  78,723  المتةدة لعربيةذمم داحنة خار  دولة اإلمارات ا

     
  298,240  249,535 
     
     

     لعربية المتحدةداخل دولة اإلمارات ا
 17,598  75,520  وثاحق  الةق  لى  املي مست
 53,883  35,130   يمينستةقة  لى شركات التيمين وإعادة التم

 29,901  26,351  لى الوتاا  والوكل مستةق  
 15,769  15,661  باح مستةقة الدفع  ر 

 6,415  8,442  (18و يضاح  اإلدارةميافآت مئلس 
      66,679  58,413  ن ذمم داحنة  خر 

     
  219,517  190,245 
     



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

48  
  وحدةالمالمالية  بالبياناتيضاحات تتعلق إ

 )يتبع( 2020سمبر دي 31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( خرى األو  ةدائنالتأمين الذمم  15
  2020  2019 
 درام   ل   درهمألف   
     

     ج دولة اإلمارات العربية المتحدةخار 
 37,834  30,389   ات التيمين وإعادة التيمينمستةقة  لى شرك

      21,456  48,334  مستةق  لى الوتاا  والوكل 
     
  78,723  59,290 
     
 

خدلل احندة  ي فاحددة ويدتم تدداداا عدادة ذمدم التديمين الد مدن تدنة وا ددة. ال تةمدع األخدرن خدلل  قدعو الداحندة تديمين تستةق ذمم ال
       يوما . 90 - 60

 
 

 بالصافي -إيرادات من إستثمارت  16
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 12,516  11,326  توزيعات األرباح يرادات 
 9,810  9,009   يرادات فواحد 
بالييمة العادلة من   ة مدرجةلموجودات ماليالييمة العادلة  ميسبوخسارة(  

 1,490  (444)  ( 8و يضاح  خلل الربح والخسارة
 -  (5,138)  ح  و الخسارة تتثمارات بالييمة العادلة من خلل الرب بيعمن  خسارة
      -  (141)   خرن 

     
  14,612  23,816      



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة

 

 

49  
  الموحدةة المالي بالبياناتتتعلق  يضاحاتإ

 )يتبع( 2020ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 
 

 مومية وإدارية مصاريف ع 17
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 54,506  56,835  ت اليف الموي ين
 17,431  17,313  تتهلك واإلط ا اإل

 6,415  8,442  دارةميافآت  عضا  مئلس اإل
 1,000  4,964  ق ديو  مشيوك في تةصيلهامخص

 3,790  3,723  نونية ومهنيةا تعات ق
 1,244  1,836  ليح والصيانةتصال

 1,225  1,250  مالية رتوم
 1,051  1,035  خدمات

 891  925  اإليئار مصاريف
      3,044  2,186  مصاريف  خرن 

     
  98,509  90,597      
 

 
 عالقة ات ذاتجه 18

 
القددرة  ديهملد التدي المنشدآت و الرحيسديين للشدركة  ا  عضدا  مئلدس اإلدارة والمددر سديين و المساامين الرحيتتضمن الئهات ذات علقة 

لماليددة والتشددغيلية بشددينها. تةددت ظ الشددركة بيرددددة مهمددة مددع تلددر الئهددات وقددد نشدديت تلددر ارات التدديثير علددى القددر علددى الددتةيم  و ا
 تئارية كما يلي: عاملتة من ماألردد

 
 :ا يليقة كمت اديع  رددة الئهات ذات العل

 
  2020  2019 
 درام  ل    درهم لفأ  
     

     ذات علقة  هاتجمستةق من 
      16,555  22,116  المشتركة  إلدارةا نتيئةت علقة  طرام ذا

     
      227  168  اإلدارة العليا

     
      14,300  29,085  وي ي اإلدارة الرحيسيينمن من  خر ة ذمم مدين



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  الموحدة يةالمال بالبياناتات تتعلق إيضاح

 )يتبع( 2020سمبر يد 31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذات عالقةجهات  18
 

 عامالت مع الجهات ذات العالقةالم
 

مين لشددركات  خددرن والتددي تعتبددر ذات علقددة كمددا نصددت ل التددي قسددا تقددوم بتئميددع وإنهددا   عمالهددا اإلعتياديددة   الشددركة فددي تدديال 
 مالية.المعايير الدولية للتقارير علي  ال

 
 ت علقة اي كما يلي: ات ذاه   المعاملت الهامة مع ج

  2020  2019 
 درام  ل    همدر لف أ  
     

      7,642  5,209   جمالي  قسال التيمين الميتتبة  لى شركات زميلة ألعضا  مئلس اإلدارة
     

      74  11  يلة ألعضا  مئلس اإلدارةركات زمالماالبات المدفوعة  لى شدافي 
     

      6,415  8,442  ( 15 و يضاح ضا  مئلس اإلدارةة  عيتعويضات ومياف
     

      9,340  10,234  تعويضات وميافية المديرين الرحيسيين
 

 .للسنة القادمةوي في االجتما  السنة اي مراونة بموافقة المساامين اإلدار    ميافية  عضا  مئلس 
 

 ئلس اإلدارة. لمت ق عليها والمعتمدة من قبع ما                             رحيسيين اي وفقا  لعقود العمعين المدير    ميافآت ال
 
 

 األساسي والمخفض  -للسهم  العائد 19
 

 ي:يل كما السنةش المرجح لعدد األتهم القاحمة خلل المتوتعلى  السنةربح  يتم   تسات العاحد األتاتي للسهم بقسمة
 

2019  2020   
     

      درام( ل   السنة و ربح   75,975  57,734
     

      و ل  درام( المصدرة خلل السنة لعادية ا مرجح لعدد األتهم المتوتش ال  15,000  15,000
     

      درام(لسهم وتاتي والمخ ض لالعاحد األ  5,07  3,85
 

ي  ال ف ها تيثير مخ ض على عاحد السهم  لقد ييو بإددار  ية  دوات    مئموعةتقم ال  لم  ،2019و   2020ديسمبر   31فما في 
 تم تن يلاا.



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  دةالموحلية الما بالبياناتق إيضاحات تتعل

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 ومات قطاعيةمعل 20
 

ات األعمال و دتدار  .للمئموعةاألعمال االتتراتيئية  تن  تاتيين، كما او مبين  دنا ، والتي تمثع و داقااعي المئموعةلدن 
يقدددوم ددددانع القدددرار التشدددغيلي الرحيسدددي مختل دددة.  تدددتراتيئيات تسدددويقن صدددع  يدددث  نهدددا تتالدددب ت نولوجيدددا وإم اإلتدددتراتيئية بشددديع

 األقع. ىاألعمال االتتراتيئية وذلر بصورة ربع تنوية عل و دات ة ل ع و دة منبمراجعة تقارير اإلدارة الداخلي
 

 ل األتاتيين:عماعي األفيما يلي ملخق يوضح قاا
 

 رات والابي والةوادث العامة والمتنو .ري، السياام: الةريق، البةعام وتشمع جميع  نوا  التيمين العالل التيمين عما   •
 

احدع بن يدة ألجدع، دلدة للتدداول، ومةدافظ  تدتثمارية، وتدندات تنميدة، و يدة قابت فدي  تدهم مةلمارات: تشدمع اإلتدتثمارا تتث •
 مالية  خرن.ال ة و ور  تتثمارات عقاري

 األعمال  قطاع -طاعية الرئيسية لقالمعلومات ا 20/1
                     وفقا  لقاا  األعمال:  مئموعةاحج الرادات ونتما يلي تةليع إليفي
 
 المجموع  االستثمارات  التأمين  
  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 درام   ل  درهمألف   درام ل    درهمف لأ  درام ل    درهمألف   
             

 1,268,643  1,350,903  28,802  23,846  1,239,841  1,327,057  إيرادات القطاع
             
             

 148,331  174,484  31,483  9,824  116,848  164,660  نتاحج القاا  
 (90,597و  (98,509)          موزعة مصاريف فير

             
             
 57,734  75,975          السنةبح ر 
             
 

                    وفقا  لقاا  األعمال: المئموعةبات و موجودات وماللفيما يلي تةليع 
 
 المجموع  االستثمارات  لتأمينا  
  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 درام ل    درهمألف   درام ل    درهمألف   درام ل    درهمألف   
             

 4,325,994  2,615,289  603,926  551,984  3,722,068  2,063,305  موجودات القطاع 
             
             

 107,494  145,125          موزعةموجودات فير  
             
             

 4,433,488  2,760,414          مئمو  الموجودات 
             
             

 3,233,138  1,549,354  12,697  15,030  3,220,441  1,534,324  مطلوبات القطاع 
             
             

 40,803  40,570          موزعةمالوبات فير  
             
             

 3,273,941  1,589,924          مئمو  المالوبات 
             
 

 قااعات.الاملت بين اناك  ي معلم يين 



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  الموحدةالمالية  بالبياناتتعلق ت تإيضاحا

 )يتبع( 2020ديسمبر  31في  نة المنتهيةلسل
 
 

 )يتبع( ومات قطاعيةمعل 20

 دات من أقسام التأميناإليرا -نوية معلومات القطاعات الثا 20/2
ن ة علدى  تداس  قسدام مصد لا( وإيدرادات التديمين األخدرن  تة والعمدوالاألقسدال الميتتبد  جمدالي و عدةلمئمو افيما يلي تةليدع إليدرادات 

 .يةالتيمين الرحيس
  2020  2019 
 درام  ل    درهمألف   
     

 647,939  751,405  مة، الصةي، والةوادث الشخصية دتيمين نهاية الخ
 229,365  158,278  تيمين السيارات 

 78,918  85,758  لن ش والغازاا  اتيمين ق
 113,811  156,961  ريق والمخاطر المتعلقة بهاقسم الة

 121,042  123,461  ة تيمين الةوادث العام
 44,099  49,324  تيمين البةري والايرا 

      4,667  1,870  تيمين على الةياة 
     
  1,327,057  1,239,841      
 

 .السنةت بين قااعات األعمال خلل عامللم يين اناك  ي م
 
 

 التزامات طارئة  21
 

خاابات ضما  لصالح  طرام  خرن بلغت قيمتها  ةبيعي عمالها الا لتيا ضمن المئموعةالتي تتعامع معها ك نو  ددرت الب
 (.  ام  در مليو  22,49: 2019ومليو  درام  19,36

 
الماالبات ال يمين تةديديها  نهاحية لهل الرفم من    النتيئة ال على. ةعيتيال  عمالها الابي ضمنة اللمقاض المئموعةتخضع 

مييمي الخساحر المستقلين والمستشار القانوني  مشورةعلى  ا بنا   صق للقضايمخ نبت ويالوقت الةاضر، قامت اإلدارة،  يف
مع  مةتخارجي تادي  لى تدفق توقع    واللي يمثع المبالغ الم( مليو  درام 21,1: 2019ودرام  ليو  م 34,3الداخلي بييمة 

 . االقتصاديةللموارد  
 
 

 نمخاطر التأمي 22
 

                                                                       وقو  الةدث المامن وعدم التيفد من مبلغ الماالبة الناتئة عدن  دوثد . وفقدا  ي ا تمال ين ا   المخاطر الناتئة عن  ي عقد تيم
التديمين،  ت داقم مخداطرالعوامدع التدي تدادي  لدى   . وتشمعفإ  الا الخار عشواحي وبالتالي ال يمين التنبا بيمين، الت لابيعة عقد

 .لصناعةفي ونو  ائغرا يث نو  و ئم المخاطر، والموقع ال نمتنويع المخاطر  غيات
 

  الخاددر الرحيسددي الددلي تواجهدد  صددق، فددإالمخبالنسددبة لمة  ددة اددل  العقددود التددي تابددق فيهددا ن ريددة اإل تماليددات علددى التسددعير و 
مدات. ويميدن    يةددث ذلددر ا  تئداوز المبلدغ المقددر لللتتات يدة والمدددفوعن ادو    الماالبدات ال علد التديميالمئموعدة بموجدب عقدو 

لبدددات لمااختلدد  العدددد ال علددي لبددات والمدددفوعات  فبددر ممددا تددم تقدددير .      ددداث التدديمين عشددواحية ويئددم الماال و  أل  ت ددرار 
 صاحية. اإل  باتتخدام التقنيات؛المقررة واحد ومقداراا من تنة  لى  خرن عن التقديرات عالو 



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  الموحدة ةالمالي بالبياناتيضاحات تتعلق إ

 ع()يتب 2020مبر ديس 31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( مخاطر التأمين 22
 

افة  لى . وباإلض ة، كلما قع التباين النسبي في النتاحج المتوقعةالمة  ة فيوت هر التئربة بين  كلما ازدادت عقود التيمين المماثل
مدن المة  دة. عة فراية مئمو على  ي  عام بالتغير اللي قد يار  عيالمة  ة األفثر تنوعا بش تتيثرمرجح    ال ذلر، فإن  من ال

ة داخدع كدع مدن ادل  ال ئدات وذلدر للةدد مدن لمقبولد ين اوقد قامت المئموعة بتاوير  تتراتيئية اإلفتتات لتنويع  نوا  مخداطر التديم
 وقعة.احج المتتقلب النت

 
بشديع اتدتباقى.  الماالبداتمدع  ت  عادة التيمين ال افية، والتعامعابل  تتراتيئية اإلفتتات، وترتيمخاطر من خلتدير المئموعة ال

ومقدددار المخدداطر والصددناعة والتددوز   يددث نددو مددن  وتسددعى اتددتراتيئية االفتتددات  لددى ضددما  تنددو  المخدداطر الميتتبددة بشدديع جيددد 
 .مخاطر المناتبةر اختيار الد لإلفتتات لتابيق معاييوضع  دو               جغرافيا . يتم

 
خدداطر، فددر  الخصددومات ورفددض دفددع ماالبددة ا تياليددة. تسددعير المادة ةددق فددي عدددم تئديددد بددوالق التدديمين،  عدد لا   للمئموعددة 

وة علدى ذلدر، ل(. وعلدفع ج    و كع الت اليف وعلى تبيع المثال، اإل ل خرن لرام تخول عقود التيمين المئموعة مل قة  ط
 . دناعة وا دة  يم وا د والتعر   لى يلالتعر   لى  ي  قمن عة  جمالي يئية المئمو تةد اتترات

 اليقين في تقدير الماالبات المستقبليةصادر عدم م
فدي  دال    المئموعدة مسداولة عدن جميدع األ دداث المدامن عليهداةددث.    التدفع الماالبات على عقود التيمين على  تاس وقدو 

مددن تدتم علدى  لبداتلر، فدإ  تسدوية الماالعقدد. ونتيئدة لد لاافتشدام الخسدارة بعدد نهايدة مددة تدم   تدى لدو وقوعها خلل فترة العقد،
ادلا التقددير  لدى درجدة مدن يخضدع  نهدا.فترة زمنية. يشمع مخصق الماالبات المت بددة تقددير للماالبدات التدي  ددثت ولدم يبلدغ ع

توفر المعلومات المتعلقدة ت تي تم  بل  المئموعة عنها  يثلماالبات الدير ت ل ة تسوية اتقعن  الناتئة اليقين  فبر من تلر عدم
م دثت ولتي  الماالبات واضةة للمامن علي  لسنوات عديدة بعد وقو  الةادث. تمثع قيمة الماالبات ال د ال ت و  ق ث.بهلا الةد

سدبة نللعديدد مدن التغييدرات ال بيدرة بات و  عرضدة لمالي االلت ام وعادة ما را من  جيبلغ عنها بالنسبة لبعض عقود التيمين ج  ا كبي
المئموعددة باالعتبددار عنددد تقيدديم ت دداليف الماالبددات  تيخددل صددعوبة ادددير اددل  االلت امددات.يددة وذلددر لنهاحللتقددديرات األوليددة والمبددالغ ال

يم الماالبدات ذات هة. يدتم تقيد ة عدن افدلل ماالبدات مشدابالمتدوفر  لمعلومات المتوفرة من معايني الخساحر والمعلوماتعنها ابلغ الم
 . قييمتة بشيع فردي وذلر للتودع الى ادل ر يالمبالغ ال ب

 
يمة المستردات المتوقعة. ي من قلصاف بداا لسداد الماالبات باتلماالبات المصروفات المباشرة التي يتم   التقديريةالت ل ة  تضمنت

المقامدة ضدداا. ومدع  تالمناتدبة فيمدا يتعلدق باإلدعدا االمعلومات  معقولة لضما   صولها علىخاوات التقوم المئموعة بيافة ال
 مة مخصق الماالبات، فمن المرجح    ت و  النتيئة النهاحية مختل ة عن االلت ام األدلي.ين في  قااليقذلر، ن را لعدم 

 
يدة فدي مسداحع العقدود رات القانونا يدام المةدافم  و التادو  عليد  مدن ادوي نغ ماالبات التيمين  ساتدة بشديع كبيدر لمدا قدد تد مبالتع

من الماالبدات، تلدر التدي لدم يدتم تشدييع مخصدق لهدا فدي نهايدة ا  جديدة  نو  ل هورالتيمين لتقصيرية. تخضع عقود ا والمساولية
 فترة التقرير.

 
  ال هدم وتع يد لا يدوفر درجدة  فبدر مدن ا  ميدن. واد دة تليات لتقدير المستون المالدوت للمخصصدات،  يثمد تبا  عبإ مئموعةتقوم ال

 ددة تسدداعد علددى توقددع النتدداحج الممينددة.    رل مختللددى طدد                                   ات.    التقددديرات المسددتنباة بنددا   عصدد خصالخبددرة السددابقة فددي تقدددير الم
 ق نو  التيمين ومدن تاور الةوادث ل ع تنة.ر خصاحبا فضع تليات التقدير المختارة تيخل في عين اإلعت

 
بدر تعت بإتدتخدام تليدات تقددير المئموعدةتقدوم  ا(دفوعدة والمبلدغ وفيدر المبلدغ عنهد بدات فيدر الم ل ة التقديريدة للماال  تسات التعند 
بإتدتخدام معادلدة يدتم اإلعتمداد  ل عليةا                                                                                  ما بين اإلعتماد على تقدير نسبة الخسارة والتقدير بنا   على الخبرة السابقة للماالبات م يج

مدة فدي تليدات التقددير  يدث تعتمدد هم دحي لنسدبة الخسدارة تعتبدر فرضديةلتقدير المبماالبات ال علية.    االسابقة للفيها على الخبرة 
لبدات خدلل الماا خمبقة، بعد األخل بعين اإلعتبار عوامدع مثدع تغيدر  تدعار  قسدال التديمين، الخبدرة السدوقية وتضد رة الساالخبعلى 

 ال ترات ال منية السابقة. 



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  الموحدةالمالية  ياناتبالبتتعلق إيضاحات 
 ()يتبع 2020ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

 
 

 )يتبع( مخاطر التأمين 22

 ويتبع( تقدير الماالبات المستقبليةقين في الي مصادر عدم
نة ميتسدبة للسدد ر قبدع وبعددد  عدادة التديمين والمتعلقددة باألقسدال الالمخداط  فيمدا يلدي تةليددع مبددحي لنسدب الخسددارة المتوقعدة  سدب نددو 

 ابقة.الةالية والسنة الس
 

 نمخاطر التيمي ي ترك
 ية المتةدة واإلمارات العربية المتةدة(.عربات في دولة اإلمارات الكافة  عمال االفتت تتم
 

رن، مددن  جددع تقليددع لتدديمين األخدد التدديمين كمددا اددو الةددال مددع شددركات ا إلعددادةام  خددرن مددع  طددر  ات اقيدداتتدددخع المئموعددة فددي 
 .ال بيرةمينية خاطر المالية الناجمة عن الماالبات التيمال
 

شدركات  عدادة التديمين، بتقيديم الوضدع المدالي لمعيددي التديمين ومتابعدة ار لخسداحر كبيدرة نتيئدة  عسد تعرضدها  لتقليعمئموعة التقوم 
ادية لتلدر الشدركات. ال تع دي صد طات  و ال دروم االقتابهة والنشداعلدى مخداطر االحتمدا  الناتئدة مدن منداطق جغرافيدة مشد تركي  لا

المئموعدة ملت مدة لةداملي وثداحق التديمين عدن قدى تئا   ملة الوثاحق. تب لمئموعة من الت اماتهاا ن المتنازل عنهاالتيميعقود  عادة 
 ادة التيمين.في عقود  ع ي ب  اي  شركة بااللت امات المنصوص عليها ي ال تةد الللالئ   المعاد تيمين   لى ا

 ارباح االفتتات  ساتية
 ت التالية:ح التيمين وذلر ل تبابابي في مساامة ار يير تلتوقع المئموعة  ي تغتال 
 
 اإل ت داظ تويات لدى مسد  وادلا يرجدع  تاتدا (%24: 2019و %18: 2020للمخداطر فدي عدام    ت داظمستون عة لدن المئمو  •

ات المئموعددة مغادداة بشدديع جيددد فيمددا يخددق قااعدد   لهندتددية. ومددع ذلددر،  والةددوادث ا المنخ ضددة للةددوادث العامددة والةريددق
 .تيثير المالي ال بيرال ن لتئاوز الخساحر مقابعل برامج  عادة التيميخلمن  ألخرن ايمين الت

الب من مليو  درام( وذلر في الغ 84,5: 2019و 2020لعام    دراميو مل 118 يبلغا  لدن المئموعة دخع من العموالت  •
 للدخع. مريحما زالت تشيع مصدر  د  عادة التيمين التيعقو 

 
 

 الماليةدوات األ 23
 

 ومالوبات عادة التيمين  وموجوداتالمالية   والمالوباتالمالية    توداالموجر المالية من خلل ئموعة لعدد من المخاطلمتتعر  ا
اتتثمارات المئموعة ليست  الاويع  يث    عاحداتفي المدن  المالي األتاتي على وج  التةديد،  ن. وييمن الخارالتيميد  عقو 

لمئموعدة فدي المقدام األول ن درا لابيعدة   ار.    المخداطر التدي تواجد ود التديمين واالتدتثماعقد امات الناشئة عن اللت  فافية لتمويع ا
طر االحتمدا  ومخداطر السدول ومخداال احددة ومخداطر العمدلت األجنبيدة، ومخداطر اتدعار اتدعار ر ثماراتها و عمالها ادي مخداطتات
 سيولة.لا

  2020ديسمبر  31نة المنتهية في س ال 2019ديسمبر  31ة المنتهية في السن
      نوع المخاطرة إجمالي نسبة الخسارة صافي نسبة الخسارة  جمالي نسبة الخسارة سارةسبة الخفي ندا
     

 التامين على الةياة % 14,23 (42,42%)  14,03% 41,31%
     

63,77% 64,39% 42,55 % 169,58 % 
التيمين على الممتل ات 

 تواإللت اما
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  موحدةالية المال بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31هية في نتللسنة الم
 
 

 )يتبع( ليةلمااألدوات ا 23

 إدارة مخاطر رأس المال
 فيما يلي: تمالهار عند  دارة  المئموعةتتمثع  ادام 

 
 مينالخدداص بإنشددا  ايئددة التددي 2007( لعددام 6م وقدد ب القددانو  اإلتةددادي ر تدديمين بموجدد اإللتدد ام بمتالبددات ر س مددال شددركات ال •

 .2015لسنة  2ة المتةدة رقم دولة اإلمارات العربيل القانو  اإلتةاديو 
واحدددد األربددداح وتقدددديم المندددافع ألددددةات مين بعااعلدددى اإلتدددتمرار وبالتدددالي قددددرتها علدددى ت ويدددد المسددد  المئموعدددةضدددما  قددددرة  •

 ن؛ والةصق األخر 
 لمتعلقة بتلر العقود.ا مع مستون المخاطرناتب امين من خلل تسعير عقود التيمين بما يتاالعاحد المناتب للمس توفير •
 

قدددة الصدددلة وثي اددداا  لضدددما  بق بشددديع مندددت مع مسدددااميها. تدددتم مراجعدددة هييدددع ر س مدددال المئموعدددة قبددد  يدددتم تمويدددع المئموعدددة مدددن
ع مسددتقبالعمددع فددي الإلتددتمرار ئموعددة مددوارد كافيددة مات معقولددة بددي  لدددن الدارة توقعدد لنمو. لدددن اإلبددا الخادددة وخااهدداباألعمددال 
 المن ور.

 
 ت اظ بد  باإلضدافة  لدى ماالبدات عقدود التديمين. يدتم الة داظ علدى ادامش االالمالوت  ة اامش المل ةوانين المل ة الماليق تةدد

. وقدد  درجدت السدنةم بهدا خدلل   ل ة التدي يئدب    تلتد قدوانين المد في كع األوقات على مدار السنة. وتخضدع المئموعدة لمل ة ال
 م مع ال  القوانين. لتاما  االمتثال المستمر واالختبارات اللزمة لضا هاوإجرا ات هاتاتي تياالمئموعة ف

 
 وني وإجمالي ر س المال المةت ظ ب .القان كةيلخق الئدول  دنا  الةد األدنى لر س مال الشر 

 
2019  2020   
   درهمألف   م درا ل  

     
      اامين جمالي  قول المس  1,170,490  1,159,547

     
      ميألدنى لر س المال التن يالةد ا  100,000  100,000

 
مبلغ  و ر س المال المدفو  ب لر س المال الميتتب دنى ضع  د و  اللي 2009لعام  42 ددرت ايئة اإلمارات للتيمين القرار رقم 

 تقدعقدرار  يضدا علدى    ال الة التديمين. ويدنق  عداد مليدو  درادم لشدركات 250ت التديمين وبمبلدغ اليو  درام إلنشدا  شدركم 100
ات االعتباريدة ئد نين  و الهيالمدواطد دولة اإلمارات العربية المتةدة  و دول مئلدس التعداو  الخليئدي  و   د  قبعالنسبة المملوكة من 

ت بداة االمتثال لمتالمئموعال وعلىدولة اإلمارات العربية المتةدة.  ن التي تم تيتيسها فيكات التيميمن ر س مال شر % 75عن 
 ر س المال الدنيا.

 أهم السياسات المحاسبية 
والمصداريف و تدس س اإلعتدرام بداإليرادات يهدا  تد بمدا ف، بية الهامدة المتبعدةواألتدس المةاتد اإلفصاح عن ت ادديع السياتدات  تم

 البيانات المالية.  ول 3، في  يضاح ل يةلمالمالية و دوات اوبات لمالائة من فئات الموجودات المالية و قياس كع ف
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  وحدةالمالمالية  بالبياناتق إيضاحات تتعل

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 بع()يت األدوات المالية 23

 ارة مخاطر سعر الفائدةإد
عددر  المئموعددة ة. تتر ال احدددة علددى  يددرادات التمويددع للمئموعدد اتدديثير التغيددرات فددي اتددعن ا تمددال تنشددي مخدداطر تددعر ال احدددة مدد 

 ع التي تةمع فاحدة ثابتة. حق السندات والودايخ افيماالتتثمارات المالية ر اتعار ال احدة على اطلمخ
 

 يي السدددول، واالتدددتثمار فددد ال احددددة فددد مدددن مخددداطر اتدددعار ال احددددة مدددن خدددلل مراقبدددة معددددالت  بالةدددد عدددامالمئموعدددة بشددديع  تقدددوم
 عند الةدود الدنيا. دةخاطر اتعار ال اح د م الموجودات المالية التي يتوقع    ييو  

 ةتةليع  ساتية تعر ال احد
افترا      ئددم بدد  التددي تةمددع فاحدددةلماليددة ا وداتموجدد للتةليددع الةساتددية علددى اتدداس التعددر  ألتددعار ال احدددة بالنسددبة تةديددد  تددم

                   قاحما  طوال السنة. قد كا  التقريرة فترة في نهاي تالموجودا
 

زادت ارباح   رن ثابتة، لنقصتاألخ ت اظ بئميع المتغيرات ، وتم اال تاس نقاة 100  قع بمعدل  علىة ل احد ذا كانت معدالت ا
 .2020ديسمبر  31مليو  درام( للسنة المنتهية في  0,63 :2019مليو  درام و 0,68المئموعة بمقدار 

 طر العمالت األجنبيةإدارة مخا
ر األمرييدي دوالبالدرام االماراتي  و الد  المالية المييمة وباتالالموجودات والمع جمي توجد عملة اجنبية كبيرة المخاطر  يث    ال

 ثابت امام الدرام. اللي او

 إدارة مخاطر أسعار السوق 
ا  كانت ال  التغيرات ناتئدة و رات في  تعار السول، تيئة للتغير السول اي مخاطر انخ ا  قيمة األداة المالية نتر  تعاخاطم

المئموعة  السول. تتعر المتداولة في ية ر على جميع األورال المالعوامع تاث معينة،  و يةبسهم  و ورقة مالددة عن عوامع مة
 داظ بمة  دة متنوعدة ريدق اال تاتها المدرجة. تةد المئموعدة مدن مخداطر السدول عدن طتتثمار ق المخاطر  تعار السول فيما يتعل

لددى ر علعوامددع الرحيسددية التددي تدداثالمئموعددة بمتابعددة ا مقددو ت لددى ذلددر،  ضددافةوباإلطريددق المراقبددة المسددتمرة لتاددورات السددول.  وعددن
 المستثمر فيها. شركات لل سول، بما في ذلر تةليع األدا  التشغيلي والماليالاألتهم و ركة 

 
يدع المتغيدرات ت جم سب االفتراضات الملكورة  دنا ، مدع ثبدا %10اتعار األتهم بنسبة قصت ن دت ،  ذا زافترة التقريرفي نهاية 

دراددم( فددي مددا  مليددو   26,2: 2019مليددو  دراددم و 27,8 ض بييمددة يددنخ  اآلخددر للمئموعددة قددد ي يدددن، فددإ  الدددخع الشددامع خددر األ
 خر.الدخع الشامع اآل من خلللمالية بالييمة العادلة ارات اتتثميخق اال
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  الموحدةالمالية  بالبياناتيضاحات تتعلق إ

 )يتبع( 2020مبر سدي 31للسنة المنتهية في 
 
 

 يتبع() األدوات المالية 23

 إدارة مخاطر االئتمان
التعاقديددة والددلي ينددتج عندد  خسددارة ماليددة  اماتهدداالت  شددير مخدداطر االحتمددا   لددى مخدداطر عدددم قدددرة الئهددات األخددرن علددى تسددديد ت

 .للمئموعة
 

 المئموعة لمخاطر االحتما  اي: فيها  ة التي تتعر يالت الرحيسالمئا
 امات التيمين؛ت  يدي التيمين من  لع صة م •
 من الماالبات المدفوعة بال عع؛ نلغ المستةقة من معيدي التيميالمبا •
 لق؛المبالغ المستةقة من  املي البوا •
 غ المستةقة من وتاا  التيمين؛المبال •
 احع الثابتة.دوو  البنوك ك ألرددة لدنمن البنو المبالغ المستةقة  •
 

ة مدن التخلد  عدن يد لتخفيدف مخداطر الخسدارة المال جيدد كوتديلة  حتمداني يفمع  طدرام ذات تصدن عتبنت المئموعة تياتة التعام
 لتللمعددامة الييمدة االجماليدد  وتتددوز رام المقابلدة بشدديع مسدتمر ي ل طدد تمدانتعددر  المئموعدة والتصددنيف االح مراقبدةالسدداد. ويددتم 

يدددتم مراجعتهدددا  تددديالالشدددركات المقابلدددة د  ددددو  مدددن خدددللحتمدددا  مخددداطر االبالمقابلدددة المعتمددددة. يدددتم الدددتةيم  مالمبرمدددة بدددين األطدددرا
 يها من قبع االدارة تنويا.لوالموافقة ع

 
فشدع  عدادة التديمين  ي فدي  دالا ال يع ي المئموعة من  دا  دور المدامن االبتدداحين. اللتيممخاطر ا إلدارةيستخدم  عادة التيمين 

نيددة االئدددارة االحتم تقيدديم من. يددتالتدديميلةامددع وثيقددة  فعوعددة مسدداولة عددن الدددماالتددتةقال ألي تددبب مددن األتددبات، تبقددى المئ علدددف
 ع توقيع  ي عقد.لية قبالمالشركات  عادة التيمين على اتاس تنوي من خلل مراجعة  وضاعهم 

 
العقددود ال رديددة  ويددتم  دارة داحمددة،بتقددديم خدددمات لهددم بصدد ة  مد كبيددرة الييمددة لمددن تقددو ة بددالعقو سددئلت الخاددد التةددت ظ المئموعددة ب

ن ددس الوقددت. تشددمع المعلومددات  فدديللمئموعددة وداحددن لمقابددع مدددين اق التسددوية عندددما ييددو  الاددرم مختل ددة، باتددتخدام  دد  رل بادد 
خادر يدتم الةدد مدن   قدة.الفتدرة  وااللغدا  فدييندة مين المدللمم التدي  نخ ا  الييمةدم للمئموعة على مخصصات لتي تقية ااإلدار 
 ني المستمر للةالة المالية. اردية عن طريق التقييم االحتمي وثاحق التيمين ال ملمئموعات من  ا او قلةملة الوثاح  التعر 

 
مماثلدة. يدتم ت خصداحق علدق بادرم وا دد او مئموعدة مدن األطدرام المقابلدة ذايرة تتة كبليس لدن المئموعة اي مخاطر احتماني

اطر االحتمدا  علدى مخد    ام ذات علقدة. طدر عنددما ت دو  األ هةبمقابلدة ذات خصداحق متشداام المقابلة بديطرام ر تصنيف األط
 ة.تليممالية  ذات مراف  ذلر أل  األطرام المقابلة اي بنوكو احلة مةدودة ساألموال ال

 
األقصددى  مئموعددةمددة تمثددع تعددر  اليد خصددم خسدداحر  نخ ددا  اليماليددة بعدد قيمددة الموجددودات الماليددة المدرجددة فددي البيانددات ال   

 ينة واألموال الساحلة.مد  لهل  اللمم التمالمخاطر اإلح

 إدارة مخاطر السيولة
فدددي مواعيدددداا  والمسدددتقبليةلماليدددة الةاليدددة اتهدددا اامطر السددديولة تتمثدددع بالمخددداطر التدددي تواجههدددا المئموعدددة فدددي الوفدددا  بالت  ا   مخددد 
والمتوتداة وطويلدة ة  تياجدات القصدير اال لمقابلدةسديولة مدن خدلل  طدار  دارة المخداطر لئموعدة بدإدارة مخداطر ا. تقدوم المالمةددة

، لضما  تدوافر كافية وكالبن لدنوعة من خلل الة اظ على ا تياطيات كافية، النقد واألرددة ممن التمويع والسيولة للمئ عاألج
 تتةقاقها.لبات عند ااألموال للوفا  بالت اماتها للماا

 
تددواري  اإلتددتةقال المتبييددة الئدددول التددالي  يلخددق .يددةى السدديولة ال افعلدد  رة بمراقبددة تددواري  االتددتةقال لضددما  الة دداظاتقددوم اإلد

فدي  بمدا التقريدر  لدى تداري  اإلتدتةقال المتعاقدد عليد  تداري  مدن                         نا   على ال تدرة المتبييدة لموجودات والمالوبات المالية للمئموعة بل
 ة.نوالداح المدينة واحد ذلر ال
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  ةوحدالمالمالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 تبع()ي 2020ديسمبر  31في  يةللسنة المنته
 
 

 يتبع() األدوات المالية 23

 )يتبع( إدارة مخاطر السيولة
 المجموع غير متداولة متداولة 
 ألف درهم ألف درهم ملف درهأ 
    

    2020ديسمبر  31
    لماليةلموجودات اا

 301,243 301,243 - اآلخرمع مدرجة بالييمة العادلة من خلل الدخع الشا  تتثمارات
 445 - 445 الربح او الخسارة جة بالييمة العادلة من خلل تتثمارات مدر 

 230,415 - 230,415 مدينة ذمم تيمين 
 41,600 - 41,600 ة(مقدمنة  خرن وباتتثنا  مصاريف مدفوعة مقدما  ودفعات مم مديذ

 10,000 10,000 - انونيةقوداحع 
 165,954 - 165,954 وداحع ألجع

     145,125 - 145,125 ومرادفات النقدد النق
    

     894,782 311,243 583,539 ع الموجودات الماليةو مجم
    يةات المالالمطلوب

 298,240 - 298,240 داحنة و خرن ذمم تيمين 
 25,169 - 25,169 ادة التيمين المةت ظ بهاع  عوداح

     15,030 - 15,030 مستةقات
    

     338,439 - 338,439 طلوبات الماليةمجموع الم
    

    2019مبر سدي 31
    لماليةالموجودات ا

 284,777 284,777 - اآلخرلل الدخع الشامع ة من خ تتثمارات مدرجة بالييمة العادل
 26,001 - 26,001 خلل الربح او الخسارة جة بالييمة العادلة منمارات مدر  تتث

 218,009 - 218,009 مدينة مم تيمين ذ
 24,495 - 24,495 ة(دفوعة مقدما  ودفعات مقدممذمم مدينة  خرن وباتتثنا  مصاريف 

 10,000 10,000 - وداحع قانونية
 198,475 - 198,475 وداحع ألجع
     107,494 - 107,494 ات النقدالنقد ومرادف

    
     869,251 294,777 574,474 مجموع الموجودات المالية

    ات الماليةالمطلوب
 249,535 - 249,535 داحنة و خرن ذمم تيمين 
 18,624 - 18,624 ادة التيمين المةت ظ بهاوداحع  ع
     12,697 - 12,697 تمستةقا

    
     280,856 - 280,856 لماليةمجموع المطلوبات ا



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  ةالموحدالمالية  بياناتبالإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 
 

 ع(ب)يت األدوات المالية 23

 تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات

 2020ديسمبر  31
 خالل 

 سنة
 أكثر 

 من سنة
 القيمة

 المدرجة
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم 

    الموجودات
 790,513 790,513 - داتعممتل ات وم

 715 715 - ةموجودات فير ملموت
 74,342 74,342 - ارات عقارية تتثم

 301,243 - 301,243 اآلخر معبالييمة العادلة من خلل الدخع الشا موجودات مالية مدرجة
 445 - 445 سارةالربح او الخمن خلل بالييمة العادلة لية مدرجة دات ماموجو 

 230,415 - 230,415  ةمدينذمم تيمين 
 10,000 10,000 - وداحع قانونية

 55,167 - 55,167 ينة  خرن ومصاريف مدفوعة مقدما  ذمم مد
 986,495 - 986,495 موجودات عقود  عادة التيمين

 165,954 - 165,954 وداحع ألجع
     145,125 - 145,125 ات النقدالنقد ومرادف

    
     2,760,414 875,570 1,884,844 مجموع الموجودات

    
    اتبالمطلو 

 40,570 40,570 - للموي ين نهاية الخدمةمخصق ميافآت 
 1,210,915 - 1,210,915 لتيمينود امالوبات عق
 298,240 - 298,240 و خرن  داحنةذمم تيمين 
 25,169 - 25,169 التيمين المةت ظ بها وداحع  عادة

     15,030 - 15,030 مستةقات وإيرادات ماجلة
    

 1,589,924 40,570 1,549,354 تمجموع المطلوبا
    



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  الموحدة المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 
 

 يتبع() اليةاألدوات الم 23

 ستحقاق للموجودات والمطلوباتتحليل اال

 2019ديسمبر  31
 خلل 

 تنة
  فثر 
 تنة من

 الييمة
 المدرجة

  ل  درام  ل  درام  ل  درام 
    الموجودات

 807,147 807,147 -  ات ومعداتممتل
 1,058 1,058 - ر ملموتةموجودات في

 84,673 84,673 - مارات عقارية تتث
 284,777 284,777 - خرمع اآلبالييمة العادلة من خلل الدخع الشامدرجة مالية موجودات 
 26,001 - 26,001 الربح او الخسارةمن خلل بالييمة العادلة الية مدرجة مموجودات 
 218,009 - 218,009 مدينة ذمم تيمين 

 10,000 10,000 - نيةاحع قانو ود
 36,294 - 36,294 ذمم مدينة  خرن ومصاريف مدفوعة مقدما  

 2,659,560 - 2,659,560 موجودات عقود  عادة التيمين
 198,475 - 198,475 وداحع ألجع
     107,494 - 107,494 ات النقدالنقد ومرادف

    
     4,433,488 1,187,655 3,245,833 مجموع الموجودات

    
    اتالمطلوب

 40,803 40,803 - للموي ين مخصق ميافآت نهاية الخدمة
 2,952,282 - 2,952,282 مالوبات عقود التيمين

 249,535 - 249,535 و خرن  داحنةذمم تيمين 
 18,624 - 18,624 التيمين المةت ظ بها وداحع  عادة

     12,697 - 12,697 مستةقات وإيرادات ماجلة
    

     3,273,941 40,803 3,233,138 تمجموع المطلوبا



  ن ش.م.ع.أميللت العين األهلية شركة
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  الموحدةالمالية  بالبيانات تتعلق إيضاحات

 )يتبع( 2020ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 
 

 ات األرباحعيتوز  24
 

 درادم للسدنة المنتهيدة فدي  مليدو  37,5درادم للسدهم الوا دد والبالغدة  2,5 بييمدة %25نقديدة بنسدبة اقترح مئلس االدارة توزيع ارباح 
ن خدددلل مقتر دددة لموافقدددة المسدددااميتوزيعدددات األربددداح التخضدددع و  2021ة تدددنن فدددي للمسددداامي ععلدددى ا  تددددف 2020ديسدددمبر  31
 .بيانات المالية المو دةتما  الئمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم تدر  كالت ام في ال  الاج
 

ية في ة المنتهام للسن  در مليو  52,5درام للسهم الوا د بييمة  3,5 % بييمة35توزيع  رباح نقدية بنسبة على مئلس اإلدارة  وافق
وتم دفعها   2020مارس  23بتاري   من قبع الئمعية العمومية األرباح ى توزيعاتقة عل. تمت المواف2019سمبر دي 31

 . السنةللمساامين خلل 
 
 

 إعادة بيان  25
 
 ات ذات ع اإلفصداوجميد  2019ديسدمبر  31              تدابقا  كمدا فدي  تدي تدم بيانهداالالمالية المو ددة  البياناتمت المئموعة بإعادة بيا  قا

ات لتددتثمار ل بال يددادةمدرجددة بددالغ ميددة للبيانددات الماليددة المو دددة للمئموعددة والتددي  ددددت بعددد مراجعددة داخل  عددادة البيددا  تددمالصددلة. 
        تابقا . التي تم بيانهاييم العادلة ومات المستخدمة لم ت ن كافية لدعم الالمنهئية والمعل  يث تم تةديد    العقارية

 
 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المرفقةواإليضا ات في البيانات المالية المو دة للمئموعة  البيا ة  عادثار ت تم  درا 

 
بهدلا التعدديع فدي  تديثرتالتدي لدر الةسدابات ة البيدا  والمبدالغ المعداد بيانهدا لتوتعدديلت  عداد ،       تدابقا   المبدالغ المدرجدةبيدا   فيما يلدي

 :2019ديسمبر  31 د كما فيبيا  المرك  المالي المو 
 
 معاد بيانه  لبيان إعادة ا  م بيانه سابقا  كما ت 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    2019اير ني 1في 
    بيان المركز المالي الموحد 

 88,166 (43,711) 131,877 ثمارات عقارية تت 
 164,759 (43,711) 208,470 ة رباح مستبقا

    
    2019مبر ديس 31في 

    بيان المركز المالي الموحد 
 84,673 (43,711) 128,384 ة تتثمارات عقاري 

 199,993 (43,711) 243,704  رباح مستبقاة
 
 

 الموحدة المالية البياناتإعتماد   26
 

 .2021 فبراير 28اإلدارة بتاري  ئلس ممن قبع زة  دداراا وإجاالمو دة ية المال البياناتتم  عتماد 


