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   )غير مدقق( الموحدالموجز    المرحلي  الدخلبيان  

 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال     يونيو  30ي منتهية فأشهر ال الثالثة      
 2021 إيضاحات 

 ألف درهم 
2020 

 ألف دخهم
2021 

 ألف درهم 
2020 

 ألف دخهم
      

 669,822 709,698                293,204 336,789  م تت ةالقساط األإجمالي  
   536,355) ( 597,871)   248,161) ( 287,969)  م تت ةال قساط األحصة معيدي التأمين  ي إجمالي 

      
      

 133,467 111,827 45,043 48,820  صافي األقساط المكتتبة
      

  7,235) ( 14,644) 14,313 3,228  صا ي المحول إلى أقساط غير م تس ة
      
      

 126,232 97,183 59,356 52,048  صافي أقساط التأمين المكتسبة
      

 54,316 70,904 26,272 31,376  الم تس ة  وال  العم
   35,889) ( 51,588)   18,136) ( 23,264)  إموال  متك دة 

      
      

 144,659 116,499 67,492 60,160  إجمالي إيرادات التأمين 
      
      

   1,525,722) ( 347,830)   1,266,502) ( 168,292)  المد وإةإجمالي المطال ا  
 1,438,440 289,668 1,228,811 137,972  المد وإةالتأمين  ي المطال ا   عيدي حصة م

      
      

   87,282) ( 58,162)   37,691) ( 30,320)  المدفوعة صافي المطالبات 
      

 124,029 ( 100,112) 66,242 ( 72,044)  إقود التأمين إلتزاما  ي  الت ير 
   106,600) 104,148   49,735) 75,379  نإقود معيدي التأمي أصول   يالت ير 

      
      

   69,853) ( 54,126)   21,184) ( 26,985)  صافي المطالبات المتكبدة 
      
      

 1,509 2,716 362 1,858  ايرادا  اضكتتاب األار  
  7,534) ( 5,537)  3,639) ( 3,390)  اضكتتاب األار   مصرو ا 

      
      

 68,781 59,552 43,031 31,643  اإلكتتابادات صافي إير 
      
      

 10,025 12,016 4,132 7,238 15 إيرادا  من استثماخا  
 1,187 3,077 308 2,739 5 بالصا ي -من إستثماخ إقاخي   إيرادا 

 1,414 4,147  1,202) 2,288    أار  مصرو ا إيرادا / ) 
      
      

 81,407 78,792 46,269 43,908  إجمالي الدخل
      

   49,132) ( 42,767)   23,353) ( 21,467)  إمومية وتداخ ة مصرو ا 
      
      

 32,275 36,025 22,916 22,441  الفترة  ربح
      
      

 2.15 2.4 1.53 1.50 17 العائد األساسي والم فض للس م
      

 

 
 

 
 . الموحدة المرحلية المالية المعلوما جزأ من ه   تش م اضيحاحا  المر قة جزءًا ال يت 
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   )غير مدقق(  الموحدالموجز المرحلي   الدخل الشامل بيان  

 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30أشهر المنتهية في   الثالثة  
  2021 

 ألف درهم
 2020 

 ألف دخهم 
 2021 

 درهمألف  
 2020 

 ألف دخهم 
         

          32,275  36,025  22,916  22.441  ربح الفترة 
         

         :اآلخرالشامل  الدخل
ال نود التي لن يتم إإادة تصنيف ا الحقا إلى الر ح أو 

 ال ساخة:
        

ألدوا  لمالية مدخجة بالقيمة  الت ير  ي القيمة العادلة 
            44,174)  33,298  19,390  14,920    8)إيحاح  ل الدام الشامم اآلارالا العادلة

         
            44,174)  33,298  19,390  14,920  للفترة  األخرى  ةالشامل )الخسارة( /مجموع الدخل

         
            11,899)  69,323  42,306  37,361  للفترة   ةالشامل )الخسارة( /مجموع الدخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الموحدة المرحلية المالية المعلوما تش م اضيحاحا  المر قة جزءًا ال يتجزأ من ه   
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 )غير مدقق(   الموجز الموحد المرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

 إحتياطي عام  إحتياطي فني  ني  ي قانو إحتياط  رأس المال   
إعادة تقييم   إحتياطي

 اإلستثمارات 
إحتياطى معيدي  

 أرباح مرحلة  التأمين 
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 1,203,258 243,704 - 126,471 600,000 8,083 75,000 150,000 )مدقق   2020يناير  1الرصيد  ي 
 32,275 32,275 - - - - - -  الفترةخ ح 

  44,174) - -  44,174) - - - - للفترة  األار   الشاملة ال ساخة
  52,500)  52,500) - - - - - - أخ اح   توز عا 

 1,138,859 223,479 - 82,297 600,000 8,083 75,000 150,000    مدقق)غير  2020 يونيو 30الرصيد  ي 
         

 1,170,490 218,500 4,968 113,939 600,000 8,083 75,000 150,000 (  مدقق)  2021 يناير 1 في  الرصيد 
 36,025 36,025 - - - - - -   الفترةربح 

 33,298 - - 33,298 - - - - للفترة  اآلخر الشامل  الدخل
 ( 37,500) ( 37,500) - - - - - - أرباح   توزيعات
  (2,989) 2,989 - - - - - إحتياطى معيدي التأمين  إلى  المحول 

 1,202,313 214,036 7,957 147.237 600,000 8,083 75,000 150,000 (  مدقق )غير   2021 يونيو 30الرصيد في 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . موحدةلا المرحلية المالية المعلوما تش م اضيحاحا  المر قة جزءًا ال يتجزأ من ه   
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 )غير مدقق(  الموحد الموجز المرحلي   بيان التدفقات النقدية

 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةال إيضاحات 
  2021 2020 

 ألف دخهم  ألف درهم    
    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 32,275 36,025   الفترةخ ح 
    لـ: تعديالت 
 8,484 8,325  ممتلكا  ومعدا   إست الك
 201 184  غير ملموسة أصولإطفاء  

 264 60  بالقيمة العادلة من االل الر ح وال ساخة  مدخجةمالية  صولألالت ير  ي القيمة العادلة 
 5,139 (15)  ال ساخة أو الر ح االل من  العادلة بالقيمة مدخجة إستثماخا  بيع منم سب / اساخة)

 (15,511) (12,074)   وائد وتوز عا   ا ايراد
 3,864 870  للموظفين م صص م ا أة ن اية ال دمة

    
    

    :رأس المال العامل التغييرات في
 18,895 (190,428)  إقود معيدي التأمين أصول

 (29,089) 201,036  إقود التأمين إلتزاما  
 (111,770) (105,962)    كمم تأمين مدينة

   26,983) (4,914)  مد وإة مقدماً   مصرو ا كمم مدينة أار  و 
 218,593 57,967  تأمين دائنة وأار  كمم 

 8,389 (1,859)  إيداإا  معيدي تأمين محتجزة 
  1,307) ( 4,656)  مستحقا  وتيرادا  مةجلة  

    
 111,444 (15,441)  يةنشطة التشغيلاأل من  ةفي( /الناتج ة)المستخدم يةالنقد

 (1,054) (825)  المدفوعة  الخدمة نهاية مكافأة
 110,390 (16,266)  يةنشطة التشغيلاأل من  ةفي( /الناتج ة)المستخدم يةالنقد صافي

    
    

    األنشطة اإلستثمارية التدفقات النقدية من 
   137) (107)  شراء ممتلكا  ومعدا   د عا  ل
   62) -  وسة ملم غير أصول شراء د عا  ل
 (20,403) (40,486) 7 اآلار بالقيمة العادلة من االل الدام الشامم  مدخجة   مالية أصولشراء 

 19,973 400 8 بالقيمة العادلة من االل الر ح وال ساخة  مدخجة  مالية أصول متحصال  من بيع
 46,471 34,301  أش ر  ثالثةألكثر من  بتواخ و إستحقا  ي ودائع ألجم  نقص
 15,511 12,074 15   مستلمة وائد وتوز عا   ا ايراد

 -   د عا  لشراء إستثماخ إقاخي 
 61,353 6,182  األنشطة اإلستثمارية  صافي النقد الناتج من 

    
    التمويلي التدفقات النقدية من النشاط

 (52,500) (37,500)  مد وإة  أخ اح توز عا  
 (52,500) (37,500)  التمويلي  طالنشاصافي النقد المستخدم في 

    
 119,243 (47,584)  النقدية و ما في حكمها في زيادةال /صافي )النقص(

    
 107,494 145,125   الفترة ي بداية  النقدية و ما  ي ح م ا

    
 226,737 97,541  الفترةفي نهاية  النقدية و ما في حكمها

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . الموحدة المرحلية المالية المعلوما    ة جزءًا ال يتجزأ من هتش م اضيحاحا  المر ق
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 )غير مدققة(  الموحدةالموجزة  المرحلية المالية  المعلومات ب إيضاحات تتعلق 

 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 والشكل القانوني  األنشطة 1
 

ة تأسست  ي أبوظ ي كشركة كا  مسةولية محدودة  شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. )" الشركة"  هي شركة مساهمة إام
  . 2015لسنة    2. إن الشركة مسجلة كشركة مساهمة إامة بموجب القانون االتحادي خقم  1975لسنة    18بموجب القانون خقم  
وتنظيم إمليات ا  بشأن إنشاء هيئة التأمين    2007لسنة    6القانون االتحادي لدولة اضماخا  العر ية المتحدة خقم  ت حع الشركة للوائح  

   ابًقا ، هيئة التأمين اضماخاتية)س   ("CBUAE") ي سجم شركا  التأمين التابع لمصرف اضماخا  العر ية المتحدة المركزي   هومسجل
 .5تحت خقم التسجيم 

الشركا    بشأن   2015  لسنة  2بتعديم بعض أح ام القانون االتحادي خقم )  2020  لسنة  26قانون اتحادي خقم )صدخ المرسوم ب
بعض المواد المعدلة تشير إلى اللوائح  ، إال أن 2021يناير  2ودالت التعديال  حيز التنفي   ي   2020س تم ر  27التجاخ ة  ي  

صدد مراجعة األح ام الجديدة وستط ق متطل ات ا  ي موإد أقصا  سنة واحدة من  التنفي ية األار  التي سيتم إصداخها. الشركة ب
 .ال  حيز التنفي تاخ و داول التعدي

بتعديم بعض أح ام القانون االتحادي لدولة اضماخا  العر ية المتحدة خقم    2020  لسنة  24صدخ المرسوم بقانون اتحادي خقم )
يناير   2ودالت التعديال  حيز التنفي   ي    2020س تم ر    27وتنظيم إمليات ا  ي    بشأن إنشاء هيئة التأمين  2007  لسنة  6)

 .مصرف اضماخا  العر ية المتحدة المركزي ، أص ح قطاع التأمين تحت إشراف وسلطة  2021يناير  2من  . اإت اًخا2021

المسجم هو  .ب م ت  ا  وإنوان  المتحدة  العر ية  اضماخا   أإمال ا  ي  الشركة  العر ية  3077.  تماخس  اضماخا   أبوظ ي،   ،
 وخا  المالية. المتحدة. إن أس م الشركة العادية مدخجة  ي سو  أبوظ ي لأل

المملوكة من ق م العين األهلية   ال ندخ لالستثماخ،  التابعة،  المالية المرحلية الموجزة الموحدة الشركة وشركت ا  المعلوما   تشتمم 
 الواحد ك.م.م. )يشاخ إلي ا معًا بـ "المجموإة" . للتأمين، وهي شركة الش ص  

 
 أسس اإلعداد  2

 التوافق بيان 
من    الصادخة  ""التقاخ ر المالية المرحلية  34الدولي خقم    يمعياخ المحاس لو قا ل الموحدة  المرحلية الموجزة  ة  اليالم  المعلوما تم إإداد  

 . ة الدوليةيمعايير المحاس المجلس ق م 
نو ة واض صــــاحا  الحــــروخ ة ضإداد ال يانا  المالية الســــ المعلوما كا ة   الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية    المعلوما ال تتحــــمن 

ديســـــــم ر  31كما  ي    للمجموإةمالية و جب قراءت ا جن ًا إلى جنب مع ال يانا  المالية الكاملة بموجب المعايير الدولية للتقاخ ر ال
ال تشير بالحروخة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية التي   2021  يونيو  30 لا،  إن نتائج الفترة المنت ية  ي  . باضضا ة ل2020

 .2021ديسم ر  31 ي   سوف تنت ي
 

بالقيمة العادلة  مالية  الصول  ،  ي ما إدا األو قًا لم دأ التكلفة التاخ  ية  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  ه   المعلوما   تم إإداد  
 .و اضستثماخا  العقاخ ة مالية بالقيمة العادلة من االل الر ح أو ال ساخةالصول واأل  من االل الدام الشامم اآلار

 
بدخهم اضماخا  العر ية المتحدة )"دخهم"  وهو العملة الوظيفية وإملة إرض   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوما تم إرض 
 . المجموإة
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 )غير مدققة(  الموحدة المرحلية الموجزة   المالية   المعلوماتحول إيضاحات 
 ( تابع ) 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 ( تابع)داد أسس اإلع 2
 

 استخدام التقديرات واألحكام
 

األح ام ال امة التي ات  ت ا  ي تط يق الســـــــــــياســـــــــــا   اضداخةإت عت إند إإداد ه   المعلوما  المالية المرحلية الموجزة الموحدة ، 
 للســنة   ا  المالية الموحدةالتي تم تط يق ا إلى ال يان نفســ ا المحاســ ية للشــركة والمجموإة والمصــادخ الرئيســية للتقدير وإدم اليقين

 .2021يناير  1باستثناء المعايير الجديدة المط قة اإت اًخا من  2020ديسم ر  31 ي المنت ية  
 

إدم اليقين التي تم اض صـــــــــــاح إن ا  ي ال يانا  المالية  و لتقديرا  لومع كلا ، قامت المجموإة بمراجعة المصـــــــــــادخ الرئيســـــــــــية 
. تعتقد اضداخة أن جميع مصـــــــــــادخ التقديرا  غير المةكدة تظم Covid-19رة إلى الفية جائحة  ســـــــــــنو ة الموحدة المدققة األايال

مماثلة لتلا التي تم اض صــــــاح إن ا  ي ال يانا  المالية الســــــنو ة الموحدة المدققة األايرة. ســــــتواصــــــم اضداخة مراق ة الوضــــــع وأي 
 ا  التقاخ ر المستق لية.ت ييرا  مطلو ة ستنع س  ي  تر 

 المجموعةعلى  ( وتأثيره19 – كوفيد فيروس كورونا ) شارإنت
األنشـــطة االجتماإية واالقتصـــادية  و التي تةثر إلى  حيث تعمم المجموإة واالضـــطرابا  الناتجة   Covid-19اســـتجابة النتشـــاخ  

ــ م  ــوا  ، قامت إداخة المجموإة بتقييم رثاخ  بشـ ــلة من اض ي تلا األسـ ــلسـ ــت اقي إلى إمليات ا وات    سـ جراءا  الوقائية ، بما اسـ
ــع اطة طوا ــتمراخ ة  ي كلا وضــ ــمان اســ ــا ة إلى ضــ ــالمة موظفي ا وإمالئ ا والمجتمع باضضــ ــحة وســ ــمان صــ خئ لألإمال ، لحــ

ر. بناًء إلى ه   العوامم ، ادمات ا  ي جميع أنحاء الســــــــــــــو . ال تزال العمليا  التجاخ ة للمجموإة حالًيا غير متأثرة إلى حد ك ي
كمـا   الموحـدة  الموجز رثـاخ جوهر ـة إلى المعلومـا  المـاليـة المرحليـة الم ي ن لـه أي   19-لمجموإـة أن جـائحـة كو يـد  تعتقـد إداخة ا

 .2021يونيو  30 ي ولفترة الستة أش ر المنت ية  ي 
 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3

 2021المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية والفعالة في 

 
ــادخة  تعديال و أ  الحالية ال توجد معايير وتعديال  جديدة قابلة للتط يق إلى المعايير ــيرا  المعايير الدولية   من صـــــــــــ لجنة تفســـــــــــ

 .مجموإةإلى ال يانا  المالية المرحلية الموجزة لل جوهري المالية والتي يتوقع أن ي ون ل ا تأثير  للتقاخ ر
 

 مجموعة تم اعتمادها مبكراً من قبل الالتي لم يتم تطبيقها بعد ولم يالمعايير 
 

 لم تقم المجموإة بالتط يق الم  ر للمعايير الدولية للتقاخ ر المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصداخها ولكن ا لم تص ح ساخ ة  
 المفعول بعد.

 : 2022يناير  1المفعول للفترات السنوي" التي تبدأ في أو بعد  ساري

إلى أن ا متداولة أو غير متداولة ، مما يو ر  لتزاما نيف اضلمعالجة تص 1س ة الدولي تعديال  إلى معياخ المحا •
 .ن ج أكثر إمومية بناًء إلى الترتي ا  التعاقدية المعمول ب ا  ي تاخ و التقر ر

صر "الممتلكا  والمنشآ  والمعدا "  يما يتعلق بعائدا  بيع العنا 16تعديال  إلى معياخ المحاس ة الدولي خقم  •
 إلى الموقع والحالة الالزمة لي ون قادًخا إلى العمم بالطر قة التي حددت ا اضداخةالمنتجة أثناء إححاخ األصم 

لتعديم المعياخ المتعلق بالتكاليف التي يجب إلى الشركة تحمين ا كتكلفة  37تعديم المعياخ المحاس ي الدولي   •
 .ى من العائد المتوقعإلأ  العقد ت تكلفةالعقد إند تقييم ما إكا كان تنفي 

"مجموإا  األإمال" التي ُتحد ِّث مرجع قديم  ي المعياخ  3تعديال  إلى المعياخ الدولي ضإداد التقاخ ر المالية   •
 .دون ت يير متطل اته بش م ك ير  3الدولي ضإداد التقاخ ر المالية  

 . 2020-2018 الدولية للتقاخ ر المالية  معاييرالتحسينا  سنو ة إلى  •
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 دققة( )غير م  الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية المعلومات ب ضاحات تتعلق يإ
 ( تابع ) 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 ( تابع) ملخص ألهم السياسات المحاسبية 3
 

 (تابعمجموعة )قبل الالتي لم يتم تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها مبكراً من المعايير 
 

 2023ناير ي 1ة التي ت دأ  ي أو بعد خي المفعول للفترا  السنو اس
 اضستيفاءالتأمين بقيمة    إلتزاما "إقود التأمين" ال ي يتطلب قياس    17المعياخ الدولي ضإداد التقاخ ر المالية خقم   •

الحالية و و ر ن ج قياس وإرض أكثر اتساًقا لجميع إقود التأمين. تم تصميم ه   المتطل ا  لتحقيق هدف المحاس ة  
محم المعياخ الدولي للتقاخ ر   17القائمة إلى الم ادئ لعقود التأمين. يحم المعياخ الدولي للتقاخ ر المالية خقم    المتسقة

 ."إقود التأمين" 4لية خقم الما
التي تم تحديدها   ط يقوتحديا  الت اهتماما لمعالجة  "إقود التأمين" 17ى المعياخ الدولي للتقاخ ر المالية تعديم إل •

 . 2017"إقود التأمين"  ي إام   17ية خقم معياخ الدولي للتقاخ ر المالبعد نشر ال

 

 تم تأجيم تاخ و السر ان إلى أجم غير مسمى. ال يزال الت ني مسموًحا به. 
  28"ال يانا  المالية الموحدة" ومعياخ المحاس ة الدولي    10تعديم إلى المعياخ الدولي ضإداد التقاخ ر المالية خقم   •

 "  يما يتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة األصول من  2011والمشاخ ع المشتركة )  الشقيقة ي الشركا   "االستثماخا   
 ك.أو المشروع المشتر  الشقيقةالمستثمر إلى الشركة 

 
 إدارة المخاطر المالية 

 
تتوا ق أهداف وسياسا  إداخة الم اطر المالية للمجموإة مع تلا الم ينة  ي ال يانا  المالية الموحدة المدققة كما  ي وللسنة  

 . 2020ديسم ر  31المنت ية  ي 
 

، ليس لد  المجموإة أي   2018يوليو  7بتاخ و  411/2018كما هو مطلوب بموجب تعميم هيئة األوخا  المالية والسلع خقم 
 تثماخا  أو تعرضا  مع مجموإة أبراج. اس

 
تم اض صاح إن السياسا  المحاس ية المتعلقة بالعقاخا  االستثماخ ة واالستثماخا   ي األوخا  المالية والممتلكا  والمعدا   ي  

 . 2008كتو ر أ  12األوخا  المالية والسلع المةخخ  كما هو مطلوب بموجب إاطاخ هيئةالموجزةه   المعلوما  المالية الموحدة 
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 دققة( ير م )غ المرحلية الموجزة الموحدة الماليةبالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
 ممتلكات ومعدات  4
 

 مليون دخهم . 301: 2020ديسم ر  31مليون دخهم ) 301 بقيمة مدخجة ت لغالممتلكا  والمعدا  قطعة أخض تشمم 
 
 ت عقاريةاستثمارا 5
 
ال ي   2020ديســــم ر   31للســــنة المنت ية  ي  إلى أســــاس التقييم   للمجموإة خا  العقاخ ةســــتثمالاللقيمة العادلة  ا  الوصــــول إلىتم 
هم دي جي جونز وشركا  إن السادة/  .  بالمجموإة  ، ليست ل م صلةمستقلون ، وهم مقيمون  به شركة دي جي جونز وشركا  تقام

 . مماثلةتقييم العقاخا   ي مواقع  ي ، ولدي م مةهال  مناس ة وا را  حديثة لمساحينلأإحاء  ي المع د الملكي 
 

ل لا ال  وو قاً  غير هامة ا التقييم  المســت دمة  ي هتأثير أي ت ييرا  محتملة  ي اض تراضــا  األســاســية صــا ي  أن باضداخة   تعتقد
ــم ر   31 قاخنة معبالم  2021  يونيو  30يوجد أي ت يير  ي القيمة العادلة كما  ي   تعت ر اضداخة بأن القيمة العادلة لم  .  2020ديسـ

 تت ير بش م هام االل الفترة.
 

 ي   المســـت دمةتند المداال  ســـت الالحالي.   ت دامهإســـهو عت ر أإلى وأ حـــم إســـت دام للعقاخ  ييمة العادلة للعقاخا  ير القتقد  إند
 . 3المستو   إلى ان ا تقييما ي اإت ر  أساليب التقييم حظة و التاللمالالسو  القابلة لالتقييم إلى بيانا   

 
 تقع داام دولة اضماخا  العر ية المتحدة. االستثماخا  العقاخ ةجميع إن 
 

ــتثماخا من   المجموإةإن إيرادا  إيجاخ العقاخا  المحققة من ق م  ــ يلية    اضســــــ العقاخ ة، جزء من ا مةجر بموجب إقود إيجاخ تشــــــ
 : اشرة ناتجة إن االستثماخا  العقاخ ة هي كما يليم يةتش يل ومصرو ا 

 
 يونيو  30  

2021 
 يونيو  30 

2020 
 )غير مدقق    )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   
     

 1,530  3,498  إيرادا  إيجاخ  
        343)  (421)  التش يم الم اشرة  مصرو ا 

     
  3,077  1,187      
 
 وديعة قانونية 6
 

وال ي ي طي شــــــــــركا  ووكاال  التأمين،   2007  لســــــــــنة 6خقم ) لدولة اضماخا  العر ية المتحدة  و قًا لمتطل ا  القانون اضتحادي
 إســت دام االتي ال يم ن و دخهم     10,000,000:  2020دخهم )  10,000,000بوديعة قانونية بقيمة يجب إلى الشــركة اضحتفا   

 دولة اضماخا  العر ية المتحدة.لتأمين الهيئة  بدون إكن مس ق من
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 )غير مدققة(  الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية المعلومات ب إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مدرجة إستثمارات في أوراق مالية 7
 

 :التقر ر مفصلة أدنا  ترة  ي ن اية كما ستثماخا  الشركة إن إ
 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   

     من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة مالية مدرجة أصول
 212,220  246,166    مدخجةإماخاتية  ي أوخا  مالية  أس م 

 86,444  126,282  جة إماخاتية مدخ أس م  ي سندا  دين  
      2,579  2,579    غير مدخجةإماخاتية  ي أوخا  مالية غير أس م 

     
      301,243  375,027   نهاية الفترة/ السنة القيمة العادلة في

     
 

 هي كما يلي: ي األوخا  المالية إن حركة اضستثماخا  
 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   ر مدقق( )غي  
 دخهم ألف   درهمألف   
     

 284,777  301,243  القيمة العادلة  ي بداية الفترة/ السنة
 31,183  40,486  مشتر ا  
 است عادا  

 : الت ير  ي القيمة العادلة أدخجت  ي الدام الشامم اآلار
 الملكية  حقو   أدوا 
                                                                                                             الدين أدوا 

 - 
 

33,946 

(648 ) 

 (2,185) 
 

           (13,343) 
 811       

     
      301,243  375,027  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة

 

 أو الخسارة  الربحمن خالل  بالقيمة العادلةمدرجة  مالية  أصول        8
 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   

     من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة مالية مدرجة أصول
      445  -    مدخجةإماخاتية  ي أوخا  مالية  أس م 

     
      445  -   نهاية الفترة/ السنة القيمة العادلة في
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 ر مدققة( )غي المرحلية الموجزة الموحدة الماليةبالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )تابع(  2021يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

 )تابع(  الربح أو الخسارةمن خالل  بالقيمة العادلةمدرجة  مالية  أصول        8
 

 هي كما يلي: ي األوخا  المالية إن حركة اضستثماخا  
 
 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   
     

 26,001  445  القيمة العادلة  ي بداية الفترة/ السنة
 (25,112)  (385)  إست عادا  

      (444)  (60)   12الت ير  ي القيمة العادلة أدخجت  ي الر ح أو ال ساخة )إيحاح 
     

      445  -  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة
 
 خرى األمدينة و التأمين الذمم  9
 
 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   
     

 68,342  167,728  مستحق من الوسطاء/ الوكالء
 61,761  96,139  وثائق التأمين  حامليمن  مستحق

 22,284  25,265  كا  إالقة  أطرافمستحق من 
      98,492  67,709  مستحق من شركا  التأمين وتإادة التأمين

     
  356,841  250,879 
        20,464)  (20,464)  ل سائر اضئتمانية المتوقعةا

     
  336,377  230,415 
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 )غير مدققة(  الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية المعلومات ب إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 التأمين معيديعقود   أصولالتأمين و  عقود إلتزامات 10
  )مدقق     )غير مدقق(  
  2020 ديسم ر 31    2021 يونيو 30  

 
إجمالي اإلحتياطيات  

 الفنية
حصة معيدي التأمين  
  صافي  من االحتياطيات الفنية 

إجمالي اضحتياطيا   
 الفنية 

حصة معيدي التأمين  
 صا ي  من االحتياطيا  الفنية 

 ألف دخهم   ألف دخهم   ألف دخهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
         الممتلكات واإللتزامات  تأمين 

 43,040 322,466 365,506  38,455 425,839 464,294 ال ا  متك دة غير مسددة مط
 67,392 202,179 269,571  57,746 202,989 260,735 إن ا مطال ا  متك دة لم ُي لغ 

 8,891 - 8,891  7,698 - 7,698 تسو ة ال سائر غير الموزإة  مصرو ا  
 99,610 460,497 560,107  114,267 546,470 660,737 أقساط التأمين غير الم تس ة 

  4,934 - 4,934  15,726 - 15,726 م صص الم اطر غير المنت ية 
1,409,190 1,175,298 233,892  1,209,009 985,142 223,867 

        تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال  
 19  49 68  26 112 138 مطال ا  متك دة غير مسددة 

 68  778 846  69 680 749 م ُي لغ إن ا مطال ا  متك دة ل
 8 - 8  8 - 8 تسو ة ال سائر غير الموزإة  مصرو ا  

 195  526 721  182 833 1,015 أقساط التأمين غير الم تس ة 
 263  - 263  851 - 851 م صص الم اطر غير المنت ية 

 2,761 1,625 1,136  1,906 1,353 553 
        الموحدة 

 43,059 322,515 365,574  38,481 425,951 464,432 دة غير مسددة مطال ا  متك  
 68,460 202,957 270,417  57,815 203,669 261,484 مطال ا  متك دة لم ُي لغ إن ا 

 8,899 - 8,899  7,706 - 7,706 تسو ة ال سائر غير الموزإة  مصرو ا  
 99,805 461,023 560,828  114,449 547,303 661,752 أقساط التأمين غير الم تس ة 

 5,197 - 5,197  16,577 - 16,577 الم اطر غير المنت ية م صص  
 

1,411,951 1,176,923 235,028 
 1,210,915 986,495 224,420 
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 دققة( )غير م  الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية المعلومات ب إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 ودائع ألجل      11
 

مليون دخهم  ، تحمم   166:  2020ديسم ر  31) 2021يونيو  30مليون دخهم كما  ي   132الودائع الثابتة لد  ال نوك ت لغ 
 . واحدة سنة لمدة استحقا  مع٪  2.53:  2020 ديسم ر 31) سنوً ا٪ 2.19 بمعدل  ائدةمتوسط 

 
 في حكمها النقدية وما      12
 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   
     

 144,725  97,286  نقدية لد  ال نوك
      400  255  النقدية  ي الصندو  

     
      145,125  97,541  النقدية وما  ي ح م ا

 

 
 ذات عالقة أطراف 13

  
تلا المنشـآ   و   المجموإة ي  وموظفي اضداخة الرئيسـيين   حـاء مجلس اضداخة، أإكا  إالقة المسـاهمين الرئيسـيين  الج ا تتحـمن  

بأخصــدة م مة مع تلا الج ا    المجموإة. تحتفظ  بشــأن الدي م القدخة إلى التح م أو التأثير إلى القراخا  المالية والتشــ يلية    التي
 ال  تجاخ ة كما يلي:وقد نشأ  تلا األخصدة من معام

 
 : كا  العالقة طرافاألدة تفاصيم أخص يما يلي 

 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   

     كا  إالقة  ج ا مستحق من 
 22,116  24,964  اضداخة المشتركة نتيجةأطراف كا  إالقة 

 الرئيسيين المدير ن 
 

301  168 
      29,085  29,085  يسيين كمم مدينة أار  من موظفي اضداخة الرئ

     
  4,003  8,442      
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 دققة( )غير م  الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية المعلومات ب إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 (تابع) ذات عالقة أطراف 13
 

 ذات العالقة أطراف الالمعامالت مع 
 

ار  والتي تعت ر كا  إالقة كما نصـــــت  أأقســـــاط التأمين لشـــــركا     وتســـــديدبتجميع   ل ا الط يعية،أإما ي ســـــيا     المجموإة تقوم
 لتقاخ ر المالية.لإليه المعايير الدولية 

 
 مع ج ا  كا  إالقة هي كما يلي: ةإن المعامال  ال ام

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020  2021  2020 
 )غير مدقق    مدقق( )غير   )غير مدقق    )غير مدقق(   
 ألف دخهم   ألف درهم  ألف دخهم   ألف درهم  
         

إلى  م تت ةالتأمين الط  أقساإجمالي 
شركا  زميلة ألإحاء مجلس 

          4,555  3,678  1,823  328  اضداخة
         

ى  إل   ا  المد وإةمطالالصا ي 
شركا  زميلة ألإحاء مجلس 

          1  76  -  3  اضداخة
         

أإحاء مجلس تعو حا  وم ا أة 
          3,586  4,003  2,546  2,494  اضداخة

         
المدير ن تعو حا  وم ا أة 

          7,210  5,414  1,511  1,510  الرئيسيين 
 

  2015لســــنة    2و قًا ل نود القانون االتحادي خقم )  لموا قة المســــاهمين وهي ضــــمن الحدودة م ا أة أإحــــاء مجلس اضداخ  ت حــــع
 ال ا  بالشركا  التجاخ ة  ي دولة اضماخا  العر ية المتحدة. 

 
 اخة. إن م ا آ  المدير ن الرئيسيين هي و قًا لعقود العمم المتفق إلي ا والمعتمدة من ق م مجلس اضد
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 دققة( )غير م  المرحلية الموجزة الموحدة الماليةبالمعلومات تتعلق إيضاحات 
 ( تابع ) 2021يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
  الدائنةتأمين الذمم  14
 ديسم ر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   
     

 219,517  158,870  ة كمم دائنة داام دولة اضماخا  العر ية المتحد
      78,723  197,337  كمم دائنة ااخج دولة اضماخا  العر ية المتحدة 

     
  356,207  298,240      
     

     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 75,520   17,400  وثائق المستحق إلى حاملي 

 73,855  71,860   مستحقة إلى شركا  التأمين وتإادة التأمين
 26,351  25,009  مستحق إلى الوسطاء والوكالء

 15,661  15,566  أخ اح مستحقة الد ع 
 8,442  4,003    13)إيحاح  م ا آ  مجلس اضداخة

      19,688  25,032  كمم دائنة أار  
     
  158,870  219,517 
     
     

     دولة اإلمارات العربية المتحدة  خارج
 29,469  87,380   ستحقة إلى شركا  التأمين وتإادة التأمينم

      49,254  109,957  مستحق إلى الوسطاء والوكالء
     
  197,337  78,723 
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 )غير مدققة(  الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية المعلومات ب إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 بالصافي –إستثمارات من رادات اي 15
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
  2021  2020 
 )غير مدقق    )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   
     

  12,036   7,858  توز عا  األخ اح إيرادا  
  3,475   4,216  إيرادا   وائد 

 لة من االل ال ساخة  ي القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العاد
   264)  (60)  الر ح أو ال ساخة 

 بالقيمة العادلة من االل   إست عاد أصول مالية )اساخة / م سب من
   5,139)  15    8)إيحاح  الر ح وال ساخة 

        83)  (13)  أار  
     
  12,016  10,025      
 

 ربح الفترة 16
 

 يلي: تحميم مابعد   الفترة خ حتم تحديد 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30لثالثة أشهر المنتهية في ا  
  2021  2020  2021  2020 
 )غير مدقق    )غير مدقق(   )غير مدقق    )غير مدقق(   
 ألف دخهم   ألف درهم  ألف دخهم   ألف درهم  
         

          31,552  24,504  14,031  11,613  تكاليف الموظفين 
         
          8,685  8,509  4,335  4,215  واضطفاء ست الك اال
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 )غير مدققة(  المرحلية الموجزة الموحدة الماليةبالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )تابع(  2021يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
 ة لكل سهمضاألرباح األساسية والمخف      17
 

 .الفترة االل القائمة األس م  لعدد المرجحاألساسية بقسمة خ ح الفترة إلى المتوسط  يتم احتساب خ حية الس م
 

ــ م الم ف ــاب خ حية الســ ــيتم احتســ ــمة خ ح الفترة إلى المتوســــط  حــ ــ م لعدد  المرجحة بقســ  معدلة  ،  الفترة  االل القائمة  العادية األســ
 .الم ففة األدوا   بتأثيرا 

 
 نيويو  30الستة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 
 )غير مدقق    )غير مدقق(   
 دخهم ألف   درهمألف   
     

 32,275  36,025  خ ح الفترة 
     

 15,000,000  15,000,000  المتوسط المرجح لعدد األس م العادية القائمة االل الفترة
     

 2.15  2.40  والم ففة )دخهم خ حية الس م األساسية 
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 )غير مدققة(  المرحلية الموجزة الموحدة الماليةبالمعلومات لق إيضاحات تتع
 ( تابع ) 2021يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
 ومات قطاعيةمعل 18
 

قطاإين أســــاســــيين، كما هو م ين أدنا ، والتي تمثم وحدا  األإمال االســــتراتيجية للشــــركة. تداخ وحدا  األإمال   مجموإةلد  ال
يث أن ا تتطلب تكنولوجيا وتســـــتراتيجيا  تســـــو ق م تلفة. يقوم صـــــانع القراخ التشـــــ يلي الرئيســـــي اضســـــتراتيجية بشـــــ م منفصـــــم ح

 حدا  األإمال االستراتيجية وكلا بصوخة خ ع سنو ة إلى األقم.بمراجعة تقاخ ر اضداخة الداالية لكم وحدة من و 
 

  يما يلي مل ص يوضح قطاإي األإمال األساسيين:
 

 شمم جميع أنواع التأمين العام: الحر ق، ال حري، السياخا  والط ي والحوادث العامة والمتنوع.ل التأمين العام وتإماأ  •
 

قابلة للتداول، ومحا ظ إســـتثماخ ة، وســـندا  تنمية، ودائع بنكية ألجم،   ماخا : تشـــمم اضســـتثماخا   ي أســـ م محليةإســـتث •
 إستثماخا  إقاخ ة وأوخا  مالية أار .

 
 قطاع األعمال -يسية القطاعية الرئالمعلومات 

 
 المتعلقة بإيرادا  قطاإا  الشركة مدخجة أدنا :المعلوما  إن 
 
 )غير مدقق( يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 
 المجموع اإلستثمارات  التأمين 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف دخهم ألف درهم  ألف دخهم ألف درهم  ألف دخهم ألف درهم  
       

 744,102 803,052 18,455 19,734 725,647 783,318 ات القطاعإيراد
       
       

 81,407 78,792 12,626 19,240 68,781 59,552 نتائج القطاع 
   49,132) ( 42,767)     الموزإة غير  مصرو ا  ال
       
       

 32,275 36,025     خ ح الفترة
       
 

 :حسب قطاإا  األإمال ما  المجموإةألصول وتلتزا يما يلي تحليم 
 
 المجموع اإلستثمارات  التأمين 
 ديسم ر  31 يونيو  30 ديسم ر  31 يونيو  30 ديسم ر  31 يونيو  30 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
   مدقق) )غير مدقق( )مدقق   )غير مدقق( )مدقق   )غير مدقق( 
 ألف دخهم ألف درهم  ألف دخهم ألف درهم  ألف دخهم ألف درهم  
       

 2,615,289 2,947,229 551,984 591,022 2,063,305 2,356,207 القطاع  أصول
       
       

 145,125 97,541     غير موزإة  أصول
       
       

 2,760,414 3,044,770     مجموع األصول 
       
       

 1,549,354 1,801,842 15,030 10,374 1,534,324 1,791,468 القطاع إلتزامات
       
       

 40,570 40,615     غير موزإة إلتزاما  
       
       

 1,589,924 1,842,457     مجموع اإللتزامات
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 )غير مدققة(  المرحلية الموجزة الموحدة الماليةبالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  19
 

المالية من الودائع النظامية واالستثماخا  المدخجة   صولالمالية. تتكون األ لتزاما المالية واض صولتتكون األدوا  المالية من األ
 سائر وكمم التأمين  بالقيمة العادلة من االل الدام الشامم اآلار واالستثماخا  المدخجة بالقيمة العادلة من االل األخ اح وال

 تلتزاما المالية من كمم التأمين الدائنة و  لتزاما األار . تتكون اض صولد و عض األالمدينة والودائع واألخصدة لد  ال نوك والنق
 األار . لتزاما اضيجاخ و عض اض

 
 المالية بش م جوهري إن قيمت ا الد تر ة.  لتزاما واض صول ال ت تلف القيم العادلة لأل

 
ــلســـم ال رمي للقيمة العادلة كما  ي يوضـــح الجدول التالي تحليم األدوا  المالية المســـجلة بالقيمة العا   30دلة حســـب مســـتو  التسـ

 :2020ديسم ر  31و  2021يونيو  
 

3 المستوى المجموع  2 المستوى  1 المستوى    

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

)غير مدقق(  2021يونيو  30      
     
     

الشامل  الدخل  العادلة من خالل استثمارات بالقيمة  372,448 - 2,579 375,027  

     
)مدقق(  2020ديسمبر   31      
     

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  298,664 - 2,579 301,243
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  445 - - 445

301,688 2,579 - 299,109  

 
 

 بالرجوع إلى األسعاخ المدخجة  ي تاخ و التقر ر. 1العادلة لألوخا  المالية من المستو  تم تحديد القيم 
 

ــولتعت ر اضداخة أن القيم العادلة لأل ــ ا لتزاما واض  صـ بالقيمة العادلة تقاخب قيمت ا الد تر ة كما هو م كوخ  المالية التي لم يتم قياسـ
 المرحلية.المعلوما  المالية الموجزة الموحدة  ي 
 

التحو ال  إلى أو ااخج قياســا   من قياســا  القيمة العادلة و  2والمســتو     1بين المســتو     التحو االل الفترة ، لم تكن هناك 
 .3القيمة العادلة من المستو  
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 )غير مدققة(  ةالمرحلية الموجزة الموحد الماليةبالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
 (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية 19
 

المالية للمجموإة بالقيمة العادلة  ي ن اية  ترة التقر ر. يقدم الجدول التالي معلوما  حول كيفية تحديد   صــــــــوليتم قياس بعض األ
 القيم العادلة ل    األصول المالية:

 
المدخالت   عالقة

غير المرصودة  

 بالقيمة العادلة 

  كبيرة مدخالت

للرصد   قابلة غير  

تقنيات التقييم  

والمدخالت  

 الرئيسية

  للقيمة  التسلسل

 العادلة 

في  كما العادلة القيمة المالية  األصول   

  ديسمبر 31 

 ( مدقق) 2020

يونيو   30

)غير    2021

 مدقق( 

 

  درهم  درهم 

       

العطاء   أسعار - ال ينطبق

المعلنة في  

 .سوق نشط

1 المستوى استثمارات حقوق   246,166 212,220 

  - الملكية المدرجة  

الشامل  الدخل 

 اآلخر 
       

أسعار العطاء   - ال ينطبق

المعلنة في  

 .سوق نشط

2 المستوى   - أدوات الدين   126,282 86,444 

القيمة العادلة من  

خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 
       

رتفعت قيمة  كلما ا

صافي أصول  

الشركات  

المستثمر فيها ، 

ارتفعت القيمة 

 .العادلة

صافي قيمة  

 .األصول

طريقة تقييم 

صافي األصول  

المعدلة بعد 

التعديل لبعض 

في   عناصرال

المعلومات  

المالية 

للشركات  

 .األساسية

3 المستوى استثمارات حقوق   2,579 2,579 

الغير الملكية 

الدخل   - المدرجة  

اآلخر الشامل   

       

أسعار العطاء   - ال ينطبق

المعلنة في  

 سوق نشط 

1 المستوى استثمارات حقوق   - 445 

  - الملكية المدرجة  

القيمة العادلة من  

خالل الربح  

 والخسارة 
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 )غير مدققة(  المرحلية الموجزة الموحدة الماليةبالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 ( تابع ) 2021نيو يو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
 التزامات طارئة  20
 

اطابا  ضمان لصالح أطراف أار  بل ت قيمت ا   ةسيا  أإمال ا الط يعي  ضمن   المجموإة أصدخ  ال نوك التي تتعامم مع ا  
   .مليون دخهم 19.36:  2020ديسم ر   31) مليون دخهم  19.37

 
م من أن النتيجة الن ائية ل    المطال ا  ال يم ن تحديدي ا إلى الرغ.  ةسيا  أإمال ا الط يعي  ضمنة  اللمقاض  المجموإة ت حع  

القانوني   م صص للقحايا بناءً   بتكو ن ي الوقت الحاضر، قامت اضداخة،   إلى نصيحة مقيمي ال سائر المستقلين والمستشاخ 
ااخجي  إلى تد ق  ةدي  يأن    المتوقع  الم لغوال ي يمثم     مليون دخهم  34.3:  2020ديسم ر    31)مليون دخهم    54.6الداالي بقيمة  

 . محتمم للمواخد االقتصادية
 

 المرحلية الموجزة الموحدة الماليةالمعلومات  إعتماد 21
 

 .2021أغسطس  10من ق م مجلس اضداخة بتاخ و المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوما  تم إإتماد وتجازة إصداخ 
 


