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 جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة 

 11الدور ، 1101مكتب رقم 

 برج الكمالة 

 زايد األولشارع 

 الخالدية 

 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 

 + 971 2 666 9750 هاتف

 

ة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي  جميع الحقوق محفوظ 2022 © 

اإلمارات العربية المتحدة .إن جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة هي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية،. تشمل تعمل بموجبها في دولة  

والمراج للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  وفرع  العالمي  ظبي  أبو  سوق  لدى  المسجل  المحدودة  والمراجعة  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  فرع  التراخيص  عة هذه 

 بي في آي( المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية.المحدودة )

مالئها و/ أو تشير  تشير "جرانت ثورنتون" إلى العالمة التجارية التي بموجبها تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب و الخدمات االستشارية إلى ع

كثر ضمن الشركات األعضاء في المجموعة حسبما ي  تطلب السياق. تمثل جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها األعضاء كيانات  إلى شركة عضو واحدة أو أ

األعضاء.  قانونية منفصلة.   الشركات  الخدمات بواسطة  اإلطالق، بل يتم تقديم  المحدودة خدمات بإسمها على  الدولية  جرانت ليست  ال تقدم جرانت ثورنتون 

 وأفعال بعضها البعض.البعض وال يُلزم أحدها اآلخر وال تتحمل مسؤولية أخطاء ثورنتون الدولية والشركات األعضاء وكالء لبعضها 

 

grantthornton.ae 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المالية الموجزة المرحلية الموحدة   البياناتتقرير مراجعة 

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

 
 

 مقدمـة

  )معاً "المجموعة"(ش.م.ع. )"الشررركة"(و و شررركتها التابعة   العين األهلية للتأمينالموحد لشررركة    المرحلي بيان المركز المالي الموجزقمنا بمراجعة  
المرحلي الموحد  الموجز  المرحلي الموحردو وبيران التغيرات في حقوق المهررررراهمين  الموجز  وكرل  من بيران الردخرل الشرررررامرل   2022مرارس   31في  كمرا 

المرحلي الموحد لفترة الثالثة أشرهر المنتهية في لل  التاري  واإليضراحات التفهريرية. إن اإلدارة مهر ولة عن إعداد هل  الموجز  وبيان التدفقات النقدية  
والصررادر عن مجلس معايير  "التقارير المالية المرحلية" 34رضررها وفقاً للمعيار المحاهرربي الدولي رقم  المالية الموجزة المرحلية الموحدة وع البيانات

 المالية الموجزة المرحلية الموحدة اهتناداً إلى مراجعتنا. البيانات. إن مه وليتنا هي إبداء اهتنتاج حول هل  المحاهبة الدولية
 

 نطاق المراجعـة

مراجعة البيانات المالية الموجزة المرحلية التي يقوم بها مدقق الحهررابات  و "2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم  
المالية المرحلية القيام بإجراء اإلهرتفهراراتو بشركل رييهري من األشرخاس المهر ولين عن األمور المالية  البيانات. تتضرمن مراجعة  المهرتقل للمنشرأة"

الدولية  والمحاهرررربيةو وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرن. إن نااق المراجعة أقرررررررررل جوهريا من نااق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير  
 .تدقيق بشأنهايقو وبالتاليو فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. للاو فإننا ال نبدي رأي للتدق

 
 االستنتـاج

المرحلية الموحدة المرفقة لم يتم اعدادها من جميع النواحي الموجزة  المالية   البياناتاهرتناداً إلى مراجعتناو لم يصرل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن 
 .""التقارير المالية المرحلية"و  34الجوهرية وفقاً للمعيار المحاهبي الدولي رقم 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 فاروق محمد 
 جرانت ثورنتون 

 (86)سجل مراجعي الحسابات رقم 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 
 2022 مايو 12
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 تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. 21  – 1إن اإليضاحات المرفقة من 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في        

  
2022 

 ألف درهم 
2021 

 ألف درهم

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاحات  

    

    
    

  372,909     367,144     األقهاا المكتتبةإجمالي 

 (309,902)   (303,492)   حصة معيدي التأمين في إجمالي األقهاا المكتتبة

    

 صافي األقساط المكتتبة 
 

     63,652       63,007  

 (17,872)     (25,332)     في أقهاا غير مكتهبة   التغير صافي

  45,135       38,320       المكتسبة صافي أقساط التأمين 

    

  39,528       49,225       العموالت المكتهبة 

 (28,324)     (34,405)     العموالت المدفوعة 

  56,339       53,140       إجمالي إيرادات االكتتاب 

    

 (179,538)   (174,504)    إجمالي الماالبات المدفوعة 

  151,696     143,185     التأمين من الماالبات المدفوعة حصة معيدي 

 (27,842)     (31,319)     صافي المطالبات المدفوعة 

    

 (28,068)     (100,662)    التغير في إلتزامات عقود التأمين 

  28,769       105,974     التغير في أصول عقود معيدي التأمين

 (27,141)     (26,007)     المتكبدة صافي المطالبات 

    

    

  858           929           ايرادات اإلكتتاب األخرن 

 (2,147)       (2,903)       مصروفات اإلكتتاب األخرن 

  27,909       25,159       صافي إيرادات االكتتاب 

    

  4,778         5,022        14 بالصافي  - إيرادات من اهتثمارات

  338           673          5 بالصافي -من إهتثمار عقاري  إيرادات 

  1,859         8,403        إيرادات أخرن 

       39,257       34,884  

 (21,300)     (23,788)     عمومية وإدارية  صروفاتم

  13,584       15,469       ربح الفترة 

  0.91          1.03         16 )درهم(  العائد األساسي والمخفض للسهم 



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
 ( غير المدققة) الموحدة المالية الموجزة المرحلية البيانات  

 
 بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي الموحد 
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 تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. 21  – 1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    

  2022 
 ألف درهم 

 2021 
 ألف درهم

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   
     

 13,584       15,469       ربح الفترة 
     

     
     الدخل الشامل اآلخر: 

     البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخهارة: 
45,512       التغير في القيمة العادلة ألدوات لمالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل         18,378 

     

     
 18,378       45,512       مجموع الدخل الشامل األخر للفترة 

     

     
 31,962       60,981       مجموع الدخل الشامل للفترة 

     



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

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي الموحد 

 2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  
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 إحتياطى معيدي التأمين  إحتياطي فني إحتياطي عام  إحتياطي قانوني  رأس المال   
إحتياطي إعادة تقييم 

 أرباح مرحلة  اإلستثمارات 
 مجموع  

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

         

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

 13,584 13,584 - - - - - - ربح الفترة  
 18,378 -  18,378       - - - - - الدخل الشامل للفترة 

 - (1,565)       - 1,565 - - - - المحول إلى إحتيااى معيدي التأمين 

  1,202,452   230,519      132,317      6,533         8,083        600,000 75,000  150,000 )غير مدقق(   2021مارس  31الرصيد في 

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

  15,469       15,469      - - - - - - ربح الفترة  

  45,512         -             45,512         -             -           -             -           -           الدخل الشامل للفترة 

    -             (1,517)         -             1,517         -           -             -           -           التأمينالمحول إلى إحتياطى معيدي 

 1,361,929 272,984    244,155    11,707    8,083 600,000 75,000 150,000 )غير مدقق(  2022مارس  31الرصيد في 

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. 21  – 1إن اإليضاحات المرفقة من 



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
 مدققة( الالمالية الموجزة المرحلية الموحدة)غير  البيانات  

 
 بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد 

 2022مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثة إيضاحات  

  2022 2021 
 ألف درهم   ألف درهم    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  13,584     15,469     ربح الفترة  

    تعديالت لـ: 
  4,196       3,337      إهتهال  ممتلكات ومعدات 

  98           80           إافاء أصول غير ملموهة 
التغير في القيمة العادلة ألصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

  60             -           الربح والخهارة 
 (4,844)   (5,185)  14 ايرادات فوايد وتوزيعات  

  418         3,552      مخصس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

    17,253   13,512  
    

    :رأس المال العامل التغييرات في
 (76,033)   (158,364)   التغير في أصول عقود معيدي التأمين 

  93,204     178,384     التأمين التغير في إلتزامات عقود 
 (66,131)   (38,811)     التغير في لمم تأمين مدينة  

 ً  (10,686)    29,947      التغير في لمم مدينة أخرن ومصروفات مدفوعة مقدما

  5,793      (19,801)     التغير في لمم تأمين داينة وأخرن 
  5,438       7,244        محتجزةالتغير في إيداعات معيدي تأمين 

 (2,652)     (2,071)       مهتحقات وإيرادات م جلة  التغير في 

 (37,555)   13,781     )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية  /النقدية الناتجة من
    

 (538)      (33,570)   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (38,093)  (19,789)   األنشطة التشغيلية المستخدمة في صافي النقدية 

    
    

 (88)     (35)        دفعات لشراء ممتلكات ومعدات  

    -      (7,665)   7 شراء أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
العادلة من خالل الربح   بالقيمة  متحصالت من بيع أصول مالية مدرجة 

    -       7,422    7 والخهارة  

    -       20,507    نقس في ودايع ألجل بتواري  إهتحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 
  4,844     5,185    14 ايرادات فوايد وتوزيعات مهتلمة  

  4,756     25,414   الناتج من األنشطة اإلستثمارية    صافي النقد

    

 (33,337)    5,625       النقدية و ما في حكمها  في النقص( / (صافي الزيادة
    

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

    

  111,788   157,883    النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. 21  – 1إن اإليضاحات المرفقة من 



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

 
 البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة بإيضاحات تتعلق  

 2022مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 والشكل القانوني األنشطة 1

للتأمين ش.م.ع. )"   األهلية  العين  أبوظبي كشركة لات مه ولية  شركة  الشركة"( هي شركة مهاهمة عامة تأههت في 
  2. إن الشركة مهجلة كشركة مهاهمة عامة بموجب القانون االتحادي رقم  1975لهنة    18محدودة بموجب القانون رقم  

  2007لهنة    6حدة رقم  )بصيغته المعدلة(. تخضع الشركة للوايح القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المت  2015لهنة  
المتحدة  العربية  اإلمارات  لمصرف  التابع  التأمين  في هجل شركات  عملياتها ومهجله  وتنظيم  التأمين  هيية  إنشاء  بشأن 

 . 3"(  )هابقًا و هيية التأمين اإلماراتية(  تحت رقم التهجيل CBUAEالمركزي)" 

)بصيغته   2015( لهنة  2حكام القانون االتحادي رقم )بتعديل بعض أ  2020( لهنة  26صدر المرهوم بقانون اتحادي رقم )
و إال أن بعض 2021يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيل في    2020هبتمبر    27المعدلة(و بشأن الشركات التجارية في  

متالباتها  المواد المعدلة تشير إلى لوايح تنفيلية أخرن هيتم إصدارها. إن الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وهتابق 
 في موعد أقصا  هنة واحدة من تاري  دخول التعديالت حيز التنفيل.

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة    2020( لهنة  24صدر المرهوم بقانون اتحادي رقم )
  2ودخلت التعديالت حيز التنفيل في    2020هبتمبر    27بشأن إنشاء هيية التأمين وتنظيم عملياتها في    2007( لهنة  6رقم )
و أصبح قااع التأمين تحت إشراف وهلاة مصرف اإلمارات العربية المتحدة    2021يناير    2. اعتباًرا من  2021يناير  

 المركزي.

 20ي   )"قانون الشركات الجديد"( بتار   بشأن الشركات التجارية  2021 ( لهنة  32صدر المرهوم بقانون اتحادي رقم )
  2015( لهنة  2القانون االتحادي رقم ), و هيهتبدل  2022يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيل بتاري     2021هبتمبر  

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

اإلم في  أعمالها  الشركة  المهجل هو س.ب.  تمارس  المتحدة وعنوان مكتبها  العربية  اإلمارات 3077ارات  أبوظبيو  و 
 العربية المتحدة. إن أههم الشركة العادية مدرجة في هوق أبوظبي لألوراق المالية. 

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

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

 
 أسس اإلعداد  2

 التوافق بيان 

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

 

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

ال تشررير بالضرررورة إلى النتايج   2022مارس   31. باإلضررافة للل و فإن نتايج الفترة المنتهية في 2021ديهررمبر    31في  
 .2022ديهمبر  31المتوقعة للهنة المالية التي هوف تنتهي في 

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

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و اإلهتثمارات العقارية. 
 

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

 استخدام التقديرات واألحكام 
 

أن تقوم اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وافتراضات ت ثر على  البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة يتالب إعداد هل   
تابيق الهياهات المحاهبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمالوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتايج الفعلية  

 عن هل  التقديرات.
 
األحكرام الهرامرة التي اتخرلتهرا في تابيق  تبراع  إاإلدارة   قرد تالرب منالموحردة  الموجزة المرحليرة المراليرة  البيرانراتإعرداد هرل   إن

التي تم تابيقها على البيانات    نفهررها الهررياهررات المحاهرربية للشررركة والمجموعة والمصررادر الرييهررية للتقدير وعدم اليقين
 .2022يناير  1باهتثناء المعايير الجديدة المابقة اعتباًرا من  2021ديهمبر  31في المنتهية  للهنة  المالية الموحدة

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

. تعتقد اإلدارة أن جميع مصررادر التقديرات غير الم كدة Covid-19هررنوية الموحدة المدققة األخيرة على خلفية جايحة  ال
تظل مماثلة لتل  التي تم اإلفصررراح عنها في البيانات المالية الهرررنوية الموحدة المدققة األخيرة. هرررتواصرررل اإلدارة مراقبة 

 فترات التقارير المهتقبلية.الوضع وأي تغييرات مالوبة هتنعكس في 

 (  19 –)كوفيد تأثير  

النتشار   االجتماعية   Covid-19اهتجابة  األنشاة  على  ت ثر  التي  و  الناتجة  واالضارابات  المجموعة  تعمل  حيث 
ءات  واالقتصادية في تل  األهواق و قامت إدارة المجموعة بتقييم آثار  بشكل اهتباقي على عملياتها واتخلت هلهلة من اإلجرا

الوقايية و بما في لل  وضع خاة اوارئ لألعمال و لضمان صحة وهالمة موظفيها وعماليها والمجتمع باإلضافة إلى  
ضمان اهتمرارية خدماتها في جميع أنحاء الهوق. ال تزال العمليات التجارية للمجموعة حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير.  

المج إدارة  تعتقد  و  العوامل  أن جايحة كوفيد  بناًء على هل   آثار جوهرية على    19-موعة  أي  له  المالية    البياناتلم يكن 
 . 2022مارس   31أشهر المنتهية في  التهعةالمرحلية االموجز  الموحدة كما في ولفترة 

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 
 (IFRSطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ت

 2022المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية والفعالة في 
 

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

أي تأثير جوهري على المبالغ   له. إن تابيق هل  التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية لم يكن  2022
  ثر على المعامالت المحاهبية أو الترتيبات المهتقبلية للمجموعة.يالحالية ولكن قد   الهابقة و المدرجة للفترات

 

 (16المتحصالت قبل االهتخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاهبة الدولي   •

 (37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاهبة الدولي   -  المحملة بالخهايرالعقود   •

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

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

 لم تصبح سارية المفعول بعد  هاالمعايير والتفسيرات الصادرة ولكنعلى تعديل 
 

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

 

 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

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

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

تعديالت على المعيار الدولي ) 2020 –  2018الدولية إلعداد التقارير المالية التحهينات الهنوية على المعايير  •
   9  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمو 1إلعداد التقارير المالية رقم 

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

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

 الضرايب الم جلة المتعلقة باألصول و اإللتزامات من المعاملة الواحدة  •

للمعايير الدولية    2تقرير الممارهة و 1اإلفصاح عن الهياهات المحاهبية )تعديالت على معيار المحاهبة الدولي  •
 إلعداد التقارير المالية(

 (8تعريف التقديرات المحاهبية )تعديالت على معيار المحاهبة الدولي  •
 

تقوم  وتصبح فيها فعالة بشكل إلزامي.هتتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد هل  التعديالت في البيانات المالية في بداية الفترة التي 
 اإلدارة حاليًا بتقييم تأثير المعايير الملكورة أعال . 

 
 إدارة المخاطر المالية 

 
لمبينة في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللهنة  تتوافق أهداف وهياهات إدارة المخاار المالية للمجموعة مع تل  ا

 . 2021ديهمبر  31المنتهية في 
 

و ليس لدن المجموعة   2018يوليو  7بتاري   411/2018كما هو مالوب بموجب تعميم هيية األوراق المالية والهلع رقم 
 أي اهتثمارات أو تعرضات مع مجموعة أبراج.

 
تم اإلفصاح عن الهياهات المحاهبية المتعلقة بالعقارات االهتثمارية واالهتثمارات في األوراق المالية والممتلكات والمعدات  

  12كما هو مالوب بموجب إخاار هيية األوراق المالية والهلع الم رخ   الموجزة المرحلية الموحدةالمالية    البياناتفي هل   
 . 2008أكتوبر 
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 ممتلكات ومعدات  4
 

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

  2021ديهرمبر    31تم الوصرول إلى القيمة العادلة لالهرتثمارات العقارية للمجموعة على أهراس التقييم للهرنة المنتهية في  
و وهم مقيمون مهرتقلونو ليهرت لهم صرلة بالمجموعة. شرركة نجمات المرجان لخدمات التقييم العقاري اللي قامت به شرركة  

هم أعضررراء في المعهد الملكي للمهررراحينو ولديهم م هالت ييم العقاري  شرررركة نجمات المرجان لخدمات التقإن الهرررادة/  
 مناهبة وخبرات حديثة في تقييم العقارات في مواقع مماثلة. 

 
تعتقد اإلدارة بأن صررافي تأثير أي تغييرات محتملة في اإلفتراضررات األهرراهررية المهررتخدمة في هلا التقييم غير هامة ووفقاً 

. تعتبر اإلدارة بأن 2021ديهرررررمبر   31بالمقارنة مع   2022مارس    31لقيمة العادلة كما في للل  ال يوجد أي تغيير في ا
 القيمة العادلة لم تتغير بشكل هام خالل الفترة.

 
عتبر أعلى وأفضرل إهرتخدام للعقار هو إهرتخدامه الحالي. ال تهرتند المدخالت المهرتخدمة يعند تقدير القيمة العادلة للعقارات 

 . 3بيانات الهوق القابلة للمالحظة وبالتالي اعتبرت أهاليب التقييم على انها تقييمات المهتون  في التقييم على
 

 إن جميع االهتثمارات العقارية تقع داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

عقود إيجار   إن إيرادات إيجار العقارات المحققة من قبل المجموعة من اإلهرررررتثمارات العقاريةو جزء منها م جر بموجب
 تشغيلية ومصروفات تشغيلية مباشرة ناتجة عن االهتثمارات العقارية هي كما يلي:

 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   

  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  

     
  547      933     إيرادات إيجار  

 (209)    (260)   المباشرةمصروفات التشغيل 
     

     
     673      338  

     

 
 وديعة قانونية 6
 

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

 .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزييمكن إهتخدامها بدون إلن مهبق من 
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 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  7
 

 ديهمبر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق(   )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  

     
  301,245    351,277   أههم في أوراق مالية إماراتية مدرجة  
  147,934    143,657   أههم في هندات دين إماراتية مدرجة 

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

     
 451,758   497,513   القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة 

     

     
 

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

 ديهمبر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق(   )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  
     

  301,243    451,758   القيمة العادلة في بداية الفترة/ الهنة
  65,811      7,665      مشتريات 
 -  (7,422)    اهتبعادات 

     التغير في القيمة العادلة أدرجت في الدخل الشامل اآلخر: 
  86,765      49,712     أدوات حقوق الملكية

 (2,061)      (4,200)    أدوات الدين                                                                                                           
     

     
  451,758    497,513   القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة
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 ذمم تأمين مدينة  8
 
 ديهمبر 31  مارس 31  

  2022  2021 

 )مدقق(   )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  

     

  103,337    114,660   مهتحق من الوهااء/ الوكالء 

  63,030      86,303   مهتحق من حاملي وثايق التأمين 

  369          3,976     لات عالقة  أارافمهتحق من 

  73,369     73,977     مهتحق من شركات التأمين وإعادة التأمين

     

      

  278,916   240,105  

 (22,000)    (22,000)   الخهاير اإليتمانية المتوقعة

     

     

   256,916    218,105  
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 التأمين  معيديعقود  أصولالتأمين و  عقود إلتزامات 9

 )مدقق( 2021 ديهمبر 31  )غير مدقق( 2022مارس  31 

 

إجمالي اإلحتياطيات  
 الفنية

حصة معيدي التأمين  
  صافي  من االحتياطيات الفنية

إجمالي اإلحتياايات  
 الفنية 

حصة معيدي التأمين  
 صافي  من االحتياايات الفنية 

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

     تأمين الممتلكات واإللتزامات  
 

  
 

  36,924    377,845 414,769   37,400    477,906     515,306     ماالبات متكبدة غير مهددة 

  48,764    205,197 253,961   44,638   211,208      255,846    ماالبات متكبدة لم يُبلغ عنها 

  8,067        -            8,067   7,601        -             7,601        مصروفات تهوية الخهاير غير الموزعة

  69,882    493,829 563,711   95,162    545,707     640,869    أقهاا التأمين غير المكتهبة 

   4,197        -            4,197   2,618        -             2,618        مخصس المخاار غير المنتهية 

 1,422,240   1,234,821   187,419    1,244,705   1,076,871   167,834  

        تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال  

  27      143 170   21       84       105     ماالبات متكبدة غير مهددة 
  82      791 873   74       752     826     ماالبات متكبدة لم يُبلغ عنها 

  11         -      11   10         -       10      مصروفات تهوية الخهاير غير الموزعة
  107    451 558   159      963     1,122  أقهاا التأمين غير المكتهبة 

  817       -      817   1,215     -       1,215  المخاار غير المنتهية مخصس 

  3,278   1,799   1,479    2,429   1,385   1,044  

        الموحدة 

  36,951     377,988     414,939      37,421     477,990     515,411     ماالبات متكبدة غير مهددة 
  48,846     205,988     254,834      44,712    211,960      256,672    يُبلغ عنها ماالبات متكبدة لم  

  8,078        -             8,078          7,611        -             7,611        مصروفات تهوية الخهاير غير الموزعة
  69,989     494,280     564,269      95,321    546,670     641,991     أقهاا التأمين غير المكتهبة 

  5,014        -             5,014          3,833        -             3,833        مخصس المخاار غير المنتهية 

  1,425,518  1,236,620   188,898    1,247,134   1,078,256   168,878  
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 ودائع ألجل       10

 
مليون درهم( و   159: 2021ديهمبر  31) 2022مارس  31مليون درهم كما في  138الودايع الثابتة لدن البنو  تبلغ 

 واحدة.%( مع اهتحقاق لمدة هنة 1.59: 2021ديهمبر  31% هنويًا )1.59تحمل متوها فايدة بمعدل 
 

 في حكمها النقدية وما      11
 

 ديهمبر 31  مارس 31  

  2022  2021 

 )مدقق(   )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  
     

 151,979   157,647   نقدية لدن البنو 
 279   236         النقدية في الصندوق

     

     
  152,258    157,883   النقدية وما في حكمها

     

 
 ذات عالقةأطراف  12

  
تتضرمن الجهات لات عالقة المهراهمين الرييهريينو أعضراء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرييهريين في المجموعة وتل  

بأرصردة مهمة المنشرتت التي لديهم القدرة على التحكم أو التأثير على القرارات المالية والتشرغيلية بشرأنها. تحتفظ المجموعة  
 مع تل  الجهات وقد نشأت تل  األرصدة من معامالت تجارية كما يلي:

 
 لات العالقة: األاراف فيما يلي تفاصيل أرصدة 

 
 ديهمبر 31  مارس 31  
 2021  2022 ابيعة العالقة 
 )مدقق(   )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  
     

 119  3,621 شركات تابعة المشتركةأاراف لات عالقة نتيجة اإلدارة 

     

 اإلدارة العليا 
اإلدارة  موظفي 

 355 الرييهيين 
 

245 

     
     

)إيضاح   –تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  
13 ) 

اإلدارة  موظفي 
 1,719 الرييهيين 

 
9,251 

 

 لمم مدينة أخرن من موظفي اإلدارة الرييهيين
اإلدارة  موظفي 

 - الرييهيين 
 

29,085 
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 (تابعذات عالقة ) أطراف 12
 

 ذات العالقةاألطراف المعامالت مع 
 

تقوم المجموعة في هررياق أعمالها الابيعيةو بتجميع وتهررديد أقهرراا التأمين لشررركات أخرن والتي تعتبر لات عالقة كما  
 نصت عليه المعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 لات عالقة هي كما يلي:إن المعامالت الهامة مع جهات 

 

  
 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  

 مدقق(  )غير 

 

ابيعة  
الع 
ال
 قة 

2022  2021 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  
     

زميلة  شركات  إلى  المكتتبة  التأمين  أقهاا  إجمالي 
  2,188  شركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 
   3,350  

     

صافي الماالبات المدفوعة إلى شركات زميلة ألعضاء 
 مجلس اإلدارة

موظفي  
اإلدارة  

 4 الرييهيين 

 

73 

     
     

 تعويضات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

موظفي  
اإلدارة  

 1,719 الرييهيين 

      
 

1,509 
 

 تعويضات ومكافأة المديرين الرييهيين 

موظفي  
اإلدارة  

 7,153 الرييهيين 

 

   3,904 

 
 ( لهررنة 2تخضررع مكافأة أعضرراء مجلس اإلدارة لموافقة المهرراهمين وهي ضررمن الحدود وفقاً لبنود القانون االتحادي رقم )

 الخاس بالشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. )بصيغته المعدلة(  2015
 

 إن مكافتت المديرين الرييهيين هي وفقاً لعقود العمل المتفق عليها والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 البيانات المالية الموجزة المرحلية الموحدة )تابع(بإيضاحات تتعلق  

   2022 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

17 
 

 
 ذمم التأمين الدائنة  13
 
 ديهمبر 31  مارس 31  

  2022  2021 

 )مدقق(   )غير مدقق(   

 درهم ألف   ألف درهم  
     

  207,787    137,267   لمم داينة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  147,521    198,240   لمم داينة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

     

     
   335,507   355,308 
     

     
     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 114,351   48,781     مهتحق إلى حاملي الوثايق  
 22,302   22,001      مهتحقة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين

 21,147   17,438     مهتحق إلى الوهااء والوكالء 
 15,566   15,566     أرباح مهتحقة الدفع

 9,251  1,719  (12مكافتت مجلس اإلدارة )إيضاح 
 25,170  31,762   داينة أخرن لمم 

     

     
   137,267   207,787 
     

     
     خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 105,351   131,469    مهتحقة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين
 42,170   66,771     مهتحق إلى الوهااء والوكالء 

     

     
   198,240   147,521 
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 بالصافي –ايرادات من إستثمارات  14
  مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   

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

 ألف درهم   ألف درهم  
     

 2,030   2,633   األرباح إيرادات توزيعات 
 2,814   2,552   إيرادات فوايد 

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

     -    
 (60) 

 (6)  (163)    أخرن 
     

     
   5,022   4,778 
     
 

 ربح الفترة 15
 

 تحميل ما يلي:تم تحديد ربح الفترة بعد 
 

 
 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مدقق( 

  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  
     

 12,891  15,889  تكاليف الموظفين  
     

 4,294  3,417  اهتهال  و إافاء 
 

 األرباح األساسية والمخفضة لكل سهم      16
 

 المرجح لعدد األههم القايمة خالل الفترة. يتم احتهاب ربحية الههم األهاهية بقهمة ربح الفترة على المتوها 
 

المرجح لعدد األهررهم العادية القايمة خالل الفترة و ة بقهررمة ربح الفترة على المتوهررا ضرر يتم احتهرراب ربحية الهررهم المخف
 معدلة بتأثيرات األدوات المخففة.

 
 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مدقق( 

  2022  2021 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  
     

 13,584  15,469  ألف درهم()ربح الفترة 

     
 15,000,000  15,000,000  المتوها المرجح لعدد األههم العادية القايمة خالل الفترة

     
 0.91  1.03  ربحية الههم األهاهية والمخففة )درهم(
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 معلومات قطاعية 17

 

 إيرادات ونتائج القطاع  17.1
 

االهرررتراتيجية للمجموعة. تدار وحدات األعمال لدن المجموعة قااعين أهررراهررريينو كما هو مبين أدنا و والتي تمثل وحدات األعمال  
اإلهرتراتيجية بشركل منفصرل حيث أنها تتالب تكنولوجيا وإهرتراتيجيات تهرويق مختلفة. يقوم صرانع القرار التشرغيلي الرييهري بمراجعة  

 تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االهتراتيجية ولل  بصورة ربع هنوية على األقل.
 

 فيما يلي ملخس يوضح قااعي األعمال األهاهيين:
 

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

 

لقابلة للتداول وصرناديق االهرتثمار وهرندات التاوير والودايع ويشرمل االهرتثمارات في أهرهم حقوق الملكية ا  -االهرتثمارات   •
 ألجل لدن البنو  واالهتثمارات العقارية واألوراق المالية األخرن.

 
 إن المعلومات المتعلقة بإيرادات قااعات الشركة مدرجة أدنا :

 
 

 مارس )غير مدقق(  31الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 

 اإلجمالي  االهتثمارات  االكتتاب  اإلجمالي  االستثمارات   االكتتاب  

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

       

  420,545   7,250   413,295   431,819    14,521    417,298   إيرادات القااع 

       

  34,884    6,975 27,909  39,257     14,098  25,159    نتايج القااع 
غير   المصروفات 

 (21,300)    -   -  (23,788)   -   -  الموزعة

       
  13,584      15,469      ربح الفترة 

 
 :فيما يلي تحليل ألصول وإلتزامات المجموعة حهب قااعات األعمال

 
 )مدقق(  2021ديهمبر  31كما في  غير مدقق() 2022 مارس 31كما في  

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

 األصول القطاع 
  

2,300,283    724,220  3,024,503  2,136,437 698,972  2,835,409  
األصول غير  

 152,258  -   -   157,883  -   -  مخصصة 
 2,987,667   3,182,386   إجمالي األصول 

 اإللتزامات القطاع 
  

1,796,467    12,496  1,808,963  1,630,640 14,567  1,645,207  
اإللتزامات غير  

 41,512  -   -   11,494  -   -  مخصصة 
  1,686,719   1,820,457   إجمالي اإللتزامات 
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 لألدوات المالية القيمة العادلة  18
 

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

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

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

يوضرح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المهرجلة بالقيمة العادلة حهرب مهرتون التهرلهرل الهرمي للقيمة العادلة كما في 
 :2021ديهمبر  31و  2022مارس  31
 

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

)غير مدقق(   2022مارس   31      
     
     

 اهتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  494,934 - 2,579 497,513

     
)مدقق(   2021ديسمبر   31      
     

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

 بالرجوع إلى األهعار المدرجة في تاري  التقرير. 1تم تحديد القيم العادلة لألوراق المالية من المهتون 
 

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

 
التحويالت إلى أو خارج  من قياهررات القيمة العادلة و 2والمهررتون   1بين المهررتون تحويالت  خالل الفترة و لم تكن هنا  

 .3من المهتون قياهات القيمة العادلة 
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 ( تابعالقيمة العادلة لألدوات المالية ) 18

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

 تحديد القيم العادلة لهل  األصول المالية:
 
 

عالقة  
المدخالت غير  

المرصودة  
 بالقيمة العادلة 

مدخالت كبيرة  
 غير قابلة للرصد 

تقنيات التقييم  
والمدخالت  

 الرئيسية

مة  التسلسل للقي
 العادلة 

 األصول المالية  القيمة العادلة كما في 

ديهمبر  31 
 )مدقق(  2021

مارس   31
)غير   2022
 مدقق( 

 

  درهم  درهم 

       

أهعار العااء   ال يوجد  ال ينابق 
المعلنة في  
 .هوق نشا

1المهتون  اهتثمارات    351,277   301,245  
حقوق الملكية  

الدخل   - المدرجة 
اآلخر الشامل   

       

أهعار العااء   ال يوجد  ال ينابق 
المعلنة في  
 .هوق نشا

1المهتون    -أدوات الدين     143,657   147,934  
القيمة العادلة من  

خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

       

كلما ارتفعت  
قيمة صافي  

أصول الشركات  
المهتثمر فيها و  
ارتفعت القيمة  

 .العادلة

صافي قيمة  
 .األصول

اريقة تقييم 
صافي  

األصول  
المعدلة بعد  

التعديل لبعض  
العناصر في  

المعلومات  
المالية  

للشركات  
 .األهاهية 

3المهتون  اهتثمارات   2,579 2,579 
حقوق الملكية  

  - المدرجة الغير 
الدخل الشامل  

 اآلخر 

 
 التزامات طارئة  19
 

أصدرت البنو  التي تتعامل معها المجموعة ضمن هياق أعمالها الابيعية خاابات ضمان لصالح أاراف أخرن بلغت  
 (. مليون درهم 14.8:  2021ديهمبر   31)مليون درهم 15.64قيمتها 

 
الابيعية أعمالها  للمقاضاة ضمن هياق  المجموعة  الااريةاإلتبلغ   .تخضع  درهم    40.05  لتزامات  ديهمبر   31)مليون 

على الرغم من أن النتيجة النهايية لهل  الماالبات ال يمكن تحديديها في الوقت الحاضرو قامت (  مليون درهم  42.9:  2021
كاف    للمخصسبإعتبار أن المبلغ الحالى اإلدارةو بناًء على نصيحة مقيمي الخهاير المهتقلين والمهتشار القانوني الداخلي 

 . تدفق خارجي محتمل للموارد االقتصادية إلى   دنته تىال ةالمتوقعلغ ابالملتغاية 
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 أحداث الحقة          20

نقاة أهاس إلى    50و قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة برفع هعر الفايدة األهاهي بمقدار    2022مايو    4في  

كما  المرحلية الموحدة للمجموعة  الموجزة  المالية    البياناتو وال يوجد أي تأثير لهل  الزيادة على    2022مايو    5% اعتباًرا من  2.25

 . 2022مارس  31في 

 
 الموحدة الموجزة المرحليةالمالية   البياناتإعتماد  21

 
 مرايو  12الموحردة من قبرل مجلس اإلدارة بتراري     الموجزة المرحليرةالمراليرة    البيرانراتإصررررردار    والموافقرة علىتم إعتمراد  

2022. 
 
 


