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بية المتحدة    جرانت ثورنتون اإلمارات الع

  ١١الدور ، ١١٠١مكتب رقم 

  برج الكمالة 

  شارع زايد األول

  الخالدية 

بية المتحدة أبو    ظبي، اإلمارات الع

  

  + ٩٧١ ٢ ٦٦٦ ٩٧٥٠ هاتف

  

بية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي  جميع الحقوق محفوظ ٢٠٢١ ©  بية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات الع ة لجرانت ثورنتون اإلمارات الع

بية المتحدة .إن   يطانية،. تشمل تعمل بموجبها  دولة اإلمارات الع جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة هي شركة مسجلة  جزر العذراء الب

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

 للخدمات المالية. المحدودة (  آي) المسجل لدى سلطة د

ية إ ع ية التي بموجبها تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب و الخدمات االستشا مالئها و/ أو تشير  تشير "جرانت ثورنتون" إ العالمة التجا

كثر ضمن الشركات األعضاء  المجموعة حسبما يتطلب السياق. تمثل جرانت ثورنت  ون الدولية المحدودة وشركاتها األعضاء كيانات  إ شركة عضو واحدة أو أ

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

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

  

grantthornton.ae 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  تقرير مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  إلى أعضاء مجلس إدارة 

 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
 
 

  مقدمـة

  ٣٠في  كما   (معاً "المجموعة")ش.م.ع. ("الشركة")، و شركتها التابعة    العين األهلية للتأمينبيان المركز المالي الموجز الموحد لشركة  قمنا بمراجعة  
ي  وكٍل من بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد وبيان التدفقات النقدية المرحل  ٢٠٢١سبتمبر  
المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية  التسعة أشهر    لفترةلفترة الثالثة أشهر و  الموحد  

للمعيار المحاسبي الدولي رقم   مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه  ". إن  التقارير المالية المرحلية"  ٣٤الموجزة المرحلية الموحدة وعرضها وفقاً 
 المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة استناداً إلى مراجعتنا. 

  
  نطاق المراجعـة 

الحسابات  ، "مراجعة البيانات المالية الموجزة المرحلية التي يقوم بها مدقق  ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم  
ر المالية  المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمو

قاً للمعايير الدولية للتدقيق،  والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقـل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وف
 . ق بشأنهاوبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقي 

  
 االستنتـاج 

المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة المرفقة لم يتم اعدادها من    استناداً إلى مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية 
 "التقارير المالية المرحلية"، والصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.  ٣٤جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

  أمور أخرى 

من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى    ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ة للمجموعة للفترة المنتهية في  تمت مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحد
  . ٢٠٢٠نوفمبر ١١استنتاجاً غير متحفظاً حول تلك المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة في 

  
ق حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير متحفظ حول تلك  من قبل مدق   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تم تدقيق المعلومات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

  .٢٠٢١فبراير ٢٨المعلومات المالية في 
  
 
 

  فاروق محمد 
  جرانت ثورنتون 

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

  ٢٠٢١نوفمبر  ٨
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الموجزة المرحلية الموحدة.  اضيحاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هكل المعلومات الماليةتشكل 

الثالثة أشهر المنتهية في        
 سبتمبر  30

 التسعة أشهر المنتهية في     
 سبتمبر  30 

 2021 إيضاحات  
 ألف درهم 

2020 
 ألف درهم

2021 
 ألف درهم 

2020 
 ألف درهم

 )غير مدققة   )غير مدققة(  )غير مدققة   )غير مدققة(   
      

 953,314 948,308 283,492 238,610  إلجمالي األقساا المكتتبة
حصة معيدي التأمين في إلجمالي األقساا  

 المكتتبة 
 

)204,850( )242,015( )802,721( )778,370( 
      

 174,944 145,587 41,477 33,760  صافي األقساط المكتتبة 
 14,734 1,802 21,969 16,446  صافي المحول إلل  أقساا غير مكتسبة 

      
 189,678 147,389 63,446 50,206  التأمين المكتسبة صافي أقساط 

      
 89,539 101,559 35,223 30,655  العموالت المكتسبة 
 )63,685( )73,390( )27,796( )21,802(  عموالت متكبدة 

      
 215,532 175,558 70,873 59,059  إجمالي إيرادات التأمين 

      
 (1,686,329) (583,336) (160,607) (235,506)  المدفوعة إلجمالي الماالبات 

حصة معيدي التأمين في الماالبات  
 المدفوعة 

 
211,594 139,050 501,262 1,577,490 

      
 (108,839) (82,074) (21,557) (23,912)  صافي المطالبات المدفوعة 

      
 (248,657) (60,994) )372,686( 39,118  التغير في إللتزامات عقود التأمين 

 270,057 80,665 376,657 )23,483(  التغير في أصول عقود معيدي التأمين
      

 )87,439( )62,403( )17,586( )8,277(  صافي المطالبات المتكبدة 
      

 1,635 3,755 126 798  ايرادات اضكتتاب األخرن 
 )8,780( )7,702( )1,246( )2,238(  مصروفات اضكتتاب األخرن 

      
 120,948 109,208 52,167 49,342  صافي إيرادات اإلكتتاب 

      
 13,213 15,388 3,188 3,372 15 بالصافي  - إليرادات من استثمارات

 1,945 786 758 189 5 بالصافي -إليرادات من إلستثمار عقاري  
 )490( 4,577 )1,904( )1,736(  إليرادات/ )مصروفات  أخرن 

      
 135,616 129,959 54,209 51,167  إجمالي الدخل 

      
 )75,521( )64,263( )26,389( )21,496(  مصروفات عمومية وإلدارية 

      
 60,095 65,696 27,820 29,671  ربح الفترة 

      
 4.01 4.38 1.85 1.98 17 العا د األساسي والمخفض للسلم 
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  30الثالثة أشهر المنتهية في    

 سبتمبر 
  30أشهر المنتهية في    لتسعةا 

 سبتمبر 

  2021 
 ألف درهم 

 2020 
 ألف درهم

 2021 
 ألف درهم 

 2020 
 ألف درهم

         
 60,095  65,696  27,820  29,671  ربح الفترة 

         

         
         الدخل الشامل اآلخر: 

البنود التي لن يتم إلعادة تصنيفلا الحقا إلل   
 الربح أو الخسارة: 

        

التغير في القيمة العادلة ألدوات لمالية مدرجة  
بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  

 (34,275)  48,039  9,899  14,741     7)إليحاح 
         

         
مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى  

 للفترة 
 

14,741  9,899  48,039  (34,275) 
         

         
 25,820  113,735  37,719  44,412  مجموع الدخل الشامل للفترة 
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 رأس المال   
إحتياطي  
 إحتياطي عام  إحتياطي فني قانوني  

إحتياطى معيدي  
 التأمين 

إعادة   إحتياطي 
 تقييم اإلستثمارات 

 
 مرحلة أرباح 

 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 في 
 60,095 60,095  - - - - - - ربح الفترة  
   34,275) -     34,275) - - - - - الشاملة األخرن للفترة الخسارة  

    52,500)    52,500)  - - - - - - توزيعات أرباح  

 1,176,578 251,299  92,196 - 600,000 8,083 75,000 150,000 )غير مدقق    2020سبتمبر  30الرصيد في 

          
 1,170,490 218,500  113,939 4,968 600,000 8,083 75,000 150,000 )مدقق(   2021يناير  1الرصيد في 
 65,696 65,696  - - - - - - ربح الفترة  

 48,039 -  48,039 - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 
   (37,500)   (37,500)  - - - - - - توزيعات أرباح  

 -   (4,014)  - 4,014 - - - - إحتياطى معيدي التأمينالمحول إلى 

 1,246,725 242,682  161,978 8,982 600,000 8,083 75,000 150,000 )غير مدقق(  2021سبتمبر  30الرصيد في 
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 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  ةسع تال إيضاحات  

  2021 2020 
 ألف درهم   ألف درهم    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 60,095 65,696  ربح الفترة  
    تعديالت لـ: 

 12,700 12,454  إلستلالا ممتلكات ومعدات 
 303 270  إلافاء أصول غير ملموسة 

 291 -  أصول مشاوبة من خسارة 
التغير في القيمة العادلة ألصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 219 60  الربح والخسارة  
من بيع إلستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   خسارة  /مكسب)

 5,139 (15)  الربح أو الخسارة 
 (18,691) (15,458)  ايرادات فوا د وتوزيعات  
 4,365 1,344  الخدمة للموظفين مخصؤ مكافأة نلاية 

 3,000 -  مخصؤ ديون مشكوا في تحصيللا 
    

  64,351 67,421 
    :رأس المال العامل التغييرات في

 (367,178) (127,344)  أصول عقود معيدي التأمين 
 331,044 105,871  إللتزامات عقود التأمين

 (17,090) (24,912)  كمم تأمين مدينة  
ً كمم   (17,222) (801)  مدينة أخرن ومصروفات مدفوعة مقدما

 34,093 58,505  كمم تأمين دا نة وأخرن 
 8,345 936  إليداعات معيدي تأمين محتجزة 
 1,931 (1,877)  مستحقات وإليرادات مةجلة  

  74,729 41,344 
    النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

 (1,098) (825)  المدفوعة مكافأة نهاية الخدمة 

 40,246 73,904  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

    
    

 (224) (121)  دفعات لشراء ممتلكات ومعدات  
 (62) -  دفعات لشراء أصول غير ملموسة 

 (23,759) (62,099) 7 شراء أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
العادلة من خالل الربح   بالقيمة  متحصالت من بيع أصول مالية مدرجة 

 19,973 400 8 والخسارة  
 43,356 32,134  نقؤ في ودا ع ألجل بتواريو إلستحقاق ألكثر من ثالثة أشلر 

 18,691 15,458 15 ايرادات فوا د وتوزيعات مستلمة  

 57,975 (14,228)  الناتج من األنشطة اإلستثمارية    )المستخدم في( / صافي النقد

    
    التدفقات النقدية من النشاط التمويلي 

 (52,500) (37,500)  توزيعات أرباح مدفوعة  

 (52,500) (37,500)  صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

    

  النقدية و ما في حكمها  في صافي الزيادة 
22,176 

 
45,721 

 
    

 107,494 145,125  النقدية و ما في حكملا في بداية الفترة  
    

 153,215 167,301  النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة 
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 والشكل القانوني األنشطة 1
 

للتأمين ش.م.ع. )"   األهلية  العين  أبوظبي كشركة كات مسةولية  شركة  الشركة"  هي شركة مساهمة عامة تأسست في 
  2. إلن الشركة مسجلة كشركة مساهمة عامة بموجب القانون االتحادي رقم  1975لسنة    18محدودة بموجب القانون رقم  

بشأن إلنشاء هي ة  2007لسنة   6. تخحع الشركة للوا ح القانون االتحادي لدولة اضمارات العربية المتحدة رقم 2015لسنة 
المتحدة  العربية  اضمارات  لمصرف  التابع  التأمين  شركات  سجل  في  ومسجله  عملياتلا  وتنظيم  التأمين 

 .3تحت رقم التسجيل    )سابقًا و هي ة التأمين اضماراتية  ("CBUAE")المركزي

بشأن    2015  لسنة  2حادي رقم )بتعديل بعض أحكام القانون االت  2020  لسنة  26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
و إلال أن بعض المواد المعدلة  2021يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيك في    2020سبتمبر    27الشركات التجارية في  

تشير إلل  اللوا ح التنفيكية األخرن التي سيتم إلصدارها. الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وستابق متالباتلا في موعد 
 .واحدة من تاريو دخول التعديالت حيز التنفيك أقصال سنة

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي لدولة اضمارات العربية المتحدة    2020  لسنة  24صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )
  2ك في  ودخلت التعديالت حيز التنفي  2020سبتمبر    27بشأن إلنشاء هي ة التأمين وتنظيم عملياتلا في    2007  لسنة  6رقم )
مصرف اضمارات العربية المتحدة  و أصبح قااع التأمين تحت إلشراف وسلاة    2021يناير    2. اعتباًرا من  2021يناير  

 .المركزي

المسجل هو ؤ.ب.   المتحدة وعنوان مكتبلا  العربية  اضمارات  في  أعماللا  الشركة  اضمارات 3077تمارم  أبوظبيو  و 
 دية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. العربية المتحدة. إلن أسلم الشركة العا

الموحدة الشركة وشركتلا التابعةو البندر لالستثمارو المملوكة من قبل العين    الموجزة المرحلية تشتمل المعلومات المالية  
 األهلية للتأمينو وهي شركة الشخؤ الواحد ك.م.م. )يشار إلليلا معاً بر "المجموعة" . 

 
 أسس اإلعداد  2

 التوافق بيان 

  " التقارير المالية المرحلية"   34الدولي رقم    يمعيار المحاسبلوفقا لالموحدة    الموجزة المرحليةالمالية    المعلوماتتم إلعداد  
 . ة الدوليةيمعايير المحاسبالمجلم من قبل  الصادرة

المالية   القوا مواضفصرراحات الحرررورية ضعداد    المعلوماتالموحدة كافة    الموجزة المرحليةالمالية    المعلوماتال تتحررمن 
للمجموعة كما   القوا مالسرررررنوية الكراملرة بموجب المعرايير الدوليرة للتقرارير المراليرة ويجرب قراءتلا جنباً إلل  جنب مع البيانات 

ال تشرير بالحررورة إلل  النتا     2021  سربتمبر  30. باضحرافة لكلاو فجن نتا   الفترة المنتلية في 2020ديسرمبر    31في  
 .2021ديسمبر  31المتوقعة للسنة المالية التي سوف تنتلي في 

 
لية بالقيمة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةو في ما عدا األصول الما  الموجزة المرحليةتم إلعداد هكل المعلومات المالية  

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و اضستثمارات العقارية.
 

الموحدة بدرهم اضمارات العربية المتحدة )"درهم"  وهو العملة الوظيفية   الموجزة المرحليةالمالية    المعلوماتتم عرض  
 تم تقريب جميع القيم إلل  أقرب ألف )ألف درهم  ما لم يككر خالف كلا. المجموعة. وعملة عرض 
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 استخدام التقديرات واألحكام 
 

األحكرام اللرامرة التي اتخركتلرا في تابيق إلتبعرت اضدارة  الموحردة و    الموجزة المرحليرةعنرد إلعرداد هركل المعلومرات المراليرة  
التي تم تابيقلا عل  البيانات    نفسررلا السررياسررات المحاسرربية للشررركة والمجموعة والمصررادر الر يسررية للتقدير وعدم اليقين

 .2021يناير  1باستثناء المعايير الجديدة المابقة اعتباًرا من  2020ديسمبر  31في المنتلية  للسنة  المالية الموحدة
 

عدم اليقين التي تم اضفصراح عنلا في البيانات المالية  و لتقديرات لومع كلا و قامت المجموعة بمراجعة المصرادر الر يسرية  
. تعتقد اضدارة أن جميع مصررادر التقديرات غير المةكدة Covid-19السررنوية الموحدة المدققة األخيرة عل  خلفية جا حة  

تظل مماثلة لتلا التي تم اضفصررراح عنلا في البيانات المالية السرررنوية الموحدة المدققة األخيرة. سرررتواصرررل اضدارة مراقبة 
 الوحع وأي تغييرات مالوبة ستنعكم في فترات التقارير المستقبلية.

 ( وتأثيره على المجموعة19 –إنتشار فيروس كورونا )كوفيد  

حيث تعمل المجموعة واالحررررارابات الناتجة و التي تةثر عل  األنشرررراة االجتماعية   Covid-19اسررررتجابة النتشررررار  
واالقتصررادية في تلا األسررواق و قامت إلدارة المجموعة بتقييم آثارل بشرركل اسررتباقي عل  عملياتلا واتخكت سررلسررلة من 

لا وحررع خاة اوارل لألعمال و لحررمان صررحة وسررالمة موظفيلا وعمال لا والمجتمع اضجراءات الوقا ية و بما في ك
باضحرافة إلل  حرمان اسرتمرارية خدماتلا في جميع أنحاء السروق. ال تزال العمليات التجارية للمجموعة حاليًا غير متأثرة 

لم يكن لره أي آثرار جوهريرة عل     19-إلل  حرد كبير. بنراًء عل  هركل العوامرل و تعتقرد إلدارة المجموعرة أن جرا حرة كوفيرد  
 .2021 سبتمبر 30أشلر المنتلية في  التسعةالمعلومات المالية المرحلية االموجزل الموحدة كما في ولفترة 

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3

 2021المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية والفعالة في 
لجنة تفسيرات المعايير الدولية   من  صرادرة  الحالية أو تعديالت ال توجد معايير وتعديالت جديدة قابلة للتابيق عل  المعايير

 .مجموعةلل الموجزة المرحليةالمالية والتي يتوقع أن يكون للا تأثير جوهري عل  البيانات المالية  للتقارير
 

 مجموعة المعايير التي لم يتم تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها مبكراً من قبل ال
 

لم تقم المجموعة بالتابيق المبكر للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إلصدارها ولكنلا لم تصبح 
 سارية 

 المفعول بعد.
 : 2022يناير  1المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ساري

عل  أنلا متداولة أو غير متداولة و مما   تلتزامالمعالجة تصنيف اض 1تعديالت عل  معيار المحاسبة الدولي  •
 . يوفر نل  أكثر عمومية بناًء عل  الترتيبات التعاقدية المعمول بلا في تاريو التقرير

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" فيما يتعلق بعا دات بيع   16تعديالت عل  معيار المحاسبة الدولي رقم   •
وقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا عل  العمل بالاريقة التي  العناصر المنتجة أثناء إلححار األصل إلل  الم

 حددتلا اضدارة

لتعديل المعيار المتعلق بالتكاليف التي يجب عل  الشركة تحمينلا  37تعديل المعيار المحاسبي الدولي   •
 .أعل  من العا د المتوقع العقد ت تكلفةالعقد عند تقييم ما إلكا كان تنفيككتكلفة 

ِّث مرجع قديم في   3تعديالت عل  المعيار الدولي ضعداد التقارير المالية  • "مجموعات األعمال" التي تُحد 
 دون تغيير متالباته بشكل كبير. 3المعيار الدولي ضعداد التقارير المالية 

 . 2020-2018تحسينات سنوية عل  المعايير الدولية للتقارير المالية   •
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 (تابعمجموعة )المعايير التي لم يتم تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها مبكراً من قبل ال
 

 2023يناير  1ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

رقم   • المالية  التقارير  الدولي ضعداد  قيام    17المعيار  يتالب  الكي  التأمين"  بقيمة    إللتزامات"عقود  التأمين 
الحالية ويوفر نل  قيام وعرض أكثر اتساقًا لجميع عقود التأمين. تم تصميم هكل المتالبات لتحقيق  اضستيفاء  

محل   17يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  هدف المحاسبة المتسقة القا مة عل  المبادل لعقود التأمين.
 ." عقود التأمين"  4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التي تم   ابيقوتحديات الت  اهتماماتلمعالجة    "عقود التأمين"   17تعديل عل  المعيار الدولي للتقارير المالية   •
 . 2017"عقود التأمين" في عام  17تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 تم تأجيل تاريو السريان إلل  أجل غير مسم . ال يزال التبني مسموًحا به.

"البيانات المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي    10تعديل عل  المعيار الدولي ضعداد التقارير المالية رقم   •
 " فيما يتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة 2011كة )والمشاريع المشترالشقيقة  "االستثمارات في الشركات    28

 أو المشروع المشترا.الشقيقة األصول من المستثمر إلل  الشركة 
 

 إدارة المخاطر المالية 
 

تتوافق أهداف وسياسات إلدارة المخاار المالية للمجموعة مع تلا المبينة في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة  
 . 2020ديسمبر  31المنتلية في 

 
و ليم لدن   2018يوليو  7بتاريو  411/2018كما هو مالوب بموجب تعميم هي ة األوراق المالية والسلع رقم  

 المجموعة أي استثمارات أو تعرحات مع مجموعة أبراح.
 

تم اضفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالعقارات االستثمارية واالستثمارات في األوراق المالية والممتلكات  
كما هو مالوب بموجب إلخاار هي ة األوراق المالية   الموجزة المرحلية الموحدةوالمعدات في هكل المعلومات المالية 

 . 2008أكتوبر  12والسلع المةرخ 
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 ممتلكات ومعدات  4
 

 مليون درهم . 301: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 301تشمل الممتلكات والمعدات قاعة أرض بقيمة مدرجة تبلغ 
 
 استثمارات عقارية 5
 

  2020ديسرمبر    31تم الوصرول إلل  القيمة العادلة لالسرتثمارات العقارية للمجموعة عل  أسرام التقييم للسرنة المنتلية في  
الكي قامت به شررركة دي جي جونز وشررركالو وهم مقيمون مسررتقلونو ليسررت للم صررلة بالمجموعة. إلن السررادة/ دي جي 

لديلم مةهالت مناسرربة وخبرات حديثة في تقييم العقارات في جونز وشررركال هم أعحرراء في المعلد الملكي للمسرراحينو و
 مواقع مماثلة. 

 
تعتقد اضدارة بأن صررافي تأثير أي تغييرات محتملة في اضفتراحررات األسرراسررية المسررتخدمة في هكا التقييم غير هامة ووفقاً 

. تعتبر اضدارة بأن 2020ديسررمبر   31بالمقارنة مع   2021  سرربتمبر  30لكلا ال يوجد أي تغيير في القيمة العادلة كما في 
 ل الفترة.القيمة العادلة لم تتغير بشكل هام خال

 
عتبر أعل  وأفحرل إلسرتخدام للعقار هو إلسرتخدامه الحالي. ال تسرتند المدخالت المسرتخدمة يعند تقدير القيمة العادلة للعقارات 

 . 3في التقييم عل  بيانات السوق القابلة للمالحظة وبالتالي اعتبرت أساليب التقييم عل  انلا تقييمات المستون 
 

 رية تقع داخل دولة اضمارات العربية المتحدة.إلن جميع االستثمارات العقا
 

إلن إليرادات إليجار العقارات المحققة من قبل المجموعة من اضسرررررتثمارات العقاريةو جزء منلا مةجر بموجب عقود إليجار 
 تشغيلية ومصروفات تشغيلية مباشرة ناتجة عن االستثمارات العقارية هي كما يلي:

 
 سبتمبر  30  

2021 
 سبتمبر  30 

2020 
 )غير مدقق   )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  

     
 2,663  1,505  إليرادات إليجار  

 (718)  (719)  مصروفات التشغيل المباشرة
     

     
  786  1,945 
     

 
 وديعة قانونية 6
 

والكي يغاي شررررركات ووكاالت  2007  لسررررنة  6)وفقاً لمتالبات القانون اضتحادي لدولة اضمارات العربية المتحدة رقم  
درهم  والتي ال   10,000,000:  2020درهم )  10,000,000التأمينو يجب عل  الشركة اضحتفاظ بوديعة قانونية بقيمة 

 يمكن إلستخداملا بدون إلكن مسبق من هي ة التأمين لدولة اضمارات العربية المتحدة.
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 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  7

 
 إلن إلستثمارات الشركة كما في نلاية فترة التقرير مفصلة أدنال:

 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق    )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  

     
 212,220  263,855  أسلم في أوراق مالية إلماراتية مدرجة  
 86,444  144,947  أسلم في سندات دين إلماراتية مدرجة 

 2,579  2,579  أسلم في أوراق مالية غير إلماراتية غير مدرجة  
     

     
 301,243  411,381   نهاية الفترة/ السنة العادلة فيالقيمة 

     

     
 

 إلن حركة اضستثمارات في األوراق المالية هي كما يلي:
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق    )غير مدقق(   
 ألف درهم   ألف درهم  
     

 284,777  301,243  القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
 31,183  62,099  مشتريات 
 استبعادات 

 التغير في القيمة العادلة أدرجت في الدخل الشامل اآلخر: 
 أدوات حقوق الملكية

 أدوات الدين                                                                                                           

 
- 

 (2,185) 
 

(13,343) 
 811  

49,376 
(1,337) 

     

     
 301,243  411,381  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة
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 إلن حركة اضستثمارات في األوراق المالية هي كما يلي:
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

  2021  2020 

 )مدقق    )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  

     

 26,001  445  القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة

 (25,112)  ( 385)  إلستبعادات 

 (444)  ( 60)   15التغير في القيمة العادلة أدرجت في الربح أو الخسارة )إليحاح  

     

     

 445  -  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة

     

 
 
 
 

  

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق    )غير مدقق(   
 درهم ألف   ألف درهم  

     أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 445  -  أسلم في أوراق مالية إلماراتية مدرجة  

     

     
 445  -  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة 
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 ذمم تأمين مدينة  9
 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

  2021  2020 

 )مدقق    )غير مدقق(   

 ألف درهم   درهمألف   

     

 68,342  98,972  مستحق من الوسااء/ الوكالء 

 61,761  75,072  مستحق من حاملي وثا ق التأمين 

 22,284  26,825  كات عالقة  أارافمستحق من 

 98,492  74,922  مستحق من شركات التأمين وإلعادة التأمين

     

     

  275,791  250,879 

  20,464)  (20,464)  اض تمانية المتوقعةالخسا ر 

     

     

  255,327  230,415 
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 التأمين  معيديعقود  أصولالتأمين و  عقود إلتزامات 10
  )مدقق     )غير مدقق(   

  2020ديسمبر  31    2021سبتمبر  30  

 

اإلحتياطيات  إجمالي 
 الفنية

حصة معيدي  
التأمين من  

  صافي  االحتياطيات الفنية 
إلجمالي اضحتياايات  

 الفنية 

حصة معيدي  
التأمين من  

 صافي  االحتياايات الفنية 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

     تأمين الممتلكات واإللتزامات  
 

  
 

 43,040 322,466 365,506  38,923 404,948 443,871 متكبدة غير مسددة ماالبات 

 67,392 202,179 269,571  49,743 200,347 250,090 ماالبات متكبدة لم يُبلغ عنلا 

 8,891 - 8,891  6,920 - 6,920 مصروفات تسوية الخسا ر غير الموزعة

 99,610 460,497 560,107  97,891 507,118 605,009 أقساا التأمين غير المكتسبة 

 4,934 - 4,934  8,212 - 8,212 مخصؤ المخاار غير المنتلية 
 

1,314,102 1,112,413 201,689  1,209,009 985,142 223,867 

        تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال  

 19  49 68  29 149 178 ماالبات متكبدة غير مسددة 

 68  778 846  75 693 768 متكبدة لم يُبلغ عنلا ماالبات 

 8 - 8  9 - 9 مصروفات تسوية الخسا ر غير الموزعة

 195  526 721  112 584 696 أقساا التأمين غير المكتسبة 

 263  - 263  1,033 - 1,033 مخصؤ المخاار غير المنتلية 

 2,684 1,426 1,258  1,906 1,353 553 

        الموحدة 

 43,059 322,515 365,574  38,952 405,097 444,049 ماالبات متكبدة غير مسددة 

 68,460 202,957 270,417  49,818 201,040 250,858 ماالبات متكبدة لم يُبلغ عنلا 

 8,899 - 8,899  6,929 - 6,929 مصروفات تسوية الخسا ر غير الموزعة

 99,805 461,023 560,828  98,003 507,702 605,705 أقساا التأمين غير المكتسبة 

 5,197 - 5,197  9,245 - 9,245 مخصؤ المخاار غير المنتلية 

 1,316,786 1,113,839 202,947  1,210,915 986,495 224,420 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ودائع ألجل       11
 

مليون درهم  و   166: 2020ديسمبر  31) 2021سبتمبر  30مليون درهم كما في  134الودا ع الثابتة لدن البنوا تبلغ 
 ٪  مع استحقاق لمدة سنة واحدة.2.53: 2020ديسمبر  31٪ سنويًا )1.71فا دة بمعدل تحمل متوسا 

 
 في حكمها النقدية وما      12

 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

  2021  2020 

 )مدقق    )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  
     

 144,725  167,041  نقدية لدن البنوا
 400  260  النقدية في الصندوق

     

     
 145,125  167,301  النقدية وما في حكملا

     

 
 ذات عالقةأطراف  13

  
الر يسريينو أعحراء مجلم اضدارة وموظفي اضدارة الر يسريين في المجموعة وتلا تتحرمن الجلات كات عالقة المسراهمين 

المنشرآت التي لديلم القدرة عل  التحكم أو التأثير عل  القرارات المالية والتشرغيلية بشرأنلا. تحتفظ المجموعة بأرصردة ملمة 
 مع تلا الجلات وقد نشأت تلا األرصدة من معامالت تجارية كما يلي:

 
 كات العالقة: األاراف فيما يلي تفاصيل أرصدة 

 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

  2021  2020 

 )مدقق    )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  
     مستحق من جلات كات عالقة

 22,116  26,453  أاراف كات عالقة نتيجة اضدارة المشتركة

 المديرين الر يسيين
 

372  168 

 أخرن من موظفي اضدارة الر يسيينكمم مدينة 
 

29,085  29,085 
     

     
  7,300  8,442 
     



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

17 
 

 
 (تابعذات عالقة ) أطراف 13
 

 ذات العالقةاألطراف المعامالت مع 
 

وتسررديد أقسرراا التأمين لشررركات أخرن والتي تعتبر كات عالقة كما نصررت تقوم المجموعة في سررياق أعماللا الابيعيةو بتجميع  
 عليه المعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 إلن المعامالت اللامة مع جلات كات عالقة هي كما يلي:

 
 سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في سع الت  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في   

  2021  2020  2021  2020 

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

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

         
مكتتبة إلل   التأمين الإلجمالي أقساا  

 4,951  5,354  396  1,676  شركات زميلة ألعحاء مجلم اضدارة 
         

         
إلل  شركات   صافي الماالبات المدفوعة

 1  77  -  1  زميلة ألعحاء مجلم اضدارة 
         

         

 6,677  7,300  3,091  3,297  تعويحات ومكافأة أعحاء مجلم اضدارة
         

         

 8,721  6,926  1,511  1,512  تعويحات ومكافأة المديرين الر يسيين 
         

 
  2015  لسرنة  2تخحرع مكافأة أعحراء مجلم اضدارة لموافقة المسراهمين وهي حرمن الحدود وفقاً لبنود القانون االتحادي رقم )

 الخاؤ بالشركات التجارية في دولة اضمارات العربية المتحدة. 
 

 إلن مكافآت المديرين الر يسيين هي وفقاً لعقود العمل المتفق عليلا والمعتمدة من قبل مجلم اضدارة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ذمم التأمين الدائنة  14
 
 ديسمبر 31  سبتمبر  30  

  2021  2020 

 )مدقق    )غير مدقق(   

 ألف درهم  درهم ألف   
     

 219,517  183,517  كمم دا نة داخل دولة اضمارات العربية المتحدة 
 78,723  173,228  كمم دا نة خارح دولة اضمارات العربية المتحدة 

     

     
  356,745  298,240 
     

     
     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 75,520   89,903  مستحق إلل  حاملي الوثا ق  
 73,855  25,916   مستحقة إلل  شركات التأمين وإلعادة التأمين

 26,351  20,698  مستحق إلل  الوسااء والوكالء 
 15,661  15,566  أرباح مستحقة الدفع

 8,442  7,300   13مكافآت مجلم اضدارة )إليحاح 
 19,688  24,134  كمم دا نة أخرن 

     

     
  183,517  219,517 
     

     
     خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 29,469  136,923   مستحقة إلل  شركات التأمين وإلعادة التأمين
 49,254  36,305  مستحق إلل  الوسااء والوكالء 

     

     
  173,228  78,723 
     

 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 بالصافي –ايرادات من إستثمارات  15
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعة  

  2021  2020 

 )غير مدقق    )غير مدقق(   

 ألف درهم  ألف درهم   
     

 11,326  8,767  إليرادات توزيعات األرباح 
 7,365  6,691  إليرادات فوا د 

 الخسارة في القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 (219)  (60)  الربح أو الخسارة  
 إلستبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  من  )خسارة / (مكسب
 (5,139)  15    8الربح والخسارة )إليحاح  

 (120)  (25)  أخرن 
     

     
  15,388  13,213 
     

 
 ربح الفترة 16
 

 تم تحديد ربح الفترة بعد تحميل ما يلي:
 
 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في  سعالت  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في    

  2021  2020  2021  2020 
 )غير مدقق    )غير مدقق(   )غير مدقق    )غير مدقق(   
 درهمألف   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   
         

 45,136  35,983  13,584  11,479  تكاليف الموظفين 
         

         
 13,003  12,725  4,621  4,216  االستلالا واضافاء 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 األرباح األساسية والمخفضة لكل سهم      17
 

 المرجح لعدد األسلم القا مة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السلم األساسية بقسمة ربح الفترة عل  المتوسا 
 

المرجح لعدد األسررلم العادية القا مة خالل الفترة و ة بقسررمة ربح الفترة عل  المتوسررا حرر يتم احتسرراب ربحية السررلم المخف
 معدلة بتأثيرات األدوات المخففة.

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لتسعةا  

  2021  2020 

 )غير مدقق   )غير مدقق(   

 ألف درهم   ألف درهم  
     

 60,095  65,696  ربح الفترة 

     
 15,000,000  15,000,000  المتوسا المرجح لعدد األسلم العادية القا مة خالل الفترة

     
 4.01  4.38  والمخففة )درهم ربحية السلم األساسية 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 معلومات قطاعية 18
 

قااعين أسراسريينو كما هو مبين أدنالو والتي تمثل وحدات األعمال االسرتراتيجية للشرركة. تدار وحدات األعمال اضسرتراتيجية   مجموعةلدن ال
بشرركل منفصررل حيث أنلا تتالب تكنولوجيا وإلسررتراتيجيات تسررويق مختلفة. يقوم صررانع القرار التشررغيلي الر يسرري بمراجعة تقارير اضدارة 

 حدات األعمال االستراتيجية وكلا بصورة ربع سنوية عل  األقل.الداخلية لكل وحدة من و
 

 فيما يلي ملخؤ يوحح قااعي األعمال األساسيين:
 

 أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام: الحريقو البحريو السيارات والابي والحوادث العامة والمتنوع. •
 

محلية قابلة للتداولو ومحافظ إلسرتثماريةو وسرندات تنميةو ودا ع بنكية ألجلو إلسرتثمارات إلسرتثمارات: تشرمل اضسرتثمارات في أسرلم   •
 عقارية وأوراق مالية أخرن.

 
 قطاع األعمال -المعلومات القطاعية الرئيسية 

 
 إلن المعلومات المتعلقة بجيرادات قااعات الشركة مدرجة أدنال:

 
 مدقق()غير سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في سعالت 

 المجموع اإلستثمارات التأمين 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
       

 1,065,842 1,075,162 21,354 21,540 1,044,488 1,053,622 إيرادات القطاع
       

 135,616 129,959 14,668 20,751 120,948 109,208 نتا   القااع 
    75,521)  (64,263)     المصروفات غير الموزعة 

       
 60,095 65,696     ربح الفترة 

 
 :فيما يلي تحليل ألصول وإللتزامات المجموعة حسب قااعات األعمال

 
 
 

 المجموع اإلستثمارات التأمين 

 ديسمبر  31 سبتمبر  30 ديسمبر  31 سبتمبر  30 ديسمبر  31 سبتمبر  30 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
  مدقق) )غير مدقق( )مدقق  )غير مدقق( )مدقق  )غير مدقق( 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
       

 2,615,289 2,833,302 551,984 629,543 2,063,305 2,203,759 أصول القطاع 
       

 145,125 167,301     غير موزعة أصول 
       

 2,760,414 3,000,603     مجموع األصول
       

 1,549,354 1,712,789 15,030 13,153 1,534,324 1,699,636 إلتزامات القطاع
       

 40,570 41,089     إللتزامات غير موزعة
       

 1,589,924 1,753,878     مجموع اإللتزامات 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  19
 

المالية من الودا ع النظامية واالستثمارات   صولالمالية. تتكون األ لتزاماتالمالية واض صولتتكون األدوات المالية من األ
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسا ر 

من كمم   المالية لتزاماتاألخرن. تتكون اض صولوكمم التأمين المدينة والودا ع واألرصدة لدن البنوا والنقد وبعض األ
 األخرن. لتزاماتاضيجار وبعض اض إللتزاماتالتأمين الدا نة و

 
 المالية بشكل جوهري عن قيمتلا الدفترية.  لتزاماتواض صولال تختلف القيم العادلة لأل

 
ا في يوحرح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسرجلة بالقيمة العادلة حسرب مسرتون التسرلسرل اللرمي للقيمة العادلة كم

 :2020ديسمبر  31و  2021سبتمبر  30
 

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

)غير مدقق(  2021 سبتمبر  30      
     
     

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  408,802 - 2,579 411,381

     
)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  
 
 

 األسعار المدرجة في تاريو التقرير.بالرجوع إلل   1تم تحديد القيم العادلة لألوراق المالية من المستون 
 

بالقيمة العادلة تقارب قيمتلا الدفترية كما هو  المالية التي لم يتم قياسررلا لتزاماتواض  صررولتعتبر اضدارة أن القيم العادلة لأل
 مككور في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.

 
التحويالت إلل  أو خارح  من قياسررات القيمة العادلة و 2والمسررتون   1 بين المسررتونتحويالت  خالل الفترة و لم تكن هناا 

 .3قياسات القيمة العادلة من المستون 
 
 
 
 
 
 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ( تابعالقيمة العادلة لألدوات المالية ) 19
 

المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نلاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية   صررروليتم قيام بعض األ
 تحديد القيم العادلة للكل 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 

ديسمبر  31 
 )مدقق   2020

سبتمبر   30
)غير   2021
 مدقق( 

 

  درهم  درهم 

       

أسعار العااء   - ال ينابق 
المعلنة في  
 .سوق نشا

1المستون  استثمارات   263,885 212,220 
حقوق الملكية  

الدخل   - المدرجة 
 الشامل اآلخر 

       

أسعار العااء   - ال ينابق 
المعلنة في  
 .سوق نشا

2المستون    -أدوات الدين    144,947 86,444 
القيمة العادلة من  

خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

       

كلما ارتفعت  
قيمة صافي  

أصول الشركات  
المستثمر فيلا و  
ارتفعت القيمة  

 .العادلة

صافي قيمة  
 .األصول

اريقة تقييم 
صافي  

األصول  
المعدلة بعد  

التعديل لبعض  
العناصر في  
المعلومات  

المالية  
للشركات  
 .األساسية 

3المستون  استثمارات   2,597 2,579 
حقوق الملكية  

  - المدرجة الغير 
الدخل الشامل  

 اآلخر 

       

أسعار العااء   - ال ينابق 
المعلنة في  
 سوق نشا 

1المستون  استثمارات   - 445 
حقوق الملكية  

القيمة   - المدرجة 
العادلة من خالل  
 الربح والخسارة 



 ين ش.م.ع. شركة العين األهلية للتأم 
 )غير مدققة( الموحدة المعلومات المالية الموجزة المرحلية 

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 )تابع(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 التزامات طارئة  20
 

أصدرت البنوا التي تتعامل معلا المجموعة حمن سياق أعماللا الابيعية خاابات حمان لصالح أاراف أخرن بلغت  
  .  مليون درهم 19.36: 2020ديسمبر  31) مليون درهم  18.75قيمتلا 

 
:  2020ديسمبر    31)مليون درهم    52.8  لتزامات الاار ةاض تبلغ   .تخحع المجموعة للمقاحاة حمن سياق أعماللا الابيعية

عل  الرغم من أن النتيجة النلا ية للكل الماالبات ال يمكن تحديديلا في الوقت الحاحرو قامت اضدارةو     مليون درهم  34.3
لتغاية كاٍف    للمخصؤبجعتبار أن المبلغ الحال   بناًء عل  نصيحة مقيمي الخسا ر المستقلين والمستشار القانوني الداخلي  

 .تدفق خارجي محتمل للموارد االقتصادية إلل   ةدنتس ت ال ةالمتوقعلغ االمب
 

 الموحدة الموجزة المرحليةإعتماد المعلومات المالية  21
 

 .2021 وفمبرن 8الموحدة من قبل مجلم اضدارة بتاريو  الموجزة المرحليةتم إلعتماد وإلجازة إلصدار المعلومات المالية 
 
 


