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 المرحلية الموجزة  الموحدة تشكل جز اً ال يتجزأ من البيانات المالية   21 – 1إن اإليضاحات من 

 في   المنتهية أشهر  الثالثة فترة  

 مارس  31 

  2021 2020 

 (مدقق غير) ( مدقق غير) إيضاح  

 إماراتي  درهم  ألف إماراتي  درهم ألف  

    

 376,618 372,909  إجمالي أقياط مكتتبة 

 ( 288,194) ( 309,902)  حصة معيدي التأمين من إجمالي أقياط مكتتبة 
    

 88,424 63,007  قساط المكتتبةاألصافي  

 (21,548) ( 17,872)  أقياط غير مكتيبة صافي التغير في 

 66,876 45,135   التأمين المكتسبة صافي أقساط 

    

 28,044 39,528  مكتيبة العموالت ال

 (17,753) ( 28,324)  متكبدة العموالت ال

 77,167 56,339  جمالي إيرادات التأمينإ

     

 ( 259,220) ( 179,538)  إجمالي المطالبات المتكبدة 

 209,629 151,696  من المطالبات المتكبدة  ي التأمينحصة معيد

 (49,591) ( 27,842)  المفوعة  صافي المطالبات

 57,787 ( 28,068)  التغير في التزامات  قود التأمين  

 (56,865) 28,769  التغير في أصول  قود معيدي التأمين 

(48,669) 27,141  صافي المطالبات المتكبدة   

    

 336 858  اإلكتتاب األخرإ إيرادات 

(3,895) ( 2,147)  مصاريف اإلكتتاب األخرإ    

 24,939 27,909  صافي إيرادات التأمين 

    

 5,893 4,778 15   ات إيرادات االيتثمار

 879 338 6 بالصافي  -إيرادات االيتثمارات العقارية 

 3,427 1,859  اخرإ  إيرادات 

 35,138 34,884  مجمل الدخل 

 (25,779) ( 21,300)  مصاريف  مومية و إدارية 

 9,359 13,584  ربح الفترة صافي  

    

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   

    

 0,62 0,91  األيايي والمخفض العا د  لى اليهم  
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 الموجزة المرحلية الموحدة المالية البيانات من يتجزأ ال جز اً  تشكل  21 – 1 من اإليضاحات إن

    

 

 أشهر المنتهية    فترة الثالثة 

 مارس  31في 

 2020 2021 إيضاح 

 )غير مدقق(  مدقق( )غير   

 

 ألف درهم  

 إماراتي  

 ألف درهم

 إماراتي 

    

 9,359 13,584  صافي ربح الفترة 

    

    اآلخر :  الشامل   الدخل

    البنود التي لن يتم إ ادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخيارة: 

ألدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة   التغيير في القيمة العادلة

 خالل الدخل الشامل اآلخر  
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18,378 (63,564) 

    

 (63,564) 18,378  )الخسارة( الشامل للفترة   الدخل/  مجموع

    

 (54,205) 31,962  الشامل للفترة  )الخسارة(  /مجموع الدخل 
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 رأس المال 
االحتياطي  

 القانوني 
 االحتياطي العام  الفني االحتياطي 

إحتياطي إ ادة  

 ثمارات يت إلتقييم ا

 

 جز  إحتياطي 

 التأمين معيدي

 االجمالي  مرحلة  أرباح

  درهم  ألف 

 إماراتي 

  درهم  ألف

 إماراتي 

  درهم  ألف

 إماراتي 

  درهم  ألف

 إماراتي 

  درهم  ألف

 إماراتي 

ألف درهم  

 إماراتي  

  درهم  ألف

 إماراتي 

  درهم  ألف

 إماراتي 

         

 1,203,258 243,704 - 126,471 600,000 8,083 75,000 150,000 )مدقق(  2020يناير  1الرصيد في 
 9,359 9,359 - - - - - - الربح الصافي خالل الفترة 
 (63,564) - - (63,564) - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة  

 (52,500) (52,500) - - - - - - المدفو ة توزيعات األرباح 

 1,096,553 200,563 - 62,907 600,000 8,083 75,000 150,000 )غير مدقق(  2020مارس  31الرصيد في 

 

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

 13,584 13,584 - - - - - - الربح الصافي خالل الفترة 

 18,378  - - 18,378 - - - - للفترة  إ اآلخر ة الشامل خيارة ال

 - ( 1,565) 1,565 - - - - - احتياطي  جز معيدي التأمين توزيعات 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . الموجزة المرحلية  الموحدة المالية  البيانات من يتجزأ ال  جز اً  تشكل   21 – 1 من اإليضاحات  إن
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. المرحلية الموجزة   الموحدة المالية  بياناتتشكل جز اً ال يتجزأ من ال  21 – 1إن اإليضاحات من 

   

فترة الثالثة أشهر  

  31 المنتهية في

 2021مارس 

 

فترة الثالثة أشهر  

 31المنتهية في 

 2020مارس 

 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  إيضاح  

      يةطة التشغيلنشاأل 

 9,359 13,584  صافي ربح الفترة 
    :تعديالت 

 4,251 4,196  اإلهالك  لى ممتلكات ومعدات 
    مخص  ديون مشكوك في تحصيلها 

 99 98  غير ملموية  أصول  إطفا 
 6,136 60  التغير في القيمة العادلة اليتثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخيارة  

 ( 13,269) (4,844)  ايراد الفوا د والتوزيعات  
 3,350 418  نهاية الخدمة  أةمخص  مكاف

    
    التغير في رأس المال العامل

 ( 4,390) (76,033)   قود معيدي التأمين أصول
 25,016 93,204  التزامات  قود التأمين

 ( 103,701) (66,131)  مدينة  تأمين ذمم
 ( 16,185) (10,686)  ذمم مدينة أخرإ ومصاريف مدفو ة مقدماً 

 128,149 5,793  ذمم تأمين دا نة وأخرإ  
 7,303 5,438  إيدا ات معيدي تأمين محتجزة  

 316 (2,652)  ميتحقات وإيرادات ملجلة  

    
 46,434 (37,555)  في( / الناتج من أنشطة التشغيل   ة)الميتخدم يةالنقد

 - (538)  نهاية الخدمة المدفوع أةمخص  مكاف

 46,434 (38,093)  ةالتشغيلنشطة األ الناتجة عن  ( /ي)المستخدمة ف صافي النقدية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية  

 (71) (88)  شرا  ممتلكات ومعدات  
 (6) -  أصول غير ملموية شرا   

( 5,077) - 7 شرا  ايتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   
 5,056 - 8 متحصل بيع  ايتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخيارة  

 49,222 -  ألجل التي تيتحق ألكثر من ثالثة أشهر افي الودا ع  النق 
 13,269 4,844 15 يتلمةايراد الفوا د والتوزيعات الم

 62,393 4,756  األنشطة اإلستثمارية   ( / الناتجة عنفي المستخدمة)النقدية 

    
    األنشطة التمويلية 

 ( 52,500) -  التوزيعات المدفو ة  

 ( 52,500) -  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

    
 56,327 (33,337)  النقدية وما في حكمها في  / )النقص( صافي  الزيادة

    
 107,494 145,125  النقدية وما في حكمها في بداية الفترة  

 163,821 111,788  النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
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 معلومات عامة   .1

  بموجب   محدودة  ليةوميل  ذات   كشركة  أبوظبي  في   تأييت   امة  مياهمة   شركة  هي"(  الشركة)"  .  ع .م.ش   للتأمين  ألهليةا  العين  شركة

 .  2015 لينة 2 رقم   االتحادي القانون بموجب   امة  مياهمة  كشركة  ميجلة الشركة  إن. 1975 لينة  18 رقم القانون

  الشركات   بشأن  2015  لينة  2  رقم   االتحادي   القانون  أحكام  بعض   تعديل  بشأن  2020  لينة  26  رقم  اتحادي  بقانون  المريوم  صدر

  بما   وضعها   وتعديل  تطبيق  الشركة    لى  يتوجب .  2021  يناير  2  من   ا تباًرا  التنفيذ  حيز   ويدخل   ،2020  يبتمبر  27  في   التجارية

 . نفاذه تاريخ من واحدة   ينة  أقصاه مو د في  المريوم هذا  أحكام مع يتوافق

ً   المتحدة  العربية  اإلمارات   دولة   أحكام ب    مالً   التأمين  ف ات   جميع  يتمثل باالكتتاب  لى   للشركة   األيايي   النشاط   إن   االتحادي   لقانونل  وفقا

 .التأمين و مليات التأمين هي ة  تأييس بشأن 2007 لينة (  6)  رقم

  العربية   اإلمارات   ،  أبوظبي   ،3077.  ب.     هو   الميجل   مكتبها  و نوان   المتحدة   العربية  اإلمارات  دولة  في   أ مالها  الشركة   تمارس

 . المالية  لألوراق أبوظبي  يوق  في  مدرجة  العادية  الشركة  أيهم إن . المتحدة

ً  221 الشركة موظفي   دد بلغ  (. 2020 دييمبر 31: 226) 2021 مارس 31 في  كما موظفا

 للتأمين  األهلية   العينشركة    قبل   من  المملوكة   لاليتثمار،  البندر  التابعة،  وشركتها  الشركة الموجزة الموحدة   لى    المالية   البيانات  تشتمل

ً  امإاليه يشار)  ،ش.م.ع  "( المجمو ة" ـايمب  معا

 اإلعداد أسس  .2

 بيان االمتثال

 " المرحلية المالية  التقارير" ( 34) رقم  الدولي  المحايبة لمعيار وفقا  الموجزة  المرحلية  المالية البيانات إ داد تم

  الينوية   الموحدة  المالية   البيانات   في  المطلوبة   واالفصاحات   المعلومات   كافة    لى  الموجزة   المرحلية   الموحدة   المالية   البيانات  تحتوي   ال

  الثالثة  نتا جفإن    لذلك،   باإلضافة   2020.دييمبر  31  في   كما  للشركة   الينوية   الموحدة   المالية   البيانات  مع لى جنب  جنباً إ  قرا تها  ويجب 

دييمبر    31النتا ج التي يمكن توقعها للينة المالية المنتهية في  لييت بالضرورة ملشرا  لى    2021  مارس  31  في   المنتهية  أشهر

2021. 

األرباح    تم إ داد البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بايتثنا  االيتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 الدخل الشامل اآلخر وااليتثمارات العقارية.  أو الخيا ر وااليتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 

  تم  رض البيانات المالية المرحلية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"درهم"( وهو العملة الوظيفية و ملة العرض للشركة 

 . ة وللمجمو 

 

 استخدام التقديرات واألحكام 

يتطلب إ داد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تلثر  لى تطبيق الييايات  

 قد تختلف النتا ج الفعلية  ن تلك التقديرات. والمحايبية والمبالغ المدرجة لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات.  

 

يانات المالية المرحلية الموجزة، كانت األحكام الهامة الموضو ة من قبل اإلدارة  ند تطبيق الييايات المحايبية   ند إ داد هذه الب 

كما في وللينة    الموحدة  والمصادر الر ييية للتقديرات والشكوك هي نفيها التي تم تطبيقها  ند إ داد البيانات الماليةوالمجمو ة  للشركة  

 .2021يناير  1بايتثنا  المعايير الجديدة المطبقة ا تباًرا من ، 2020دييمبر  31المنتهية في 

 

الينوية المدققة    الموحدة  في البيانات المالية   ليها  اإلفصاحلتقديرات التي تم  لبمراجعة المصادر الر ييية    مجمو ة ومع ذلك ، قامت ال

. تعتقد اإلدارة أن جميع مصادر التقديرات غير الملكدة تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح  نها  Covid-19األخيرة  لى خلفية جا حة  

المدققة األخيرة. يتواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة يتنعكس في   الموحدة  المالية في البيانات   الينوية 

فترات التقارير الميتقبلية.
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 أسس اإلعداد  .2

 19-كوفيد فيروس تأثير 

وما نتج  ن ذلك من اضطرابات لألنشطة االجتما ية واالقتصادية في تلك    مجمو ةحيث تعمل ال  ،19-فيروس كوفيد   ايتجابة النتشار

وضع    شملت   ،بتقييم تأثيراته  لى  ملياتها بشكل ايتباقي واتخذت يليلة من اإلجرا ات الوقا ية    مجمو ةاأليواق ، قامت إدارة ال

في اليوق.    خدماتهاقدرتها  لى تقديم    ايتمرار  وضمان  ككل،  موظفيها و مال ها والمجتمعصحة ويالمة    لضمان  ،خطة أ مال طار ة

جا حة    أن المجمو ة إدارةتعتقد  العوامل، هذه إلى ايتناداً . كبير بشكل متأثرة غيرفي الوقت  وأ مالها مجمو ة ال أنشطةتزال  وال هذا

المرحلية الموجزة مبلغ  نها كما في ولفترة  الموحدة    المالية  البيانات   لى  جوهري  تأثير  أي  لها  يكن  لم  19-فيروس فيروس كوفيد  

 .2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

  2021لسارية في و المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة

 

توقع  ال توجد معايير وتعديالت جديدة قابلة للتطبيق  لى المعايير الحالية أو تفييرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة والتي ي 

 . مجمو ةالبيانات المالية المرحلية الموجزة للأن يكون لها تأثير مادي  لى 

 

 المعايير والتفسيرات قيد اإلصدار ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد

في وقت مبكر معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح يارية المفعول    مجمو ة لم تطبق ال

 بعد.

 2022يناير  1ات الينوية التي تبدأ في أو بعد ييري المفعول للفتر

، والذي يعالج تصنيف اإللتزامات  لى أنها التزامات متداولة أو غير متداولة، ما يوفر  1• تعديالت  لى المعيار المحايبي الدولي رقم  

 نهجاً أكثر  مومية  لى أياس الترتيبات التعاقدية المعمول بها في تاريخ إ داد التقرير. 

، "الممتلكات، واآلالت، والمعدات" وذلك فيما يتعلق بالعا دات من بيع اليلع المنتجة  16يالت  لى المعيار المحايبي الدولي رقم • تعد

ريثما يتم إحضار األصل إلى الموقع، وايتيفا  الشروط الالزمة لألصل، حتى يصبح جاهز لاليتخدام  لى النحو المخطط له من قبل  

 اإلدارة. 

، والتي تعدل ما يتعلق بالتكاليف التي ينبغي  لى الشركة إدراجها  لى أنها تكاليف  37تعديالت  لى المعيار المحايبي الدولي رقم  •  

 وفا  بالعقود، وذلك  ند تقييم العقد للنظر فيما إذا  قداً ملزماً. 

"، حيث تم تحديث المراجع القديمة في هذا المعيار، دون  ، "دمج األ مال3• تعديالت  لى المعيار الدولي إل داد التقارير المالية رقم  

 إحداث تغيير كبير بمتطلباته بشكل كبير.

 . 2020 – 2018• التحيينات الينوية  لى المعايير الدولية إل داد التقارير المالية 

 2023يناير  1ييري المفعول للفترات الينوية التي تبدأ في أو بعد 

 نهج  التأمين بقيمة الوفا  الحالية ويوفر   التزامات " قود التأمين" الذي يتطلب قياس    17تقارير المالية رقم  • المعيار الدولي إل داد ال

قا مة  لى المبادئ لعقود التأمين.  ال  ومتيقة  ال قياس و رض موحد لجميع  قود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحايبة

 .2021يناير  1 قود التأمين ا تباًرا من  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17للتقارير المالية رقم يحل المعيار الدولي 

 

 

 



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 

 المرحلية الموجزة  الموحده  البيانات المالية

 

 )تابع(  المرحلية الموجزةالموحده ات حول البيانات المالية حإيضا

 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

10 

 

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3

 
 )تابع(  مبكراً من قبل الشركة ايتم تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادهايير التي لم المع

لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي    17• تعديل  لى المعيار الدولي للتقارير المالية  

 . 2017" قود التأمين" في  ام  17للتقارير المالية رقم 

 ميموًحا به.  التطبيقال يزال وتم تأجيل تاريخ اليريان إلى أجل غير ميمى. 
 

"البيانات المالية الموحدة" والمعيار المحايبي الدولي رقم    10تعديالت  لى المعيار الدولي إل داد التقارير المالية رقم  •  
28  ( المشتركة  والمشاريع  الشركات  في  قبل  2011"االيثتمار  من  مياهمة ألصول  أو  البيع  بمعامالت  الصلة  ذات   ")
 . ميتثمر إلى شركته أو مشرو ه المشتركال
 
 رة المخاطر المالية إدا

تتوافق أهداف وييايات إدارة المخاطر المالية للمجمو ة مع تلك المبينة في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللينة  
 . 2020دييمبر  31المنتهية في 

، ليس    2018يوليو    7بتاريخ    411/2018"( تعميم رقم  SCAكما هو مطلوب من قبل هي ة األوراق المالية واليلع )" 
 لدإ المجمو ة أي ايتثمارات أو تعرضات مع مجمو ة أبراج.

تم اإلفصاح  ن الييايات المحايبية المتعلقة بااليتثمارات العقارية وااليتثمار في األوراق المالية والممتلكات والمعدات  
أكتوبر    12وراق المالية واليلع الملرخ  الموحدة كما هو مطلوب بموجب إخطار هي ة األ  وجزةفي هذه البيانات المالية الم

2008 . 

 

   قانونية ودائع .4

يجب  لى المجو ة االحتفاظ الذي يغطي شركات ووكاالت التأمين،    2007م  م( لع6لمتطلبات القانون اإلتحادي رقم )  وفقا

درهم إماراتي( والتي اليمكن ايتخدامها    10,000,000:  2020)  كوديعة بنكية  درهم إماراتي  10,000,000  بمبلغ قيمته

 .لدولة اإلمارات العربية المتحدةدون موافقة هي ة التأمين 

 

 ممتلكات ومعدات  .5

 مليون درهم(.  301: 2020دييمبر  31مليون درهم ) 301تشمل الممتلكات والمعدات أرًضا بقيمة دفترية قدرها 

 

 استثمارات عقارية .6

المنتهية في  القيام به في ما يخ  الينةتم تحديد القيمة العادلة لاليتثمارات العقارية للمجمو ة  لى أياس التقييم الذي تم 

ونز وشركاه ج. دي جي   القة بالمجو ة   وليس لهم    من قبل مقيمين ميتقلين من دي جي جونز وشركاه  2020دييمبر    31

لال  في  أ ضا  الملكي  واالمعهد  في  لميوحاتيتبيانات  العقارات  تقييم  في  الحديثة  والخبرة  المنايبة  الملهالت  ولديهم   ،

 المواقع ذات الصلة. 

تعتقد اإلدارة أن التأثير الصافي ألي تغييرات محتملة في االفتراضات الر ييية التي يقوم  ليها هذا التقييم الميتخدم ليس 

دييمبر   31  ـمقارنةً ب  2021مارس    31يتثمارات العقارية كما في  يير في القيمة العادلة لالغجوهرياً، وبالتالي اليوجد ت

   تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لم تتغير بشكل ملحوظ خالل الفترة.و. 2020

تند المدخالت التي تم  يالحالي. لم ت  تخدامهإيأ لى وأفضل إيتخدام للعقار ك  يتم ا تبارير القيمة العادلة للعقارات  تقد   ند

 . 3حظة وبالتالي ا تبرت أياليب التقييم من الميتوإ لمالاليوق القابلة لدامها في التقييم  لى بيانات خايت

.تقع جميع االيتثمارات العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 )تابع(  المرحلية الموجزةالموحده ات حول البيانات المالية حإيضا

 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

11 

 

 

 )تابع(  استثمارات عقارية .6

العقارات من ايتثماراتها العقارية ، والتي تم تأجير جز  منها بموجب  قود إيجار   ايجارإيرادات    تحصل المجمو ة  لى

 تشغيلية ، ومصاريف التشغيل المباشرة الناش ة  ن اإليتثمارات العقارية  لى النحو التالي: 

 

 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 2020مارس   31 2021مارس   31 

 ألف درهم إماراتي  الف درهم إماراتي  

   

 1,045 547 دخل اإليجار  

 (166) ( 209) مصروفات التشغيل المباشرة  

 879 338 ستثمارات العقاريةاال  من  دخل ال صافي  

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أصول مالية .7

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 مارس  31 

 2021 

ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم إماراتي  الف درهم إماراتي  

   

 212,220 231,189 مدرجة   إماراتية  حقوق ملكيةأيهم في 

 86,444 85,853 أيهم في يندات دين إماراتية مدرجة 

 2,579 2,759   غيرإماراتية غير مدرجة  حقوق ملكيةأيهم في 

 319,621 301,243 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي كما يلي: صول الماليةإن الحركة في اال

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 مارس  31 

 2021 

ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم إماراتي  الف درهم إماراتي  

   

 284,777 301,243 القيمة العادلة في بداية الفترة / الينة   

 31,183 - إضافات  

 (2,185) - ايتبعادات

   القيمة العادلة أدرجت في الدخل الشامل اآلخر: التغير في 

 (13,343) 18,969 أدوات حقوق الملكية    

 811 ( 591) أدوات الدين     

 301,243 319,621 القيمة العادلة في نهاية الفترة / السنة
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12 

 

 

 ربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل ال أصول مالية مدرجة .8

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 مارس  31 

 2021 

 دييمبر 31

 2020 

 ألف درهم إماراتي  الف درهم إماراتي  

   

 445 385 أيهم في حقوق ملكية إماراتية مدرجة  

 385 445 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة هي كما يلي:  صول الماليةإن الحركة في اال

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 مارس  31 

 2021 

ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم إماراتي  الف درهم إماراتي  

   

 26,001 445 القيمة العادلة في بداية الفترة / الينة   

 - - إضافات  

 (25,112) - ايتبعادات

 (444) ( 60) (: 14العادلة )إيضاح التغير في القيمة 

 445 385 القيمة العادلة في نهاية الفترة / السنة

 

 ذمم التأمين المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى   .9

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 مارس  31 

 2021 

ديسمبر   31

2020 

 ألف درهم إماراتي  الف درهم إماراتي  

   

 68,342 131,014 الوكال     و  ميتحقة من الويطا مبالغ 

 61,761 85,451 مبالغ ميتحقة من حملة الوثا ق  

 22,284 25,336 مبالغ ميتحقة من األطراف ذات العالقة  

 98,492 75,209 مبالغ ميتحقة من شركات التأمين وشركات إ ادة التأمين

 317,010 250,879 

 (20,464) ( 20,464) ناقصاً: مخص  االنخفاض في القيمة     

   

 230,415 296,546 ذمم التأمين المدينة

   

 



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
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 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

13 

 

 ود التأمين وعقود إعادة التأمين أصول عق التزامات و .10

  ( هدققم) 2020دييمبر  31    )غير مدققه(  2021مارس   31   

  

اإلحتياطيات  إجمالي 
 الفنية

حصة معيدي التأمين من  
 االحتياطيات الفنية 

  صافي 
إجمالي اإلحتياطيات  

 الفنية 
حصة معيدي التأمين  
 من االحتياطيات الفنية 

 صافي 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   

          الممتلكات واإللتزامات تأمين 
 43,040 322,466 365,506   37,398   356,099  393,497  مطالبات متكبدة غير ميددة 

 67,392 202,179 269,571   64,253   197,262  261,515  المطالبات المتكبدة لم يبلغ  نها 

 8,891 -  8,891   8,296   -  8,296   مصاريف تيوية الخيا ر الغير موز ة 

 99,610 460,497 560,107   117,385  507,098 624,483  مكتيبة  أقياط التأمين الغير

 4,934 -  4,934  12,482 -  12,482  مخص  المخاطر غير المنتهية 

   1,300,273  1,060,459   239,814  1,209,009 985,142 223,867 

         تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال  

 19 49 68  19 49 68  مطالبات متكبدة غير ميددة 

 68 778 846  85 831 916  المطالبات المتكبدة لم يبلغ  نها 

 8 - 8  9 -  9  مصاريف تيوية الخيا ر الغير موز ة 

 195 526 721  292 1,189 1,481  أقياط التأمين الغير مكتيبة 

 263 - 263  1,372 -  1,372  مخص  المخاطر غير المنتهية 

  3,846 2,069 1,777  1,906 1,353 553 

         الموحدة 

 43,059 322,515 365,574  37,417 356,148 393,565  مطالبات متكبدة غير ميددة 

 67,460 202,957 270,417  64,338 198,093 262,431  المطالبات المتكبدة لم يبلغ  نها 

 8,899 - 8,899  8,305 -  8,305  مصاريف تيوية الخيا ر الغير موز ة 

 99,805 461,023 560,828  117,677 508,287 625,964  أقياط التأمين الغير مكتيبة 

 5,197  5,197  13,854 -  13,854  مخص  المخاطر غير المنتهية 

  1,304,119 1,062,528 241,591  1,210,915 986,495 224,420 



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
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14 

 

 

 ودائع ألجل .11

 

مليون درهم  166:  2020دييمبر   31)  2021مارس    31مليون درهم كما في  166تحمل الودا ع الثابتة لدإ البنك بمبلغ  

  ينوياً( مع مدة ايتحقاق تبلغ ينة واحدة. %2,53: 2020دييمبر   31ينوياً ) %2,66إماراتي( متويط فا دة بمعدل 

 

 النقدية و ما في حكمها .12

 قة( )مدق )غير مدققة(  

 2020دييمبر  31 2021مارس   31 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

          

 114,725 111,533  لدإ البنوكنقدية 

 400 255  في الصندوق  نقدية 

            

 145,125 111,788 حكمها  في  وما النقدية

  

 األطراف ذات العالقة  .13

لديهم   ذينوالوحدات األخرإ وال  مجمو ةفي الوأ ضا  مجلس اإلدارة  المياهمين الر يييين    ذات  القة  األطرافتتضمن   

. تحتفظ الشركة بأرصدة مهمة مع تلك الجهات وقد للشركةالقدرة  لى التحكم أو التأثير  لى القرارات المالية والتشغيلية  

 نشأت تلك األرصدة من معامالت تجارية كما يلي:

 :ف ذات العالقة كمايليتفاصيل أرصدة األطرا

 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 2020 دييمبر 31 2021مارس  31 

 درهم إماراتي ألف  درهم إماراتي ألف  

   أطراف ذات عالقة  منمستحق 

  22,116 25,107  أطراف ذات  القة بيبب اإلدارة المشتركة

 168                       229 اإلدارة العليا 

 29,085 29,085 أخرإ من موظفي اإلدارة الر يييينذمم مدينة 

   

 

 ت مع األطراف ذات العالقةالالمعام

  أطراف و التي تعتبروتيوية مطالبات األ مال األخرإ    أقياط التأمين  بتحصيلإن الشركة في يياق  ملها الطبيعي تقوم  

 ذات  القة كما نصت  ليه المعايير الدولية إل داد التقارير المالية. 
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15 

 

 

 األطراف ذات العالقة )تابع(  .13
 إن المعامالت الهامه مع جهات ذات عالقة هي كما يلي:  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 

الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 2018مارس 

الثالثة أشهر  
  31المنتهية في 

 2017مارس 

 درهم إماراتي ألف  درهم إماراتي ألف  

   

 2,732 3,350 التابعة أل ضا  مجلس اإلدارةلشركات   أقياط تأمين مكتتبةإجمالي 

   
تابعة أل ضا  مجلس إلى شركات   المطالبات المدفو ةصافي 
 1 73 اإلدارة

   

 1,040 1,509 أ ضا  مجلس اإلدارة  تعويضات ومكافأت اإلدارة 

   

 5,699 3,904  المديرين الر يييينتعويضات ومكافأت 

ــا  مجلس اإلدارة كتوزيع من ربح الفترة وفقاً لبنود القانون االتحادي رقم ) ــديد مكافأة أ ضـ ــ  وتيـ ( 2يتم  مل مخصـ
 الخا  بالشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 إن مكافآت المديرين الر يييين هي وفقاً لعقود العمل المتفق  ليها والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  
 

 أخرى وذمم تأمين دائنة  .14

 قة(ق)مد )غير مدققة(  

 2020دييمبر  31 2021مارس  31 

 درهم إماراتي ألف  درهم إماراتي ألف  
 

  

 219,517  180,654  المتحدةذمم دا نة داخل دولة اإلمارات العربية 

 78,723 123,379  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ذمم دا نة 

 304,033  298,240 

   

                       داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 75,520 37,550 ميتحق إلى حاملي الوثا ق

 35,130 30,045 ميتحقة إلى شركات التأمين وإ ادة التأمين 
 26,351 19,805 ميتحق إلى الويطا  والوكال 

 15,661 15,566 أرباح ميتحقة الدفع 

 8,442 1,509 ( 13مكافآت مجلس اإلدارة )ايضاح 

 58,413 76,179 ذمم دا نة أخرإ 

 180,654 219,517 
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16 

 

 
 )تابع( أخرى وذمم تأمين دائنة  .14

 قة(ق)مد )غير مدققة(  

 2020دييمبر  31 2021مارس  31 

 درهم إماراتي ألف  درهم إماراتي ألف  
 

  

                       دولة اإلمارات العربية المتحدةخارج 

 29,469 66,058 ميتحقة إلى شركات التأمين وإ ادة التأمين 
 49,254 57,321 ميتحق إلى الويطا  والوكال 

 123,379 78,723 

 
 بالصافي - اإلستثماراتايرادات  .15

 مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 
 2021 2020 
 مدققة(غير ) )غير مدققة(  
 إماراتي ألف درهم  درهم إماراتي ألف  
   

 11,242 2,030 إيرادات توزيعات األرباح 

 2,027 2,814 إيرادات الفوا د 

)خيارة(/مكيب القيمة العادلة ألصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  
 ( 6,136) ( 60) (8خالل الربح والخيارة )ايضاح  

)خيارة(/مكيب من بيع ايتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 ( 1,228) - الخيارة  
 (12) ( 6) أخرإ 

 4,778 5,893 
 
 
 ربح الفترة  .16

 مايلي: تحميلبعد  الفترة ربحتم تحديد 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021 2020 

 مدققة(غير ) )غير مدققة(  

 درهم إماراتي ألف  إماراتي درهم ألف  

   
 17,521 12,891 تكاليف الموظفين 

   
 4,350 4,294 اإلهالك واإلطفا  
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 )تابع( ات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة حإيضا
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17 

 

 

 العادي لسهم على االألساسي والمخفض  العائد .17

 .رةالفت  خالل القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط علىالفترة  ربح بقسمةالعائد للسهم العادي  بااحتس  يتم
 

  األدوات  بتأثيرات  معدلة الفترة،  خالل قائمةال األسااهم لعدد المرجح المتوسااط على الفترة  ربح  بقساامة المخفض للسااهم العائد  احتساااب  يتم
 .المخفضة

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  
 )غير مدققة(  
 2021 2020 
 ألف درهم إماراتي  درهم إماراتي ألف  
   

 9,359 13,584 ( إماراتي )درهم ربح الفترة
   

 خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  15,000,000 15,000,000 
   

 0,62 0.91 (إماراتي العا د األيايي والمخفض لليهم )درهم

 ومات قطاعية معل .18

ال لل  مجمو ة لدإ  تمثل وحدات األ مال االيتراتيجية  أدناه، والتي  تدار وحدات األ مال  مجمو ةقطا ين أياييين، كما هو مبين   .

اإليتراتيجية بشكل منفصل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا وإيتراتيجيات تيويق مختلفة. يقوم صانع القرار التشغيلي الر ييي بمراجعة  

 وحدات األ مال االيتراتيجية وذلك بصورة ربع ينوية  لى األقل.  تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من
 

 :األساسيين األعمال قطاعي يوضح ملخص  يلي فيما
 

 .والمتنوع العامة والحوادث والطبي السيارات  البحري، الحريق،: العام  التأمين أنواع  جميع وتشمل العام  التأمين لعماأ  -
 

  ألجل،  بنكية ودائع تنمية، وسااااااندات إساااااات مارية، ومحافظ للتداول، قابلة  محلية أسااااااهم  في  اإلساااااات مارات تشاااااامل:  ماراتإساااااات   -
 .أخرى  مالية وأوراق عقارية إست مارات

 قطاع األعمال -المعلومات القطاعية الرئيسية  18.1
 : أدناه مدرجة مجمو ةال قطا ات بإيرادات  المتعلقة المعلومات  إن

 2020مارس  31 2021مارس  31 

 إماراتي )غير مدقق( ألف درهم  ماراتي )غير مدقق( ألف درهم إ  

 المجموع  االيتثمار  االكتتاب  المجموع  االستثمار  االكتتاب  

       

 422,739 17,741 404,998 418,686 5,391 413,295 إيرادات القطاع

       
 35,138 6,772 28,366 34,884 5,116 29,768 نتا ج القطاع

 ( 25,779)   ( 21,300)   الغير مخصصة صافي المصاريف 
       
       

 9,359   13,584   صافي ربح الفترة



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
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 ومات قطاعية )تابع( معل .18

   والتزاماتهاالشركة  ألصولتحليل  18,2

 2020مارس  31 2021مارس  31 

 ( ةدرهم إماراتي )مدققف أل ف درهم إماراتي )غير مدقق( أل 

 المجموع  االيتثمار االكتتاب المجموع  االستثمار  االكتتاب  

       

 2,615,289 551,984 2,063,305 2,782,251 570,302 2,211,949 األصول القطا ية 

 145,125   111,788   مخصصة الغير  األصول

       

 2,760,414   2,894,039   ع األصول مجمو

       

 1,549,354 15,030 1,534,324 1,651,137 12,378 1,638,759 قطا ية التزامات   

 40,570   40,450   مخصصة الالتزامات غير 

       

 1,589,924   1,691,587   ع االلتزامات مجمو

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .19

القانونية وااليتثمارات المدرجة  تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية. تتكون األصول   المالية من الودا ع 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وااليتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخيا ر وذمم التأمين المدينة 

ية من ذمم التأمين الدا نة والتزامات اإليجار  والودا ع واألرصدة لدإ البنوك والنقدية وبعض األصول األخرإ. تتكون االلتزامات المال
 .اإللتزامات المالية بشكل جوهري  ن قيمها الدفتريةوال تختلف القيم العادلة لألصول  وبعض االلتزمات األخرإ.

التالي   الجدول  في    تحليليوضح  كما  العادلة  للقيمة  الهرمي  التيليل  ميتوإ  حيب  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية    31األدوات 

 : 2020 دييمبر 31و 2021مارس

 اإلجمالي  3الميتوإ  2الميتوإ 1الميتوإ  
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     )غير مدققة(  2021مارس  31 
     

 319,621 2,579 - 317,042 بيان الدخل الشامل االيتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 385 - - 385 االيتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخيا ر 

 317,427 - 2,579 320,006 

     
     )مدققة( 2020دييمبر  31

 301,243 2,579 - 298,664 االيتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 445 - - 445 االيتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخيا ر 

 299,109 - 2,579 301,688 

 
   التقرير تاريخ في  المدرجة  األيعار  إلى بالرجوع  1 الميتوإ من المالية لألوراق  العادلة القيمة تحديد تم
 

  في   مذكور  هو  كما   الدفترية  قيمتها  تقارب   العادلة   بالقيمة  قيايها  يتم  لم   التي  المالية   واإللتزامات   لألصول   العادلة   القيم   أن  اإلدارة  تعتبر
 . الموجزة  المرحلية الموحدة المالية البيانات

خارج  من قيايات القيمة العادلة والتحويالت إلى أو    2والميتوإ    1خالل الفترة، لم تكن هناك تحويالت بين الميتوإ  
. 3قيايات القيمة العادلة من الميتوإ 



 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع. 
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 تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية ) .19

يتم قياس بعض األصول المالية للمجمو ة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم  
 العادلة لهذه األصول المالية: 

 

 العادلة كما في القيمة   
التسلسل  
الهرمي  
للقيمة  
 العادلة 

تقنييات التقييم  
والمدخالت  

 الرئيسية 

مدخالت  
هامة غير  

قابلة  
 للرصد 

عالقة  
المدخالت الغير  

قابلة للرصد  
 بالقيمة العادلة 

 

مارس    31
2021 

ديسمبر    31
2020 

 مدققة  غير مدققة  
  ألف درهم  ألف درهم  
       

  مدرجةال حقوق الملكية ايتثمارات 
  دخلالبالقيمة العادلة من خالل 

 الشامل األخر 
 1الميتوإ  212,220 231,189

أيعار العطا  في  
 يوق نشط 

 ال ينطبق  ال يوجد 

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1الميتوإ  86,444 85,853
أيعار العطا  في  

 يوق نشط 
 ال ينطبق  ال يوجد 

غير  ايتثمارات حقوق الملكية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ال
 الشامل األخر  دخلال

 3الميتوإ  2,579 2,579

طريقة تقييم صافي  
األصول المعدلة  

بعد التعديل لبعض  
المكونات في  

المعلومات المالية  
 للشركات األيايية 

قيمة صافي  
 األصول 

كلما ارتفعت قيمة  
أصول  صافي 

الشركات  
الميتثمر فيها،  
ارتفعت القيمة  

 العادلة 

ايتثمارات حقوق الملكية  
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ال

 األرباح الخيا ر 
 1الميتوإ  445 385

أيعار العطا  في  
 يوق نشط 

 ال ينطبق  ال يوجد 

 التزامات طارئة :  . 20

  بلغت التي تتعامل معها المجمو ة ضمن يياق أ مالها الطبيعية خطابات ضمان لصالح أطراف أخرإ  أصدرت البنوك  
 .مليون( 19,36:  2020دييمبر  31مليون درهم إماراتي ) 19,36قيمتها 

اإللتزامات ال يمكن ضمن يياق أ مالها الطبيعية.  لى الرغم من أن النتيجة النها ية لهذه    لد اوي قضا يةتخضع المجمو ة  
بتكوين   بناً   لى مشورة مقيمي الخيا ر الميتقلين والميتشار القانوني الداخلي  تحديدها في الوقت الحاضر، قامت اإلدارة،

مليون درهم( والذي يمثل المبالغ المتوقع أن تلدي   34,3:  2020دييمبر    31مليون درهم )  23,3مخص  للقضايا بقيمة  
 للموارد االقتصادية.  إلى تدفق خارجي محتمل

  

 

  المرحلية الموجزة الموافقة على البيانات المالية .21
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