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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية   
 إلى أعضاء مجلس إدارة

 شركة العين األهلية للتأمين ش.م.ع.

 مقدمـة
، والتي تتكون من )"الشــــــــر ة"   .ش.م.ع للتأمينالعين األهلية شــــــــر ة  ل ةالمرفقالموحدة  المالية المرحلية   المعلوماتقمنا بمراجعة 

، الدخل الشــــــــــــــامل للدخل،  الموحدة  الموجزة  ال يانات        و ل  من   2020 ســــــــــــــ تم ر  30الموجز الموحد  ما في  بيان المر ز المالي
ــعةاللفترة والتدفقات النقدية   الملكيةالتغيرات في حقوق  ــير ة  ،أشــــلر المنتلية بالت التا     تســ ــاحات تفســ إن اإلدا ة  .مختا ةوإيضــ

ــنولة ان إاداد هال المعلومات المالية المرحلية   ــ ي الدولي  ق  الموحدة مســــ ــلا وفقا  للمليا  المااســــ التقا  ر المالية "  34                                         وارضــــ
 .                      استنادا  إلى مراجعتنا الموحدة المالية المرحلية المعلومات". إن مسنوليتنا هي إبداء استنتاج حول هال المرحلية

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقوم بلـا ، "2410                                                                لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـا  للمليـا  الـدولي حول امليـات المراجعـة  ق  

القيام بإجراء اإلســـــتفســـــا ات، بشـــــ ل   الموحدة  المالية المرحلية المعلومات". تتضـــــمن مراجعة المســـــتقل للمنشـــــأةمدقق الاســـــابات 
ــ ية، وإتلاع إجراءات تاليلية وإجراءات مراجعة أخر . إن نطاق  ــنولين ان األمو  المالية والمااســ ــخال المســ ــي من األشــ  ئيســ

                                                                           ا  للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنلا ال تم ننا من الاصول الى تأكيد  المراجعة أقــــــــــل جوهر ا من نطاق القيام بالتدقيق وفق
 حول جميع األمو  اللامة التي يم ن أن ي ينلا التدقيق. لاا، فإننا ال ن دي  أي تدقيق بشأنلا.

 االستنتـاج
ــة المرحلية المعلومات                                                              استنادا  إلى مراجعتنا، ل  يت ين لنا ما يداونا إلى اإلاتقاد بأن  المرفقة ل  يت  إادادها، من   الموحدة الماليـــــــــــ
 ".التقا  ر المالية المرحلية"" 34                                                         جميع النواحي الجوهر ة، وفقا  للمليا  المااس ي الدولي  ق  

 

 

  ديلو ت آند توش )الشرق األوسط 
  
  
  

  موقع من ق ل:
  مامد خميس التح

  717 ق  القيد 
  2020 نوفم ر 11

 أبوظ ي
 اإلما ات العربية المتادة

 





  العين األهلية للتأمين ش.م.ع. شركة

 .الموحدة الموجزة  المرحلية المالية المعلو ات                         ً                 تشكل اإليضاحات المرفقة جزوا  ال يتجزأ  أ هذم 

4  
  )غير مدقق( الموحدالموجز  الدخلبيان 

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال     سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة      
 2020 إيضاحات 

 ألف درهم 
2019 

 ألف درهم
2020 

 ألف درهم 
2019 

 ألف درهم
      

 904,108 953,314 288,320 283,492  دجمالي أقساط  كتتبة
 (690,839) (778,370) (230,813) (242,015)  حصة  عيدي التأ يأ في دجمالي أقساط  كتتبة

      
      

 213,269 174,944 57,507 41,477  صافي األقساط المكتتبة
      

 6,088 14,734 12,366 21,969  أقساط غير  كتسبة  التغير فيصافي 
      
      

 219,357 189,678 69,873 63,446  صافي أقساط التأمين المكتسبة
      

 61,244 89,539 21,529 35,223  العموالت المكتسبة 
 (40,869) (63,685) (16,562) (27,796)  عموالت  تكادة 

      
      

 239,732 215,532 74,840 70,873  إجمالي إيرادات التأمين
      
      

 (880,001) (1,686,329) (153,231) (160,607)  المدفوعةدجمالي المطالبات 
 745,217 1,577,490 111,884 139,050  المدفوعةحصة  عيدي التأ يأ في المطالبات  

      
      

 (134,784) (108,839) (41,347) (21,557)  المدفوعة صافي المطالبات 
      

 359,272 (248,657) 44,112 (372,686)  في  طلوبات عقود التأ يأالتغير 
 (369,180) 270,057 (47,459) 376,657   وجودات عقود  عيدي التأ يأ  فيالتغير 

      
      

 (144,692) (87,439) (44,694) (17,586)  صافي المطالبات المتكبدة 
      
      

 1,043   1,635 241 126  ايرادات اإلكتتاب األخر  
 (11,373) (8,780) (3,928) (1,246)  اإلكتتاب األخر    صاريف

      
      

 84,710 120,948 26,459 52,167  صافي إيرادات التأمين
      
      

 19,700 13,213 5,328 3,188 12 بالصافي - ديرادات  أ استثمارات
 3,306 1,945 1,063 758 7 بالصافي - أ دستثمار عقاري   ديرادات

 3,617 (490) (129) (1,904)  أخر    ديرادات /) صاريف(
      
      

 111,333 135,616 32,721 54,209  إجمالي الدخل
      

 (67,820) (75,521) (21,416) (26,389)   صاريف عمو ية وإدارية
      
      

 43,513 60,095 11,305 27,820 14 ربح الفترة
      
      

 2,90 4,01 0,75 1,85  للسهم )درهم( العائد األساسي والمخفض  
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  )غير مدقق( الموحدالموجز  الدخل الشاملبيان 

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  
  2020 

 ألف درهم
 2019 

 ألف درهم 
 2020 

 ألف درهم
 2019 

 ألف درهم 
         

          43,513  60,095  11,305  27,820  ربح الفترة 
         

         :اآلخرالشامل  الدخل
الانود التي لأ يتم دعادة تصنيفها الحقا دلى الربح أو 

 الخسارة: 
        

ألدوات لمالية  درجة  التغير في القيمة العادلة 
  خالل الدخل الشا ل اآلخر بالقيمة العادلة

          17,071  ( 34,275)  9,030  9,899   (8)ديضاح 
         

          17,071  ( 34,275)  9,030  9,899  للفترة  اآلخرمجموع الدخل الشامل 
         

          60,584  25,820  20,335  37,719  الشامل للفترة مجموع الدخل 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

  إحتياطي عام   إحتياطي فني   إحتياطي قانوني    رأس المال    

إحتياطي القيمة  
العادلة لموجودات  

مالية بالقيمة  
 العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
  أرباح مستبقاة    اآلخر 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 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  ) دقق(  2020يناير  1الرصيد في 
               

 60,095  60,095  -  -  -  -  -   الفترةربح 
                (34,275)  -  (34,275)  -  -  -  -  للفترة  الدخل الشا ل اآلخر

               
                25,820  60,095  (34,275)  -  -  -  -  للفترة ةالشا ل )الخسارة( / جموع الدخل

               
                (52,500)  (52,500)  -  -  -  -  -  ( 17)ديضاح   دفوعة  توزيعات أرباح

               
                1,176,578  251,299  92,196  600,000  8,083  75,000  150,000    )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30الرصيد في 
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 )يتبع( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

  إحتياطي عام   إحتياطي فني   إحتياطي قانوني    رأس المال    

إحتياطي القيمة  
العادلة لموجودات  

مالية بالقيمة  
 العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
  أرباح مستبقاة    اآلخر 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

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

 1,175,247  239,672  102,492  600,000  8,083  75,000  150,000                     ً  ما تم ددراجه سابقا    ) دقق( 2019يناير  1الرصيد في 
                (31,202)  (30,971)  (231)  -  -  -  -  تأثير خطأ الفترة السابقة  

               
 1,144,045  208,701  102,261  600,000  8,083  75,000  150,000  بيانه() عاد  2019يناير  1الرصيد في 

 43,513  43,513  -  -  -  -  -   الفترةربح 
                17,071  -  17,071  -  -  -  -  اآلخر للفترة الشا ل  الدخل

               
                60,584  43,513  17,071  -  -  -  -  للفترة  جموع الدخل الشا ل 

               
                (22,500)  (22,500)  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح  

               
                1,182,129  229,714  119,332  600,000  8,083  75,000  150,000    )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30الرصيد في 



  العين األهلية للتأمين ش.م.ع. شركة

 .الموحدة الموجزة  المرحلية المالية المعلو ات                         ً                 تشكل اإليضاحات المرفقة جزوا  ال يتجزأ  أ هذم 

8  
 )غير مدقق( الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال إيضاحات 
  2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم    
    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 43,513 60,095   الفترةربح 
    لـ: تعديالت 
 12,755 12,700   متلكات و عدات  دستهالك

 318 303  دطفاو  وجودات غير  لموسة
 - 291  خسارة  وجودات  شطوبة 
 (1,055) 219  بالقيمة العادلة  أ خالل الربح والخسارة   درجة لموجودات  اليةالتغير في القيمة العادلة 

 - 5,139  خسارة  أ بيع دستثمارات  درجة بالقيمة العادلة  أ خالل الربح أو الخسارة
 (18,645) (18,691)  فوائد وتوزيعات  اتايراد

 2,299 4,365  للموظفيأ  خصص  كافأة نهاية الخد ة
 - 3,000  تحصيلها خصص ديون  شكوك في 

    
    

 39,185 67,421  في رأس المال العامل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل الحركة 
 319,804 (367,178)  عقود  عيدي التأ يأ  وجوداتفي نقص )زيادة(/ 
 (315,984) 331,044  عقود التأ يأ  طلوباتفي  (نقصزيادة/ )

 (54,253) (17,090)   في ذ م تأ يأ  دينة زيادة
 (1,741) (17,222)                     ً  صاريف  دفوعة  قد ا  ذ م  دينة أخر  و زيادة في 

 (65,428) 34,093  في ذ م تأ يأ دائنة وأخر   )نقص( /زيادة
 (604) 8,345  في ديداعات  عيدي تأ يأ  حتجزة زيادة/ )نقص(

 (4,416) (1,098)   كافأة نهاية الخد ة المدفوعة
 (2,397) 1,931  في  ستحقات وإيرادات  إجلة  (نقصزيادة/ )

    
    

 (85,834) 40,246  يةنشطة التشغيلاأل )المستخدم في(الناتج من/  صافي النقد
    
    

    األنشطة اإلستثمارية التدفقات النقدية من 
 (4,686) (224)  شراو  متلكات و عدات  دفعات ل
 (36) (62)   وجودات غير  لموسة  شراو دفعات ل
 (17,623) (23,759) 8 اآلخر بالقيمة العادلة  أ خالل الدخل الشا ل   درجة    وجودات  اليةشراو 

 - 19,973 8 بالقيمة العادلة  أ خالل الربح والخسارة   درجة   وجودات  الية  تحصالت  أ بيع
 4 -   تحصالت  أ بيع  متلكات و عدات 

 48,203 43,356  أشهر  ثالثةألكثر  أ  بتواريخ دستحقا في ودائع ألجل  نقص
 18,645 18,691 12    ستلمةفوائد وتوزيعات  اتايراد

 (711) -  دفعات لشراو دستثمار عقاري 
    
    

 43,796 57,975  األنشطة اإلستثمارية  صافي النقد الناتج من 
    
    

    التمويلي التدفقات النقدية من النشاط
 (22,500) (52,500) 17  دفوعة أرباح توزيعات 

    
    

 (22,500) (52,500)  التمويلي النشاطصافي النقد المستخدم في 
    
    

 (64,538) 45,721  النقد ومرادفات النقد في)النقص(/   /زيادةصافي ال
    

 171,670 107,494   الفترةفي بداية  النقد و رادفات النقد
    
    

 107,132 153,215  الفترة في نهاية  النقد ومرادفات النقد
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  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 
 والشكل القانوني األنشطة 1
 

لية  حدودة  و )" الشر ة"( هي شر ة  ساهمة عا ة تأسست في أبوظاي  شر ة ذات  سإ ألهلية للتأ يأ ش.م.ع. شر ة العيأ ا
 . 2015لسنة   2. دن الشر ة  سجلة  شر ة  ساهمة عا ة بموجب القانون االتحادي رقم 1975لسنة   18بموجب القانون رقم 

 
( لسنة  6لقانون االتحادي رقم )ل      ً وفقا       ً                                     وفقا  ألحكام دولة اإل ارات العربية المتحدةدن النشاط األساسي للشر ة هو جميع أنواع التأ يأ  

 التأ يأ.بشأن تأسيس هيئة التأ يأ وعمليات  2007
 

، أبوظاي، اإل ارات العربية 3077تمارس الشر ة أعمالها في اإل ارات العربية المتحدة وعنوان  كتاها المسجل هو ي.ب. 
 المتحدة. دن أسهم الشر ة العادية  درجة في سو  أبوظاي لألورا  المالية. 

 
 (.     ً  وظفا   250: 2019ديسمار   31) 2020 ساتمار 30    ً          وظفا   ما في  251بلغ عدد  وظفي الشر ة 

 
وشر تها التابعة، الاندر لالستثمار، المملو ة  أ قال العيأ األهلية للتأ يأ،   الشر ةالموحدة المرحلية  المالية المعلو اتتشتمل 

 "المجموعة"(. وب    ً  عا  )يشار دليها  ذ.م.م.واحد الشخص الوهي شر ة 
 
 
 معلومات عامة  2

 التوافقبيان  2/1
 أ قال  الصادرة ""التقارير المالية المرحلية 34الدولي رقم  يمةيار المحاسالوفقا لالموحدة  المرحليةالمالية  المعلو اتتم دعداد 
 .ة الدولية يمعايير المحاساال جلس 

 س اإلعداد اأس 2/2
 افة المعلو ات واإلفصوووواحات الضوووورورية إلعداد الايانات المالية السوووونوية الكا لة  المرحلية الموحدةالمالية   المعلو اتال تتضوووومأ 

. 2019ديسومار   31 ما في    للمجموعةبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية ويجب قراوتها جنبًا دلى جنب  ع الايانات المالية  
تشوير بالضورورة دلى النتائج المتوقعة للسونة المالية التي سووف  ال  2020 سواتمار  30باإلضوافة لذل ، فإن نتائج الفترة المنتهية في 

 .2020ديسمار  31تنتهي في 
 

 . المجموعةبدرهم اإل ارات العربية المتحدة )"درهم"( وهو العملة الوظيفية وعملة عرض    المرحلية الموحدةالمالية    المعلو اتتم عرض  
 

وفقًا لمادأ التكلفة التاريخية المعدل إلعادة قياس اإلستثمار في األورا  المالية   الموحدة المرحلية المالية  المعلو اتهذم تم دعداد 
 واالستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. 

 
دن السووياسووات المحاسوواية المتبعة  توافقة  ع تل  المسووتخد ة للسوونة المالية السووابقة وفترة التقرير المرحلية المقابلة، باسووتثناو تطايق  

 يير الجديدة والمعدلة  ما هو  وضح أدنام.المعا
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 
 )يتبع(  معلومات عامة 2

 المجموعةعلى  ( وتأثيره19 –كوفيد إنتشار فيروس كورونا ) 2/3
(، دخل االقتصووووووووووواد العالمي في فترة  أ أز ة الرعاية 19  -كوفيد ) وباو فيروس  ورونا إلنتشوووووووووووار ع التطور الحديث والسوووووووووووريع 

الصوووووحية غير المسووووواوقة التي تسووووواات بالفعل في اضوووووطراب عالمي  اير في األنشوووووطة التجارية والحياة اليو ية. تانت العديد  أ 
احتواو غير عواديوة و كلفوة اقتصوووووووووووووواديًوا. طلاوت بعض الالودان  أ الشوووووووووووووور وات تقييود أو حتى تعليق العمليوات التجوارية الودول تودابير 

 العادية بما في ذل  دولة اإل ارات العربية المتحدة.
 

طبقت حكو ة اإل ارات العربية المتحدة قيوًدا على السووووووووووفر باإلضووووووووووافة دلى دجراوات الحجر الصووووووووووحي الصووووووووووار ة،  ما أثر على 
 بشكل غير  باشر. التأ يأ جموعة واسعة  أ الصناعات، و أ المتوقع أن تتأثر صناعة 

 
على  ر ز ربحية   هاملى أنه ال يوجد تأثير د واسووووووووووتنتجتو خاطر التعرض للمجموعة   السووووووووووائدةالظروف   أخذت اإلدارة باإلعتبار

 ستمرة وال  العربية المتحدة اإل اراتدولة في   التأ يأأن أنشطة    دلى  في المقام األول  ويرجع ذل المجموعة  ما في تاريخ التقرير.  
 .تخضع للعديد  أ القيود المذ ورة أعالم

 
للمخاطر لمجموعة  اتعرض و على العمليات التجارية    هاملها تأثير  التي يمكأ أن يكون  السووووووووائدةالظروف   أخذت اإلدارة باإلعتبار

 :دلى أن التأثيرات الرئيسية على وضع الربحية / السيولة للمجموعة قد تنشأ  أ واستنتجت
 
 ،د كانية استرداد التأ ينات والذ م المدينة األخر   •
 عدم توفر الموظفيأ، •
 الوثائق، وتخفيض في دجمالي األقساط بساب عدم تجديد  •
 انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات المملو ة للمجموعة •
 

على أسووووووووووووواس   في دولة اإل ارات العربية المتحدةقا ت المجموعة بإجراو اختبار الضوووووووووووووغط  ما هو  طلوب  أ قال هيئة التأ يأ 
 سوتمرة ولم تكأ هناك تحديثات   العمل  منشوأةسوتسوتمر في أن المجموعة  ب  وهم على قناعة أ قال  جلس اإلدارة،  المعتمدشوهري 
الموحوودة على أسووووووووووووووواس  اوودأ الموجزة ، فقوود تم دعووداد هووذم الايووانووات الموواليووة وبنوواًو على ذلوو خطووة العموول في الفترة الحوواليووة. على 

 االسوووتمرارية. سوووتواصووول اإلدارة  راقبة الوضوووع، وسوووتتخذ اإلجراوات الالز ة والمناسوووبة في الوقت المناسوووب لالسوووتجابة لهذا الوضوووع
 غير المساو .
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
  المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 3

ا   بتطايق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصوووووادرة  أ قال  جلس في الفترة الحالية، قا ت المجموعة أيضوووووً
الة بشوكل دلزا ي للفترة المحاسواية التي تادأ في أو بعد  . دن تطايق هذم 2020يناير   1المعايير المحاسواية الدولية والتي تصوبح فعل

كأ لهوا أي توأثير  وادي على المبوالغ المودرجوة للفترات الحواليوة ولكأ قود تإثر التعوديالت على المعوايير الودوليوة للتقوارير المواليوة لم ي
 .على المعا الت المحاساية أو الترتيبات المستقالية للمجموعة

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
  1تعديالت على المةيار المحاساي الدولي رقم  - تعريف المادية

 السياسات 8والمةيار المحاساي الدولي رقم  عرض الايانات المالية
 التغييرات في التقديرات واألخطاو المحاسايةو المحاساية

 2020يناير  1 

   
على المةيار الدولي للتقارير المالية رقم  تعديالت  -تعريف األعمال 

 دند ا  االعمال  3
 2020يناير  1 

   
المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية تعديالت على 
 للتقارير المالية

 2020يناير  1 
   

 األدوات المالية: اإلفصوووووووووواحات 7المةيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 األدوات المالية - 9والمةيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2020يناير  1 
   

 عقود اإليجوار 16لتقوارير المواليوة رقم لتعوديالت على المةيوار الودولي  
 وان ا تيواز اإليجوار   دذاالوذي يوفر للمسووووووووووووووتوأجريأ دعفواو  أ تقييم  وا 

 هو تعديل لعقد اإليجار.  19-كوفيدالمرتبط بو

 2020 يونيو 1 

 
باسووووووووووووووتثنواو  موا ذ ر أعالم، ال توجد أية  عوايير ها ة أخر   أ المعوايير الدوليوة للتقوارير المواليوة أو تعوديالت  انت سووووووووووووووارية للمرة 

 .2020يناير  1األولى للسنة المالية التي بدأت في أو بعد 
 

  والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر قيد اإلصداردة والمعدلة المعايير الدولية للتقارير المالية الجدي
  والتي لم يحأ  وعد تطايقها بعد. التاليةبتطايق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تقم المجموعة بشكل  بكرلم 

  والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  : عقود التأ يأ17المةيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الايوووانوووات  10تعوووديالت على المةيوووار الووودولي للتقوووارير المووواليوووة رقم 
اسووووووووتثمارات في  28والمةيار المحاسوووووووواي الدولي رقم   المالية الموحدة

 ( 2011) شر ات ز يلة و شاريع  شتر ة

تأجيل سوووووووريان التطايق دلى أجل غير  سووووووومى. ال  
 يزال التطايق  سموح به.

 
"األدوات المواليوة"  9تطايق المةيوار الودولي للتقوارير المواليوة رقم    -"عقود التوأ يأ"   4 رقم  تعوديول على المةيوار الودولي للتقوارير المواليوة

(. تعالج التعديالت  2018يناير  1)يسووووووووري على الفترات السوووووووونوية التي تادأ في أو بعد  4  رقم   ع المةيار الدولي للتقارير المالية
"عقود   17  الدولي للتقارير المالية رقم والمةيار  9  رقم  عأ  ختلف تواريخ سوووووووريان المةيار الدولي للتقارير المالية  الناتجة  المسوووووووألة
، ال 4  رقم  نطا  المةيار الدولي للتقارير المالية  ضوومأالتي تصوودر العقود  للمنشوو ت. تقدم التعديالت خياريأ بديليأ القادم التأ يأ"

   .تطابقالسيما اإلعفاو المإقت ونهج 
مةيار الويإ د تطايق  9 رقم المإهلة  أ تأجيل تاريخ تطايق المةيار الدولي للتقارير المالية المنشوووووووووو تيمكلأ هذا اإلعفاو المإقت  

 9لتقارير المالية رقم  لطاق المةيار الدولي  ت  نشووووووووووأةألي  التراكبعلى األدوات المالية. يسوووووووووومح نهج   39 رقم  الدولي يالمحاسووووووووووا
التي قد تحدث  أ   أ الربح أو الخسوووووووارة و ا بعدم بإزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسووووووواي  2018يناير  1اعتباًرا  أ 

اإلعفوواو  المجموعووة. اعتموودت 17لتقووارير الموواليووة رقم لقاوول تطايق المةيووار الوودولي  9تطايق المةيووار الوودولي للتقووارير الموواليووة رقم 
المةيوار الودولي للتقوارير المواليوة رقم المواليوة و   9المةيوار الودولي للتقوارير المواليوة رقم  بتوأجيول تطايق  للمجموعوةالمإقوت الوذي يسوووووووووووووومح 

  .2023ديسمار  31حتى  17
عنود وا تكون قوابلوة  للمجموعوة  تتوقع اإلدارة أن هوذم المعوايير والتفسوووووووووووووويرات والتعوديالت الجوديودة سوووووووووووووويتم تطايقهوا في الايوانوات المواليوة

 للمجموعةالمرحلية    المالية المعلو اتعلى  أي تأثير جوهري وقد ال يكون لهذم المعايير والتفسوويرات والتعديالت الجديدة،   للتطايق،
 .9والمةيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المادئي، باستثناو المةيار الدولي للتقارير المالية رقم في فتورة التطايق 
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 التغيرات في األحكام والتقدير غير المؤكد 4
 

المإ د  توافقة األحكام الها ة التي وضوووعتها اإلدارة لتطايق السوووياسوووات المحاسووواية للمجموعة والمصوووادر الرئيسوووية للتقدير غير دن  
باسوووووتثناو تأثير ، 2019ديسووووومار  31 ع تل  التي تم تطايقها في الايانات المالية السووووونوية الموحدة للمجموعة للسووووونة المنتهية في  

 أدنام. بيانهعلى المجموعة والذي تم ( 19 –)كوفيد  المتجددتفشي فيروس  ورونا 
 

 األعمال تعطيلانتشوووووووور على  سووووووووتو  العالم،  ما تسوووووووواب في قد و   2020  سوووووووونةفي أوائل   المتجدد ورونا تم تأكيد وجود فيروس 
في جميع أنحاو العالم، واجهت االقتصوووووادات (  19 –)كوفيد  لفيروس  وروناوالنشووووواط االقتصوووووادي. في ضووووووو االنتشوووووار السوووووريع 

والقطاعات المختلفة اضوووووووووووطرابات  ايرة وعدم اليقيأ نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكو ات الحتواو أو تأخير انتشوووووووووووار الفيروس. 
 للتأثير. اتيالذ، وحتى اآلن، ال يمكأ استخدام سو  التقييم لذل الفعلي  األثرقياس  بدرجة عالية الصعوبة،  أ تاريخهحتى 

 استرداد الذ م المدينة
ا في المنطقةسوووووعار في األ( دلى اضوووووطراب  اير في السوووووو  وتقلب 19 –أد  دنتشوووووار فيروس  ورونا )كوفيد  ،  ما تسووووواب أيضوووووً

 تصفية الكثير  أ الشر ات داخل الدولة.
 

تعكس بشوكل  ناسوب القيم العادلة   المدرجةوغير   المدرجةالسوتثمارات المجموعة في األورا  المالية    المدرجةتعتقد اإلدارة أن القيم 
 .2020 ساتمار 30لهذم الموجودات المالية للفترة المنتهية في 

 ماليةال ورا األفي  لإلستثمارقياس القيمة العادلة 
سووووعار في األسوووووا  المالية العالمية. تراقب األسووووو  وتقلب ( دلى اضووووطراب  اير في ال19 –أد  دنتشووووار فيروس  ورونا )كوفيد 

المجموعة عأ  ثب  ا دذا  انت القيم العادلة للموجودات المالية تمثل السووعر الذي سوويتم الوصووول دليه للمعا الت بيأ المشووار يأ 
 في السو  في السيناريو الحالي.

 
ا على القيم العوادلوة للموجودات المواليوة للفترة المنتهيوة في   سوووووووووووووواتمار 30بنواًو على تقييم اإلدارة، لم تحودد المجموعوة توأثيًرا جوهريوً

2020. 

 العقارية لإلستثماراتقياس القيمة العادلة 
تعديالت لتعديل القيم العادلة للعقارات لكي تعكس الظروف االقتصووادية  يتطلب األ ر ع تباطإ حر ة سووو  العقارات المحلية، قد  

 .الحالية
 

بشووووأن   2020 سوووونةسووووو   علو ات  حدودة عأ توقعات  تتوفردلى تقييم اإلدارة، فإن هذا الوضووووع في  راحله األولى، وال  اً اسووووتناد
على القيمة العادلة جوهري أي تأثير   مجموعةالحدد  ت. لم  (19 –)كوفيد هذا الوضووووع في ضوووووو   سوووويتطورسووووو  العقارات، و يف 
أن األسووووووووعار  والتأكد  أالمجموعة باسووووووووتمرار السووووووووو    سووووووووتراقب.  2020 سوووووووواتمار  30للفترة المنتهية في   لإلسووووووووتثمارات العقارية

 المستخد ة  أ قال المجموعة تمثل تمثيال دقيقا للقيم العادلة.

 القائمةمطالبات ال
والتي  القائمةعلى ترتيباتها التعاقدية و خصووووصوووواتها للمطالبات (  19 –فيروس  ورونا )كوفيد قا ت المجموعة بإجراو تقييم لتأثير 

على  ر ز المخاطر وأرصووووووودة المخصوووووووصوووووووات  هامتضووووووومنت تحليالت  نتظمة للحسووووووواسوووووووية. قررت المجموعة أنه ال يوجد تأثير 
المطالبات والتطورات حول  خارتهابناًو على  مراقبة ال. وسووف تسوتمر في  2020 سواتمار  30للفترة المنتهية في   القائمةللمطالبات 

 وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في فترات دعداد التقارير المستقالية. الفيروس
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 قانونية ةعودي 5
 

والذي يغطي شوووووووووور ات وو االت التأ يأ،   2007( لسوووووووووونة 6رقم ) لدولة اإل ارات العربية المتحدة وفقًا لمتطلبات القانون اإلتحادي
 دسوتخدا هاالتي ال يمكأ و درهم(    10,000,000:  2019درهم )  10,000,000بوديعة قانونية بقيمة يجب على الشور ة اإلحتفا  

 .العربية المتحدة  اراتدولة اإلل تأ يأالهيئة  بدون دذن  ساق  أ
 
 
 ومعدات  ممتلكات 6
 

  ليون درهم(. 301: 2019ديسمار  31 ليون درهم ) 301 بقيمة  درجة تالغوالمعدات قطعة أرض  الممتلكاتتشمل 
 
 
 استثمارات عقارية 7
 

الذي   2019ديسوووومار   31للسوووونة المنتهية في  على أسوووواس التقييم   للمجموعة رات العقاريةسووووتثمالاللقيمة العادلة  ا  الوصووووول دلىتم 
هم دي جي جونز وشر ام دن السادة/  .  بالمجموعة  ، ليست لهم صلة ستقلون ، وهم  قيمون به شر ة دي جي جونز وشر ام تقا 

 .  ماثلةتقييم العقارات في  واقع في ، ولديهم  إهالت  ناسبة وخارات حديثة للمساحيأأعضاو في المعهد الملكي 
 

لذل  ال  ووفقاً  غير ها ةذا التقييم المسووتخد ة في هي اإلفتراضووات األسوواسووية تأثير أي تغييرات  حتملة فصووافي  أن باإلدارة  تعتقد
تعتار اإلدارة بأن القيمة العادلة .  2019ديسووومار   31 بالمقارنة  ع  2020 سووواتمار  30قيمة العادلة  ما في  يوجد أي تغيير في ال

 لم تتغير بشكل هام خالل الفترة.
 

في   المسووتخد ةتند المدخالت سوو ت الالحالي.    تخدا هدسوو هو عقار عتار أعلى وأفضوول دسووتخدام للتير القيمة العادلة للعقارات تقد  عند
 . 3المستو   على انها تقييماتحظة وبالتالي اعتارت أساليب التقييم لمالالسو  القابلة لالتقييم على بيانات 

 
 تقع داخل دولة اإل ارات العربية المتحدة. االستثمارات العقاريةجميع دن 
 

العقارية، جزو  نها  إجر بموجب عقود ديجار تشووووووووغيلية   اإلسووووووووتثمارات أ   المجموعةدن ديرادات ديجار العقارات المحققة  أ قال 
 : باشرة ناتجة عأ االستثمارات العقارية هي  ما يلي يةتشغيل و صاريف

 
  سبتمبر 30  

2020 
 ساتمار 30 

2019 
 )غير  دقق(   )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 3,890  2,663  ديرادات ديجار  
      ( 584)  (718)   صاريف التشغيل المباشرة

     
  1,945  3,306      
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14  
  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 
 إستثمارات في أوراق مالية  8
 

 :التقرير  فصلة أدنام فترةفي نهاية  ما ستثمارات الشر ة دن د
 ديسمار 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 ) دقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   

     من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مالية مدرجةموجودات 
 211,021  194,899     درجةد اراتية في أورا   الية  أسهم 

 71,177  76,783  أسهم في سندات ديأ د اراتية  درجة 
      2,579  2,579    غير  درجةد اراتية في أورا   الية غير أسهم 

     
      284,777  274,261   نهاية الفترة/ السنة العادلة فيالقيمة 

     
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية مدرجة

      26,001  670     درجةد اراتية في أورا   الية  أسهم 
 

 هي  ما يلي:في األورا  المالية دن حر ة اإلستثمارات 
 ديسمار 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 ) دقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

     من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلةمدرجة  موجودات مالية
 243,175   284,777   القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة

 17,623  23,759   شتريات
      23,979  (34,275)  التغير في القيمة العادلة أدرجت في الدخل الشا ل اآلخر  

     
      284,777  274,261  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة

     
     الربح أو الخسارةمن خالل  بالقيمة العادلةمدرجة  موجودات مالية

 24,511   26,001   الفترة/ السنةالقيمة العادلة في بداية 
 -  (25,112)  دستبعادات

      1,490  (219)  ( 12التغير في القيمة العادلة أدرجت في الربح أو الخسارة )ديضاح  
     

      26,001  670  القيمة العادلة في نهاية الفترة/ السنة
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  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 
 )يتبع( إستثمارات في أوراق مالية 8
 

 دن التوزيع الجغرافي لإلستثمارات هو  ما يلي:
 ديسمار 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 ) دقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 237,022  195,569  أسهم في أورا   الية د اراتية  درجة 
 71,177  76,783  ديأ د اراتية  درجة أسهم في سندات 

      2,579  2,579  غير  درجة  د اراتيةغير في أورا   الية  أسهم 
     
  274,931  310,778      

 
ً                                   ً                                                 يايأ الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية التي تم قياسوووها الحقا  لإلعتراف األولي بالقيمة العادلة ضووومأ المسوووتويات  أ   3دلى    1                       

       ً                                                      استنادا  دلى الحد الذي تكون فيه القيمة العادلة قابلة للمالحظة.
 
)غير  عدلة( في أسووووووا  نشوووووطة لموجودات أو قياسوووووات القيمة العادلة هي تل  المسوووووتمدة  أ أسوووووعار  درجة   -1المسوووووتو    •

  طلوبات  طابقة.
 
التي يمكأ  1ضووووومأ المسوووووتو    صوووووادر غير األسوووووعار المدرجة  المسوووووتمدة  أ  هي تل و قياس القيمة العادلة   :2المسوووووتو    •

 غير  باشر ) ستمدة  أ األسعار(.      بشكل  في األسعار( أو  كما)             ً ، د ا  باشرة  األصل أو اإللتزامفي   الحظتها
 
التي ال اإللتزام أو     صووادر لألصوولالمسووتمدة  أ تقنيات التقييم التي تشوومل  القيم هي تل و قياس القيمة العادلة    :3المسووتو   •

تحديد القيمة العادلة لهذم االستثمارات غير المدرجة ب دارةاإل قا ت .)بيانات غير  لحوظة( بيانات السو   صادر تستند دلى  
 في صافي أصول الشر ات المستثمر فيها.سيولة خاطر مقاول لم عدل الخصم التطايق  أ خالل 

 
   1 المستوى   2المستوى   3المستوى   المجموع

   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف 
 )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30في         

        
بالقيمة العادلة  أ خالل   وجودات  الية  درجة
 الدخل الشا ل اآلخر 

  درجة في أورا   الية دستثمارات  -  271,682  -  -  271,682
 غير  درجة في أورا   الية دستثمارات  -  -  -  2,579  2,579

                  
274,261  2,579  -  271,682   

         
  

 
 

 
 

 
بالقيمة العادلة  أ خالل   وجودات  الية  درجة 

 الربح او الخسارة
  درجة في أورا   الية دستثمارات  -  670  -  -  670

         
         
 ) دقق( 2019ديسمار  31في         

        
بالقيمة العادلة  أ خالل   وجودات  الية  درجة
 الدخل الشا ل اآلخر 

  درجة في أورا   الية دستثمارات  -  282,198  -  -  282,198
 غير  درجة في أورا   الية دستثمارات  -  -  -  2,579  2,579

                  
284,777  2,579  -  282,198   

         
  

 
 

 
 

 
بالقيمة العادلة  أ خالل   وجودات  الية  درجة 

 الربح او الخسارة
  درجة في أورا   الية دستثمارات  -  26,001  -  -  26,001
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16  
  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 
 )يتبع( إستثمارات في أوراق مالية 8
 

 بالرجوع دلى األسعار المدرجة في تاريخ التقارير 1لألورا  المالية في المستو  تم تحديد القيم العادلة 
 

لقياسات القيمة العادلة، ولم تكأ هناك تحويالت داخل أو خار    2والمستو    1خالل الفترة، لم تكأ هناك تحويالت بيأ المستو  
 لقياسات القيمة العادلة.   3المستو  
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17  
  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 
 التأمين معيديعقود  موجوداتالتأمين و  مطلوبات عقود 9

  ) دقق(    )غير مدقق(  
  2019ديسمار  31    2020 سبتمبر 30  

 
إجمالي اإلحتياطيات 

 الفنية
حصة معيدي التأمين 
  صافي من االحتياطيات الفنية

دجمالي اإلحتياطيات 
 الفنية

حصة  عيدي التأ يأ 
 صافي  أ االحتياطيات الفنية

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

    
 49,380  2,027,704  2,077,084   54,873 2,285,704 2,340,577  طالبات  تكادة غير  سددة
 96,414  218,548  314,962   65,247 229,664 294,911                               طالبات  تكادة لم ي الغ عنها

 6,100  - 6,100   6,943 - 6,943  صاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
 2,822  - 2,822   6,499 - 6,499 دحتياطي الخسائر غير المكتسبة

  136,939  411,534  548,473   122,479 509,277 631,756 أقساط التأ يأ غير المكتسبة
3,280,686 3,024,645 256,041   2,949,441  2,657,786  291,655 

        تأمين األشخاص وعمليات تراكم األموال 
 20  111 131  26 78 104  طالبات  تكادة غير  سددة
 67  284 351  133 1,258 1,391                               طالبات  تكادة لم ي الغ عنها

 3  - 3  11 - 11  صاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
 543  - 543  217 - 217 دحتياطي الخسائر غير المكتسبة

 434  1,379 1,813  160 757 917 أقساط التأ يأ غير المكتسبة
 2,640 2,093 547   2,841  1,774  1,067 

        الموحدة
  49,400   2,027,815   2,077,215   54,899 2,285,782 2,340,681  طالبات  تكادة غير  سددة
  96,481   218,832   315,313   65,380 230,922 296,302                               طالبات  تكادة لم ي الغ عنها

  6,103  -  6,103   6,954 - 6,954  صاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
  3,365  -  3,365   6,716 - 6,716 دحتياطي الخسائر غير المكتسبة

  137,373   412,913   550,286   122,639 510,034 632,673 أقساط التأ يأ غير المكتسبة
 3,283,326 3,026,738 256,588   2,952,282   2,659,560   292,722  
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  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 

 خرى األو  مدينةالتأمين الذمم  10
 ديسمار 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 ) دقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 74,745  77,343   ستحق  أ الوسطاو/ الو الو
 75,796  77,425  وثائق التأ يأ  حا لي أ   ستحق

 16,782  22,261  ( 13ذات عالقة )ديضاح  جهات ستحق  أ 
      ( 15,500)  (18,500)  المتوقعةالخسائر اإلئتمانية 

     
  158,529  151,823 

      66,186  73,570   ستحق  أ شر ات التأ يأ وإعادة التأ يأ
     
  232,099  218,009 
     

 
 خر .  واألالمدينة  يأ أالت ذ م فائدة على  ةل أييتحميتم يوم. ال  90 توسط فترة االئتمان على عقود التأ يأ هي دن 
 

شر ات التأ يأ وإعادة التأ يأ.  و   العمالوالمبالغ المستحقة  أ حا لي وثائق التأ يأ وشر ات دعادة التأ يأ  أ عدد  اير  أ  تتكون  
  ع حا لي وثائق التأ يأ وشر ات التأ يأ. التفاقياتهاوفقًا  دفع  بالغدن طايعة عمل الشر ة تتطلب 

 
  خصص دنخفاض القيمة 

 ديسمار 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 ) دقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 14,500  15,500  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
      1,000  3,000   خصص  عترف به خالل الفترة/ السنة 

     
 15,500  18,500  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
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  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 

 خرى األو  الدائنةتأمين الذمم  11
 ديسمار 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 ) دقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 190,245  218,836  اإل ارات العربية المتحدةذ م دائنة داخل دولة 
      59,290  64,792  ذ م دائنة خار  دولة اإل ارات العربية المتحدة

     
  283,628  249,535      
     

     داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 17,598  19,874  وثائق ال ستحق دلى حا لي 
 53,883  38,377   التأ يأ وإعادة التأ يأ ستحقة دلى شر ات 

 29,901  33,806   ستحق دلى الوسطاو والو الو
 15,769  15,772  أرباح  ستحقة الدفع 

 6,415  6,677   كاف ت  جلس اإلدارة
      66,679  104,330  ذ م دائنة أخر  

     
  218,836  190,245 
     
     

     دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج
 37,834  43,307    ستحقة دلى شر ات التأ يأ وإعادة التأ يأ

      21,456  21,485   ستحق دلى الوسطاو والو الو
     
  64,792  59,290 
     

 
 60ذ م التأ يأ الدائنة أي فائدة ويتم سدادها عادة خالل  ال تحمل األخر  خالل أقل  أ سنة واحدة.  و تستحق ذ م التأ يأ الدائنة  

 يو ًا. 90 -
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20  
  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 

 بالصافي –إستثمارات من ايرادات  12
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2020  2019 
 )غير  دقق(   )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 10,940  11,326  توزيعات األرباحديرادات 
 7,705  7,365  ديرادات فوائد 

 بالقيمة العادلة  أ خالل   موجودات  اليةل  التغير في القيمة العادلة
 1,055  (219)  الربح والخسارة 

 -  (5,139)  بيع دستثمارات في أورا   الية
      -  (120)  أخر   ( صاريفديرادات/ )

     
  13,213  19,700      

 
 

 ذات عالقة جهات 13
  

تل  المنشو ت  و   المجموعةفي  و وظفي اإلدارة الرئيسوييأ  ، أعضواو  جلس اإلدارةذات عالقة المسواهميأ الرئيسوييأ  الجهاتتتضومأ 
بأرصوودة  همة  ع تل  الجهات   المجموعة. تحتفظ بشووأنهالديهم القدرة على التحكم أو التأثير على القرارات المالية والتشووغيلية    التي

 وقد نشأت تل  األرصدة  أ  عا الت تجارية  ما يلي:
 

 :ذات العالقة الجهاتتفاصيل أرصدة فيما يلي 
 ديسمار 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 ) دقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   

     ذات عالقة  جهات ستحق  أ 
 16,555  21,974  اإلدارة المشتر ة نتيجةأطراف ذات عالقة 
 227  287  المديريأ الرئيسييأ

       14,300   29,085  ذ م  دينة أخر   أ  وظفي اإلدارة الرئيسييأ
     
  51,346  31,082      
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  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 

 )يتبع( ذات عالقة جهات 13
 

 العالقةذات  الجهاتمع  المعامالت
 

 ما نصوووووت    عالقةخر  والتي تعتار ذات  أأقسووووواط التأ يأ لشووووور ات  وتسوووووديدبتجميع  أعمالها الطايةية،في سووووويا    المجموعة تقوم
 لتقارير المالية.لعليه المعايير الدولية 

 
  ع جهات ذات عالقة هي  ما يلي: ةها المعا الت الدن 

 سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعةال  سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2020  2019  2020  2019 
 )غير  دقق(   )غير مدقق(  )غير  دقق(   )غير مدقق(  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
         

دلى  مكتتبةالتأ يأ الط  أقسادجمالي 
شر ات ز يلة ألعضاو  جلس 

          6,482  4,951  2,580  396  اإلدارة
         

دلى شر ات   بات المدفوعةمطالالصافي 
          301  1  69  -  ز يلة ألعضاو  جلس اإلدارة

         
أعضاو  جلس تعويضات و كافأة 

          4,835  6,677  1,256  3,091  اإلدارة
         

          7,933  8,721  1,874  1,511  المديريأ الرئيسييأتعويضات و كافأة 
 

 2015لسوووونة (  2وفقًا لانود القانون االتحادي رقم )  لموافقة المسوووواهميأ وهي ضوووومأ الحدود كافأة أعضوووواو  جلس اإلدارة  تخضووووع
 الخاي بالشر ات التجارية في دولة اإل ارات العربية المتحدة. 

 
 ارة. دن  كاف ت المديريأ الرئيسييأ هي وفقًا لعقود العمل المتفق عليها والمعتمدة  أ قال  جلس اإلد

 
 

 ربح الفترة 14
 

 يلي:  ا تحميلبعد  الفترة ربحتم تحديد 
 سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعةال  سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2020  2019  2020  2019 
 )غير  دقق(   )غير مدقق(  )غير  دقق(   )غير مدقق(  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
         

          42,202  45,136  13,596  13,584  تكاليف الموظفيأ
         

          13,073  13,003  4,353  4,621  واإلطفاوستهالك اال
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  المرحلية الموحدة المالية بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 

 ومات قطاعيةمعل 15
 

لد  الشوووووور ة قطاعيأ أسوووووواسووووووييأ،  ما هو  ايأ أدنام، والتي تمثل وحدات األعمال االسووووووتراتيجية للشوووووور ة. تدار وحدات األعمال 
صوووووانع القرار التشوووووغيلي الرئيسوووووي اإلسوووووتراتيجية بشوووووكل  نفصووووول حيث أنها تتطلب تكنولوجيا وإسوووووتراتيجيات تسوووووويق  ختلفة. يقوم 

 بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة  أ وحدات األعمال االستراتيجية وذل  بصورة ربع سنوية على األقل.
 

 فيما يلي  لخص يوضح قطاعي األعمال األساسييأ:
 

 الطاي والحوادث العا ة والمتنوع.ل التأ يأ العام وتشمل جميع أنواع التأ يأ العام: الحريق، البحري، السيارات و عماأ  •
 

مارات: تشووومل اإلسوووتثمارات في أسوووهم  حلية قابلة للتداول، و حافظ دسوووتثمارية، وسوووندات تنمية، ودائع بنكية ألجل، دسوووتث •
 دستثمارات عقارية وأورا   الية أخر .

 
 قطاع األعمال -المعلومات القطاعية الرئيسية 

 
 قطاعات الشر ة  درجة أدنام:بإيرادات  دن المعلو ات المتعلقة

 
 )غير مدقق( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال 
 المجموع اإلستثمارات التأمين 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 993,601 1,065,842 27,206 21,354 966,395 1,044,488 إيرادات القطاع
       
       

 111,333 135,616     نتائج القطاع 
 (67,820) (75,521)     الموزعةالمصاريف غير 

       
       

 43,513 60,095     ربح الفترة
       

 
 :حسب قطاعات األعمال لموجودات و طلوبات المجموعةفيما يلي تحليل 

 
 المجموع اإلستثمارات التأمين 
 ديسمار 31 سبتمبر 30 ديسمار 31 سبتمبر 30 ديسمار 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 (  دقق) )غير مدقق( ) دقق(  )غير مدقق( ) دقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       

 4,369,705 4,675,984 647,637 568,434 3,722,068 4,107,550 موجودات القطاع 
       
       

 107,494 153,215      وجودات غير  وزعة
       
       

 4,477,199 4,829,199     مجموع الموجودات 
       
       

 3,233,138 3,608,551 12,697 14,628 3,220,441 3,593,923 مطلوبات القطاع 
       
       

 40,803 44,070      طلوبات غير  وزعة
       
       

 3,273,941 3,652,621     مجموع المطلوبات
       

 لم يكأ هناك أي  عا الت بيأ القطاعات.
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 
 

 )يتبع( ومات قطاعيةمعل 15

 اإليرادات من أقسام التأمين -معلومات القطاعات الثانوية 
المصوووونفة على أسوووواس أقسووووام ( دجمالي األقسوووواط المكتتبة والعموالت وإيرادات التأ يأ األخر  )فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة  

 .التأ يأ الرئيسية
 سبتمبر 30  

2020 
 ساتمار 30 

2019 
 )غير  دقق(   )غير مدقق(  
 درهم ألف   درهمألف   
     

 490,009  586,037   ة، الصحي، والحوادث الشخصية دتأ يأ نهاية الخ
 102,182  142,177  قسم الحريق والمخاطر المتعلقة بها

 178,176  128,400  تأ يأ السيارات 
 63,764  51,834  تأ يأ قطاع النفط والغاز
 38,209  40,512  تأ يأ البحري والطيران
 89,490  93,937  تأ يأ الحوادث العا ة

      4,565  1,591  تأ يأ على الحياة 
     
  1,044,488  966,395      

 
 .الفترةلم يكأ هناك أي  عا الت بيأ قطاعات األعمال خالل 
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خطابات ضمان لصالح أطراف أخر  بلغت قيمتها  ةسيا  أعمالها الطايةي ضمأ المجموعةأصدرت الانوك التي تتعا ل  عها 
 (.  ليون درهم 22,49:  2019ديسمار  31) ليون درهم  19,36

 
على الرغم  أ أن النتيجة النهائية لهذم المطالبات ال يمكأ تحديديها . ةسيا  أعمالها الطايةي ضمأة اللمقاض المجموعةتخضع 

على نصيحة  قيمي الخسائر المستقليأ والمستشار القانوني   خصص للقضايا بناوً  بتكويأفي الوقت الحاضر، قا ت اإلدارة، 
خارجي  والذي يمثل المبالغ المتوقع أن تإدي دلى تدفق (   ليون درهم 21,1: 2019مار ديس 31)  ليون درهم   8,4الداخلي بقيمة 

 .  حتمل للموارد االقتصادية
 
 

 توزيعات األرباح 17
 

 ليون درهم للسنة المنتهية في  52,5درهم للسهم الواحد بقيمة  3,5 بقيمة٪ 35اقترح  جلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 
دلى المساهميأ في  والتي سيتم دفعها   ليون درهم(    22,5درهم للسهم الواحد بقيمة    1,5  بقيمة٪  15:  2018)   2019ديسمار    31
وتم دفعها للمساهميأ خالل   2020 ارس    23. تمت الموافقة على توزيعات األرباح  أ قال الجمةية العمو ية بتاريخ  2020  سنة
 فترة.ال
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 .2020 نوفمار 11 أ قال  جلس اإلدارة بتاريخ الموحدة  الموجزة المرحليةالمالية  المعلو اتتم دعتماد وإجازة دصدار 


