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 المحترمين اإلدارةأعضاء مجلس السادة 
 ( ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )

  دبي
 العربية المتحدة اإلمارات

 
 مقدمـة

 دبي، -)" الشركة"( ، (ش.م.ع.الوطنية للتأمينات العامة ) شركةلل قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق
، الموجز الشامل الدخل ،الموجز ح أو الخسارةبالروكل من بيانات  2020مارس  31كما في اإلمارات العربية المتحدة 

واإليضاحات  أشهر المنتهية بذلك التاريخ ةثالثلاالتغيرات في حقوق المساهمين الموجز والتدفقات النقدية الموجز لفترة 
ً للمعيار المحاسبي . إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية وعرضها التفسيرية األخرى وفقا

. إن مسؤوليتنا هي إبداء الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية " التقارير المالية المرحلية " : 34الدولي رقم 
 .إستناداً إلى مراجعتنا الموجزة المرحلية إستنتاج حول هذه المعلومات المالية

 
 نطاق المراجعـة

، " مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي 2410الدولي حول عمليات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار 
، جراء االستفساراتلومات المالية المرحلية القيام بإ. تتضمن مراجعة المع" ةشركمدقق الحسابات المستقل لل يقوم بها

جراءات مراجعة إجراءات تحليلية وإ، وإتباع لية والمحاسبيةشخاص المسؤولين عن األمور المابشكل رئيسي من األ
، فإنها ال تمكننا لتالي، وباوفقاً للمعايير الدوليـة للتدقيق. إن نطاق المراجعة أقـل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق خرىأ

 .افإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنه ،مـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذامن الحصول على تأكيد حول جميع األمور الها
 

 اإلستنتـاج
 إعدادها،المرفقة لم يتم  الموجزة المرحلية أن المعلومات الماليةب يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقادإلى مراجعتنا، لم  ستناداً إ

ً  ،الجوهرية النواحي جميعمن  الصادر عن مجلس  "التقارير المالية المرحلية" :  34معيار المحاسبي الدولي رقم لل وفقا
 .معايير المحاسبة الدولية
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 3    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

 الموجز )غير مدقق(لربح أو الخسارة ابيان 

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 مـارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل  

  2020 2019 

 درهــم درهــم  
    

 143.342.846  178.882.583   أقساط التأمين إجمالي

 (66.605.607) (91.201.731)  المتنازل عنها التأمينمعيدي حصة 

 76.737.239  87.680.852   صافي أقساط التأمين 

 (12.110.982) (22.949.328)  المخاطر السارية/أقساط التأمين غير المكتسبة مخصصالتغير في 
    

 64.626.257  64.731.524   صافي أقساط التأمين المكتسبة

 8.416.954  11.903.417   المكتسبة عموالت إعادة التامين
    

 73.043.211  76.634.941   أقساط التأمين  صافي إيرادات
    

 (68.368.633) (78.642.674)  المطالبات المدفوعة

 33.756.343  34.456.960   حصة معيدي التأمين 

 (34.612.290) (44.185.714)  دفوعةصافي المطالبات الم

 (4.205.297) (6.645.713)  غير المسددة التغير في مخصص المطالبات

 (38.817.587) (50.831.427)  صافي المطالبات المتكبدة

 (11.086.302) (6.273.087)  عموالت متكبدة

 (15.309.250) (17.244.234)  مصاريف إدارية
    

 (65.213.139) (74.348.748)  صافي مصاريف التأمين

 والمبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي الحركة في صندوق التأمين على الحياة 

 ةوثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحد  
 

 

 9.516.705 

 

(5.897.345) 

 محتفظ بها للمنتجات المرتبطة في القيمة العادلة إلستثمارات  الزيادة/)النقص(

 ةبالوحد  
 

 

(8.446.287) 

 

 3.805.811 

 1.304.022  893.172   تأمين على الحياة –صافي إيرادات إستثمارات في أوراق مالية 

 (66.000.651) (72.385.158)  إجمالي مصاريف التأمين
    

 7.042.560  4.249.783   أرباح التأمين

 956.930  1.092.420   إيرادات فوائد وإيرادات أخرى )بالصافي(

 9.544.566  (17.102.641)  وودائع إستثمارات في أوراق ماليةإيرادات )خسائر(/صافي 

 (6.074.516) (4.089.479)  مصاريف إدارية
    

 11.469.540  (15.849.917)  الربح للفترة)الخسارة(/
    

 0.08  (0.11)  (15)إيضاح  للسهم الواحد األساسي والمخفض الربح)الخسارة األساسية(/

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجزة. المرحلية المالية معلوماتمن هذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 

 

  



 4    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

 )غير مدقق( الموجزالشامل  الدخل بيان

   2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 مـارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل  
  2020  2019 

 درهــم  درهــم  
     

 11.469.540   (15.849.917)   لفترةل الربح)الخسارة(/
     

     األخرى الدخل الشامل)الخسارة الشاملة(/بنود 
     

     :األرباح أو الخسائر إعادة تصنيفها الحقاً ضمن من الممكنبنود 

 ستثمارات بالقيمة العادلة من إل صافي التغير في القيمة العادلة

 481.732   (42.336)  الشامل األخرى خالل بنود الدخل   

 481.732   (42.336)  للفترة الدخل الشامل)الخسارة الشاملة(/ بنود إجمالي
     

 11.951.272   (15.892.253)  فترةللالدخل الشامل )الخسارة الشاملة(/إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموجزة المرحلية المالية معلوماتمن هذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 

 



 5           (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجز التغيرات في حقوق المساهمين بيان

   2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 إحتياطي عام إحتياطي قانوني رأس المال   

التغيرات المتراكمة في 

القيمة العادلة 

 إلستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل بنود   

 المجمـــوع أرباح مستبقاه الدخل الشامل األخرى

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
       

 464.232.287  164.397.143  (73.080) 74.977.056  74.977.056  149.954.112  )مدقق(  2018ٍديسمبر  31الرصيد كما في 

 11.951.272  11.469.540  481.732  -- -- -- بنود الدخل الشامل للفترةإجمالي 

 (2.386.748) (2.386.748) -- -- -- -- (18)إيضاح  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (22.493.117) (22.493.117) -- -- -- -- (18)إيضاح  توزيعات أرباح
       

 451.303.694  150.986.818  408.652  74.977.056  74.977.056  149.954.112  )غير مدقق(  2019مارس  31الرصيد كما في 
       

 457.138.852  156.975.776  254.852  74.977.056  74.977.056  149.954.112  )مدقق(  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 (15.892.253) (15.849.917) (42.336) -- -- -- للفترة الخسارة الشاملةبنود إجمالي 

 (1.745.850) (1.745.850) -- -- -- -- (18)إيضاح  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (14.995.411) (14.995.411) -- -- -- -- (18)إيضاح  توزيعات أرباح
       

 424.505.338  124.384.598  212.516  74.977.056  74.977.056  149.954.112  )غير مدقق(  2020مارس  31الرصيد كما في 

 

 

 

 

 

 

 الموجزة.المرحلية  المالية معلوماتمن هذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 

  



 6    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

 )غير مدقق( الموجز قات النقديةالتدف بيان

   2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 مـارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل  

  2020  2019 

 درهــم  درهــم  
     

     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 11.469.540   (15.849.917)  الربح للفترة)الخسارة(/

     تعديالت :

 762.561   525.241   إستهالك وإطفاء  

 (3.119.103)  (5.160.495)  إيرادات توزيعات أرباح  

 (5.571.914)  (52.854)  أرباح محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 973.936   24.181.524   خسائر غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 563.096   2.279.172   على الموجودات المالية خسائر إئتمانية متوقعة  

 157.277   --  خسارة بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 699.852   518.512   بعد طرح المبالغ المدفوعة  – نهاية الخدمة مخصص   

 (2.941.692)  (2.957.954)  إيرادات إستثمارات أخرى  
     

 التغيرات في الموجودات التدفقات النقدية من العمليات قبل

 والمطلوبات التشغيلية  

  

 3.483.229 

  

 2.993.553 

 (12.871.644)  (72.898.747)  التغير في ذمم تأمين مدينة وأخرى )تتضمن أطراف ذات عالقة(

 (39.117.720)  317.528   التغير في ذمم تأمين دائنة وأخرى

 18.008.327   13.432.623   المكتسبة وصندوق التأمين على الحياةالتغير في إحتياطي أقساط التأمين غير 

 4.205.297   6.645.713   التغير في المطالبات غير المسددة

 (26.782.187)  (49.019.654)  التشغيلية صافي النقد المستخدم في العمليات
     

     التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية 

 (64.213)  (70.765)  ومعداتشراء ممتلكات 

 (6.744.071)  (43.640.551)  شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 39.146.608   16.816.164   متحصالت من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (7.350.929)  --  الدخل الشامل األخرىشراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود 

 متحصالت من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

 األخرى  

  

-- 

  

 12.841.500 

 3.119.103   5.160.495   إيرادات توزيعات أرباح

 (20.343.902)  9.352.517   التغير في ودائع بنكية

 2.941.692   2.957.954   أخرىإيرادات فوائد و
     

 23.545.788   (9.424.186)  الناتج من العمليات االستثمارية)المستخدم في(/صافي النقد 
     

     تمويليةالتدفقات النقدية من العمليات ال

 (2.386.748)  (1.745.850)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
     

 (5.623.147)  (60.189.690)  يعادلهصافي النقص في النقد وما 
     

 39.704.474   104.674.208   النقد وما يعادله في بداية الفترة
     

 34.081.327   44.484.518   (9النقد وما يعادله في نهاية الفترة )إيضاح 

 

 

 .الموجزة المرحلية المالية معلوماتمن هذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 

  



 7    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 معلومات عامة -1
 

نوفمبر  19في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في  ( )"الشركة"(ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة ) تأسست

 . 2001سبتمبر  12. تم تحويل الشركة الحقاً إلى شركة مساهمة عامة إعتباراً من 1980
 

تقوم بجميع وفي إمارة دبي  2015لسنة  2تم تسجيل الشركة بموجب القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

على الحياة والتأمينات العامة باإلضافة إلى بعض أعمال إعادة التأمين وفقاً ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات أنواع التأمين 

، دبي الماليإن الشركة مدرجة في سوق  .نشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، في شأن إ2007لسنة  6العربية المتحدة رقم 

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

 .دبي، اإلمارات العربية المتحدة 154ب المسجل للشركة في بيت إن جي أي، ص.ب يقع المكت

 

  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 
المرحلية  المالية معلوماتلها تأثير مادي على ال ليس الجديدة المطبقة والتي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

 الموجزة
 

 1تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

الجديدة والمعدلة . إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الموجزة المرحلية المالية المعلوماتفي هذه  2020يناير 

الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات  سنةلم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في ال

 المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
  

 السياسات  8المعيار المحاسبي الدولي رقم و عرض البيانات المالية: 1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
 . التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،المحاسبية

 
  إندماج األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم.  

 
  بالمعيار الدوليذات الصلة   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في 

إلعداد التقارير  ، المعيار الدولي3، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 رقم إلعداد التقارير المالية
معيار المحاسبة و 1، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  14رقم  إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي، 6المالية رقم 
، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 37، معيار المحاسبة الدولي رقم 34معيار المحاسبة الدولي رقم  ، 8الدولي رقم 

، 19، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 38
 22لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ، تفسير20تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

فيما يتعلق باإلشارات إلى اإلطار ونقلت عنه أو لإلشارة إلى المكان  صداراتلتحديث تلك اإل  32سير رقم تفالو
 الذي يشيرون فيه إلى إصدار مختلف من إطار العمل المفاهيمي.

 
  المتعلقة بأمور   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9و  7رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية المعيارالتعديالت في

 االيبور. ما قبل استبدال سياق إصالح
  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول   2-2

والتي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها  ت الجديدة والمعدلة التاليةبالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرا تقم الشركةلم  

 بعد.
 

  يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ل يسري لتأمينعقود ا  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
2023. 

  والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموحدة   10الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت على المعيار

( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين 2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28

وال يزال التطبيق التطبيق إلى أجل غير مسمى تم تأجيل تاريخ  المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.
 مسموًحا به.

 السنوية التي تبدأ  للفتراتسري تعديالت على التصنيفات. ي -مالية عرض البيانات ال: 1الدولي رقم  معيار المحاسبة
 .2022يناير  1في أو بعد 

 
  



 8    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزةالمرحلية لية الما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ -3
 
 أساس اإلعداد 3-1

ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي )المرحلية المالية المعلومات تم إعداد   التقارير : " 34رقم  (IASالموجزة المرفقة وفقا
 ".المالية المرحلية

 
 .هي العملة التي تتم بها غالبية معامالت الشركةوالموجزة بالدرهم اإلماراتي  المرحلية المالية المعلوماتتم عرض 

 
ً لمبدأ التكلفة التاريخيةالمرحلية المالية  المعلومات تم إعداد هذه  بعض األدوات الماليةعدا إعادة تقييم فيما  الموجزة وفقا

 بشكل عام حسب درجة السيولة. الموجز الخاص بهتقوم الشركة بعرض بيان المركز المالي ا .واإلستثمارات في ممتلكات
 

تلك المستخدمة  الموجزة متوافقة مع المرحلية المالية المعلومات والعرض واألساليب المستخدمة في هذهة يسياسات المحاسبإن ال

 .9201ديسمبر  31 في ةيالمنته ة السنوية المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 
 

المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة ال تتضمن المعلومات 

 31ويجب عند قراءة هذه المعلومات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ن نتائج أعمال الشركة . باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أ2019ديسمبر 

 . 2020ديسمبر  31تعطي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في 
 
 اإلفتراضات والتقديرات  3-1-1
 

قد يكون لها  وتقديرات بتقديرات، إفتراضات إن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم

تأثير عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف. إن نتائج 

 األعمال الفعلية من الممكن أن تختلف عن هذه اإلفتراضات.
 

قامت اإلدارة بإتباع نفس التقديرات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق السياسات عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

المحاسبية وكذلك إتباع نفس التوقعات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31

 

 ممتلكات ومعدات -4

 العربية المتحدة.دولة اإلمارات داخل الممتلكات والمعدات موجودة  جميع
 
 إستثمارات في ممتلكات -5
 

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة من مبنى تجاري داخل ؤجرتتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في قطعتي أرض، وجزء م

 

تعتقد اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات. يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات 

 (.3: المستوى 2019ديسمبر  31) 2020مارس  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  3كمستوى 
 

  



 9    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزةالمرحلية لية الما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 إستثمارات في أوراق مالية -6
 

 بيان المركز المالي الوجز موضحة كما يلي: أوراق مالية كما في تاريخفي الشركة إستثمارات إن 
 

 مـارس 31  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 124.022.367   126.718.084   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 11.285.852   11.243.516   مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىموجودات 

 24.192.500   24.192.500   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 (36.252)  (28.323)  يطرح: مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
     
   162.125.777   159.464.467 

 
     الجغرافيالقطاع  –إستثمارات 

     
 125.913.496   121.490.335   داخل دولة اإلمارات  العربية المتحدة

 33.550.971   40.635.442   خارج دولة اإلمارات  العربية المتحدة
     

 159.464.467   162.125.777   المجموع

 
     الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

     
 65.768.018   85.275.142   مدرجة –إستثمارات في حقوق ملكية 
 10.000.000   10.000.000   غير مدرجة –إستثمارات في حقوق ملكية 

 7.135.454   --  مدرجة – سندات/إستثمارات ذات إيرادات ثابتة
 إستثمارات نيابة عن حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة 

 ةبالوحد  
  

 31.442.942 
  

 41.118.895 
     

 124.022.367   126.718.084   المجموع
 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن هذه الفئة عند يتم تحديد تصنيف اإلستثمارات في حقوق الملكية كاستثمارات 

 االعتراف األولي. 

 

 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة: ركة مخصصفيما يلي ح
 

 مـارس 31  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 858.246   36.252   السنةالفترة/الرصيد كما في بداية 
 (821.994)  (7.929)  السنةالفترة/عكس خالل 

     
 36.252   28.323   السنةالفترة/الرصيد كما في نهاية 

 

  



 10    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزةالمرحلية لية الما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 إعادة التأمين عقود مطلوبات عقود التأمين وموجودات -7

 

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 درهـــــم  درهـــــم 
    

    مطلوبات عقود التأمين
 150.269.111   160.292.974  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 50.181.955   56.393.249  وغير مبلغ عنهامطالبات متكبدة 
 84.675.567   84.752.910  صناديق تأمين على الحياة

 227.210.699   266.973.532  أقساط التأمين غير المكتسبة والمخاطر السارية
    

 512.337.332   568.412.665  إجمالي مطلوبات عقود التأمين، إجمالي
    

    التأمين إعادة عقود موجودات
    مسترد من معيدي التأمين

 112.965.504   119.716.899  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 27.893.098   30.731.147  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 6.200.608   6.118.703  صناديق تأمين على الحياة
 108.140.397   124.953.902  أقساط التأمين غير المكتسبة والمخاطر السارية

    
 255.199.607   281.520.651  إجمالي حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين

    
    الصافي

 37.303.607   40.576.075  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 22.288.857   25.662.102  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 78.474.959   78.634.207  الحياةصناديق تأمين على 
 119.070.302   142.019.630  أقساط التأمين غير المكتسبة والمخاطر السارية

    
  286.892.014   257.137.725 

 

 مدينة وأخرىتأمين ذمم  -8

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 16.581.589   61.451.660   تأمين مدينة أقساط
 23.374.552   20.751.996    شركات إعادة تأمين

 85.721.199   107.878.038   وكالء ووسطاء تأمين
 7.596.223   3.411.529   مطلوب من أطراف ذات عالقة
 3.081.614   8.681.256   فوائد وإيرادات أخرى مستحقة

 15.626.836   18.385.331   تكاليف إستحواذ مؤجلة
 2.583.450   9.455.886   مصاريف ودفعات مقدمة

 10.537.408   7.985.922   ذمم مدينة أخرى
     
   238.001.618   165.102.871 

 (13.103.664)  (15.391.274)  يطرح: مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
     
   222.610.344   151.999.207 

 

 

  



 11    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزةالمرحلية لية الما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 )تتمة( مدينة وأخرىتأمين ذمم  -8
 

 كانت الحركة على مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 13.230.084   13.103.664   السنةالفترة/الرصيد كما في بداية 
 (126.420)  2.287.610   للفترة/السنة (عكسمخصص محمل/)

     
 13.103.664   15.391.274   السنةالفترة/الرصيد كما في نهاية 

 
 يتم تحميل أي فائدة على األرصدة التي تجاوزت موعد اإلستحقاق وال يتم الحصول على أي ضمان مقابل مستحقات التأمين. ال
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك -9

 مـارس 31  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 34.601   34.038   نقد في الصندوق 

 37.107.663   39.490.075   نقد لدى البنوك

 10.000.000    10.000.000   وديعة إلزامية

 339.952.837   268.028.781   ودائع ثابتة

 (105.371)  (104.862)  اإلئتمانية المتوقعةيطرح: مخصص الخسائر 
     

 386.989.730   317.448.032   إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

 (282.315.522)  (272.963.514)  يطرح: ودائع تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر
     

 104.674.208   44.484.518   النقد وما يعادله

 
 (.17)إيضاح  مليون درهم( 4.61: 9201ديسمبر  31مليون درهم ) 71 مرهونة مقابل خطابات ضمانالبلغت الودائع الثابتة 

 
نظيم أعماله، ، بشأن إنشاء هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة وت2007( لسنة 6وفقًا لمتطلبات القانون اإلتحادي رقم )

( كوديعة إلزامية. إن هذه درهم 10.000.000: 9201ديسمبر  31درهم ) 10.000.000بنكية بمبلغ  تحتفظ الشركة بوديعة

 (. 17)إيضاح  مرهونة ألحد البنوك مقابل ضمانات مصدرة من قبله لصالح وزارة اإلقتصاد والتجارة الوديعة

 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:مخصص  كانت الحركة على

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 87.442   105.371   السنةالفترة/الرصيد كما في بداية 
 17.929   (509)  لسنةفترة/الا محمل خالل مخصص /)عكس(

     
 105.371   104.862   السنةالفترة/الرصيد كما في نهاية 

 

  



 12    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزةالمرحلية لية الما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 رأس المال -10

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  

 والمدفوع بالكاملصدر الم

 للسهم (درهم  1قيمة مليون سهم عادي ب 149.954.112)

 

 149.954.112 

 

 149.954.112 

 

 إحتياطي قانوني -11
 

من صافي  %10، تقوم الشركة بتحويل 2015( لسنة 2اإلتحادي رقم ) قانونالمتطلبات لووفقاً وفقًا للنظام األساسي للشركة 

  من رأس المال المدفوع. %50رصيد هذا اإلحتياطي مساوياً  يصبحقانوني حتى الحتياطي األرباح السنوية، إن وجدت، إلى اإل
 

 االحتياطي العام -12

يمكن إستخدام هذا اإلحتياطي ألي غرض آخر إال بموافقة يمكن تكوين اإلحتياطي العام بناًء على توصية من مجلس اإلدارة وال 

مارس  31 مومية العادي. لم يتم أي تحويل إلى اإلحتياطي العام خالل الفترة المنتهية فيعالمساهمين في إجتماع الجمعية ال

2020. 
 

 ذمم تأمين دائنة وأخرى  -13

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 17.386.577   18.295.077   ذمم دائنة
 41.499.798   45.701.181   شركات إعادة التأمين

 51.024.860   60.550.486   إحتياطي أقساط تأمين محتفظ بها
 3.090.065   653.830   مطلوب ألطراف ذات عالقة

 11.819.521   17.073.730   عموالت إعادة التأمين المؤجلة
 12.112.069   12.065.117   مصاريف مستحقة

 1.171.635   1.037.369   عموالت دائنة
 13.403.196   11.443.870   ذمم دائنة أخرى

     
   166.820.660   151.507.721 

 

  



 13    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزةالمرحلية لية الما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 بالوحداتالمبالغ المستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة   -14
 

 كانت الحركة خالل الفترة على النحو التالي:
 

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 41.018.157   41.118.895   يناير  1كما في 
 12.389.192   3.187.987   المبلغ المستثمر من قبل حملة البوالص

 المبلغ المسحوب في مرحلة اإلسترداد/إستحقاق/إسترجاع من قبل 
 حملة البوالص  

  
(4.417.653) 

  
(19.095.706) 

 6.807.252   (8.446.287)  التغير في القيمة العادلة
     

 المبالغ المستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة 
 بالمنتجات المرتبطة بالوحدات  

  
 31.442.942 

  
 41.118.895 

 
 للسهم الواحد األساسي والمخفض الربح)الخسارة األساسية(/ -15

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

     
 11.469.540   (15.849.917)  الربح للفترة )درهم()الخسارة(/

 149.954.112   149.954.112   عدد األسهم                     

 0.08   (0.11)  )درهم(للسهم الواحد  األساسي والمخفض الربح)الخسارة األساسية(/
 

الربح للفترة على متوسط عدد أسهم الشركة القائمة كما )الخسارة(/الربح األساسي للسهم بتقسيم (/األساسية )الخسارةتم إحتساب 

الربح األساسي (/األساسية )الخسارةالربح المخفض للسهم يعادل (/ةالمخفض )الخسارةفي تاريخ بيان المركز المالي الموجز. إن 

 .ربحية السهمة ممكن أن تؤثر على للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات جديد
 

 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ -16
 

 شركات مع معامالت في والدخول المطالبات أقساط التأمين وتسوية بتحصيل االعتيادية، أعمالها سياق في الشركة، تقوم

 الشركة إدارة ترى  .)المعدل( 24 رقم الدولي المحاسبي المعيار في المتضمن العالقة ذات األطراف ضمن تعريف تقع أخرى

 .أخرى من أطراف عليها الحصول الممكن من كان التي الشروط عن ملحوظة بصورة تختلف ال المعامالت هذه شروط أن
 

 ، كانت المبالغ المطلوبة من/إلى األطراف ذات العالقة كما يلي:تاريخ بيان المركز الماليا بكم 16-1
 

  

 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  

     المطلوب من أطرف ذات عالقة
 7.596.223   3.411.529   أقساط تأمين مدينة 

     
     المطلوب إلى أطرف ذات عالقة

 3.090.065   653.830   ذمم دائنة 
     

     النقد وما يعادله
 27.265.731   21.910.264   نقد لدى البنوك

 200.692.321   138.768.264   ودائع قصيرة األجل
     227.958    160.678.528   227.958.052 

  



 14    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزةالمرحلية لية الما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة -16
 

 خالل الفترة، قامت الشركة بتعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:  16-2
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مـارس 31

 2020 2019 
 )غير مدقق( )غير مدقق( 
 درهـــــم درهـــــم 

   
   العليا االدارة موظفي تعويضات

   
 1.728.281  2.099.823  األجل قصيرة واالمتيازات المكافآت

 368.287  167.398  الخدمة نهاية تعويضات
   

   عالقة ذات أخرى أطراف
   

 5.665.458  7.465.201  أقساط تأمين مكتتبة
 2.918.019  7.580.617  مطالبات مدفوعة

 14.302.752  9.535.168  توزيعات أرباح مدفوعة
 1.106.334  1.092.520  إيرادات فوائد

 

  المحتملةالمطلوبات  -17

   
 مـارس 31

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 9.671.380   9.691.382   خطابات ضمان
  

مليون درهم( مرهونة مقابل الضمانات أعاله. تشتمل  6.41: 9201ديسمبر  31مليون درهم ) 71 تبلغثابتة هناك ودائع 

 مليون درهم( لصالح وزارة االقتصاد والتجارة. 10: 9201ديسمبر  31مليون درهم ) 10الضمانات على مبلغ 
 

قانونية في سياق األعمال اإلعتيادية. إعتماداً على مشورة  تخضع الشركة كما هو الحال مع غالبية شركات التأمين لقضايا

 يكون لها تأثير جوهري على أداء الشركة المالي أو مركزها المالي. تقد الشركة أن هذه القضايا سوف لنقانونية مستقلة، تع

 

 توزيعات أرباح ومكافآة أعضاء مجلس اإلدارة -18
 

على توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2020مارس  29ة السنوي المنعقد في وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومي

درهم للسهم  0.15درهم بقيمة  22.493.117: 2019) 2019درهم للسهم الواحد لسنة  0.10درهم بقيمة  14.995.411

ً على دفع مكافأة  : 2019) 2019درهم لسنة  1.745.850عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ألالواحد(. وافق المساهمون أيضا

  .(2018لسنة  درهم 2.386.748

 
 معلومات قطاعية -19

 
تم تنظيم الشركة في قطاعين تشغيليين، التأمينات العامة والتأمينات على الحياة. هذه القطاعات هي األساس ألغراض إدارية 

 .القطاعية لإلدارة االذي بموجبه تقوم المجموعة بإعداد تقاريره

 
عقود التأمين. ال تمارس الشركة أي أعمال خارج دولة اإلمارات  الناتجة عن يراداتاإلتتمثل إيرادات أقساط التأمين في إجمالي 

 العربية المتحدة. ال توجد معامالت بين قطاعات األعمال.

 
 

  



 15          (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 )تتمة(معلومات قطاعية  -19
  

 اإلجمالي التأمين على الحياة التأمينات العامة 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مارس 31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

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

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
       

       إيرادات التأمين

 143.342.846  178.882.583  13.181.722  17.120.370  130.161.124  161.762.213  إجمالي أقساط التأمين

 (66.605.607) (91.201.731) (5.113.435) (5.554.827) (61.492.172) (85.646.904) حصة معيدي التأمين المتنازل عنها

 76.737.239  87.680.852  8.068.287  11.565.543  68.668.952  76.115.309  صافي اقساط التأمين

 (12.110.982) (22.949.328) (689.611) (1.310.750) (11.421.371) (21.638.578) المخاطر السارية/التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 64.626.257  64.731.524  7.378.676  10.254.793  57.247.581  54.476.731  صافي اقساط التأمين المكتسبة

 8.416.954  11.903.417  586.008  1.450.554  7.830.946  10.452.863  المكتسبة عموالت معيدي التأمين

 73.043.211  76.634.941  7.964.684  11.705.347  65.078.527  64.929.594  صافي إيرادات التأمين
       

       مصاريف التأمين

 (38.817.587) (50.831.427) (5.132.759) (11.818.828) (33.684.828) (39.012.599) المطالبات المتكبدةصافي 

 (11.086.302) (6.273.087) (577.917) (872.042) (10.508.385) (5.401.045) العموالت المتكبدة 

 (15.309.250) (17.244.234) (1.668.916) (1.607.393) (13.640.334) (15.636.841) مصاريف إدارية
       

 (65.213.139) (74.348.748) (7.379.592) (14.298.263) (57.833.547) (60.050.485) صافي مصاريف التأمين

 7.830.072  2.286.193  585.092  (2.592.916) 7.244.980  4.879.109  الحياة على التأمين صندوق في الحركة قبل )الخسارة(/الربح

 المستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين  والمبالغ الحياة على التأمين صندوق في الحركة

 (5.897.345) 9.516.705  -- -- الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات  

 

 9.516.705 

 

(5.897.345) 

 3.805.811  (8.446.287) 3.805.811  (8.446.287) -- -- بالوحدات المرتبطة الزيادة في القيمة العادلة إلستثمارات محتفظ بها للمنتجات

 1.304.022  893.172  1.304.022  893.172  -- -- تأمين على الحياة –صافي إيرادات إستثمارات في أوراق مالية 

 7.042.560  4.249.783  (202.420) (629.326) 7.244.980  4.879.109  التأمين للفترة ربح/)خسارة(
       

 956.930  1.092.420           إيرادات فوائد وإيرادات أخرى )بالصافي(

 9.544.566  (17.102.641)     صافي إيرادات إستثمارات في أوراق مالية

 (6.074.516) (4.089.479)     مصاريف غير موزعة

 11.469.540  (15.849.917)      الربح للفترة)الخسارة(/

 

 

  



 16          (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 )تتمة(معلومات قطاعية  -19
  

 اإلجمالي التأمين على الحياة التأمينات العامة 

 

 مـارس 31

2020 

 ديسمبـر 31

2019 

 مـارس 31

2020 

 ديسمبـر 31

2019 

 مـارس 31

2020 

 ديسمبـر 31

2019 

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

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
       

       الموجودات 

 26.953.580  26.711.824  -- -- 26.953.580  26.711.824  ممتلكات ومعدات

 3.518.768  3.306.048  -- -- 3.518.768  3.306.048  موجودات غير ملموسة

 189.233.524  189.233.524  39.525.452  39.525.452  149.708.072  149.708.072  إستثمارات في ممتلكات

 159.464.467  162.125.777  83.696.448  66.850.604  75.768.019  95.275.173  إستثمارات في أوراق مالية

 255.199.607  281.520.651  24.059.974  23.158.153  231.139.633  258.362.498  موجودات عقود إعادة التأمين

 151.999.207  222.610.344  4.400.730  45.011.478  147.598.477  177.598.866  مدينة وأخرىذمم تأمين 

 386.989.730  317.448.032  86.648.690  54.814.927  300.341.040  262.633.105  وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك

 1.173.358.883  1.202.956.200  238.331.294  229.360.614  935.027.589  973.595.586  إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات

 11.256.083  11.774.595  -- -- 11.256.083  11.774.595  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 512.337.332 568.412.665  108.701.759 109.123.300  403.635.573 459.289.365  مطلوبات عقود التأمين

 151.507.721  166.820.660  10.768.671  11.031.022  140.739.050  155.789.638  ذمم تأمين دائنة وأخرى

 41.118.895  31.442.942  41.118.895  31.442.942  -- -- ةالمبالغ المستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحد
       

 716.220.031  778.450.862  160.589.325  151.597.264  555.630.706  626.853.598  المطلوباتإجمالي 
       

       حقوق المساهمين

 149.954.112  149.954.112      رأس المال

 74.977.056  74.977.056      إحتياطي قانوني

 74.977.056  74.977.056      إحتياطي عام

 في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  المتراكم التغير

     األخرى  

 

 212.516 

 

 254.852 

 156.975.776  124.384.598      أرباح مستبقاه

 457.138.852  424.505.338      مجموع حقوق الملكية
       

 1.173.358.883  1.202.956.200      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 

  



 17    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 
 فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية -20

 
 يوضح الجدول التالي تفاصيل كل فئة للموجودات والمطلوبات المالية وقيمتها العادلة: 

 
     )غير مدقق( 2020مارس  31

     

بالقيمة العادلة من  

خالل األرباح أو 

 الخسائر

بالقيمة العادلة من 

خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

 

 

 بالتكلفة المطفأة

 

 

 المجموع

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
     

     الموجودات المالية:

 162.125.777  24.165.732  11.241.961  126.718.084  إستثمارات في أوراق مالية

 194.769.127  194.769.127  -- -- ذمم تأمين مدينة وأخرى

 317.448.032  317.448.032  -- -- وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك
     
  126.718.084  11.241.961  536.382.891  674.342.936 

     

     المطلوبات المالية:

 149.374.808  149.374.808  -- -- ذمم تأمين دائنة وأخرى

 المبالغ المستحقة الدفع إلى حاملي وثائق 

 التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة   

 31.442.942  31.442.942  -- -- ةبالوحد  
     
 -- --  180.817.750  180.817.750 

 
 
 

     )مدقق( 2019ديسمبر  31

     

بالقيمة العادلة من  

خالل األرباح أو 

 الخسائر

بالقيمة العادلة من 

خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

 

 

 بالتكلفة المطفأة

 

 

 المجموع

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
     

     الموجودات المالية:

 159.464.467  24.192.500  11.285.852  123.986.115  إستثمارات في أوراق مالية

 133.500.403  133.500.403  -- -- ذمم تأمين مدينة وأخرى

 386.989.730  386.989.730  -- -- وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك
     
  123.986.115  11.285.852  544.682.633  679.954.600 
     

     المطلوبات المالية:

 139.688.201  139.688.201  -- -- ذمم تأمين دائنة وأخرى

 المبالغ المستحقة الدفع إلى حاملي وثائق 

 التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة   

 41.118.895  41.118.895  -- -- ةبالوحد  
     
 -- --  180.807.096  180.807.096 

 

  



 18    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 قياس القيمة العادلة   -21

معامالت إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن 

بغض النظر ما إذا كان السعر مالحظ بشكل مباشر أو مقدر بإستخدام أساليب  ،منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس

ة باألخذ بعين اإلعتبار خصائص هذا األصل أو االلتزام شركعند تقدير القيمة العادلة ألصل أو اللتزام، تقوم ال .تقييم أخرى

 سيقوم المشاركين في السوق بأخذ هذه الخصائص بعين اإلعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.وتقييم ما إذا 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية بالتكلفة المطفأة
 

الموجزة المرحلية المالية  المعلوماتإن اإلدارة تعتبر القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في 

 .تقارب قيمتها العادلة

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
 

 تقنيات التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
 

المستخدمة في البيانات المالية السنوية مماثلة لتلك فتراضات إاستخدام تقنيات تقييم مماثلة ويتم تحديد القيم العادلة للموجودات ب

 .2019ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 

 

 قياسات القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموجز
 

إلى  1 تم تصنيف الموجودات التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة إلى ثالثة مستويات من

 على أساس درجة وضوح قيمتها العادلة. 3

 

على  3إلى  1يبين الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بعد اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة في المستويات من 

 أساس درجة وضوح قيمتها العادلة. 

 

  شطة لألصول عار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النالمستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األس

 والمطلوبات المتطابقة.
 

   المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى

ير مباشرة )المستقاة من بطريقة غ األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما مباشرة )كاألسعار مثالً( أو

 و ;األسعار(
 

  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاه من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات والتي

 (.القابلة للرصدال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت 

 

  



 19    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة   -21
 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
  

 )تتمة(قياسات القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموجز 
 

الجدول التالي معلومات  يبين تاريخ بيان المركز المالي الموجز.لية مدرجة بالقيمة العادلة كما ببعض موجودات الشركة الماإن 

 :حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية
 

     القيمة العادلة كما في 

 مارس  31 الموجودات المالية

2020 

 )غير مدقق(

 درهــم

 ديسمبر 31

2019 

 )مدقق(

 درهــــــم

 

 

التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة

 

 

أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية

 

 

مدخالت هامة 

 غير قابلة للرصد

 

العالقة بين 

المدخالت غير 

قابلة  للرصد ال

 للقيمة العادلة
       

بالقيمة  إستثمارات

العادلة من خالل 

بنود الدخل الشامل 

 األخرى

      

 أسعار العرض المستوى األول 11.285.852 11.241.961  مدرجة أوراق دين

في األسواق  المدرجة

 .النشطة

 .ال ينطبق .يوجد ال

       

بالقيمة  إستثمارات

العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

      

       
       

 أسعار العرض المستوى األول 65.768.018  85.275.142  أوراق ملكية مدرجة

في األسواق  المدرجة

 .النشطة

 .ال ينطبق ال يوجد

 أسعار العرض األولالمستوى  7.099.202  -- أوراق دين مدرجة

في األسواق  المدرجة

 .النشطة

 .ال ينطبق .ال يوجد

منتجات مرتبطة 

 بالوحدة

صافي طريقة تقييم  المستوى الثاني 41.118.895  31.442.942 

 قيمة الموجودات

صافي قيمة 

 الموجودات

كلما زادت قيمة 

صافي موجودات 

المستثمر بها  جهةال

 زادت القيمة العادلة.

ملكية غير أوراق 

 مدرجة

طريقة تقييم صافي  لثالمستوى الثا 10.000.000  10.000.000 

 الموجوداتقيمة 

صافي قيمة 

 الموجودات

ما زادت قيمة كل

صافي موجودات 

المستثمر بها  جهةال

 زادت القيمة العادلة.

       

 

مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات 

 إدراج أية إيضاحات للجدول أعاله.

  



 20    (ش.م.ع.الشركة الوطنية للتأمينات العامة )
 

  الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 Covid-19 فيروس تأثير -22
 

، مما تسبب في بشكل سريع وإنتشر في جميع أنحاء العالم، 2020( في أوائل عام Covid-19تم تأكيد وجود فيروس جديد )

، لم تشهد الشركة أي تأثير مادي على أعمالها خالل الفترة الحالية. والنشاط االقتصادي في األنشطة التجارية اضطرابات

لتأمين على السيارات والطاقة وا تأمينعلى  محتملهناك تأثير  يكون. ومع ذلك، سCOVID-19 نتيجةالجديدة والتجديدات 

خالل الفترة المتبقية  التأمين أقساطالي إيرادات انخفاض حاد في إجم ، ال تتوقع اإلدارة حدوث أيالشخصي. بشكل عام الحياة

 .سنةمن ال

  

تم إلغاؤها أو تأجيلها وتتوقع تكراًرا أعلى  حيث غير الطارئةأقل للمطالبات الطبية المتعلقة بالعالجات  تكرارتتوقع الشركة 

 على قبول هذا الخطر.رة أي تحفظات أو إعتراضات بإثا شركات إعادة التأمين لم تقم. Covid-19للمطالبات المتعلقة بـ 

ً تأثير ، ومن المتوقع أن يكون ، تتوقع الشركة بعض حاالت الوفاةبالنسبة للتأمين على الحياة بسبب  حجم هذه المطالبات منخفضا

ً انخفاض معدالت  خاصة من  Covid-19تأثير غير مباشر بسبب  ألعمال التأمين العامةكون تأن  الوفيات. تتوقع الشركة أيضا

 في هذه المرحلة. د ذلك، ومع ذلك ، فمن الصعب تحدياناالئتم تأمينضمان العمل و
 

ليس لديها سوابق لتأخير الدفعات أو ، تعمل الشركة مع شركات إعادة التأمين التي تتمتع بتصنيفات جيدة عالوة على ذلك

ر في المحتمل أو التأخ لتخلف عن السداداحتمالية إنخفاض القيمة وا . يتم اتخاذ تدابير محددة لتقييمالتخلف عن موعد اإلستحقاق

طلبات العمليات والمتطلبات األخرى المقدمة. متلالستجابة ل يةكاف ماليةبسيولة تحصيل أو دفع الديون المستحقة. تحتفظ الشركة 

 بمراقبة الوضع عن كثب لالستفادة أيًضا من فرص االستثمار. نة االستثمارتمتلك الشركة هوامش مالءة مالية قوية وتقوم لج

 

خطة استمرارية العمل التي تشمل جميع اإلجراءات والبروتوكوالت خالل الوضع الحالي وشكلت لجنة  بتنفيذ الشركةقامت 

ر األعمال دون إدارة األزمات مسؤولة أمام الرئيس التنفيذي. وبدأت خطط العمل عن بعد واتخذت تدابير لضمان استمرا

قد  السيئةانقطاع. اتخذت الشركة أيًضا تدابير لمنع المخاطر بشأن االحتيال والتهديدات السيبرانية على أساس أن العناصر 

 تنظر إلى الوضع الحالي كفرصة.
 

 .على عملياتها وستتخذ اإلجراءات الالزمة حسب الحاجة COVID-19 أثرمراقبة  بمواصلةالشركة  تقومسوف 
 

 الموجزة المرحلية المالية إعتماد المعلومات -23
 
 .2020 مايو 10 بتاريخوالموافقة على إصدارها  من قبل أعضاء مجلس اإلدارة الموجزةالمرحلية  المالية إعتماد المعلومات تم
 
 


	C:\Users\melhorany\Desktop\home 15-3\FS\NGI\BS Page English Arabic mar 2020.pdf
	C:\Users\melhorany\Desktop\home 15-3\FS\NGI\NGI FS-March 22- Report.pdf

