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 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 
 انترناشيونال كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. كي بي إم جي لوار جلف ليمتد )فرع دبي( مسجل

 
 

 
 المالية المرحلية الموجزة البياناتحول مراجعة  مدققي الحسابات المستقلين تقرير

 
 للتأمينات العامة )ش.م.ع( الشركة الوطنيةالسادة مساهمي 

 
 مقدمة

 
( الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.علشركة لية المرحلية الموجزة المرفقة لالما البياناتلقد قمنا بمراجعة 

 والتي تشتمل على ما يلي: ،2018 يونيو 30)"الشركة"( كما في 
 

  ؛2018 يونيو 30بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 

 يونيو 30في  تينالمنتهيأشهر  الستةتي الثالثة أشهر ولفترالموجز المرحلي باح أو الخسائر بيان األر 
 ؛2018

  الستةو تي الثالثة أشهرلفتراألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز بيان 
 ؛2018 يونيو 30في  تينالمنتهيأشهر 

  ؛2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة الموجز  المرحلي المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

  و؛ 2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 

  المالية المرحلية الموجزة. البياناتإيضاحات حول 
 

اً للمعيار المحاسبي الدولي المالية المرحلية الموجزة وفق البياناتإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 
المالية  البيانات"التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه  34رقم 

 المرحلية الموجزة بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها. 
 

 نطاق أعمال المراجعة 
 

ً للمعيار الدولي ح المالية  المعلوماتمراجعة " ،2410باطات المراجعة رقم ول ارتلقد قمنا بمراجعتنا وفقا
الموجزة المالية المرحلية  البيانات". تنطوي أعمال مراجعة للمنشأةالمرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل 

والقيام  ،ين عن األمور المالية والمحاسبيةبصورة رئيسية من األشخاص المسؤول ،على استفسارات
تدقيق الذي يتم اءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق البإجراءات تحليلية وإجر

ً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي القيام به فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا  ،وفقا
فإننا ال نبدي  ،تاليوبال .ل التدقيقسنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خال

 رأياً تدقيقياً.
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 (ش.م.ع) الشركة الوطنية للتأمينات العامة

المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 )غير مدققة(
أشهر فترة الثالثة 

 في المنتهية
 2018 يونيو 30

 )غير مدققة(
فترة الثالثة أشهر 

 في منتهيةال
 2017 يونيو 30

 )غير مدققة(
أشهر  لستةافترة 

 في المنتهية
 2018 يونيو 30

 )غير مدققة(
أشهر  لستةافترة 

 في منتهيةال
 2017 يونيو 30

 درهم درهم درهم درهم إيضاح

 304.921.787 277.746.556 123.791.842 156.681.706 9 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (159.038.830) (142.721.565) (61.184.636) (80.744.980) إعادة التأمين المتنازل عنه 

----------------- ---------------- ------------------- ----------------- 
 145.882.957 135.024.991 62.607.206 75.936.726 صافي أقساط التأمين 

 (12.901.784) (11.209.586) 1.384.557 (15.724.987) األقساط غير المكتسبة التغير في مخصص
----------------- ---------------- ----------------- ---------------- 

 132.981.173 123.815.405 63.991.763 60.211.738 9 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 16.998.269 18.398.691 7.478.187 9.137.739  عموالت إعادة التأمين

----------------- ---------------- --------------- ---------------- 
 149.979.442 142.214.096 71.469.950 69.349.477 9إيرادات التأمين صافي 

----------------- ---------------- --------------- ---------------- 

 (221.580.288) (148.335.569) (77.555.444) (80.575.585)المدفوعة  المطالبات
 137.905.970 75.321.165 39.657.522 44.287.796 حصة إعادة التأمين

----------------- ---------------- ------------------ ------------------ 
 (83.674.318) (73.014.404) (37.897.922) (36.287.789) المدفوعةالمطالبات صافي 

 4.270.673 (1.176.046) (1.490.646) 1.350.509السداد قيد  المطالباتالتغير في مخصص 
----------------- ---------------- ------------------ ---------------- 

 (79.403.645) (74.190.450) (39.388.568) (34.937.280) 9المتكبدة المطالبات صافي 
 (25.710.102) (17.798.627) (9.790.604) (8.220.819)    المتكبدةالعموالت 

 (22.895.377) (27.164.456) (11.803.452) (13.061.407) المصروفات اإلدارية 
----------------- ---------------- ------------------- ---------------- 

 (128.009.124) (119.153.533) (60.982.624) (56.219.507)   صافي مصروفات التأمين
صافي الحركة في صندوق التأمين على 

والمبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي  الحياة
وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة 

 (8.687.306) (1.933.764) (1.539.006) (468.894) 9 بالوحدات
مة العادلة في القي (الزيادة)النفص/

منتجات المرتبطة لل الستثمارات محتفظ بها
 4.601.536 (2.071.885) 1.053.652 (1.961.552) بالوحدات

----------------- ---------------- ------------------- ------------------ 
 (132.094.894) (123.159.182) (61.467.978) (58.649.953)إجمالي مصروفات التأمين  

----------------- ---------------- ------------------- ------------------ 
 17.884.548 19.054.914 10.001.972 10.699.524 9أرباح التأمين    

 9.361.217 2.274.724 4.384.078 1.074.950  (فيواإليرادات األخرى )صا الفائدةإيرادات 
األوراق من  /)الخسائر(اإليراداتصافي 

 (2.599.277) 4.210.784 (2.806.547) 2.767.407المالية االستثمارية 
 (7.506.918) (8.156.389) (2.917.457) (5.707.590) المصروفات اإلدارية

--------------- --------------- ---------------- --------------- 
 17.139.570 17.384.033 8.662.056 8.834.292 الفترةأرباح 

======== ======== ========= ======== 

 0 .11 0 .12 0 .06 0 .06ضة ة السهم األساسية والمخفربحي
==== ==== ==== ==== 

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. جزءاً  19إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. 2 و 1الصفحتين إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 العامة )ش.م.ع( الشركة الوطنية للتأمينات
 

 المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 

 )غير مدققة(
أشهر  لثالثةافترة 

 المنتهية في

 غير مدققة()
أشهر  لثالثةافترة 

 المنتهية في

 غير مدققة()
أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 )غير مدققة(
أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في
  2017 يونيو 30  2018 يونيو 30  2017 يونيو 30  2018 يونيو 30 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

 17.139.570 17.384.033 8.662.046 8.834.292 أرباح الفترة 
     

     اإليرادات الشاملة األخرى 
     

األرباح أو  ضمنتم إعادة تصنيفها ي لنالبنود التي 
 :الخسائر

 

   

     

 بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
 (495.119) (467.401) (652.412) (237.868)  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
 ------------ ----------- ------------- ------------ 

 (495.119) (467.401) (652.412) (237.868) الشاملة األخرى لخسائراإجمالي 
 ------------ ----------- ------------- ------------- 

 16.644.451 16.916.632 8.009.634 8.596.424 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
 ========  ======= =========  ========  
 

 
 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. جزءاً  19إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 . 2 و 1الصفحتين إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 (ة )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العام
 

 مين المرحلي الموجز )غير مدققة( بيان التغيرات في حقوق المساه
     2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة  
 المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة 

 اإلجمالي األرباح المحتجزة احتياطي القيمة العادلة االحتياطي العام االحتياطي القانوني رأس المال 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
       

 447.867.991 151.886.532 356.121 72.527.620 73.143.606 149.954.112 2017يناير  1الرصيد في 
       إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 17.139.570 17.139.570 - - - - أرباح الفترة 
       اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 
 (495.119) - (495.119) - - - لة األخرىالعادلة من خالل اإليرادات الشام   
 -------------- -------------- -------------- ------------ ------------- ------------ 

 (495.119) - (495.119) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 -------------- -------------- -------------- ---------- --------------- ------------- 

 16.644.451 17.139.570 (495.119) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
 -------------- -------------- -------------- ---------- --------------- -------------- 
       

 (1.525.212) (1.525.212) - - - - أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
 (17.994.493) (17.994.493) - - - - مدفوعة توزيعات األرباح ال

 ---------------- --------------- --------------- ------------ ---------------- ---------------- 
 444.992.737 149.506.397 (138.889) 72.527.620 73.143.606 149.954.112 2017 يونيو 30كما في 

 ========= ======== ======== ======= ========= ========= 
       

 464.921.981 165.067.000 (53.243) 74.977.056 74.977.056 149.954.112 )مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 
)راجع  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9تأثير تطبيق المعيار رقم 

 (7.021.673) (7.021.673) - - - - (3إيضاح 
 ---------------- --------------- --------------- ----------- ----------------- ----------------- 

 457.900.308 158.045.327 (53.243) 74.977.056 74.977.056 149.954.112 )غير مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 
       إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 17.384.033 17.384.033 - - - - أرباح الفترة
       للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 
 (467.401) - (467.401) - - - العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
 ---------------- ---------------- ---------------- ------------- ------------- ------------ 

 (467.401) - (467.401) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 ---------------- ---------------- ---------------- ------------ ------------- -------------- 

 16.916.632 17.384.033 (467.401) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ---------------- ---------------- ---------------- ----------- -------------- -------------- 
       

 (2.520.247) (2.520.247) - - - - أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
 (22.493.117) (22.493.117) - - - - توزيعات األرباح المدفوعة 

 ------------------ ---------------- ---------------- ------------- ----------------- ----------------- 
 449.803.576 150.415.996 (520.644) 74.977.056 74.977.056 149.954.112  2018 يونيو 30كما في 

 ========== ========= ========= ======== ========= ========= 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. 19إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(
 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
   2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  
  أشهر الستةلفترة   أشهر الستةلفترة   
 المنتهية في المنتهية في  
  2017 يونيو 30    2018 يونيو 30  
 درهم  درهم   

    النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات
 17.139.570 17.384.033  صافي أرباح الفترة

    تسويات لـ:
 1.858.882 1.909.645  االستهالك واإلطفاء

 (2.951.092) (6.257.893)  إيرادات توزيعات األرباح
 (1.845.713) (1.439.664)  األرباح المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 4.444.990 7.821.060  الخسائر األرباح أوالخسائر غير المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 - 677.746  خسائر االئتمان المتوقعة 

 16.769.076 13.643.229  أقساط التأمين غير المكتسبة وصندوق التأمين على الحياةالتغير في احتياطي 
 (1.891.041) (1.099.088)  المبالغ المسددة  بعد خصم –مخصص تعويضات نهاية الخدمة 

  --------------- --------------- 
  32.639.068 33.524.672 

    
 (40.553.035) (65.463.922) ينة األخرى )بما في ذلك األطراف ذات العالقة( التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المد

 40.326.251 35.211.496   التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 (4.270.673) 1.176.046  التغير في صافي المطالبات قيد السداد

 (1.525.212) (2.520.247)  عضاء مجلس اإلدارة ألالمدفوعة مكافآت ال
  ----------------- ---------------- 

 27.502.003 1.042.441  األنشطة التشغيلية الناتج من قدصافي الن
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (302.082) (337.289)   ، صافيشراء ممتلكات ومعدات
 (13.737.728) (19.683.846)  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء استثمارات بالقيمة

 25.280.549 14.801.564  المتحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 2.951.092 5.677.642  إيرادات توزيعات األرباح

 (11.637.666) 34.953.727  التغير في الودائع المصرفية
  ---------------- ---------------- 

 2.554.165 35.411.798  األنشطة االستثمارية الناتج من صافي النقد
    

    النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 
 (17.994.493) (22.493.117)  األرباح المدفوعةتوزيعات 

  ---------------- ---------------- 
 (17.994.493) (22.493.117)  النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 

    
 2.869.175 13.961.122  في النقد وما يعادله الزيادة صافي

    
 55.416.004 30.173.159  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

  ---------------- --------------- 
 58.285.179 44.134.281  النقد وما يعادله في نهاية الفترة

  ========= ======== 
    يتألف النقد وما يعادله مما يلي: 

 87.793 75.253  النقد في الصندوق 
 58.197.386 44.059.028  النقد لدى البنك

 203.476.076 192.162.450  ودائع ثابتة
  ----------------- ---------------- 

 261.761.255 236.162.731  اإلجمالي
 (203.476.076) (192.162.450)  ناقصاً: الودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

  ------------------- ----------------- 
 58.285.179 44.134.281  يونيو 30النقد وما يعادله كما في 

  ========= ========= 
 

 أ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.جزءاً ال يتجز 19إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .2 و 1إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(
 

 إيضاحات 
 (المرحلية الموجزة )تشكل جزءًا من البيانات المالية

 

 الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة .1
 

دولة اإلمارات ة مسجلة بموجب القانون االتحادي لشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع( )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامإن ال
 .2001 سبتمبر 12وتعديالته في إمارة دبي وذلك اعتباراً من  1984 لسنة (8)العربية المتحدة رقم 

 
جميع أنواع وتقوم بمزاولة  في إمارة دبي 2015 لسنة 2ت العربية المتحدة رقم دولة اإلمارالمسجلة بموجب القانون االتحادي  إن الشركة

ً ألحكام القانون االتحادي لال إعادة التأمين ـباإلضافة إلى أعم التأمينات العامةالتأمين على الحياة و دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
 .6 مــرق
 

 . اإلمارات العربية المتحدة دبي، ،154 ، ص.ببيت إن جي أي""جل للشركة في يقع المكتب المس
 

 أساس اإلعداد . 2
 
   بيان التوافق  أ(

 
ً  المرحلية الموجزة تم إعداد هذه البيانات المالية  من ذات الصلة حكاماألو لمالية المرحلية""التقارير ا 34رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا

 ( لسنة6ات العربية المتحدة رقم )لدولة اإلمار االتحاديالقانون و 2015 ( لسنة2ات العربية المتحدة رقم )لدولة اإلمار القانون االتحادي
ً  المدققة للبيانات المالية السنوية الالزمةومات على كافة المعلهذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ال تشتمل  .2007  ويتعين قراءتها جنبا

إلعداد  الدولية معاييرلم إعدادها وفقاً ل، والتي ت2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما  المدققة السنويةإلى جنب مع البيانات المالية 
 ر المالية.التقاري

 
 أساس القياس ب(

 
 : بالقيمة العادلة اقياسهالتي يتم البنود التالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء المرحلية الموجزة تم إعداد هذه البيانات المالية 

 
 ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائرلية بالقيمة العدوات المااأل (1
 و؛ المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاألدوات  (2

 العقارات االستثمارية.  (3
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ج(
 

 العملة الرسمية للشركة.  ووه )الدرهم اإلماراتي(، ية المتحدةتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة بدرهم اإلمارات العرب
 

 استخدام التقديرات واألحكام  د(
 

التقددارير الماليددة يتطلددب مددن اإلدارة وضددع أحكددام وتقددديرات إلعددداد  الدوليددة معدداييرلإن إعددداد البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة وفقدداً ل
قدد تختلدف النتدائج مطلوبدات واإليدرادات والمصدروفات. اسدبية والمبدالغ المعلندة للموجدودات والالمح وافتراضات تؤثر على تطبيدق السياسدات

 الفعلية عن تلك التقديرات.
 

ة عند إعداد هذه البيانات المالية المرحليدة المدوجزة، فدإن األحكدام الهامدة الموضدوعة مدن قبدل اإلدارة فدي تطبيدق السياسدات المحاسدبية للشدرك
وللسددنة  طبقددة علددى البيانددات الماليددة المدققددة كمددا فدديوالمصددادر الرئيسددية لعدددم اليقددين فددي التقددديرات كانددت هددي نفددس السياسددات المحاسددبية الم

مدن  9نتيجدة تطبيدق المعيدار رقدم  3أو فدي إيضداح المبينة أدناه  ألحكام الهامة ومصادر عدم اليقينا، باستثناء 2017ديسمبر  31المنتهية في 
  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(
 

 )تابع( إيضاحات
 

 )تابع( ادأساس اإلعد . 2
 

  )تابع( استخدام التقديرات واألحكام د(
 

 االنخفاض في قيمة األدوات المالية
 

 تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان للموجودات المالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بهدا ودمدج المعلومدات االستشدرافية فدي
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 
 ن األصل المالي متعثر السداد عندما: أ المجموعةعتبر ت
 

  التخدداذ إجددراءات مثددل  المجموعددةدون لجددوء  المجموعددةيكددون مددن غيددر المحتمددل أن يفددي المقتددرض بالتزاماتدده االئتمانيددة بالكامددل تجدداه
 مصادرة الضمان )إن وجد(؛ أو 

 

 يوماَ.  90عن  يكون األصل المالي متأخر السداد لفترة تزيد 

 
، وعند تقددير خسدائر االئتمدان المتوقعدة منذ االعتراف المبدئي بصورة جوهريةمالي قد زادت  ألصل االئتمانكانت مخاطر عند تحديد ما إذا 

المعلومددات علددى  . تشددتمل هددذه المعلومدداتتأخددذ المجموعددة باالعتبددار المعلومددات المعقولددة والداعمددة والمتددوفرة دون تكلفددة أو مجهددود زائددد
 تقييم االئتماني والمعلومات االستشرافية.البناًْء على الخبرة السابقة للمجموعة و ةوالنوعي ةالكمي توالتحليال

 
 السياسات المحاسبية الهامة . 3

 
لبياندات إن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة متوافقة مع تلك السياسات المستخدمة عند إعدداد ا

، باستثناء التغيدرات فدي طريقدة احتسداب األدوات الماليدة نتيجدة تطبيدق 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في و للشركةية السنوالمالية 
 . األدوات المالية، من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9لمعيار رقم ا
 

يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  إلعداد التقارير الماليةلدولية من المعايير ا 9المعيار رقم من  النهائيةالنسخة  يسري مفعول
. قامدت 2011ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ. قامت الشركة بشكل مبكر بتطبيدق متطلبدات تصدنيف وقيداس األدوات الماليدة فدي سدنة  2018

مقارنةً بالنسخة  2014من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في يوليو  9ختالفات بين النسخة الصادرة من المعيار رقم االم ييتقبالشركة 
نتيجدة التغيدرات فدي  2018ينداير  1ليس هناك تأثير على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية كمدا فدي طبيقها وخلصت إلى أنه التي تم ت السابقة

 .من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9متطلبات التصنيف طبقاً للمعيار رقم 
 

تدأثير جدوهري علدى السياسدات  2014الصدادرة فدي يوليدو  مدن المعدايير الدوليدة إلعدداد التقدارير الماليدة 9رقدم لم يكن لتطبيق نسخة المعيار 
 لمطلوبات المالية.  المحاسبية للشركة المتعلقة با

 
 انخفاض القيمة

 
 39من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسدبي الددولي رقدم  9إن المعيار رقم 

انخفدداض القيمددة الجديددد علددى الموجددودات  طبددق نمددوذج احتسددابني. بنمددوذج "خسددائر االئتمددان المتوقعددة" األدوات الماليددة: االعتددراف والقيدداس
ولكدن ال ، وموجدودات العقدود واالسدتثمارات فدي الددين بالقيمدة العادلدة مدن خدالل اإليدرادات الشداملة األخدرى المالية المقاسدة بالتكلفدة المطفدأة

، يدتم االعتدراف بخسدائر االئتمدان ارير الماليدةمن المعايير الدولية إلعداد التق 9لمعيار رقم . طبقاً لاالستثمارات في أدوات الملكية ينطبق على
 .ساألدوات المالية: االعتراف والقيا 39المعيار المحاسبي الدولي رقم في توقيت مبكر مقارنة ب

 
والنقدد ومدا  )باسدتثناء المصدروفات المدفوعدة مقددماً( تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 ة والمستحق من أطراف ذات عالقة. يعادله وسندات الدين التجاري
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 )تابع( إيضاحات
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

القيمدة الحاليدة خسدائر االئتمدان علدى أنهدا  . يدتم قيداسمرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتماليدةالتقدير تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في ال
 )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها(.  في النقد كامل العجزل

 
مر األداة المالية، باستثناء األدوات المالية التالية مساوية لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عتقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة 

  : شهر 12التي يتم قياس مخصصات الخسائر المتعلقة بها على أنها خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 

  سندات الدين االستثمارية التي تنطوي على مخاطر منخفضة كما في تاريخ التقرير، و 

  التي لم تزد مخاطر االئتمان المتعلقة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها. األدوات المالية األخرى 
 

معدادل  التدي ينطدوي عليهدا هدذا السدند تعتبر الشركة أن سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمدان
 . ‘االستثماريةالدرجة ’ـللتعريف المعروف عالمياً ب

 

شهر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عدن حداالت التعثدر ألداة ماليدة المحتمدل حددوثها  12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
قعدة التدي تندتج مدن تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة الماليدة فدي خسدائر االئتمدان المتوتاريخ التقرير.  بعدشهر  12خالل 

 جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. 
 

 إلى ثالث مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ نشأته: ةمقسم يةمنهج يتم قياس مخصصات خسائر االئتمان باستخدام
 

  ان مندذ االعتدراف المبددئي بدأداة ماليدة، يدتم تسدجيل مبلدغ يسداوي خسدائر ذا لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخداطر االئتمدإ – 1المرحلة
باستخدام احتماليدة التعثدر خدالل فتدرة االثندى عشدر شدهراً التاليدة.  خسائر االئتمان المتوقعةيتم احتساب شهر.  12االئتمان المتوقعة لمدة 

شدهر، يدتم اسدتخدام احتماليدة التعثدر بمدا يتناسدب مدع فتدرة االسدتحقاق  12فيما يتعلق بالموجودات التي تقدل فتدرة اسدتحقاقها المتبقيدة عدن 
 المتبقية. 

 

  يدتم دون حددوث تعثدر فدي السدداد نشدأة األداة الماليدةزيادة جوهريدة فدي مخداطر االئتمدان عقدب  ةالمالي األداةشهد تعندما  – 2المرحلة ،
 علدى مددىان المتوقعدة بنداء علدى مددة احتماليدة التعدرض للتعثدر . تتطلدب هدذه المرحلدة احتسداب خسدائر االئتمد2ضمن المرحلة  إدارجه

 . ةالمالي لألداةالعمر المقدر المتبقي 
 

  خسدائر مخصدص  يمثدل. علدى غدرار المرحلدة الثانيدة، ضمن هدذه المرحلدة لتي تشهد حالة تعثرالمالية ا األدواتيتم إدراج  – 3المرحلة
 . األداة المالية على مدى عمر االئتمان خسائر االئتمان المتوقعة

 
 تتمثل المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في الهيكل الزمني للمتغيرات التالية: 

 

 احتمالية التعثر 

 الخسارة المحتملة عند التعثر 

  التعرض عند التعثر 
 

 يانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلها لبيان المعلومات االستشرافية. يتم عامة اشتقاق هذه المعايير من النماذج اإلحصائية المعدة داخلياً والب
 

في حالة الموجودات المالية التي يتم تطبيق منهجية قامت الشركة بتطبيق منهجية مبسطة في حالة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى. 
 عمر األداة المالية.مبسطة لها، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية: 
 

  تقدير احتمالية على مدى فترة زمنية معينة.  تتمثل –احتمالية التعثر 

  عدد يتمثل في تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض ب –التعرض عند التعثر
 تاريخ التقرير.

  يتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعرض عندد التعثدر إلدى  –الخسارة المحتملة عند التعثر
فقات النقديدة الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقترض يتوقع الحصدول عليهدا، بمدا فدي ذلدك التدد

 من مصادرة الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض
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 المعلومات االستشرافية
 

 تعلقدة باألحدداث السدابقة والظدروف الحاليدة باإلضدافة إلدى تنبدؤات معقولدةإن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأخذ في االعتبدار المعلومدات الم
 . إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية يتطلب أحكام جوهرية.عن األحداث المستقبلية والظروف االقتصادية ومدعمة بأدلة

 
 العوامل االقتصادية

 
ومعددل النمدو السدنوي  اق كمددخالت اقتصدادية مثدل إجمدالي النداتج المحلديتعتمد الشركة في نماذجهدا علدى معلومدات استشدرافية واسدعة النطد

ها إلجمالي الناتج المحلي ومعدالت البطالة ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة وغيرها. تتمثل المتغيرات االقتصادية المتنوعة التدي يدتم وضدع
   وض إلى القطاع الخاص.األسهم والتضخم والقرالبرنت ومؤشر أسعار المستهلك و في االعتبار في

 
. إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جميع خصائص السوق في تاريخ البياندات الماليدة

 برة. لبيان خصائص السوق، يتم إجراء تعديالت أو تسويات نوعية كتعديالت مؤقتة باستخدام أحكام ائتمانية قائمة على الخ
 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي 
 

 يتم عرض مخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي: 
 

 ات.  : كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودالموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
 

 تعريف التعثر 
 

 التعثدر األزمة المالية الجوهرية التي يواجهها المقتدرض أو المصددر أو علىاألدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية  تشتمل
ها في ظدروف أخدرى، ، أو إعادة جدولة المبلغ المستحق إلى الشركة وفقاً لشروط ما كانت الشركة لتقبلالمقترضأو العجز عن السداد من قبل 

األخدرى المتعلقدة المعطيدات الملحوظدة أو عدم وجود سوق نشطة للسدند أو  هإفالس سيشهر أو المصدر المدينالمؤشرات التي تدل على أن  وأ
صداحبة ، أو الظروف االقتصدادية المالتغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرينمثل  مجموعة من الموجوداتب

 لحاالت التعثر في الشركة. 
 

 عند تقييم ما إذا كان المقترض يواجه حالة تعثر، تضع الشركة باعتبارها المؤشرات التالية: 
 

  مثل اإلخالل بالتعهد –مؤشرات نوعية 

  مثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس المصدر تجاه الشركة، و  –مؤشرات كمية 

 لى البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. بناء ع 
 

 التحول 
 

مددن المعددايير الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة بددأثر رجعددي،  9طبيددق التغيددرات فددي السياسددات المحاسددبية الناتجددة عددن تطبيددق المعيددار رقددم تددم ت
 باستثناء ما هو مبين أدناه.

 

 يدتم االعتدراف بدالفروق فدي القديم الدفتريدة للموجدودات الماليدة والمطلوبدات الماليدة الناتجدة عدن المقارندةفتدرات  أرقدام إعادة بيان لم يتم .
وعليده،  .2018ينداير  1ضمن األرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في  الدولية إعداد التقارير الماليةمن المعايير  9تطبيق المعيار رقم 

ولدذلك ال يمكدن  الدولية إعداد التقارير الماليةمن المعايير  9المعيار رقم ال تعكس متطلبات  2017لسنة فإن المعلومات التي تم عرضها 
 . الدولية إعداد التقارير الماليةمن المعايير  9رقم طبقاً للمعيار  2018مقارنتها بالمعلومات التي تم عرضها لسنة 

 

  في تاريخ التطبيق األولي. التي كانت موجودة وفعلى أساس الوقائع والظرتم إجراء التقييمات التالية 

 

  األصل الماليب يتم االحتفاظ فيهتحديد نموذج األعمال الذي. 

 لة من خالل األرباح أو الخسائرتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات مالية معينة مقاسة بالقيمة العاد. 

 مدن المعدايير الدوليدة إلعدداد  9ر ائتمدان منخفضدة فدي تداريخ التطبيدق األولدي للمعيدار رقدم سدند الددين ينطدوي علدى مخداطكدان  في حالة
 الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي باألًصل.  افترضتالتقارير المالية، 
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

 )تابع( إيضاحات

 )تابع( اسات المحاسبية الهامةالسي . 3

 تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 

أن تزيدد  يكدون مدن المتوقدع عامدةمدن المعدايير الدوليدة إلعدداد التقدارير الماليدة،  9فيما يتعلق بالموجودات التي تقع ضمن نطاق المعيار رقدم 
 نخفاض القيمة وتصبح أكثر تقلباً.خسائر ا

أدى إلى نقص األرباح المحتجدزة بمبلدغ  2018يناير  1( كما في 2014)من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9إن تطبيق المعيار رقم 
 مليون درهم.  7

 األرباح المحتجزةالتفاصیل 
 درهم

 165.067.000 2017ديسمبر  31كما في  39الرصيد الختامي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 لتأثير على االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعةا
 (214.640) النقد واألرصدة المصرفية

 (5.929.530)ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 
 (872.938) األوراق المالية االستثمارية

 (4.565) المستحق من أطراف ذات عالقة
---------------- 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9بقاً للمعيار رقم الرصيد االفتتاحي ط
 158.045.327 2018يناير  1في تاريخ التطبيق األولي في 

========= 

كمدا  39يوضح الجدول التالي مطابقة بين الرصيد الختامي لمخصص انخفاض القيمة للموجودات المالية طبقاً للمعيار المحاسدبي الددولي رقدم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9للمعيار رقم وبين الرصيد االفتتاحي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة  2017ديسمبر  31في 

 . 2018يناير  1كما في 

 مطابقة مخصصات انخفاض القيمة 

 2017ديسمبر  31

 9تعديل طبقاً للمعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد 

 2018يناير  1 قارير الماليةالت

 872.938 872.938 - األوراق المالية االستثمارية
 13.429.530 5.929.530 7.500.000ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 

 4.565 4.565 - المستحق من أطراف ذات عالقة
 214.640 214.640 - النقد واألرصدة المصرفية

------------- -------------- --------------- 
7.500.000 7.021.673 14.521.673 
======= ======== ======== 

 إدارة المخاطر المالية . 4

في البيانات  التي تم اإلفصاح عنهامع تلك  متوافقةدارة المخاطر المالية إل الشركة وإجراءات إن المجاالت المتعلقة بأهداف وسياسات
 .2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في دققة السنوية كما فيالمالية الم

 القياس المرحلي . 5

ت وفقاً لطبيعة أعمال الشركة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال الموسمية. تم إعداد هذه البيانا
يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة أو  المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستحقاق الذي

 . السنةمدفوعة طوال 
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

 )تابع( إيضاحات

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة .6

عامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف م وإبرامتقوم الشركة في سياق أعمالها االعتيادية بتحصيل األقساط وتسديد المطالبات 
أن شروط هذه المعامالت ال تختلف  ترى إدارة الشركة. )المعدل( - 24في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم  الواردالعالقة  وذ الطرف

 عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف أخرى. جوهريةبصورة 

 عالقة:الطراف ذات األفيما يلي تفاصيل المعامالت مع  (أ
 )غير مدققة( )غير مدققة(

 أشهر الستةفترة   أشهر الستةفترة 
 المنتهية في فيالمنتهية 

  2017 يونيو 30 2018 يونيو 30
 درهم درهم

الرئيسيين تعويضات موظفي االدارة 
 3.538.533 3.310.721 المكافآت واالمتيازات قصيرة األجل 

 79.396 408.926 هاية الخدمة تعويضات ن

 أطراف أخرى ذات عالقة 
 32.362.645 25.246.691  مكتتبة  أقساط تأمين

 19.450.542 13.581.701 مطالبات مدفوعة 
 15.386.696 19.233.370 توزيعات األرباحإيرادات 
 221.860 207.555 الفوائدإيرادات 

====== ====== 

 مدققة() )غير مدققة(
  2017 يسمبرد 31 2018 يونيو 30

 درهم درهم
 المستحق من أطراف ذات عالقة (ب

 5.122.806 4.158.137 مم المدينة(ذمم أقساط التأمين المدينة )مدرجة ضمن الذ
======== ======== 

 عالقةطراف ذات ألالمستحق  (ج
 1.164.560 278.945 مبالغ مستحقة الدفع إلى طرف ذي عالقة )مدرجة ضمن الذمم الدائنة(

====== ======= 

النقد وما يعادله  (د

 9.162.759 42.128.914 النقد لدى البنك
========= ======== 

 1٦.035.99760.967.007  قصيرة األجلثابتة/ وديعة 
========= ======== 
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

 )تابع( إيضاحات

 فئات وأنواع الموجودات والمطلوبات المالية .7

: بات المالية وقيمها العادلةلمطلويوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات وا

 )غير مدققة( 2018 يونيو 30في 

القيمة العادلة من  الموجودات المالية
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 اإلجمالي المطفأة التكلفة الشاملة األخرى

 درهم درهم درهم درهم

 255.592.132 23.323.710 44.090.335 188.178.087 األوراق المالية االستثمارية
 192.690.782 192.690.782- - ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 236.296.732 236.296.732- - النقد وما يعادله
----------------- --------------- ----------------- ----------------- 

188.178.087 44.090.335 452.311.224 684.579.646 
========== ========= ========== ========== 

 المطلوبات المالية

 200.736.182 200.736.182- - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
الخاصة التأمين حاملي وثائق لمبالغ مستحقة 

 44.749.948 -- 44.749.948 بالمنتجات المرتبطة بالوحدات
---------------- ------------ ----------------- ----------------- 

44.749.948-200.736.182 245.486.130 
========= ======= ========= ========== 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31في 
القيمة العادلة من  الموجودات المالية

خالل األرباح أو 
 الخسائر

القيمة العادلة من 
ل اإليرادات خال

 اإلجمالي التكلفة المطفأة الشاملة األخرى
 درهم درهم درهم درهم

 258.427.440 24.192.500 44.565.553 189.669.387 األوراق المالية االستثمارية 
 145.660.682 145.660.682- - ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 257.289.335 257.289.335- - األرصدة المصرفيةالنقد و
---------------- -------------- ---------------- ---------------- 
189.669.387 44.565.553 427.142.517 661.377.457 

========= ======== ========= ========= 

 المطلوبات المالية

 167.472.785 167.472.785-- ذمم الدائنة األخرىذمم التأمين الدائنة وال
الخاصة التأمين حاملي وثائق لمبالغ مستحقة 

 45.249.827 -- 45.249.827 بالمنتجات المرتبطة بالوحدات
-------------- ------------ ---------------- ---------------- 

45.249.827-167.472.785 212.722.612 
======== ======= ========= ========= 
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

 )تابع( إيضاحات

 األوراق المالية االستثمارية .8

 )مدققة( )غير مدققة(
  2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30

 درهم درهم

 189.669.387 188.178.087 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 44.565.553 44.090.335 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 24.192.500 24.192.500 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
- (868.790) ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 

----------------- ---------------- 
255.592.132 258.427.440 

========= ========= 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 8.1

 )مدققة( )غير مدققة(
  2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30

 درهم درهم

 99.838.109 99.961.657 مدرجة – حقوق ملكية في استثمارات
 44.581.451 43.466.481 مدرجة – ابتةذات إيرادات ث/ سندات  استثمارات

 45.249.827 44.749.948  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات وثائق التأمين حاملياستثمارات باإلنابة عن 
----------------- ----------------- 

 189.669.387 188.178.087 اإلجمالي
========= ========= 

 ز حسب الموقع الجغرافيالترك –االستثمارات  8.2

 )مدققة( )غير مدققة(
  2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30

 درهم درهم

 االستثمارات التي تتم:
 233.456.232 231.153.145 اإلمارات العربية المتحدةدولة داخل  -
 24.971.208 24.438.987 اإلمارات العربية المتحدة دولة خارج -

----------------- ---------------- 
255.592.132 258.427.440 
========== ========= 
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

 )تابع( إيضاحات

 )تابع( األوراق المالية االستثمارية .8

 النظام المتدرج للقيمة العادلة 8.3

النظام المتدرج للقيمة مستويات  ير، من خاللتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقريقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي ي
 : تصنيف قياس القيمة العادلة االعادلة والذي يتم من خالله

 اليماإلج 3المستوى  2المستوى  1المستوى  األوراق المالية االستثمارية

 )غير مدققة( 2018 يونيو 30في 
 188.178.087 10.000.000 - 178.178.087 ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالقيم

 44.090.335 -- 44.090.335 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
----------------- --------- -------------- ----------------- 

222.268.422-10.000.000 232.268.422 
========== ===== ======== ========== 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31في 
 189.669.387 -- 189.669.387 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 44.565.553 -- 44.565.553 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
---------------- --------- --------- ---------------- 
234.234.940 -- 234.234.940 

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

 )تابع(إيضاحات 

 القطاعات حولمعلومات  . 9

معلومات حول القطاعات الرئيسية  

. تمثل هذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه بتقديم التقارير )بما في ذلك التأمين الجماعي على الحياة( ةعلى الحيا العامة والتأمين التأمينات قطاعين أعمال هماإلى يتم تقسيم الشركة ألغراض إدارية 
 حول المعلومات الخاصة بقطاعاتها الرئيسية.

 اإلجمالي    
 المنتهية في أشهر الستةلفترة     

 يونيو 30      

 على الحياة التأمين    
 المنتهية في أشهر الستةلفترة    

يونيو 30 

 التأمينات العامة    
 المنتهية في أشهر الستةلفترة    

 يونيو 30     

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم

 ()غير مدققة ()غير مدققة ()غير مدققة ()غير مدققة ()غير مدققة ()غير مدققة
 األرباح أو الخسائر

 إيرادات التأمين 

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  251.142.000 272.017.046 26.604.556 32.904.741 227.746.556 304.921.787
 إعادة التأمين المتنازل عنه  (132.610.607) (147.806.935) (10.110.958) (11.231.895) (142.721.565) (159.038.830)

----------------- ---------------------- ----------------- ----------------- ------------------ ------------------- 

 صافي أقساط التأمين  118.531.393 124.210.111 16.493.598 21.672.846 135.024.991 145.882.957
اط غير المكتسبة التغير في مخصص األقس - (12.557.182) (11.209.586) (344.602) (11.209.586) (12.901.784)

----------------- --------------------- --------------- ------------------- ----------------- ------------------- 

صافي أقساط التأمين المكتسبة  118.531.393 111.652.929 5.284.012 21.328.244 123.815.405 132.981.173
 عموالت إعادة التأمين   15.816.835 14.178.190 2.581.856 2.820.079 18.398.691 16.998.269

--------------- ------------------- --------------- ----------------- --------------- ------------------ 

صافي إيرادات التأمين 134.348.228 125.831.119 7.865.868 24.148.323 142.214.096 149.979.442
--------------- ------------------- --------------- ----------------- --------------- ------------------ 

 مصروفات التأمين 

(79.403.645) (74.190.450) (15.486.645) (11.620.055) (63.917.000) (62.570.395) صافي المطالبات المتكبدة 
(25.710.102) (17.798.627) (2.119.972) (1.340.832) (23.590.130) (16.457.795)  العموالت المدفوعة 

(22.895.377) (27.164.456) (3.218.768) (342.302) (19.676.609) (26.822.154)  اإلدارية المصروفات  

------------------ ------------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------------------
(128.009.124) (119.153.533) (20.825.385) (13.303.189) (107.183.739) (105.850.344) صافي مصروفات التأمين  

21.970.318 23.060.563 3.322.938 (5.437.321) 18.647.380 28.497.884 في صندوق التأمين على الحياة لتغيرااألرباح قبل  

(8.687.306) (1.933.764) (8.687.306) (1.933.764) - -
 والمبالغ المستحقة  ي صندوق التأمين على الحياةف لتغيرا

حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحداتل   

4.601.536 (2.071.885) 4.601.536 (2.071.885) - -
الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ 

بالوحداتبها للمنتجات المرتبطة    
----------------- ---------------- ---------------- ------------------ ---------------- ---------------- 

17.884.548 19.054.914 (762.832) (9.442.970) 18.647.380 28.497.884 للفترةأرباح التأمين  

========== ========= ========= ========== ========= ========= 

اإليرادات من االستثمارات  6.485.508 6.761.940
 مصروفات غير مخصصة  (8.156.389) (7.506.918)

--------------- ----------------- 

17.139.570 17.384.033 الفترةأرباح  

========= ========= 
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 (الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.عالشركة 

حات )تابع( إيضا

 )تابع(معلومات حول القطاعات  . 9

 معلومات حول القطاعات الرئيسية  

لخاصة بقطاعاتها الرئيسية.الشركة بناًء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات األغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى قطاعين أعمال هما التأمينات العامة والتأمين على الحياة. تمثل هذه القطاعات األساس الذي تقوم 

التأمينات العامة   التأمين على الحياة    اإلجمالي  
ديسمبر  31

2017
 يونيو 30

2018
ديسمبر  31

2017
 يونيو 30

2018
ديسمبر  31

2017
 يونيو 30

2018 المركز المالي
درهم درهم درهم درهم درهم  درهم

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

30.945.986 29.778.615 848.158 - 30.097.828 29.778.615  الممتلكات والمعدات

2.787.673 2.382.688 - - 2.787.673 2.382.688  الموجودات غير الملموسة
228.689.290 228.689.290 43.550.000 43.550.000 185.139.290 185.139.290  العقارات االستثمارية

258.427.440 255.592.132 105.347.028 104.005.092 153.080.412 151.587.040  األوراق المالية االستثمارية
282.617.066 295.920.034 12.959.646 19.958.193 269.657.420 275.961.841  موجودات إعادة التأمين
148.818.445 207.532.112 21.031.672 30.638.220 ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 176.893.892 127.786.773
257.289.335 236.296.732 53.532.563 45.386.188  النقد واألرصدة المصرفية 190.910.544 203.756.772

----------------------- ------------------------ -------------------- --------------------- --------------------- ------------------------ 

1.209.575.235 1.256.191.603 237.269.067 243.537.693 972.306.168 1.012.653.910 إجمالي الموجودات
============= ============== =========== ============ ============ ==============

 المطلوبات

521.087.810 549.210.054 96.957.919 106.152.209 424.129.891 443.057.845  مخصصات عقود التأمين

178.315.617 212.428.025 16.968.143 14.105.698 161.347.474 198.322.327  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

45.249.827 44.749.948 45.249.827 44.749.948 - -
صة حاملي وثائق التأمين الخالمستحقة الدفع المبالغ 

 بالمنتجات المرتبطة بالوحدات
-------------------- --------------------- -------------------- --------------------- -------------------- ---------------------

744.653.254 806.388.027 159.175.889 165.007.855 585.477.365 641.380.172 إجمالي المطلوبات 
=========== ============ =========== ============ =========== ============

 حقوق الملكية

149.954.112 149.954.112 - - - -  رأس المال

74.977.056 74.977.056 - - -  االحتياطي القانوني -
74.977.056 74.977.056 - - -  االحتياطي العام -

(53.243) (520.644) - - -  احتياطي القيمة العادلة -
165.067.000 150.415.996 - - -  األرباح المحتجزة -

--------------------- --------------------- - - - - إجمالي حقوق الملكية
464.921.980 449.803.576

============ ============

----------------------- ------------------------ 

1.209.575.235 1.256.191.603 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
============= ==============
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 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

 )تابع(إيضاحات 

 حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحداتلالمبالغ المستحقة  . 10

 :الفترةخالل  لتغيرا
 )مدققة( )غير مدققة(

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30
 درهم درهم

 37.195.602 45.249.827 يناير 1كما في 
 11.707.674 4.964.707 المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأمين

المبلغ المسحوب عند االسترداد مقابل االنقضاء/ التنازل 
 (12.695.717) (3.392.701) أحد حاملي وثائق التأمينمن قِبل    

 9.042.268 (2.071.885) التغير في القيمة العادلة
--------------- --------------- 

 45.249.827 44.749.948ديسمبر  31/  يونيو 30الرصيد كما في 
========= ======== 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة .11

 الرأسمالية االرتباطات

 : ال شيء(.2017ديسمبر  31ال شيء ) 2018 يونيو 30االرتباطات الرأسمالية كما في  بلغت

 الضمانات

 )مدققة( )غير مدققة(
  2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30

 درهم درهم

 10.857.656 12.839.647 خطابات ضمان
========= ======== 

مرهونة كضمان فيما يتعلق بالضمانات المذكورة يون درهم( مل 15 .7: 2017مبر ديس 31)مليون درهم  16 .04لغ هناك ودائع ثابتة بمب
 لصالح وزارة االقتصاد والتجارة.ن درهم( مليو 7 .5: 2017سمبر دي 31)مليون درهم  7 .5أعاله. تشتمل الضمانات على ضمان بمبلغ 

 االلتزامات الطارئة

 تكوينيتم فيما يتعلق بأنشطتها التأمينية. ت التأمين األخرى، كمدعى عليها في عدد من القضايا القانونية تدخل الشركة، على غرار شركا
خارجة للموارد تدفقات  في شكلمخصص على أساس كل حالة على حدة عندما يكون من المحتمل أن ينتج في النهاية خسارة على الشركة 

 .ت الخارجة بصورة موثوقةاالقتصادية وعندما يمكن تقدير قيمة التدفقا
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تمت إعادة تجميع/ تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية المرحلیة الموجزة. 


