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 مساهمي السادة إلىالموجزة المرحلية  المالية البيانات مراجعة تقریر
.) ع.م.ش( العامة للتأمينات الوطنية الشركة

المقدمة 
 تتألف  والتي  ،")الشركة.) ("ع.م.ش(  العامة  للتأمينات  الوطنية  لشركةل   المرفقةالموجزة المرحلية    المالية  البيانات  قمنا بمراجعة  لقد
 الشامل  والدخل  الخسائر  أو  لألرباح  العالقة  ذات  المرحلية  والبيانات  ،٢٠٢٢  مارس  ٣١  في  كما   المرحلي  المالي  المركز  بيان  من

  مسؤولة   اإلدارة  إن.  التفسيریة  واإلیضاحات  التاریخ   ذلك   في  هيةالمنت  أشهر  الثالثة  لفترة  النقدیة  اتتدفقالو   الملكية  حقوق   في   التغيراتو 
  الدولي   المحاسبي  المعيار  -المالية  التقاریر  إلعداد  الدولية  للمعایير  وفقاً   المرحلية  الموجزة  المالية  اناتالبي  ههذ  رضوع  إعداد  عن
  يانات الب  هذه  حول  استنتاج  إعطاء  هي  مسؤوليتنا  إن ).  "٣٤  رقم  الدولي   المحاسبي   المعيار("   ةالمرحلي  المالية  التقاریر   إعداد  ،٣٤  رقم

. بها  قمنا  التي المراجعة أعمال إلى  اً استنادالموجزة المرحلية  المالية

مجال المراجعة 
 المنجزة  المرحلية  المالية  ماتعلو الم  مراجعة"  المراجعة  مهام  على  ینطبق  الذي  ٢٤١٠  رقم  الدولي  للمعيار  وفقاً   مراجعتنا   تمت  لقد
 من  رئيسية  بصورة  االستفسارات  طلب  ن م  ليةالمرح   المالية  المعلومات  مراجعة  تتألف ".  المستقل   المنشأة  حسابات  مدقق   قبل  من

  ة عملي  مجال  إن.  األخرى   المراجعة  وإجراءات  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص
  التأكيدات   ىعل  ولالحص  من  تمكننا   ال  فإنها   عليه  وبناءً   الدولية  التدقيق   لمعایير  وفقاً   یتم  الذي  قالتدقي  مجال  من  بكثير  أقل  المراجعة

  بخصوص   رأیاً   نبدي  ال  فإننا   ذلك  على  بناءً .  بالتدقيـق  القيام  أثناء  تحدیدها   یمكن  التي  الجـوهریة  األمور  جميع  على  تطلعنا   التي
. التدقيق

االستنتاج 
ــا   إلى  اســتناداً   من إعدادها، یتم لم  قةمرفلاالموجزة المرحلية   المالية  البيانات  بأن  االعتقاد یســتوجب ما  علمنا   إلى یرد لم  ،مراجعتنــــــــــــــ
.٣٤  رقم  الدولي  المحاسبي  للمعيار  وفقاً   الجوهریة،  النواحي جميع

ویونغ نستر ا عن

:موقعة من قبل
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠القيد:  م رق
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العربية المتحدة  مارات، اإلدبي





.)ع.م.ش(العامةتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح الموجزةلماليةات االبيانه من هذال یتجزأ  ءًا  فقة جز المر ٢٤إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٣

المرحليالموجزاألرباح أو الخسائريان ب
مدققة)ير (غ٢٠٢٢مارس ٣١في نتهية  ملرة اللفت

فترة الثالثة أشهر
سمار ٣١المنتهية في

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم إیضاح 

١٦٤٬١٧٣٬٢٢٠١٥٣٬٨٣٩٬٨٣٥التأمينأقساطإجمالي
)٢٢٨٧٨٧٬٧٨٬()٦٥٣٬٧٧١٬٨٤(عنها المتنازلالتأمينإعادة

٧٩٬٤٠١٬٥٦٧٧٥٬٠٥٢٬٥٥٣صافي أقساط التأمين
)٧٠٤٥٢٦٬٥٬()٠٢٢٬٣٣٤٬٦(المخاطر الساریة/ر المكتسبةاط غياألقسالتغير في  

٧٣٬٠٦٧٬٥٤٥٦٩٬٥٢٦٬٥٠٦صافي أقساط التأمين المكتسبة
١٥٧٬٢١٤٬١٤١١٩٩٢٣٬١١٬عمولة إعادة التأمين المكتسبة

٧٠٢٬٢٨١٬٨٧٥٦٢٤٤٩٬٨١٬صافي دخل التأمين

)٧٢٬٣٣٥٬٠٩٨()١٠٢٬٥٠٨٬٥٣٥(عةو ت مدفمطالبا 
٣٨٠٬٣٥٥٬٥٧٨٢٥٤٨٣٬٣٣٬حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

)٣٨٬٨٥١٬٢٧٣()٤٥٬١٥٣٬٤٩٧(صافي المطالبات المدفوعة
لتغير في صافي المطالبات القائمة والمطالبات التي حدثت ا

)١٦٠٤٦٧٬٥٬()٥٥١٬٣٨٢٬١(ولم یتم اإلخطار عنها 

)٤٤٬٣١٨٬٤٣٣()٤٦٬٥٣٦٬٠٤٨(تكبدةفي مطالبات ماص
)١٣٬٤٣٣٬١٧٢()١٢٬٥٧٠٬٥٠٧(عموالت متكبدة
)١٢٣٤٦١٬١١٬()٥٦٩٬٧٠٢٬١٥(مصاریف إداریة

)٦٩٬٢١٢٬٧٢٨()٧٤٬٨٠٩٬١٢٤(صافي مصاریف التأمين
الذمم الدائنةو الحياةعلىالتأمينصندوق فيالحركة

٣٨٥٬١٦١)٥٧٩٬٠٩٣(بالوحداتالمرتبطةتا تج منالئقوثا لياملح 
ه لالستثمار المحتفظ بفي القيمة العادلة الزیادة/(النقص)

١٬٦٨٨٬٨٨٥)٣٬٥٢٤٬٠٤٠(عن المنتجات المرتبطة بالوحدات
٨٨٤٬١٩٩١٬٨٠٨١٤٠٬١٬على الحياةالتأمين  –ق المالية االستثماریة  األورال من الدخ صافي  

)٤٨٧٩٩٧٬٦٥٬()٣٧٣٬٢٧١٬٧٧(تأمينالریفاصلي مإجما

٩٬٥٦٩٬٣٢٩١٥٬٤٥١٬٧٥١أرباح التأمين
٩٧٥٬٣٨٦١٬٠٣٩٬٤٥٧دخل من العقارات االستثماریة (بالصافي)

١٨٢١٬٥٥٣٬٩٥٦١٠٬٠٣٧٬٤٣٩لودائعمن األوراق المالية االستثماریة واصافي الدخل
)٧٠٩٦٧٥٬٣٬()٧٨١٬٦٦٤٣٬(ریةمصاریف إدا

٨٩٠٬٦٣١٬٢٨٦٧٧٨٥٢٬٢٢٬رةفتللاألرباح

٩١٬٠١٥٬٠)٦١ضاح لسهم (إیلمخففة لاألساسية وااألرباح



.)ع.م.ش(العامةتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح الموجزةلماليةات االبيانه من هذال یتجزأ  ءًا  فقة جز المر ٢٤إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٤

المرحليالموجزالدخل الشاملبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في لمنتهية  رة اللفت

فترة الثالثة أشهر
رسما٣١فيتهيةالمن
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٨٩٠٬٦٣١٬٢٨٦٧٧٬٨٥٢٬٢٢للفترةاألرباح

األخرى بنود الدخل الشامل

ها تصنيفإعادةیتملنالتيى  امل األخر الدخل الشبنود
:في فترات الحقةائرالخسأواألرباحإلى

ةادلالعةبالقيمستثمارات  صافي التغيرات بالقيمة العادلة لال
)٠٩٨٬٧٩٥٬١()٥٠٧٬٨٥٦٬١(األخرى ملالشا دخللابنودخاللنم

)٩٨٠٬٧٩٥٬١()٥٠٧٬٨٥٦٬١(للفترةةالشاملالخسائرإجمالي 

٣٨٣٬٧٧٥٬٢٦٩٧٥٬٠٥٧٬٢١للفترةالدخل الشامل إجمالي 



.)ع.م.ش(العامةتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح الموجزةلماليةات امن هذه البيانجزأ  ال یتفقة جزءًا  لمر ا٢٤ى  إل١نماإلیضاحاتتشكل
٥

حليالمر الموجزالملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢٢سر ما ٣١في لمنتهية  رة اللفت

عام احتياطيقانوني احتياطيرأس المال  

التغيرات المتراكمة  
القيمة العادلة  في 
بالقيمة  ستثمارات ال

خالل  العادلة من
لدخل الشامل  بنود ا

المجمـــوع أرباح غير موزعة األخرى 
درهــمدرهــمدرهــمدرهــمدرهــمدرهــم

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٨٣٬١٢٣٤٬١٢٤٬٥٨٨١٨٦٬٢٦٠٬٠٧٤٤٩٠٬٣٧٦٬٠٠٩)ة(مدققٍ ٢٠٢٠سمبر ید٣١في  الرصيد  
٢٢٬٨٥٢٬٦٧٧٢١٬٠٥٧٬٥٧٩)١٬٧٩٥٬٠٩٨(----الدخل الشامل للفترة إجمالي 
)٣٬٤٠٠٬٠٠٠()٣٬٤٠٠٬٠٠٠(-----)٢٠(إیضاح  أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت
) ٢٢٬٤٩٣٬١١٧() ٢٢٬٤٩٣٬١١٧(-----)٢٠(إیضاح  ها نعمعلن حا بأر تا توزیع

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٨٣٬١٢٣٢٬٣٢٩٬٤٩٠١٨٣٬٢١٩٬٦٣٤٤٨٥٬٥٤٠٬٤٧١) ة(غير مدقق٢٠٢١مارس ٣١الرصيد كما في 

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦١٬٨٤٦٬٤٣١١٬٩٣٠٬٦٦١٢٢٩٬٣٨٨٬٨٥٠٥٣٣٬٠٧٤٬١٦٦) ة(مدقق٢٠٢١دیسمبر ٣١الرصيد كما في 
٢٨٬٦٣١٬٨٩٠٢٦٬٧٧٥٬٣٨٣)١٬٨٥٦٬٥٠٧(----الدخل الشامل للفترة)/ الخسارة الشاملة(إجمالي  
)٥٬١٢٥٬٠٠٠()٥٬١٢٥٬٠٠٠(-----)٢٠(إیضاح  أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت

) ٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤() ٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤(-----)٢٠(إیضاح  معلن عنها توزیعات أرباح

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦١٬٨٤٦٬٤٣١٧٤٬١٥٤٢٠٧٬٩٠٩٬٥٠٦٥٠٩٬٧٣٨٬٣١٥)ة(غير مدقق٢٠٢٢مارس ٣١الرصيد كما في 



.)ع.م.ش(العامةتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح الموجزةلماليةات امن هذه البيانال یتجزأ  فقة جزءًا  المر ٢٤ى  إل١اإلیضاحات منتشكل
٦

المرحليالموجزت النقدیة التدفقاانيب
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في لمنتهية  رة اللفت

فترة الثالثة أشهر
مارس١٣فيتهيةالمن
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

شغيلية:األنشطة التالتدفقات النقدیة من 
٢٨٬٦٣١٬٨٩٠٢٢٬٨٥٢٬٦٧٧للفترةرباح  األ

التعدیالت للبنود التالية:
٦٢٥٬٧٠٧٥٩٩٬٦٣٤وإطفاءستهالكا

)١٬٠٨٨()٦٬٦٠٠(ستبعاد موجودات ثابتةامن أرباح
)٣٬٦٥٣٬٣٣٩()٣٬١٣٤٬٩٣٩(باحر أتوزیعاتدخل 
)٣٬٣٥٢٬٣٨٨()٦٬٢٠٤٬٧٨٥(الخسائرأوباحاألر خاللمنالعادلةةلقيما بثماراتتسامنمحققةأرباح
منالعادلةبالقيمةستثماراتامنمحققةغيرأرباح

)٢٬١٨٩٬٦٢٣()١١٬٠١٣٬٧٩٥(الخسائرأواألرباحخالل
)٣٬٤٨٠٬١١٤(-ئتمانية المتوقعةر االالخسائعكس مخصص

٩٨٣٬٥٦٤٣٩٩٬٦٣٢للموظفينالخدمةنهایةآتافمكصصمخ 
)٧٦١٠١٠٬٢٬()٨٢٤٬١٧٥٢٬(دخل االستثمارات األخرى 

٧٬٧٠٥٬٢١٨٩٬١٦٤٬٦٣٠التشغيليةالموجودات والمطلوبات فيالتغيرات قبلالتشغيليةالنقدیةالتدفقات 

٥٬٣٠٩٬٤٥٩)٢١٬٤٩٧٬١٩٢()العالقةذاترافطاألكلذفيبما (األخرى المدینةوالذممالتأمينفيييرتغال
)٩٬٧٩٥٬٥٥٣()٢٦٬٧٥٣٬٥٣٢(األخرى نةالدائوالذممالتأمينفيالتغيير
٥٬٧٥٨٬٥٧١٥٬٧٥٦٬٨٧٤الحياةعلىالتأمينوصندوق المكتسبةغيراألقساطاحتياطيفيالتغيير
١٬٣٨٢٬٥٥١٥٬٤٦٧٬١٦٠المستحقةالمطالباتصافيفيالتغيير
)٥٩٩١١٥٬١٬()٠٤٩٬٢٤٩(للموظفينالمدفوعةالخدمةنهایةمكافأة

٩٧١٧٨٦٬١٤٬)٤٨٧٬٦٥٣٬٣٣(التشغيليةاألنشطةمنالناتج /)فيالمستخدم(النقدصافي

االستثماریةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقات 
)٨٤٦٬٧٥٧()٢٬١٩١٬٤٥٥(شراء موجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة

٦٬٦٠٠١٬٠٨٨ستبعاد موجودات ثابتةامن ة صلالغ مح بم
)٥٣٬٦٧١٬٢٧٠()٧٬٤٦٢٬٥٢٧(الخسائرأواألرباحلخالمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتشراء
-)٣٬٦٧٦٬٧٨٣(األخرى بنود الدخل الشامل  لخالمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتشراء
٦٨٬٢٨٢٬١٢٨٧٥٬٠٩٧٬٧٩٨الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتبيعمنمحصلةمبالغ

)٦١٥٬٩٨٨(١٬١٥٤٬٥٤٤بالوحداتالمرتبطةالمنتجاتوثائقحامليإلى  ةائنالدم ذمفي الةصافي الحرك
٣٬١٣٤٬٩٣٩٣٬٦٥٣٬٣٣٩ألرباحعات ادخل توزی

)١٨٢٬٢٩٩٬٨٣٦()١٩١٬١٦٤(التغيرات في الودائع لدى البنوك
٢٬١٧٥٬٨٢٤٢٬٠١٠٬٧٦١فوائد ودخل آخر

٠٢٨٬٣٣٥٢٬)١٢٥٬٩١٨(ادة في السلفيات البنكيةالزی)/  النقص(

)٥٨٥٣١٧٬١٥٤٬(١٩٨٬٣١٣٬٦٠االستثماریةاألنشطة)فيالمستخدم(/ج منالناتنقدلافياص

ةمویليالتقدیة من األنشطة ات النالتدفق
)٠٠٠٤٠٠٬٣٬()٠٠٠٬١٢٥٬٥(لس اإلدارةأعضاء مج تعویضات 

)٠٠٠٤٠٠٬٣٬()٠٠٠٬١٢٥٬٥(مویليالنشاط التفيالمستخدمالنقدصافي

)١٤٢٬٩٣٠٬٦١٤(٢١٬٥٣٥٬١٠٧النقدیةوشبهةالنقدیفي)صالنقیادة/ (الز صافي

٧٥٧٬٣٩٧٬٦٤٢٣٥٠٦٢٬٢٢٦٬رةفي بدایة الفتالنقدیةوشبهالنقدیة

٨٦٤٬٩٣٢٬٨٥٦٢١١٣١٬٨٣٬)٨(إیضاح في نهایة الفترةالنقدیةوشبهالنقدیة



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

٧

ةعاممعلومات-١

تـــم. ١٩٨٠نـــوفمبر١٩فـــيمحـــدودةؤوليةســـ مذاتكشـــركةالبدایــةفـــي")كةر شـــ لا.) ("ع.م.ش(العامـــةللتأمينـــاتالوطنيـــةالشـــركةتأسســت
. ٢٠٠١سبتمبر١٢منعتباراً ا عامةمساهمةشركةإلىحقاً الالشركةتحویل

مينتــأ الواعنــ أعيــ بجموتقــومدبــيإمــارةفــي٢٠١٥لســنة٢رقــمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتلدولــةتحــادياالالقــانون بموجــبالشــركةتسجيلتم
٦رقــمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتلدولــةاالتحــاديالقــانون امحكألوفقاً التأمينإعادةأعمالبعضإلىباإلضافةمةعا الوالتأميناتالحياةىلع

.ةحدتمالالعربيةاإلماراتالمالي،دبيسوق فيمدرجةالشركةإن. أعمالهوتنظيمالتأمينهيئةإنشاءشأنفي،٢٠٠٧لسنة

.المتحدةالعربيةاإلماراتدبي،١٥٤ب.صأي،جينإبيتفيللشركةالمسجلمكتبلایقع

ةالماليالبياناتإعدادأسس-٢

ليدو الــ اســبيمح الللمعيــارا قًــ وفقد تم إعــدادها ٢٠٢٢مارس ٣١منتهية في لفترة الثالثة أشهر الللشركةالمرحليةالموجزةالماليةالبياناتإن  
بإعــدادركةالشــ قامــت.المتحــدةالعربيــةتاإلمــارادولــةفــيبهــا المعمــولانينالقو متطلباتمعا ًض أیوتتوافقالمرحليةالماليةالتقاریر٣٤رقم

علــىجوهریــةشكوكأيهناكیوجدالبأنهاإلدارةمجلسیرى . االستمراریةلمبدأوفقاً بالعملتستمرسوفأنها أساسعلىالماليةالبيانات
فــيليشــغيالتوجودهــا لمواصــلةالكافيــةالمــواردلــدیها ســيتوفرالشــركةبــأنمعقــوالً توقعــاً یوجــدهبأنــ حكمــاً لــدیهمتشــكللقــد. االفتــراضهــذا

.الماليالتقریرفترةةاینهمنشهراً ١٢عنتقلالولفترةالمنظورالمستقبل

جنبــاً تقــرأأنوینبغــيالسنویة،الماليةتنا البيا لكاملالمطلوبةواإلفصاحاتالمعلوماتكافةعلىالموجزة المرحلية ةليما التالبيانا تشتملال
فتــرةنتــائجإنذلــك،علــىوةالوعــ .٢٠٢١دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةوللســنةفــيكمــا للشــركةققــةمدالالســنویةالماليــةالبيانــاتمــعجنــبإلــى

٣١فـــيالمنتهيــةالماليــةةنســ للمتوقعــةتكــون قـــدالتــيالنتــائجعلــىداللــةبالضــرورةليســـت٢٠٢٢رسا مــ ٣١فــيالمنتهيــةأشــهرالثالثــة
.٢٠٢٢دیسمبر

فــيالمســتخدمةالعملــةهــيهــذهأنحيــث) اإلمــاراتيالــدرهم(ةتحــدالمةبيــ العر اتار مــ اإلبــدرهميــةالمرحلالمــوجزةالماليــةالبيانــاتعــرضتــم
.الشركةمعامالتمعظم

البيانــاتفيالمستخدمةتلكمعمتوافقةيةالمرحلالموجزةليةا ملاالمعلوماتهذهفيالمستخدمةواألساليبوالعرضالمحاسبيةالسياساتإن
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةةدققالمالسنویةالمالية

المحاسبيةیرات التقدفيالتغيرات 
٣١فــيةهيــ المنتةســنللماليـــةلاالبيانـــاتإعــدادفــيالمســتخدمةتلــكمعمتوافقةالماليـةالبيانـاتإعدادفيتخدمةالمسالمحاسبيةالتقدیراتإن

.٢٠٢١دیسمبر

یدةالجدوالتعدیالت والتفسيرات المعایير
للشــركةالســنویةالماليــةالبيانــاتإعــدادعنــدالمتبعــةلتلــكمماثلــةالمرحليــةالمــوجزةيــةالمالالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

باالتبــاعالشــركةتقــملــم.٢٠٢٢ینــایر١فــيكمــا المفعــولســاریةلایــدةجدالایيرالمعــ اتبــاعاءنتثباســ ،٢٠٢١دیســمبر٣١فيالمنتهيةللسنة
الجدیــدةالماليــةالتقــاریرعــدادإلالدوليــةالمعــایيرإن.بعــدمفعولهــا یســرلــمولكــنةدر صــا أخــرى تعــدیالتأوتفســيراتأومعــایيرألیةالمبكر
المــوجزةليــةالما البيانــاتهــذهفــيواإلفصــاحاتعنهــا المعلــنمبــالغلاعلــىي هر جــو يرتــأثأيالحاليــةةالفتــر فيوالساریةالعالقةذاتوالمعدلة
.المرحلية



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

٨

الموجودات الثابتة-٣

.ةالمتحدالعربيةاإلماراتدولةداخلالثابتةموجوداتلاجميعتقع

العقارات االستثماریة-٤

.المتحدةالعربيةاإلماراتلةدو خلداي تجار مبنىمنمؤجرزءوج أرض،قطعتيتتضمن العقارات االستثماریة 

تسلســلفــي٣كمســتوىلعقــارات االســتثماریةاتصــنيفیــتم. للعقــارات االســتثماریةالعادلــةالقيمــةفــيتغييــرأيهنــاكنیكــ لمأنهاإلدارةترى  
).٣المستوى-٢٠٢١دیسمبر٣١(٢٠٢٢مارس٣١فيكما العادلةلقيمةا

ةلياق مار أو في ثماراتتسا-٥

موضحة كما یلي:تقریر المالينهایة فترة الأوراق مالية كما في  في الشركة تثماراتساإن 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٢٤٩٬٤٤٣٬٥١٨٢٩٣٬٠٧٧٬٩١٢ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرلية بالقيمموجودات ما 
١٠٢٬١٨٦٬٧٠١١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣ل الشامل األخرى ة العادلة من خالل بنود الدخ يمالقة بيلما الودات موج لا

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
)٤٠١٬٤٦٥()١١٠٬٤٥٦(عةالمتوقخسائر االئتمانناقصًا: مخصص 

١٠٩٬١٧٤٬٣٦٦٨٥٤٬٩٥٤٬٤٠٧

الجغرافيةت كزار تال–اریة ستثمة ايالمأوراق
استثمارات تمت:

١٤٥٬٥٩٠٬٣٨٥١٨٧٬٢٦٢٬٩٨٢لمتحدةداخل اإلمارات العربية ا-
٧٢٤٬٥٨٣٬٢٢٠٨٧٢٬٦٩١٬٢٢٠المتحدةاإلمارات العربيةخارج  -

١٠٩٬١٧٤٬٣٦٦٨٥٤٬٩٥٤٬٤٠٧المجموع

رخسائو الأاحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرب
١٠٠٬٥٤٦٬٠٨٩١٤١٬٥٩٦٬٦٩٣لةمتداو -الملكية وق حقاتار استثم

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠لةمتداو غير  –الملكية ات حقوق استثمار 
٨٦٬٢٠٧٬٣٥٠٨٩٬٩٤٥٬٦٨٤متداولة-ةالدخل الثابتسنداترات/استثما 

٠٧٩٬٦٩٠٬٥٢٣٥٥٬٥٣٥٬٥١)٥١إیضاح  (اتبالوحدالمرتبطةالمنتجاتوثائقحاملياستثمارات بالنيابة عن

٥١٨٬٤٤٣٬٢٤٩٩١٢٬٠٧٧٬٢٩٣المجموع

التثبيــتعنــدالفئــةهــذهضــمنالخســائرأواألربــاحخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةثماراتستكا الملكيةحقوق فيستثماراتاالتصنيفددیتح یتم
.األولي



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

٩

(تتمة) في أوراق ماليةثماراتاست-٥

ة:قعو المتةمانياالئتالخسارة  صصخ مركةفيما یلي ح 

مـارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبـر٣١
٢٠٢١

)ة(مدقق) ةق(غير مدق
درهـــــم درهـــــم 

٤٦٥٬٤٠١٤٢٤٬٨٥١السنةالرصيد كما في بدایة 
٤٠٬٥٥٠)٩٬٢٩١(السنةخالل )/ المخصص  عكس المخصص(

٤٥٦٬١١٠٤٦٥٬٤٠١ةسنالالفترة/في نهایة الرصيد كما 

عادة التأميند إعقو ت داو ن وموجتأميمطلوبات عقود ال-٦

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

مطلوبات عقود التأمين
٢٠١٬٠٤٩٬٣٦٠٢٢٢٬٢٢٤٬٧٣٣مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة

١٠٠٬٤٧٩٬٢٧٥٨٨٬٠٩٨٬٩٤٢نها عغ  الاإلبیتملمالتيالمقدمةالمطالبات
٩٥٬٥٥٣٬٥٨٩٩٦٬٨١٧٬٧٣٩اةيلى الح ين عق التأمصندو 

٨٥٤٬٤١٠٬٢٦١٧٩١٬٢٨٢٬٥٢٢أقساط التأمين غير المكتسبة والمخاطر الساریة

٠٧٨٬٤٩٣٬٦٥٨٢٠٥٬٤٢٤٬٦٥٩إجمالي مطلوبات عقود التأمين، إجمالي

التأمينإعادةعقودموجودات 
١٥١٬٩٠٠٬٦٧٦١٧٢٬٠٦٥٬٩٧٩مسددةھا وغیرعنغ مطالبات مبل

٥٦٬٩٦٨٬٢٩٨٤٦٬٩٨٠٬٥٨٦مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 
١٧٬٦٤٤٬٤٨٦١٨٬٣٣٣٬١٨٥ةق التأمين على الحيا صندو 

٦٨٧٬٩٦٧٬١٢٥٦٦٤٬١٧٣٬١٢٣أقساط التأمين غير المكتسبة والمخاطر الساریة

١٤٧٬٤٨١٬٣٥٢٣٩٦٬٥٥٣٬٣٦٠التأمينودأمين من مطلوبات عقإجمالي حصة معيدي الت

فيصاال
٤٩٬١٤٨٬٦٨٤٥٠٬١٥٨٬٧٥٤مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة

٤٣٬٥١٠٬٩٧٧٤١٬١١٨٬٣٥٦عنها مبلغوغيرمتكبدةمطالبات
٧٧٬٩٠٩٬١٠٣٧٨٬٤٨٤٬٥٥٤ق التأمين على الحياةصندو 

١٦٧٬٤٤٣٬١٣٥١٤٥٬١٠٩٬١٢٩ساریةلاأقساط التأمين غير المكتسبة والمخاطر  

٩٣١٬٠١١٬٣٠٦٨٠٩٬٨٧٠٬٢٩٨



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٠

مدینة وأخرى تأمين ذمم  -٧

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٤٣٬٦١٥٬٥٠٩٤٣٬٦٤٣٬١٦٧أقساط تأمين مدینة
١٦٬٥١١٬٨٤٨٢٦٬٩٦٣٬٠١٨شركات إعادة تأمين

١٢٥٬٤٣٢٬٤٩١٩٤٬١٩٠٬٧٨٣تأمينوكالء ووسطاء 
٣٦٩٬٣٨٧٬٥٥٣٣٬٧٦٨٬٦عالقةت ذاافطر أمن قةمستح مبالغ 

١٩٠٬٩٤٧٬٢١٧١٧١٬٥٦٥٬٥٠١
)٦٠٢٬٦٢٤٬٧()٦٠٢٬٦٢٤٬٧(عةالئتمان المتوق: مخصص خسارة اصاً ناق

١٨٣٬٣٢٢٬٦١٥١٦٣٬٩٤٠٬٨٩٩
المدینون اآلخرون:
٤٬٦٥٦٬٩٨٢٣٬١٨٦٬٢٩٤آخرلفوائد مستحقة ودخ 

٢٨٬٠٠٦٬٣١٥٢٧٬٥٢٩٬٦٥٧تكلفة استحواذ مؤجلة
٥٬٥٠٣٬٢١٦٢٬٨٣٨٬٨٠٨دماً قممدفوعةومصاریفالمقدمةالدفعات

٥٥٠٬٩٨٠٬٧٨٢٨٬٤٧٦٬١٠ن مدینون آخرو 

٦٧٨٬٤٦٩٬٢٢٩٤٨٦٬٩٧٢٬٧٢٠

إن الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة كانت كما یلي:

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٧٬٦٢٤٬٦٠٢٩٬٥٥٥٬٧٦٨ةالسن/يد في بدایة الفترةالرص
)١٦٦٬٩٣١٬١(-السنةخالل مخصصالعكس 

٦٠٢٬٦٢٤٬٧٦٠٢٬٦٢٤٬٧السنةالفترة/الرصيد كما في نهایة 

.التأمينمستحقاتابلقمانمضأيعلىولحصالیتموالاقاالستحقموعدتجاوزتالتياألرصدةعلىفائدةأيتحميلیتمال



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١١

لصندوق لنقد في االبنوك واة لدى  األرصد-٨

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

١٣٬٨٦٤٢٢٬٥٩٦النقد في الصندوق 
٨٥٬٩٦٣٬٥٣٧٦٤٬٤١٦٬٦٣٦النقد لدى البنوك

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع قانونية
٢٣٨٬١٣٥٬٩٧٦٢٣٧٬٩٤٤٬٨١٢بتةع ثا ودائ

)٤٧٥٬٤١()٥٣٧٬٤٤(ةالمتوقعسارة االئتمان  ناقصًا: مخصص خ 

٣٣٤٬٠٦٨٬٨٤٠٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩إجمالي األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
)٨١٢٬٩٤٤٬٢٤٧()٩٧٦٬١٣٥٬٢٤٨(أشهر٣ر من ات فترات استحقاق أكثودائع ذناقصًا:  

٨٦٤٬٩٣٢٬٨٥٧٥٧٬٣٩٧٬٦٤یةشبه النقدالنقدیة و 

).١٩إیضاح) (همدر مليون ٢١٬٦–٢٠٢١دیسمبر٣١(درهممليون ١٧٬٦ضمانخطاباتمقابلالمرهونةثابتةلاالودائعبلغت

ا  تحــتفظ،ا أعمالهــ ظــيموتنمتحــدةالةالعربيــ اراتمــ اإلفــيالتــأمينهيئــةإنشــاءبشــأن،٢٠٠٧لســنة) ٦(رقــماالتحــاديالقــانون لمتطلبــاتوفقــً
البنــوكألحــدمرهونــةالودیعــةهــذهإن. إلزاميةكودیعة) درهممليون ١٠–٢٠٢١دیسمبر٣١(درهمن مليو ١٠بمبلغبنكيةبودیعةالشركة
).  ١٩یضاحإ(والتجارةاالقتصادوزارةلصالحقبلهمنمصدرةناتضما مقابل

:یليكما المتوقعةئتمانيةاالرالخسائصصخ معلىالحركةكانت

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة(مدققة) (غير
درهمدرهم 

٤١٬٤٧٥٤١٬٧٥٨الرصيد في بدایة الفترة/السنة
)٢٨٣(٠٦٢٬٣رة/السنةخالل الفت)عكس المخصص(/صصالمخ 

٥٣٧٬٤٤٧٥٤٬٤١السنةة / الرصيد في نهایة الفتر 



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٢

لالمارأس  -٩
دیسمبر٣١ارس م٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة() (غير مدققة

درهمدرهم 
مصدر ومدفوع بالكامل

١١٢٥٤٬٩١٤٩٬١١٢٩٥٤٬١٤٩٬)درهم لكل منها ١سهم عادي بقيمة ١١٢٬٩٥٤٬١٤٩(

االحتياطي القانوني -١٠

٪١٠تحویــلالشــركةعلــىیتوجــبالمتحــدة،العربيةاراتاإلمدولةفي٢٠١٥لسنة) ٢(قمر االتحاديوالقانون ركةللشاألساسيالنظاموفقاً 
.المالرأسمن٪٥٠مساویاً یصبححتىالقانونياالحتياطيإلىوجد،إناألرباح،صافيمنسنویاً 

العاماالحتياطي -١١

خــــر إال بموافقــــة غــــرض آألي يــــاطيالحتاهــــذا اســــتخدامكــــنمــــن مجلــــس اإلدارة وال یمالعــــام بنــــاًء علــــى توصــــيةاالحتيــــاطيیمكــــن تكــــوین 
.٢٠٢٢مارس ٣١العام خالل الفترة المنتهية فياالحتياطيمومية العادي. لم یتم أي تحویل إلى  علة االجمعيعاجتما اهمين في  المس

نادة التأميإعحتياطي ا-١٢
للمادة   إدار٣٤وفًقا  مجلس  (من قرار  التأمین رقم  ھیئة  لس٢٣ة  الشر٢٠١٩نة)  خصصت  مبلغ یعادل  ،  إجمالي ٪٠٫٥كة  من 
دة التأمین المتنازل عنھا الحتیاطي إعادة التأمین.أقساط إعا

.ینعام ھیئة التأمر طیة من مدی دون موافقة خاستبعاد ھذا االحتیاطيیتراكم ھذا االحتیاطي عاما بعد عام وال یجوز 

آخرون ودائنون أمينالتدائنو-١٣
دیسمبر٣١س مار ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة((غير مدققة) 

درهمدرهم 
٥٥٬٩٥٣٬٨٥٠٥٣٬٩٧١٬٨٧٩ئنيندا

٥٠٬٥٠٠٬٥٩٩٧٦٬٥٢٩٬٦٢٠شركات إعادة التأمين
٦٣٬٦٦٥٬٤٦٧٥٩٬٠٦٤٬٤٣٣ط التأمين محتفظ بهاحتياطي أقسا 

-٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤ةتوزیعات أرباح دائن
٤٬٤٧٥٬٨٣٨٢٨٠٬٧٨٣عالقةغ مستحقة ألطراف ذات مبال

١٧٬٠٧٦٬٤١١١٦٬٧٢٥٬٧٣٤ت إعادة التأمين مؤجلةعموال
١٠٬٦٩٦٬٦٧٦٢١٬٨٢٨٬٤٨٨حقةف مستمصاری
١٬٨٦١٬٤٠٤١٬٧٥٣٬٦٦٥دائنةعموالت

٦٧٤٬٩٨٩٬١٠٨٤٩٬٨١٨٬١١أرصدة دائنة أخرى 
١٥٣٬٢٠٦٬٢٦٠٤٥١٬٩٧٣٬٢٤١



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٣

ةكيروض البنالق-١٤

دیســمبر ٣١(مليــون درهــم ٢٠٬٨ســتثمارات الشــركة فــي أدوات الــدین التــي تبلــغ قيمتهــا العادلــة انــك مضــمون مقابــلالبقــرضإن 
بالــدوالر األمریكــي لشــهر واحــد مضــافاً وريبــ لرســعي یســاو معــدل بفائــدة عليــه وتترتــب ) ٥(إیضــاح ) مليــون درهــم٢١٬٨–٢٠٢١

ًا.وی٪ سن٠٬٥ليه  إ

بالوحداتبطةرتالمالمنتجاتوثائقحاملي ى ذمم دائنة إل-١٥

الل الفترة:الحركة خ 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة() مدققة(غير 
درهمدرهم 

٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٧٬٤٠٦٬١٤٨نایری١كما في 
٧٬٢٨٢٬٣١٠١٥٬٥٠٦٬٨٤٠ل حاملي الوثائقمبلغ مستثمر من قب

لقبمناسترجاع/استحقاق/سترداداالمرحلةفيسحوبالمالمبلغ
الوثائقحملة

)١٧٬١٦٦٬٣٨٨()٢٬٦٠٣٬٧٢٦(
٩٣٥٬٧٨٨٬٥)٠٤٠٬٥٢٤٬٣(عادلةة الالتغير في القيم

٠٧٩٬٦٩٠٬٥٢٥٣٥٬٥٣٥٬٥١بالوحداتالمرتبطةالمنتجاتقوثائمليحا إلىدائنةذمم

داألساسية والمخففة للسهم الواحاألرباح -١٦

فترة الثالثة أشهر
مارس٣١فيالمنتهية 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٨٩٠٬٦٣١٬٢٨٦٧٧٨٥٢٬٢٢٬ترةللفاألرباح

١١٢٩٥٤٬٬١٤٩١١٢٩٥٤٬٬١٤٩سهمعدد األ

١٩٬٠١٥٬٠للسهم الواحدمخففةالساسية و األرباحاأل

الــربحإن. نهایــة فتــرة التقــاریر الماليــةفــيا كمــ مــةلقائاالشــركةأســهمعــددمتوســطعلــىللفتــرةالــربحبتقســيمللسهمألساسياالربحاحتسابتم
.لسهماربحيةعلىتؤثرأنكنممجدیدةأدواتأيتصدرلمالشركةأنحيثللسهماألساسيالربحیعادلللسهمالمخفض



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٤

ي العالقةمعامالت الطرف ذ-١٧

ضــمنتقــعأخــرى شــركاتمــعمعــامالتفــيوالدخولاتلبالمطا وتسویةالتأمينأقساطبتحصيلیة،االعتيادالها أعمسياقفيالشركة،تقوم
الالمعــامالتهــذهشــروطأنالشــركةإدارةتــرى ).المعــدل(٢٤رقــمالــدوليالمحاســبيالمعيــارفــيالمتضــمنالعالقــةذاتاألطــرافریــفتع

.أخرى أطرافمنعليها لالحصو مكنالممنكانالتيالشروطعنملحوظةبصورةتختلف

:یليكما العالقةذاتاألطرافإلى/منةالمطلوبالمبالغكانت،قاریر الماليةفترة التیة ها في نكما ١-١٧

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

طراف ذات عالقةأمن مبالغ مستحقة 
٣٦٩٬٣٨٧٬٥٥٣٣٬٧٦٨٬٦أقساط تأمين مدینة

طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة 
٨٣٨٬٤٬٤٧٥٧٨٣٬٢٨٠ين دائنتأم

یةنقدیة وشبه نقد
١٨٬٤٤١٬٧٧٢١٠٬٠١٠٬٠٧٢النقد لدى البنوك

٩٣٧٬٢٠٢٬٥٥٧٧٠٬٤٠٩٬١٨ودائع قصيرة األجل

٧٠٩٬٦٤٤٬٧٣٨٤٢٬٤١٩٬٢٨

كما یلي:ات عالقة اف ذت مع أطر قامت الشركة بتعامالخالل الفترة،  ٢-١٧

فترة الثالثة أشهر
مارس٣١هية فيتنالم
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققةغير  ((غير مدققة) 
درهمدرهم 

ات موظفي اإلدارة العلياتعویض
١٬٥٣٥٬٦٤٤١٬٦٢٢٬٣٦٣ة األجلمكافآت ومزایا قصير 
٥٠٢٬٢٠٤٧٠٬٧٤٠مكافآت نهایة الخدمة

ى ذات عالقةأطراف أخر 
٢٬٩٧١٬٨٨٨٤٨٦٬٩٥٤مينتأ أقساط  

٥٬١٧١٬٣٣٧٦٬١٩٦٬٦٧٧دفوعةمطالبات م
٢٨٬٦٠٥٬٥٠٥١٤٬٣٠٢٬٧٥٢رباحتوزیعات أ
١٥٬٣٨٧١٠١٬٩١١دخل فوائد



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٥

المالية االستثماریة والودائعوراقمن األ صافي الربح-١٨
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
)دققةمغير  (ير مدققة) (غ

درهمم دره

٣٬١٣٤٬٩٣٩٣٬٦٥٣٬٣٣٩دخل توزیعات األرباح
٦٬٢٠٤٬٧٨٥٣٬٣٤٦٬٨٩٣محققة من االستثماراتاحأرب

١١٬٠١٣٬٧٩٥٢٬١٨٩٬٦٢٣ر محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرغيأرباح
٩٦٣٬٠٢٥٩١٨٬١٢٥وراق المالية االستثماریةاألالدخل من 

٤٤٤٬٣٠٠٢٧٦٬٣٠١ع البنكيةالفائدة على الودائ
)٩٣٢٬٣٤٦()٨٨٨٬٢٠٦(األوراق الماليةرسوم /یفمصار 

٩٥٦٬٥٥٣٬٢١٤٢٩٬١٠٬٠٣٧والودائع البنكيةاالستثماریةاألوراق الماليةمنخلصافي الد

مطلوبات طارئة-١٩
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة(ير مدققة) (غ

درهمدرهم 

٠٩٧٬٤٠٤١١٬٨١٥٬١٠٢٬٦١خطابات ضمان

الضــماناتتشــتمل. أعــالهالضــماناتابــلمقرهونــةم) درهــممليــون ٢١٬٦–٢٠٢١ســمبردی٣١(هــمدر مليــون ١٧٬٤تبلــغثابتــةودائــعاكنه
.والتجارةصاداالقتوزارةلصالح) درهممليون ١٠-٢٠٢١دیسمبر٣١(درهممليون ١٠مبلغعلى

،مســتقلةقانونيــةمشــورةعلــىمــاداً اعت. یــةاالعتيادعمالاألسياقفيقانونيةایا قضلالتأمينشركاتغالبيةمعالحالهوكما الشركةتخضع
.الماليمركزها أوالماليالشركةأداءعلىجوهري تأثيرلها یكون لنسوفالقضایا هذهأنشركةالترى 

اإلدارةمجلسأعضاءمكافآتاح و توزیعات األرب-٢٠
درهــم٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤بمبلــغنقدیــةأربــاحزیــعتو علــى٢٠٢٢مــارس٣١فــيالمنعقــدالســنويموميــةلعاالجمعيــةجتماعافيالمساهمون وافق
أیضــاً ون المســاهموافــق. )الواحــدللسهمدرهم٠٬١٥بقيمةدرهم٢٢٬٤٩٣٬١١٧-٢٠٢٠(٢٠٢١عن سنة الواحدللسهمدرهم٠٬٣٠بقيمة
).٢٠٢٠ةلسندرهم٣٬٤٠٠٬٠٠٠–٢٠٢١(٢٠٢١نة لسدرهم٥٬١٢٥٬٠٠٠بمبلغاإلدارةمجلسألعضاءمكافأةدفععلى

المعلومات القطاعية-٢١
وجبــهبمالــذياألســاسهــيالقطاعــاتهــذه. الحياةعلىوالتأميناتالعامةالتأميناتتشغيليين،قطاعينفيالشركةتنظيمتمةإداریاضألغر 
.ةلإلدار القطاعيةتقاریرها بإعدادالمجموعةتقوم

العربيــةاإلمــاراتدولــةخــارجمــالأعأيكةالشــر تمــارسال. التــأمينعقــودعــنالناتجــةاإلیــراداتاليإجمــ فــيالتــأمينأقســاطاتإیــرادتتمثــل
.األعمالقطاعاتبينمعامالتتوجدال.  المتحدة



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٦

(تتمة) المعلومات القطاعية-٢١
اإلجمالي التأمين على الحياةالتأمينات العامة 

مارس ٣١نتهية في أشهر الم لفترة الثالثة مارس ٣١ة في تهيأشهر المنالثالثةفترةلمارس ٣١المنتهية في ر الثالثة أشهترة لف
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق
درهـــــم م درهــــــــــم درهدرهـــــم درهـــــم درهـــــم 

ن تأمياللدخ
١٤٣٬١٤٤٬٩٢٢١٢٦٬٧٩٥٬٨٤٩٢١٬٠٢٨٬٢٩٨٢٧٬٠٤٣٬٩٨٦١٦٤٬١٧٣٬٢٢٠١٥٣٬٨٣٩٬٨٣٥ي أقساط التأمين إجمال 

) ٧٨٬٧٨٧٬٢٨٢() ٨٤٬٧٧١٬٦٥٣() ١٥٬٦٠٠٬٧٨١()٨٬١٨٠٬٠٤٣() ٦٣٬١٨٦٬٥٠١() ٧٦٬٥٩١٬٦١٠(حصة معيدي التأمين المتنازل عنها
٦٦٬٥٥٣٬٣١٢٦٣٬٦٠٩٬٣٤٨١٢٬٨٤٨٬٢٥٥١١٬٤٤٣٬٢٠٥٧٩٬٤٠١٬٥٦٧٧٥٬٠٥٢٬٥٥٣ين أم صافي اقساط الت

)٥٬٥٢٦٬٠٤٧()٦٬٣٣٤٬٠٢٢() ٨٤٨٬٨٨٣()٤٦٤٬٩٥٩()٤٬٦٧٧٬١٦٥()٥٬٨٦٩٬٠٦٤(المخاطر الساریة /قساط التأمين غير المكتسبةغير في أالت
٦٠٬٦٨٤٬٢٤٨٥٨٬٩٣٢٬١٨٣١٢٬٣٨٣٬٢٩٦١٠٬٥٩٤٬٣٢٢٧٣٬٠٦٧٬٥٤٥٦٩٬٥٢٦٬٥٠٦اقساط التأمين المكتسبة صافي 

١٢٬٩٨٩٬٠٠٣١٠٬١٧٥٬٨٨٧١٬٢٢٥٬١٥٤١٬٧٤٧٬٢٣٢١٤٬٢١٤٬١٥٧١١٬٩٢٣٬١١٩المكتسبةالتأمينعموالت معيدي
٧٣٬٦٧٣٬٢٥١٦٩٬١٠٨٬٠٧٠١٣٬٦٠٨٬٤٥٠١٢٬٣٤١٬٥٥٤٨٧٬٢٨١٬٧٠٢٨١٬٤٤٩٬٦٢٥ين إیرادات التأمإجمالي

مين مصاریف التأ
) ٤٤٬٣١٨٬٤٣٣() ٤٦٬٥٣٦٬٠٤٧()٩٬١٧٣٬٤٠٦()٧٬٧٣٢٬٤١٧() ٣٥٬١٤٥٬٠٢٧() ٣٨٬٨٠٣٬٦٣٠(ت المتكبدة لبا طاصافي الم

) ١٣٬٤٣٣٬١٧٢() ١٢٬٥٧٠٬٥٠٧()٢٬١٢٦٬٥٦٦()١٬٤٥١٬٠٤٦() ١١٬٣٠٦٬٦٠٦() ١١٬١١٩٬٤٦١(العموالت المتكبدة 
) ١١٬٤٦١٬١٢٣() ١٥٬٧٠٢٬٥٧٠()١٬٤٠٢٬١٧٨()٣٬٠٧٠٬٨١٦() ١٠٬٠٥٨٬٩٤٥() ١٢٬٦٣١٬٧٥٤(صاریف إداریة م

) ٦٩٬٢١٢٬٧٢٨() ٧٤٬٨٠٩٬١٢٤() ١٢٬٧٠٢٬١٥٠() ١٢٬٢٥٤٬٢٧٩() ٥٦٬٥١٠٬٥٧٨() ٦٢٬٥٥٤٬٨٤٥(لتأمين ف امصاریصافي 
علىالتأمينصندوق فيالحركةلقب(الخسارة)/الربح

١٢٬٤٧٢٬٥٧٨١٢٬٢٣٦٬٨٩٧) ٣٦٠٬٥٩٦(١١٬١١٨٬٤٠٦١٢٬٥٩٧٬٤٩٢١٬٣٥٤٬١٧١الحياة 
قة  المستح غوالمبالةلحيا اعلىالتأمينصندوق فيةالحرك

صة بالمنتجات  الخامين الدفع إلى حاملي وثائق التأ 
٣٨٥٬١٦١)٥٧٩٬٠٩٣(٣٨٥٬١٦١)٥٧٩٬٠٩٣(--المرتبطة بالوحدات

محتفظ بها للمنتجاتالستثماراتالزیادة في القيمة العادلة  
١٬٦٨٨٬٨٨٥)٣٬٥٢٤٬٠٤٠(١٬٦٨٨٬٨٨٥)٣٬٥٢٤٬٠٤٠(--بالوحداتالمرتبطة

تأمين على  –راق مالية في أو اتاستثمار لدخ ي صاف 
١٬١٩٩٬٨٨٤١٬١٤٠٬٨٠٨١٬١٩٩٬٨٨٤١٬١٤٠٬٨٠٨--الحياة 

٢٬٨٥٤٬٢٥٩٩٬٥٦٩٬٣٢٩١٥٬٤٥١٬٧٥١)١٬٥٤٩٬٠٧٨(١١٬١١٨٬٤٠٦١٢٬٥٩٧٬٤٩٢التأمين للفترة ح/(خسارة)رب

١٬٠٤٠٬٣٥٢١٬٠٣٩٬٤٥٧) (بالصافيدخل آخر فوائد و دخل 
٢١٬٤٨٨٬٩٩٠١٠٬٠٣٧٬٤٣٩أوراق مالية فياتثمار استمندخلالصافي 

)٣٬٦٧٥٬٩٧٠()٣٬٤٦٦٬٧٨١(وزعةریف غير ممصا 
٢٨٬٦٣١٬٨٩٠٢٢٬٨٥٢٬٦٧٧للفترة الربح



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٧

(تتمة) القطاعيةالمعلومات-٢١
المجموعةتأمين على الحيا التأمين العام

٢٠٢١بردیسم٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١ردیسمب٢٠٢٢٣١رسما ٢٠٢١٣١دیسمبر٢٠٢٢٣١مارس٣١
)غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة(

درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 
دات موجو 

٢٧٬٠١٣٬٤٢٩٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥--٢٧٬٠١٣٬٤٢٩٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥موجودات ثابتة
٥٬٤٨٦٬٤٣٤٣٬٧٠٦٬٤٥٠--٥٬٤٨٦٬٤٣٤٣٬٧٠٦٬٤٥٠جودات غير ملموسةمو 

١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠--١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠ستثماریةاعقارات  
٢٥١٬٥٧٣٬١٨٥٢٩٢٬٦٨٣٬٢٦٥٦١٬٩١٠٬٨٤٥٦٣٬٧٣٦٬٠٥٤٣١٣٬٤٨٤٬٠٣٠٣٥٦٬٤١٩٬٣١٩أوراق مالية لالستثمارات

جات  حاملي الوثائق عن المنتيابة عن  لناستثمارات با 
٥٢٬٦٩٠٬٠٧٩٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٥٢٬٦٩٠٬٠٧٩٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--اتة بالوحدمرتبطلا

٣٠٨٬٨١١٬١٥٢٣١٧٬٦٦٤٬٥٣٧٤٣٬٦٦٩٬٩٩٥٤٢٬٨٨٨٬٨٥٩٣٥٢٬٤٨١٬١٤٧٣٦٠٬٥٥٣٬٣٩٦موجودات عقود إعادة التأمين
٢٢٠٬٧٣٥٬٤١٥١٩٤٬٩٠٠٬٠٤٧٨٬٧٣٤٬٢٦٣١٣٬٠٧٢٬٤٣٩٢٢٩٬٤٦٩٬٦٧٨٢٠٧٬٩٧٢٬٤٨٦ين وآخرون مدینو التأم

٢٥٠٬٦٢٣٬٢٢٢٥٤٦٬٧٥٥٬١٩٢٥٩٠٬٤٤٥٬١١١٠٢٣٬٥٨٧٬١١٩٨٤٠٬٠٦٨٬٣٣٤٥٦٩٬٣٤٢٬٣١٢نقد في الصندوق بنوك و ة لدى الأرصد
٠١٥٬٩٤٧٬٢٢٠١٬٦٦٠٬٦٤١٬٢١٣١٬٧٧٢٬٤٥٠٬٢٧٨٩١٠٬٨١٩٬٢٩٠٧٨٧٬٧٣٩٬٤٩٩١٬٥٧٠٬٤٦١٬٥٠٤١٬لموجودات إجمالي ا

المطلوبات 
٥٢٨٬١٠٩٬٢٩٩٥٢٩٬١٠٥٬٨٨٩١٣٠٬٣٨٣٬٧٨٠١٣٠٬٣١٨٬٣١٦٦٥٨٬٤٩٣٬٠٧٨٦٥٩٬٤٢٤٬٢٠٥التأميندمطلوبات عقو 
١٢٬٣٨٥٬٨٣٧١١٬٦٥١٬٧٦٣--١٢٬٣٨٥٬٨٣٧١١٬٦٥١٬٧٦٣ةدمالخ ایة افأة نهمخصص مك

٢٥٠٬٦٩٢٬٤٤٢٢٢٢٬٢٧٦٬٤٤٧٩٬٥١٣٬٧١٠١٩٬٦٩٧٬٠٠٤٢٦٠٬٢٠٦٬١٥٣٢٤١٬٩٧٣٬٤٥١دائنو تأمين وآخرون 
٥٬٨٨٤٬٣٢٥٦٬٨٠٢٬٤٥٠--٥٬٨٨٤٬٣٢٥٦٬٨٠٢٬٤٥٠سلفيات بنكية

جات  ذمم دائنة لحاملي الوثائق عن المنت
٠٧٩٬٦٩٠٬٥٢٥٣٥٬٥٣٥٬٥١٠٧٩٬٦٩٠٬٥٢٥٣٥٬٥٣٥٬٥١--اتة بالوحدمرتبطلا

٩٠٣٬٠٧١٬٧٩٧٥٤٩٬٨٣٦٬٩٧٦٥٦٩٬٥٨٧٬١٩٢٨٥٥٬٥٥٠٬٢٠١٤٧٢٬٦٥٩٬٩٨٩٤٠٤٬٣٨٧٬٩٧١المطلوبات إجمالي 
كيةقوق الملح

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢رأس المال
٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦احتياطي قانوني

٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦عاماحتياطي
١٬٨٤٦٬٤٣١١٬٨٤٦٬٤٣١التأميناحتياطي إعادة

٧٤٬١٥٤١٬٩٣٠٬٦٦١خالل بنود الدخل الشامل األخرى من ادلةستثمارات بالقيمة العالالتغير المتراكم في القيمة العادلة ل
٥٠٦٬٩٠٩٬٢٠٧٨٥٠٬٣٨٨٬٢٢٩أرباح غير موزعة

٣١٥٬٧٣٨٬٥٠٩١٦٦٬٠٧٤٬٥٣٣ةإجمالي حقوق الملكي
٧٨٧٬٣٩٧٬٤٩٩٬١٥٧٠٬٤٦١٬٥٠٤١٬ملكيةالإجمالي المطلوبات وحقوق 



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٨

الماليةوالمطلوباتالماليةداتالموجو توتصنيفافئات-٢٢

:لها دلةالعا والقيمةالماليةوالمطلوباتالموجوداتمنفئةكلتصنيفالتاليالجدولیوضح

) ة(غير مدقق٢٠٢٢مارس ٣١

من عادلة القيمةبال
و  أالل األرباحخ 

الخسائر 

بالقيمة العادلة من 
ل  الدخ خالل بنود
المجموع ة المطفأة بالتكلفاألخرى الشامل 

درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

الموجودات المالية: 
١٩٦٬٦٨٦٬٤٩٣١٠١٬٨١٤٬١٣٤١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٣١٣٬٤٨٤٬٠٣١راق ماليةفي أو استثمارات

حــاملي الوثــائق ن اســتثمارات بالنيابــة عــ 
٥٢٬٦٩٠٬٠٧٩--٥٢٬٦٩٠٬٠٧٩اتحدة بالو مرتبطلاجات  عن المنت

١٩٣٬٩٢٩٬١٨٦١٩٣٬٩٢٩٬١٨٦--مين مدینة وأخرى ذمم تأ 
٣٣٤٬٠٦٨٬٨٤٠٣٣٤٬٠٦٨٬٨٤٠--وفي الصندوق البنوكأرصدة لدى 

٢٤٩٬٣٧٦٬٥٧٢١٠١٬٨١٤٬١٣٤٥٤٢٬٩٨١٬٤٣٠٨٩٤٬١٧٢٬١٣٦

لية: ماالمطلوبات ال
٢٤٣٬١٢٩٬٧٤٣٢٤٣٬١٢٩٬٧٤٣--ذمم تأمين دائنة وأخرى 

حاملي  الدفعستحقة  لماالغ  لمبا إلى 
بالمنتجات  وثائق   الخاصة  التأمين 
٥٢٬٦٩٠٬٠٧٩٥٢٬٦٩٠٬٠٧٩--اتبالوحد المرتبطة
٥٬٨٨٤٬٣٢٥٥٬٨٨٤٬٣٢٥--لبنكيةالقروض ا

--٣٠١٬٧٠٤٬١٤٧٣٠١٬٧٠٤٬١٤٧



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

١٩

(تتمة) ليةلمااوالمطلوباتالماليةالموجوداتوتصنيفاتاتفئ-٢٢

) ةمدقق(٢٠٢١بر دیسم٣١

ة العادلة من بالقيم
خالل األرباح أو  

الخسائر 

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل  

المجموع بالتكلفة المطفأة خرى األ الشامل 
درهـــــم درهـــــم ـــم درهــ درهـــــم 

الموجودات المالية:
٢٤١٬٥٦٣٬٧٧٠٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٣٥٦٬٥٠٩٬٧٦٣راق ماليةأو فياستثمارات

حــاملي الوثــائق اســتثمارات بالنيابــة عــن 
٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--٥١٬٥٣٥٬٥٣٥اتة بالوحدمرتبطلاجات  عن المنت

١٧٤٬٩٦٥٬٧٩٥١٧٤٬٩٦٥٬٧٩٥--ذمم تأمين مدینة وأخرى 
٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩--وفي الصندوق بنوكالأرصدة لدى 

٢٩٣٬٠٩٩٬٣٠٥٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩٥٠٢٬٢٩١٬٧٦٨٨٩٥٬٣٥٣٬٦٦٢

المطلوبات المالية: 
٢٢٥٬٢٤٧٬٧١٠٢٢٥٬٢٤٧٬٧١٠--ذمم تأمين دائنة وأخرى 

حاملي  مبالغلا إلى  الدفع  المستحقة 
بالمنتجات  التأمينوثائق   الخاصة 
٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--اتالوحد بالمرتبطة

--٦٬٨٠٢٬٤٥٠٦٬٨٠٢٬٤٥٠

٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥--البنكيةالقروض 

العادلةالقيمةقياس- ٢٣

بــينمــةمنتظمعــامالتضــمنلوبــاتالمطمــنأيلتحویــلدفعهــا وأدات،وجــو المأحــدلبيــعمها اســتالسيتمالتيالقيمةهيالعادلةالقيمةإن
عنــد. أخــرى تقيــيمأســاليبباســتخداممقــدرأومباشــربشــكلمالحــظعرالســ كــانإذامــا النظــرضغــ بالقيــاس،تـــاریخفــيبالسـوق المتعاملين

المشــاركينســيقومإذامــا وتقيــيمااللتــزامأواألصــلهــذاصصــائخ اراالعتبــ بعــينباألخــذالشركةتقوماللتزام،أوألصلالعادلةالقيمةتقدیر
.القياسختاریفيااللتزامأواألصلسعيرتعنداالعتباربعينالخصائصهذهبأخذالسوق يف

المطفأةبالتكلفةالماليةلألدوات العادلةالقيمة

تقــاربيــة حلالمــوجزة المر الماليــةتالمعلومــا فــيالمطفــأةتكلفــةبالجــةمدر الةالماليــ لوبــاتوالمطللموجــوداتالدفتریــةالقيمــةتعتبــراإلدارةإن
.العادلةقيمتها 



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

٢٠

(تتمة)عادلةلاالقيمةقياس- ٢٣

العادلةبالقيمةالمدرجةالماليةألدوات للعادلةاالقيمة

العادلةالقيمةقياسألغراضالمطبقةواالفتراضاتالتقييمتقنيات

المدققــةالســنویةالماليــةالبيانــاتفــيتخدمةالمســ لتلــكلــةمماثوافتراضــاتمماثلــةتقيــيمتقنيــاتباســتخدامداتللموجــو لــةلعاداالقــيمحدیــدتیــتم
.٢٠٢١یسمبرد٣١فيالمنتهيةللسنة

المرحليالموجزالماليالمركزبيانفيالمدرجةالعادلةالقيمةقياسات

علــى٣إلــى١مــنمســتویاتثالثــةىإلــ العادلةلقيمةبا التثبيت األوليدعنةادللعامةبالقيالحقاً ياسها قیتمالتياألدوات الماليةتصنيفتم
.العادلةقيمتها وحوضدرجةأساس

أســاسعلــى٣إلــى١مــنالمســتویاتفــيالعادلــةبالقيمــةالتثبيــت األولــيبعــدقياســها یــتمالتــيالماليــةلــألدواتتحلــيالً التــاليالجــدولیبــين
. لةلعاداقيمتها وضوحدرجة

اتوالمطلوبــ لألصــولالنشــطةاألســواقفــي) المعدلــةغيــر(المدرجــةاألســعارمــنلمســتقاةاالعادلــةالقيمــةقياســات: األولســتوىالم
.ابقةالمتط

والتــياألولمســتوىالفــيإدراجهــا تموالتيالمدرجةاألسعاربخالفمدخالتمنالمستقاةالعادلةالقيمةقياسات:  الثانيالمستوى
و); راألسعا منالمستقاة(مباشرةغيربطریقةأو) مثالً سعارألكا (مباشرةإما والمطلوباتلألصولحظتها المیمكن

الوالتــيالمطلوبــاتأوللموجــودات مــدخالتتتضــمنوالتــيالتقيــيمأســاليبمــنةالمســتقا العادلــةالقيمــةقياســات:الثالــثالمســتوى
).للرصدالقابلةغير  تدخالالم(المالحظةالسوق تبيانا إلىتستند



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

٢١

(تتمة)لعادلةاالقيمةقياس- ٢٣
ة)(تتمالعادلةبالقيمةةالمدرجيةالماللألدوات العادلةالقيمة

مالقــيتحدیــدكيفيــةحــولمعلومــاتالتــاليالجــدولیبــين. ةاســبتــرة المح بنهایــة فالعادلــةبالقيمــةمدرجــةالماليــةالشــركةموجــوداتعــضبإن
:ليةالما الموجوداتهلهذعادلةال

الموجودات المالیة 

مة العادلة كما في قيال

تسلسل 
لقيمة ا

العادلة 

التقییمیبسالأ
توالمدخال
یةالرئیس

مدخالت
غیرھامة

قابلة
للرصد 

المدخالتبینالعالقة
للرصدالقابلةغیر

العادلة للقیمة

مارس ٣١
٢٠٢٢

بر دیسم٣١
٢٠٢١

ققة)(غیر مد
درھم

) ققةمد(
درھم

من العادلة بالقیمة
الدخل  لخال بنود 

الشامل األخرى
أسعار العرض١ى المستو٤٦٬٩٢٧٬٤٤٢٤٨٬٧٥٢٬٦٥٠مدرجةندیأوراق

في  المدرجة
.األسواق النشطة

. ال ینطبقال یوجد

غیر  دینأوراق
مدرجة

تقییمطریقة٣ى المستو٥٤٬٨٨٦٬٦٩٢٥١٬٢٠٩٬٩٠٩
قیمةصافي

الموجودات

قیمةصافي
الموجودات

زادتكلم افي  صا 
ات دموجوقيمة  

،  بھا المستثمراتالجھ
دلة مة العا القيت زاد

التكلفة المطفأة ب
بالتاستثم كلفة ار 

المطفأة 
تقییمطریقة٣ى المستو١٤٬٩٨٣٬٤٠٤١٤٬٩٨٣٬٤٠٤

قیمةصافي
الموجودات

قیمةصافي
الموجودات

زادتكلم صافي  ا 
ات دموجوقيمة  

،  بھا المستثمراتالجھ
دلة ا لعمة ات القيزاد

ن مالعادلة بالقیمة
أو األرباحخالل
سائر خال
ملكیةوراقأ

مدرجة
تقییمطریقة١ى المستو١٠٠٬٥٤٦٬٠٨٨١٤١٬٥٩٦٬٦٩٢

قیمةصافي
الموجودات

. ال ینطبقال یوجد

تقییمطریقة١ى المستو٨٦٬١٤٠٬٤٠٥٨٩٬٨٧٦٬٦٦٤مدرجةدینأوراق
قیمةصافي

الموجودات

. قال ینطبال یوجد

منتجات مرتبطة 
بالوحدة 

تقییمطریقة٢ى والمست٥٢٬٦٩٠٬٠٧٩٥١٬٥٣٥٬٥٣٥
قیمةصافي

الموجودات

قيمة  
تالموجودا

صافي ا زادتكلم
اتدموجوقيمة 
،  بھا المستثمراتالجھ
دلة مة العا ت القيزاد

أوراق ملكية غير  
مدرجة 

تقییمطریقة٣ى المستو١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
قیمةصافي

وداتموج ال

صافي قيمة  
داتالموجو 

صافي ا زادتكلم
اتدموجوقيمة 
،  بھا المستثمراتالجھ
دلة مة العا ت القيزاد



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢رس ما ٣١في كما 

٢٢

(تتمة)ةالعادلالقيمةقياس- ٢٣

(تتمة)العادلةبالقيمةالمدرجةالماليةات لألدو لةالعادالقيمة

أیــةإدراجیــتملــموبالتــاليلعادلــةابالقيمــةسها قيا تتطلبماليةلوباتمطیةأیوجدال. الفترةخاللالمستویاتبينتحویالتأیةهناكیكنلم
.أعالهللجدولإیضاحات

) ١٩-يدكوف( كورونافيروسائحةجعنالناتجاألثرتقييم-٢٤

رة عـــنبــا هــو ع١٩-فــایروس كورونــا كوفيــدتفشــيأنالعالميــةالصـــحةمنظمــةأعلنــت،٢٠٢٠مــارس١١وبتــاریخ ،مــن اآلنينعــامقبــل
دوثحــ فــيآمــاالً تأعطــ قــداللقاحــاتأنمــنالــرغمعلــى.العــالمأنحــاءجميــعفــيةاليوميــ يــاةالح تغيــرت،الحــينذلــكمنــذو . ةعالميــ جائحــة
-وفيــدككورونــا لجائحــةكــان.أنشــطة األعمــالبشــأنمخــاوفرتثيــ فيــروسللةالجدیــدســالالتوالالمتجــددةالموجــاتأنإال،الوباءفيتحول
الجائحــةمــعاتاإلمــار تعامــلفــإنالصــدمة،هــذهمــنالــرغموعلــىذلــك،ومــع. العربيــة المتحــدةاإلمــاراتدولــةأســواق علــىهائــليرتــأث١٩

.القطاعاتبعضفيتعافيحدوثإلىأدتقدوالنقديالماليالتحفيزخططا أن كم،ثناءبالجدیر

الشــركةوتعرضــاتمــن نوعهــا الفریــدةظــروفلاذه هــ عتبــاراالفــي.) ع.م.ش(عامــةالتأمينــاتللالوطنيةالشركةإدارةأخذتالوباء،بدایةمنذ
أعمــالواجهــةعلــىضــئيالً تــأثيرًا ١٩-حــة كوفيــدوقــد كــان لجائ. اریــةالتج يــاتالعملعلــىجــوهري تــأثيرلهــا یكــون أنیمكــنالتــيللمخــاطر
یةاســتمرار لضــماناتخاذهــا تــمالتــيالفعالــةوالتــدابيراألعمــالمراریةســتالخطــطاالســتباقيللتنفيــذنتيجــةً األولالمقــامفــيذلــك وُیعــد . الشــركة
ــدیها بشــكٍل الســيولةووضــعالمــاليأدائهــا علــى١٩-جائحــة كوفيــدتــأثيرمراقبــةالشــركةتواصــلو . األعمــال وكمــا فــي تــاریخ هــذه . مســتمرل

.للشركةالتجاریينالشركاءمنالسدادعنالتخلفتحاالأواالئتمانمخاطرعلىجوهري تأثيرأيهناكیكنلم،البيانات المالية


