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.)ع.م.ش(لعامةاتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح لموجزةالماليةات اانه البيذمن هتجزأال یفقة جزءًا  المر ٢٦إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٣

المرحلياألرباح أو الخسائر يان ب
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في نتهية  ملرة اللفت

أشهر المنتهية فيتسعةالفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

درهمهم در درهم درهم إیضاح 

١٦١٬٩٣٣٬٦٣٧١٢٦٬٠٤٥٬٧٢٠٤٩٧٬٤٠٤٬٨٦٢٤٥٨٬٨٩٩٬٤٢٣التأمين أقساطإجمالي
)٦٦٨٤٤٥٬٢٦١٬()٥٨٧٨٨٠٬٢٧٤٬()٢٤٥٣٧٢٬٧٤٬()٩٠٨٤٦٧٬٩٢٬(عنها المتنازلالتأمينإعادة

٦٩٬٤٦٥٬٧٢٩٥١٬٦٧٣٬٤٧٥٢٢٢٬٥٢٤٬٢٧٥١٩٧٬٤٥٣٬٧٥٥التأمين أقساطصافي
غيراألقساطفيالتغير

)٢٣٧٢٩٠٬٥٬()٧١٨٩٧٢٬١٢٬(٤٨٣٦٢٧٬٢٬٣٧٩٠١٩٬١٤٬الساریة المخاطر/ المكتسبة

٧٢٬٠٩٣٬٢١٢٦٥٬٦٩٢٬٨٥٤٢٠٩٬٥٥١٬٥٥٧١٩٢٬١٦٣٬٥١٨المكتسبة التأمينأقساطصافي
٦٨٤٦٨١٬١١٬٣٢٣٦٤٨٬١٣٬٥٨٥٬٥٦١٣٤٬٩٩٣٥٨٢٬٣٦٬المكتسبةالتأمينإعادةعمولة

٨٩٦٧٧٤٬٨٣٬١٨٦٣٤١٬٧٩٬١٤٢١١٣٬٢٤٤٬٥١١٧٤٦٬٢٨٬٢التأمين دخلصافي

)٢٠٦٬٩٠٦٬١٢٥()٢٢٧٬٥١٤٬١٥٩()٧٠٬٤٥٨٬٥٩٩()٧٨٬٣٤٨٬٧٨٠(مطالبات مدفوعة 
من التأمينإعادةحصة

٣٠٥٩٥٨٬٣٥٬٨٥٦٨١١٬٣١٬٤٩٦٬١٣٠١٠٦٬٦١٨٠٠٨٬٩٦٬المطالبات المدفوعة 

)١١٠٬٨٩٧٬٥٠٧()١٢١٬٣٨٣٬٦٦٣()٣٨٬٦٤٦٬٧٤٣()٤٢٬٣٩٠٬٤٧٥(المدفوعة المطالبات صافي
)٥٣٩١٤٨٬١٩٬()٤١٨٩١٦٬٧٬()٥١١٥٣٦٬٧٬(٦٦١٣٦٢٬٤٬القائمةالمطالباتفيالتغير

)١٣٠٬٠٤٦٬٠٤٦()١٢٩٬٣٠٠٬٠٨١()٤٦٬١٨٣٬٢٥٤()٣٨٬٠٢٧٬٨١٤(المتكبدة صافي المطالبات 
)٢٥٬٨٠٤٬٧٥٦()٣٩٬٠٥٧٬٧٧٦()٩٬٦٣٠٬١٧٧()١٣٬٢٩٨٬٣٧٨(متكبدةتعموال

)١٣٥٧٣٣٬٤٥٬()٧٢٤٤٧١٬٤٢٬()٥٧٤٠٩٦٬١٢٬()٢٨٩٨٨٤٬١٥٬(إداریة مصاریف

)٢٠١٬٥٨٣٬٩٣٧()٢١٠٬٨٢٩٬٥٨١()٦٧٬٩١٠٬٠٠٥()٦٧٬٢١٠٬٤٨١(التأمين مصاریفصافي
علىالتأمينصندوق فيالحركة
لحامليالدائنةوالذممالحياة
٤٬٠٠٤٬٧٣٥)٥٬٠٥٠٬٦٦٢()٢٦٢٬٤٥٠()٦٢٤٬٠٣٥(ات وحدبالالمرتبطةالمنتجاتوثائق
العادلةالقيمةفي)  النقص(/الزیادة

المنتجاتعنبهالمحتفظلالستثمار
٥٨٨٬٣٢٠٣٬٠٨٩٬٤٤٠٤٬٨٧٩٬١٦٩٦٤٦٬٤٩٤بالوحدات المرتبطة

–ت االستثمارامنالدخلفيصا 
٩٧٨٧٩١٬١٬٦٣٣١٤١٬١٬٨٠٤٥٧٤٬٣٬٤٢٧٣٩٧٬٢٬ياة الح علىالتأمين

)٢٨١٥٣٥٬١٩٤٬()٢٧٠٤٢٦٬٢٠٧٬()٣٨٢٩٤١٬٦٣٬()٢١٨٤٥٤٬٦٥٬(التأمين مصاریفإجمالي

١٨٬٣٢٠٬٦٧٨١٥٬٣٩٩٬٨٠٤٣٦٬٦٨٦٬٨٧٢٣٤٬٢١١٬٢٣٠التأمين أرباح
اراتعقالمندخل

١٬١٠٤٬٧٠١٨٩٤٬٩٨٨٣٬٠٨٦٬٧٣٩٣٬٢٤٣٬٠٨١) يصاف بال(االستثماریة
من(الخسارة)  /الدخلصافي
)١٩٦٬١٧٠(٢١٤٬٠٠٥٬٤٧٩١١٬٧٩٧٬٨٨٢٢٤٬١٢٢٬٣٣٢والودائعاالستثماریةالماليةقااألور 

)٧١١١١٦٬٩٬()٤٢٤١٤٨٬٩٬()٦٩٦١٣٤٬٢٬()١٠٢٨٠٣٬٢٬(إداریة مصاریف

٧٥٦٦٢٧٬٢٠٬٩٧٨٩٥٧٬٢٥٬٥١٩٧٤٧٬٥٤٬٤٣٠١٤١٬٢٨٬األرباح للفترة 

والمخففةاألساسيةاألرباح
٠.١٤٠.١٧٠.٣٧٠.١٩) ١٨احضإی(للسهم



.)ع.م.ش(لعامةاتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح لموجزةالماليةات اانه البيذمن هتجزأال یفقة جزءًا  المر ٢٦إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٤

الموجزالمرحليالدخل الشاملبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في لمنتهية  رة اللفت

تهية فيأشهر المنتسعةالفترة نتهية فيفترة الثالثة أشهر الم
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

٧٥٦٦٢٧٬٢٠٬٩٧٨٩٥٧٬٢٥٬٥١٩٧٤٧٬٥٤٬٤٣٠١٤١٬٢٨٬فترةلاألرباح ل

األخرى بنود الدخل الشامل 

:الخسائرأواألرباحإلىتصنيفهاإعادةیتملنالتيبنودال

العادلةبالقيمةالتغيراتصافي
خاللنمالعادلةبالقيمةلالستثمارات

٤٦٧٣٩٠٬١٬)٦٠٦١٦٨٬٢٬(٣٣٤١٧٤٬)٥٨٧٢١٤٬١٬(األخرى الشاملالدخلبنود

/)الشاملةالخسائر(إجمالي
٤٦٧٣٩٠٬١٬)٦٠٦١٦٨٬٢٬(٣٣٤١٧٤٬)٥٨٧٢١٤٬١٬(للفترةالدخل الشامل

١٦٩٤١٣٬١٩٬٣١٢١٣٢٬٢٦٬٩١٣٥٧٨٬٥٢٬٨٩٧٥٣١٬٢٩٬للفترةملشاالالدخلإجمالي



.)ع.م.ش(لعامةاتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح الموجزةلماليةات امن هذه البيانال یتجزأ  فقة جزءًا  المر ٢٥لى  إ١اإلیضاحات منتشكل
٥

حليالمر الملكيةحقوق ت فييراان التغيب
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في ةلمنتهيرة اللفت

عام احتياطيقانوني احتياطيرأس المال 
احتياطي إعادة  

التأمين 

التغيرات المتراكمة 
القيمة العادلة في 
بالقيمة اتستثمار ال

العادلة من خالل  
الدخل الشامل  بنود

ــوع المجمـأرباح غير موزعة األخرى 
هــم ر ددرهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

٢٥٤٬٨٥٢١٥٦٬٩٧٥٬٧٧٦٤٥٧٬١٣٨٬٨٥٢-١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦)ة(مدققٍ ٢٠١٩سمبر ید٣١في  الرصيد  
١٬٣٩٠٬٤٦٧٢٨٬١٤١٬٤٣٠٢٩٬٥٣١٬٨٩٧----للفترة الشاملالدخل إجمالي 
)١٬٧٤٥٬٨٥٠()١٬٧٤٥٬٨٥٠(-----)٢٢(إیضاح  ارةأعضاء مجلس اإلدمكافآت
) ١٤٬٩٩٥٬٤١١() ١٤٬٩٩٥٬٤١١(-----)٢٢(إیضاح  ها نعمعلن حا بأر تا توزیع

١٬٦٤٥٬٣١٩١٦٨٬٣٧٥٬٩٤٥٤٦٩٬٩٢٩٬٤٨٨-١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦) ة(غير مدقق٢٠٢٠سبتمبر٣٠الرصيد كما في 

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٨٣٬١٢٣٤٬١٢٤٬٥٨٨١٨٦٬٢٦٠٬٠٧٤٤٩٠٬٣٧٦٬٠٠٩) ة(مدقق٢٠٢٠دیسمبر ٣١يد كما في رصال
٥٤٬٧٤٧٬٥١٩٥٢٬٥٧٨٬٩١٣)٢٬١٦٨٬٦٠٦(----للفترة) / الدخل الشاملالشاملةالخسائر  (إجمالي  
)٣٬٤٠٠٬٠٠٠()٣٬٤٠٠٬٠٠٠(-----)٢٢(إیضاح  مجلس اإلدارةاء  أعضمكافآت

) ٢٢٬٤٩٣٬١١٧() ٢٢٬٤٩٣٬١١٧(-----)٢٢اح  ضی(إمعلن عنها توزیعات أرباح

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٨٣٬١٢٣١٬٩٥٥٬٩٨٢٢١٥٬١١٤٬٤٧٦٥١٧٬٠٦١٬٨٠٥)ة(غير مدقق٢٠٢١سبتمبر٣٠الرصيد كما في 



.)ع.م.ش(لعامةاتللتأميناطنيةالو الشركة

.ليةالمرح الموجزةلماليةات امن هذه البيانال یتجزأ  ًا  فقة جزءالمر ٢٥ى  إل١ات مناإلیضاح تشكل
٦

المرحليت النقدیة التدفقاانيب
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في لمنتهية  رة اللفت

أشهرتسعةرة التف
سبتمبر٣٠المنتهية في

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

شغيلية:األنشطة التالتدفقات النقدیة من 
٥٤٬٧٤٧٬٥١٩٢٨٬١٤١٬٤٣٠:للفترةاألرباح

:ليةالتا للبنودالتعدیالت
١٬٨٩٦٬٣٢٤١٬٧٥١٬٨٥٠وإطفاءاستهالك

)٥٬٥٤٣٬٣٧٩()٤٬٩٨٧٬٤٦٧(األرباحتوزیعاتدخل
)٤٨٢٬٢١٩()١٠٬٢٩٠٬٩٣٤(الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاستثماراتمنمحققةأرباح

منالعادلةبالقيمةراتاستثما منمحققةغيرخسائر)/أرباح(
١١٬٣٦٥٬٣٥٨)٥٬٦٠٢٬٢٩٧(الخسائرأواألرباحخالل

٥٬٤٧٣٬١٩٣)١٬٤١٦٬٩٤٨(المتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصص)/مخصصعكس(
٢٠٬٠٠٠-المطفأةبالتكاليفاستثماراتبيعمنخسارة
)٨٬٤٠٦٬٦٧١()٦٬٧٠٤٬٥٠١(ى األخر االستثماراتدخل

٢٣٠١٧٥٬١٬٨٠٦٬٣٥٤١٬المسددةالمبالغخصمبعد–الخدمةنهایةمكافأةمخصص

٢٨٬٨١٦٬٩٢٦٣٣٬٦٧٤٬٣٦٨التشغيليةوالمطلوباتالموجوداتفيالتغيراتقبلالتشغيليةالنقدیةالتدفقات
)٧٦٬٤٢٨٬٣٩٥()٢٥٬٥٥٠٬٧٢٣()العالقةذاتاألطرافذلكفيبما (األخرى المدینةوالذممالتأمينفيالتغيير
٣٤٬٦٤٥٬٨٧٩٥٨٬٩٠٥٬٦٥٨األخرى الدائنةوالذممالتأمينفيييرالتغ

١٦٬٣٠٥٬٢١٠١٬٢٨٥٬٥٠٢الحياةعلىالتأمينوصندوق المكتسبةغيراألقساطاحتياطيفيالتغيير
٧٬٩١٦٬٤١٨١٩٬١٤٨٬٥٣٩المستحقةالمطالباتصافيفيالتغيير
)٤٥٠٬٢٧٩()١٠٠٣٣٬٦١٬(للموظفينالمدفوعةالخدمةیةنها مكافأة

٦١٠٥٠٠٬٦٠٬٢٢٢٣٠٦٬٣٦٬التشغيليةاألنشطةمنالناتجالنقدصافي

االستثماریةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقات 
)٢١٩٬٦٦٤()٤٬٧٣٤٬٧٠١(ثابتةموجوداتشراء
٩١٬١٤٨٠ثابتةموجوداتاستبعادمنمحصلةمبالغ
)١٥٠٬٢٣٤٬٣٨٧()١١٩٬٥٢٠٬٢٨٩(الخسائرأوحاألربا لخالمنالعادلةبالقيمةثماراتاستشراء
١٢٨٬٤٩٠٬٧٣٦١٠٬٦٥٢٬٧٨١الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتبيعمنمحصلةمبالغ
١٬٧١٨٬١٧٠٠حداتبالو المرتبطةالمنتجاتوثائقحامليإلىالدائنةالذممفيالحركةصافي
)٣٦٬٠٥٠٬٣٥٧()١٤٬٩٠٨٬٣٦٠(األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةمةبالقيراتاستثما شراء

٤٬٩٨٧٬٤٦٧٥٬٥٤٣٬٣٧٩مقبوضةأرباحتوزیعات
٦٬٧٠٤٬٥٠١٨٬٤٠٦٬٦٧١مقبوضآخرودخلفوائد
٩٬١٧٢٬٥٠٠-المطفأةبالتكاليفاستثماراتبيعمنمحصلةمبالغ

٦٧٬٩٣٦٬٣٣٥)١٦٧٬٢٧٣٬٩٤٠(وكبناللدىئعالودافيالتغيرات
٥٧٣٩١٥٬٨٢٧١٧٣٬٧٬البنكيةالسلفياتفيالزیادة

)٩١٥٦١٨٬٧٧٬()٦٩٥٥٢٩٬١٦٣٬(االستثماریةاألنشطةفيالمستخدمالنقدصافي

التمویليةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقات 
)١٤٬٩٩٥٬٤١١()٢٢٬٤٩٣٬١١٧(مدفوعةأرباحتوزیعات

)٨٥٠٧٤٥٬١٬()٠٠٠٤٠٠٬٣٬(مدفوعةاإلدارةمجلسءأعضا تیضا تعو 

)٢٦١٧٤١٬١٦٬()١١٧٨٩٣٬٢٥٬(التمویليةاألنشطةفيالمستخدمالنقدصافي

)٥٨٬٠٥٣٬٩٥٤()١٢٨٬٩٢٢٬٢٠٢(النقدیةوشبهالنقدیةفيالنقصصافي

٢٣٥٠٦٢٬٢٢٦٬٢٠٨٦٧٤٬١٠٤٬فترةلابدایةفيالنقدیةوشبهالنقدیة

٠٣٣١٤٠٬٩٧٬٢٥٤٦٢٠٬٤٦٬)١٠إیضاح(الفترةنهایةفيالنقدیةوشبهةالنقدی
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عامةمعلومات-١

تـــم. ١٩٨٠نـــوفمبر١٩فـــيمحـــدودةمســـؤوليةذاتكشـــركةةیــ االبدفـــي")كةر شـــ لا.) ("ع.م.ش(العامـــةمينـــاتتأ للالوطنيـــةالشـــركةتأسســت
. ٢٠٠١سبتمبر١٢نمعتباراً ا عامةمساهمةشركةإلىالحقاً كةالشر تحویل

مينتــأ الواعنــ أعيــ بجموتقــومدبــيرةإمــا فــي٢٠١٥لســنة٢رقــمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتلدولــةتحــادياالالقــانون بموجــبالشــركةتسجيلتم
٦رقــمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتلدولــةاالتحــاديالقــانون ألحكاموفقاً التأمينإعادةأعمالبعضإلىباإلضافةالعامةاتوالتأمينةالحيا ىلع

.ةحدتمالالعربيةاتمار اإلالمالي،دبيسوق فيمدرجةالشركةإن. أعمالهوتنظيمالتأمينهيئةإنشاءشأنفي،٢٠٠٧لسنة

.المتحدةالعربيةاإلماراتدبي،١٥٤ب.صأي،جيإنبيتفيكةشر للالمسجلمكتبلایقع

ةالماليالبياناتإعدادأسس-٢

الماليةالبيانات إعدادسأس١-٢
اســبيمح الللمعيــارا قًــ وفقــد تــم إعــدادها ٢٠٢١ســبتمبر٣٠منتهيــة فــي أشــهر التســعةلفتــرة الللشــركةالمرحليــةالمــوجزةالماليــةالبيانــاتإن 
الشــركةقامــت.المتحــدةبيــةعر التارامــ اإلدولــةفــيبهــا المعمــولالقــوانينمتطلباتمعأیًضا وتتوافقالمرحليةالماليةتقاریرلا٣٤رقميلدو ال

شــكوكأيهنــاكیوجــدالبأنــهاإلدارةسمجلــ یــرى . االســتمراریةلمبــدأوفقــاً بالعمــلتســتمرســوفأنهــا أســاسعلــىالماليــةالبيانــاتبإعــداد
وجودهــا لمواصــلةةافيــ الكاردمــو اللــدیها ســيتوفرالشــركةبــأنالً قــو معتوقعــاً یوجــدبأنــهحكمــاً لــدیهمتشــكللقــد. فتــراضالاهــذاىلــ عجوهریــة
.الماليالتقریرفترةةاینهمنشهراً ١٢عنتقلالولفترةالمنظورالمستقبلفيالتشغيلي

جنبــاً تقــرأأنوینبغــيویة،السنالماليةالبياناتلكاملالمطلوبةواإلفصاحاتتالمعلوما ةكافعلىالموجزة المرحلية ةليما التالبيانا تشتملال
فتــرةنتــائجإنذلــك،علــىوةالوعــ .٢٠٢٠دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةوللســنةفــيكمــا للشــركةالمدققــةالســنویةالماليــةانــاتالبيمــعبجنــ إلــى
٣١فــيتهيــةمنالالماليــةللســنةمتوقعــةتكــون قــدالتــيالنتــائجىلــ عداللــةةر بالضــرو ليســت٢٠٢١ســبتمبر٣٠فــيالمنتهيــةأشــهرتســعةال

.٢٠٢١دیسمبر

فــيالمســتخدمةالعملــةهــيهــذهأنحيــث) اإلمــاراتيالــدرهم(ةتحــدالمةبيــ العر اتار مــ اإلبــدرهمالمرحليــةالمــوجزةالماليــةتالبيانــا ضعــر تــم
.الشركةمعامالتمعظم

اتنــ ا البيفــيالمســتخدمةتلــكمــعمتوافقــةمرحليــةلاالمــوجزةالماليــةالبيانــاتهــذهفــيالمستخدمةليبواألسا ضر عوالالمحاسبيةالسياساتإن
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالمدققةالسنویةالمالية

والمعدلةیدةجدالالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایيرتطبيق-٣

الجدیدةت الیوالتعدوالتفسيرات المعایير
للشــركةالســنویةالماليــةالبيانــاتإعــدادعنــدمتبعــةلالتلــكلــةمماثالمرحليــةالمــوجزةيــةالمالاتالبيانإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

باالتبــاعالشــركةمتقــ لــم.٢٠٢١ینــایر١فــيكمــا المفعــولســاریةلایــدةجدالایيرالمعــ اتبــاعباســتثناء،٢٠٢٠دیســمبر٣١فيالمنتهيةللسنة
الجدیــدةالماليــةالتقــاریرعــدادإلالدوليــةمعــایيرلاإن.بعــدمفعولهــا یســرلــمولكــنةدر صــا أخــرى تعــدیالتأوتفســيراتأومعــایيرألیةالمبكر
المــوجزةالماليــةاتنــ ا البيهــذهفــيواإلفصــاحاتعنهــا المعلــنمبــالغلاعلــىي جــوهر يرتــأثأيالحاليــةالفتــرةفيوالساریةالعالقةذاتلةوالمعد

.المرحلية
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(تتمة)والمعدلةیدةجدالالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایيرتطبيق-٣

الماليــةالبيانــات علــىجــوهري تــأثيروجــودعدممعتطبيقهاتمالتيوالمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایير١-٣
الموجزةالمرحلية

١بعــدأوفــيتبــدأالتــيســنویةلاللفتــراتا مفعولهــ ســریانبــدأوالتيالتالية،والمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایيرتطبيقتم
تــأثيرأيالمعدلــةالماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةالمعــایيرهــذهتطبيــقعــنینــتجلم. الموجزةالمرحليةالماليةالبياناتهذهفي،٢٠٢١ینایر

.المستقبليةالترتيباتأوتالمعامالةسبمحا علىتؤثرقدأنها غيرسابقة،لاوالسنواتالحاليةللفترةالمدرجةالمبالغعلىجوهري 

المحاســبيةالسياســات٨رقــمالــدوليالمحاســبيوالمعيــارالماليــةالبيانــاتعــرض١رقــمالــدوليالمحاســبيالمعيــارعلــىتعــدیالت
واألخطاءالمحاسبيةالتقدیراتفيوالتغييرات

األعمالجمد٣رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيارعلىالتعدیالت
التقــاریرإلعــدادالــدوليبالمعيــارالصــلةذاتالماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةالمعــایيرفــيالمفــاهيمياإلطــارمراجــععلىتعدیالت

ادعــدإلالــدوليوالمعيــار٦رقــمالماليــةالتقاریرإلعدادالدوليوالمعيار٣رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليوالمعيار٢رقمالمالية
٣٤رقــمالــدوليالمحاســبيوالمعيــار٨رقــمالــدوليالمحاســبيوالمعيــار١رقــمالــدوليالمحاســبيوالمعيــار١٤رقــمالماليــةیرالتقــار 

١٢رقــمالماليــةللتقــاریرالدوليــةالمعــایيرلجنــةوتفســير٣٨رقــمالــدوليالمحاســبيوالمعيــار٣٧رقــمالــدوليالمحاســبيوالمعيــار
المعــایيرلجنــةوتفســير٢٠رقــمالماليــةللتقاریرالدوليةالمعایيرلجنةوتفسير١٩رقمالماليةللتقاریرةالدولييرایالمعلجنةوتفسير
الــذيالمكــانإلــىلإلشــارةأوالعمــلإطــارمــنوالمقتطفــاتالمراجــعتلــكلتحــدیث٣٢رقــموالتفســير٢٢رقــمالماليةللتقاریرالدولية
اهيميمفالاإلطارنممختلفةنسخةإلىفيهتشير

قبـــلمـــا بـــأمورالمتعلقــة٣٩رقـــمالـــدولييالمحاســـبمعيــارالو ٩و٧رقـــمالماليـــةالتقـــاریرإلعــدادالـــدوليالمعيـــارفـــيالتعــدیالت
البنوكبينالفائدةلسعرالمعياریةالمقارنةتشكيلإعادةاستبدال

كــانإذامــا ميــيتقمــنإعفــاءللمســتأجرینیــوفرالــذي" اإلیجارعقود"١٦رقمالماليةالتقاریرإلعدادليالدو المعيارعلىالتعدیالت
.٢٠٢١یونيو١هوالتطبيقتاریخ.  اإلیجارلعقدتعدیلهو) ١٩-كوفيد(بـالمرتبطاإلیجارامتياز

بعدامفعولهیسرلملكنصدرت التييرات والتفسوالمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایير٢-٣

:بعدمفعولها یسرلملكنصدرتالتيالتالية،والمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایيربتطبيقبعدالشركةتقملم
٢٠٢٣ینایر١بعدأوفيتبدأتيالالسنویةللفترةمفعولها یسري التأمينعقود-١٧رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيار
ــدادالـــدوليالمعيـــارعلـــىتتعـــدیاللا ــةالتقـــاریرإلعـ ــةالبيانـــات١٠مقـــ ر الماليـ ــدةالماليـ ــبيوالمعيـــارالموحـ ــمالـــدوليالمحاسـ ٢٨رقـ

مــنبــالموجوداتالمســاهمةأوبيــععمليــاتبمعالجــةیتعلــقفيمــا )٢٠١١(المشــتركةوالمشــاریعالشــقيقةالشــركاتفــياالســتثمار
.باالتباعیسمح. مسمىريغألجلٍ المفعولسریانتاریختأجيلتم. المشتركهمشروعأوالشقيقةشركتهإلىالمستثمر

تبــدأالتــيالســنویةللفتــرةمفعولهــا یســري . التصــنيفاتعلــىتعــدیالت-الماليــةالبيانــاتعــرض-١رقــمالــدوليالمحاسبيالمعيار
.٢٠٢٣ینایر١بعدأوفي

ــم١٦مقــــ ر ليدو الــــ يالمحاســــبمعيــــارالبالمتعلقــــةتالتعــــدیال ــدادالــــدوليوالمعيــــار،٣٧ورقــ ــةما الالتقــــاریرإلعــ ــمليــ وبعــــض٣رقــ
معيــارالو ،٩رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدوليوالمعيــار،١رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدوليالمعيــارعلــىالســنویةالتحسينات
ینــایر١بعــدتبــدأالتــيالســنویةللفتــراتمفعولهــا یســري (١٦يــةالمالالتقــاریرإلعــدادالــدولييــاروالمع٤١رقــمالــدولييالمحاســب
٢٠٢٢  .(

انتهــاءتــاریخ. التأجيــلنهــجانتهــاءتــاریخبشــأنالمتعلقــةالتعــدیالت.التــأمينعقــود-٤رقــمالماليــةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيار
اریرالتقــ إلعــدادالــدوليالمعيــارتطبيــقنمــ ٤رقــمماليــةلاالتقــاریرإلعــدادالــدوليالمعيــارفــيالمؤقــتلإلعفــاءالثابــتالصــالحية

.٢٠٢٣ینایر١هو٩المالية
التقــاریرإلعــدادالــدوليوالمعيــار٣٩رقــمالــدوليالمحاســبيوالمعيــار٩رقــمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيارعلىالتعدیالت

ــالمتعلقــة١٦رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدوليروالمعيــا ٤رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدوليروالمعيــا ٧رقــمالماليــة إعــادة"بـ
معــدلمعيــارتشــكيلإعــادةبعــدالماليــةالتقــاریرعلــىتــؤثرقدالتيالقضایا تتناولوالتي،"٢المرحلة-الفائدةسعرمؤشرتشكيل
،٢٠٢١ینــایر١بعــدأوفــيتبــدأالتــيویةالســنللفتــراتتالتعــدیالمفعــولیســري .بــدیلســعرشربمؤ استبدالهذلكفيبما الفائدة،

.المبكريقتطببالالسماحمع



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

٩

المؤكدةغيروالتقدیراتاألحكامفي التغييرات-٤

التــيفســها نهــيالمؤكــدةغيــرتدیراللتقــ الرئيســيةوالمصــادرللشــركةالمحاســبيةالسياســاتتطبيقفياإلدارةاتخذتها التيالهامةاألحكامإن
المســتجدكورونــا فيــروسجائحــةتفشــيتــأثيرباســتثناء،٢٠٢٠بردیســم٣١فــيتهيــةنملاوللســنةفــيكمــا الماليــةالبيانــاتعلــىقهــا بيتطتــم
.أدناهفصللمواالشركةعلى)  ١٩-كوفيد(

المدینةالتأمينوأرصدةاألقساطاستردادإمكانية
وثلحــدنتيجــةتصــادقالاضــمنالشــركاتلــدىاالئتمــانمخــاطريفكبيرةةزیادإلى) ١٩-كوفيد(المستجدكورونا وسفير جائحةتفشيأدى

.تشغيليةاضطرابات

.٢٠٢١سبتمبر٣٠فيكما المدینةالتأمينوأرصدةأقساطاستردادقابليةعلىجوهري تأثيرأيالشركةتحددلماإلدارة،تقييمعلىبناءً 

عنها اإلبالغمیتلمكنولبدةالمتكوالمطالباتالسدادتحتلباتالمطا مخصص

تحــتالمطالبــاتومخصصــاتالتعاقدیــةترتيباتهــا علــى) ١٩-كوفيــد(المســتجدكورونــا فــایروسئحــةا ج انتشــارلتــأثيرا تقييمًــ الشــركةأجــرت
تــأثيريأیوجــدالأنــهالشــركةحــددت. منتظمــةيةاســ حستحلــيالتتضــمنتوالتــيعنهــا اإلبــالغیــتملــموالتــيالمتكبــدةوالمطالبــاتالســداد
٣٠فــيكمــا عنهــا،اإلبــالغیــتملــموالتــيالمتكبــدةوالمطالبــاتالســدادتتحــ للمطالبــاتاتصــ صالمخ وأرصــدةالمخــاطرمركــزعلــىجــوهري 
فــيوالمنهجيــاتاالفتراضــاتفــيرالنظــ عــادةوإ الوبــاءبتفشــيالمتعلقــةوالتطــوراتالمطالبــاتتجربــةمراقبةالشركةواصلتس. ٢٠٢١سبتمبر

.مستقبليةلایرقار التترافت

الماليةتاو دلألالعادلةالقيمةقياس
ــةتفشـــيأدى ــا فـــایروسجائحـ ــتجدكورونـ ــيكبيـــراضـــطرابحـــدوثإلـــى) ١٩-كوفيـــد(المسـ ــواقفـــياألســـعاروتقلـــبالســـوق فـ ــةاألسـ الماليـ

بــينللمعــامالتتحقيقــهیمكــنذيلــ االســعرتمثــلةالماليــ والمطلوبــاتللموجــوداتةادلالعالقيمكانتإذاما كثبعنالشركةتراقب.  العالمية
.الحاليالسيناریوفيالسوق فيينكر المشا 

٢٠٢١ســبتمبر٣٠فــيكمــا الماليــةوالمطلوبــاتللموجــوداتالعادلــةقيمــةلاعلــىجــوهري تــأثيرأيالشــركةتحــددلــماإلدارة،تقيــيمعلىبناءً 
.جزةالمو يةالمرحلالماليةالبياناتیمثلذيلاالتغيربخالف

یةر ا االستثمللعقاراتالعادلةالقيمةقياس
بالنســبةالوضــعیتغيــرســوفوكيــفتالعقارالسوق بالنسبة٢٠٢١سنةتوقعاتعنمتاحةمحدودةمعلوماتهناكاإلدارة،تقييمعلىبناءً 

فــيكمــا العقاریــةلالســتثماراتعادلــةلاقيمــةلاعلــىجــوهري تــأثيرأيالشــركةتحــددلــم). ١٩-كوفيــد(المســتجدكورونا فایروسجائحةلتفشي
للقــيمدقيــقتمثيــليهــ الشــركةقبــلمــنالمســتخدمةاألســعارأنمــنوالتأكــدباستمرارالسوق بمراقبةالشركةومتقسوق . ٢٠٢١سبتمبر٣٠

.العادلة

والمعداتالممتلكات-٥

.ةالمتحدالعربيةاإلماراتدولةخلادالثابتةموجوداتلاجميعتقع

الستثماریةرات االعقا-٦

.المتحدةالعربيةاإلماراتلةدو خلداتجاري مبنىمنمؤجروجزءض،ر أقطعتيیةار مثاالستلعقاراتتتضمن ا

تسلســلفــي٣كمســتوىماریةاالســتثلعقــاراتاتصــنيفیــتم. للعقــارات االســتثماریةالعادلــةالقيمــةفــيتغييــرأيهنــاكیكــنلمأنهاإلدارةترى  
.)٣المستوى-٢٠٢٠دیسمبر٣١(٢٠٢١سبتمبر٣٠فيكما دلةعا اللقيمةا



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٠

ةاق مالير أو في ثماراتاست-٧

موضحة كما یلي:لتقریر الماليفترة انهایة أوراق مالية كما في  في الشركة تثماراتساإن 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
)مدققة(قة) (غير مدق
درهمدرهم 

٢٠٦٬٣٩٥٬٥٣٠٢٠١٬٢٢٠٬٧٨٣أو الخسائرمن خالل األرباحادلة  ة العقيمالبات  استثمار 
٦٤٬٠٤٢٬٠٣١٥١٬٢٣٠٬٠٢٨ل الشامل األخرى ة العادلة من خالل بنود الدخ يمالقباستثمارات  

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
)٨٥١٤٬٤٢()٢٣٣٬٤٦٧(عةالمتوقخسائر االئتمانمخصص ًا:  ناقص

٣٢٨٬٧٠٩٬٢٨٤٩٦٠٬٠٢٥٬٧٦٢

الجغرافيةت كزاتر ال–اریة ستثماأوراق مالية 
استثمارات تمت:

١٥١٬٩٠٢٬٨٨٥١٨٨٬٦٧٢٬٨٧٧عربية المتحدةداخل اإلمارات ال-
٤٤٣٬٠٦٧٬١٣٣٠٨٣٬٣٣٥٬٧٨المتحدةاإلمارات العربيةخارج  -

٣٢٨٬٩٧٠٬٢٨٤٠٩٦٬٠٢٥٬٦٧٢المجموع

رخسائة من خالل األرباح أو اللداالقيمة العبت مارااستث
١٠٦٬١٢٠٬٢٠٩١٠٥٬١١٢٬٠٤٢لةمتداو -الملكية وق حقاتار ثماست
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠لةمتداو غير  –تثمارات حقوق الملكية سا

٣٢١٬٢٧٥٬٩٠٧٤١٠٨٬١٨٦٬متداولة-ةالدخل الثابتسنداترات/استثما 

٥٣٠٬٣٩٥٬٢٠٦٧٨٣٬٢٠٢٬١٢٠المجموع

لشامل األخرى لدخل ابنود اة من خالل لداالقيمة العباستثمارات 
-١٤٬٩٠٨٬٣٦٠لةمتداو غير  –الملكية وق حقاتار استثم
٦٧١٬١٣٣٬٤٩٠٢٨٬٢٣٠٬٥١متداولة-ةالدخل الثابتسنداترات/استثما 

٠٣١٬٠٤٢٬٦٤٠٢٨٬٢٣٠٬٥١المجموع

٢٢تبلــغعادلــةبقيمــةاألخــرى الشــاملالــدخلبنــود خــاللمنالعادلةالقيمةبو األرباح أو الخسائر لالخ منالعادلةةميقبالاالستثماراتإن  
).١٦یضاحاإلانظر(للشركةممنوحقرضمقابللبنكمرهونة) مليون درهم٥٩٬٢–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(درهممليون 



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١١

) (تتمةةاق مالير أو ي فثماراتاست-٧

ة:قعو المتةمانياالئتالخسارة  ركة مخصصفيما یلي ح 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

دیسمبـر٣١
٢٠٢٠

)ة(مدقق) ةققدم(غير 
درهـــــم درهـــــم 

٤٢٤٬٨٥١٣٦٬٢٥٢السنةالفترة/الرصيد كما في بدایة 
٤٢٬٣٨٢٣٨٨٬٥٩٩المخصص للفترة/للسنة

٤٦٧٬٢٣٣٤٢٤٬٨٥١السنةالفترة/في نهایة رصيد ال

عادة التأميند إعقو ت داو ن وموجتأميمطلوبات عقود ال-٨

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

مطلوبات عقود التأمين
٢١٢٬٨٨٣٬١١٩٢٢٠٬٩١٤٬٧٧٣دةسدعنھا وغیر ممطالبات مبلغ

١٠٠٬٥٤٥٬١٣٥٩٤٬٠٦٥٬٩١٢ا نهعإلبالغ  ایتملمالتيالمقدمةتالمطالبا 
٩٦٬٩٥١٬٨١٦٨٢٬١٩٥٬١٩٢اةيلى الح عينق التأمصندو 

٦٨٧٬٩٠٨٬٢٦٢٥٤٤٧٢٠٬٢٢٦٬كتسبة والمخاطر الساریةن غير المميتأ لاأقساط  

٧٥٧٬٢٨٨٬٦٧٣٤٢١٨٩٦٬٦٢٣٬ين، إجماليإجمالي مطلوبات عقود التأم

التأمينإعادةعقودموجودات 
أمينلتمعيدي امسترد من

١٦٦٬١٧٧٬٣١٨١٧٧٬٥٢٧٬٦١٧البات مبلغ عنھا وغیر مسددةمط
٥٧٬٩٥٠٬٥١٥٥٦٬٠٦٩٬٠٦٥عنھا غ لبمطالبات متكبدة وغیر م

١٩٬٩٦٩٬٨٥٣٨٬٥٤٥٬٧٢١ق التأمين على الحياةصندو 
٧٤٦٬٧٠٥٬١٣٤٣٢١٤٩٠٬٬١١١المكتسبة والمخاطر الساریةأمين غير  أقساط الت

٤٣٢٬٨٠٣٬٣٧٨٢٤٧٦٣٢٬٣٬٣٥التأمينلوبات عقودين من مطأمعيدي التإجمالي حصة م

فيصاال
٤٦٬٧٠٥٬٨٠١٤٣٬٣٨٧٬١٥٦ددةمسرمطالبات مبلغ عنھا وغی

٤٢٬٥٩٤٬٦٢٠٣٧٬٩٩٦٬٨٤٧عنها مبلغوغيرمتكبدةمطالبات
٧٦٬٩٨١٬٩٦٣٧٣٬٦٤٩٬٤٧١ق التأمين على الحياةصندو 

٩٤١٢٠٢٬٬١٢٨٢٢٣٢٣٠٬١١٥٬اریةسلالمخاطر  التأمين غير المكتسبة واأقساط  

٣٢٥٤٨٥٬٢٩٤٬٧٦٩٦٣٬٢٬٠٢٧



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٢

ى ر مدینة وأختأمين ذمم  -٩

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٣٠٬٧٣١٬٨٩٠٣٥٬٩٢٠٬٥٨١أقساط تأمين مدینة
١٦٬١٠٢٬٩٣٦٣٠٬٥١٣٬٣٤٥شركات إعادة تأمين

١٣٢٬٥١٧٬٤١٢١٠٠٬٨٠٠٬٩٤٤تأمينء ووسطاء وكال
١٤٧٧٧٦٬١٠٬٨٨٦٬١٠٦٧٬عالقةت ذاافطر أمن قةتح مسمبالغ 

١٩٠٬١٢٨٬٣٨٥١٧٤٬٢٩٦٬٥٥٨
)٧٦٨٥٥٥٬٩٬()٨٢٠١٣٨٬٨٬(: مخصص خسارة االئتمان المتوقعةصاً ناق

١٨١٬٩٨٩٬٥٦٥١٦٤٬٧٤٠٬٧٩٠
٢٬٧٢٦٬٢٤١٣٬١٤٥٬١٤٠آخرلحقة ودخ فوائد مست

٢٢٬٤٠٩٬٤٨٨٢٤٬٠٦٦٬٣٢٥ة استحواذ مؤجلةتكلف
١٤٬٤٣٩٬٩٠٥٢٬٣٩٢٬٣٥٣مقدماً مدفوعةومصاریفالمقدمةالدفعات

١٬٦٥٦٬١٠٤١٬٤٤١٬٠٥٣تضریبة القيمة المضافة للمدخال
٨١١٧١٦٬٧٬٧٨٢٬١٨٤٬٨مدینون آخرون 

١١٤٩٣٨٬٢٣٠٬٤٤٣٬٩٧٠٣٬٢٠

ن المتوقعة كانت كما یلي:رة االئتما ي مخصص خسا إن الحركة ف

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٩٬٥٥٥٬٧٦٨١٣٬١٠٣٬٦٦٤ةالسن/لفترةيد في بدایة االرص
٣٬٧٣٧٬٩٩٨-ةالسن/لفترةاالمشطوبات خالل
)٨٩٤٢٨٥٬٧٬()٩٤٨٤١٦٬١٬(/ للسنةالعكوسات للفترة

٨٢٠١٣٨٬٨٬٧٦٨٥٥٥٬٩٬السنةالفترة/في نهایة الرصيد 

.التأمينمستحقاتابلقمانمضأيعلىولحصالیتموالاالستحقاقموعداوزتتج التياألرصدةعلىفائدةأيتحميلیتمال



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٣

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق -١٠

دیسمبر٣١بر سبتم٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
)قةمدق(دققة) (غير م

درهمدرهم 

١١١٬٩٨٩٢٢٬٥٩٦النقد في الصندوق 
٩٧٬٠٧٤٬٠٨٢٢٢٦٬٠٨١٬٣٩٧النقد لدى البنوك

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع قانونية
٢٣٧٬١٨٢٬٤٧٨٦٩٬٩٠٨٬٥٣٨بتةع ثا ودائ

)٧٥٨٤١٬()٠٣٨٬٤٦(ةناقصًا: مخصص خسارة االئتمان المتوقع

٣٤٤٬٣٢٢٬٥١١٣٠٥٬٩٧٠٬٧٧٣نوك والنقد في الصندوق دة لدى البمالي األرصإج 
)٥٣٨٩٠٨٬٧٩٬()٤٧٨٬١٨٢٬٤٧٢(أشهر٣ر منات فترات استحقاق أكثودائع ذناقصًا:  

٠٣٣٬١٤٠٬٩٧٢٣٥٠٦٢٬٢٢٦٬یةشبه النقدو لنقدیةا

).٢٠إیضاح) (همدر مليون ١٧-٢٠٢٠سمبردی٣١(رهمدمليون ٢١٬٦ضمانطاباتخ مقابلالمرهونةالثابتةالودائعبلغت

ا  تحــتفظ،ا أعمالهــ ظــيمتنو تحــدةمالةالعربيــ اإلمــاراتفــيالتــأمينهيئــةءا إنشــ بشــأن،٢٠٠٧لســنة) ٦(رقــماالتحــاديالقــانون لمتطلبــاتوفقــً
مرهونــةلودیعــةاهــذهإن. إلزاميــةعــةكودی) درهــم١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠٢٠دیســمبر٣١(درهــم١٠٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلــغبنكيــةبودیعــةالشــركة
). ٢٠یضاحإ(والتجارةاالقتصادوزارةلصالحقبلهمنمصدرةناتضما مقابلالبنوكألحد

:یليكما المتوقعةتمانيةئاالرالخسائصمخصعلىالحركةكانت

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)مدققة((غير مدققة) 
همدر درهم 

٤١٬٧٥٨١٠٥٬٣٧١ة/السنةدایة الفتر الرصيد في ب
)٦١٣٦٣٬(٢٨٠٬٤رة/السنةخالل الفت) / المخصصعكس المخصص(

٠٣٨٬٤٦٧٥٨٤١٬ةالسنة / یة الفتر الرصيد في نها



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٤

لالمارأس  -١١

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

صدر ومدفوع بالكاملم
١١٢٥٤٬٩١٤٩٬١١٢٩٥٤٬١٤٩٬)درهم لكل منها ١بقيمة سهم عادي ١١٢٬٩٥٤٬٤٩١(

االحتياطي القانوني -١٢

٪١٠تحویــلالشــركةعلــىیتوجــبالمتحــدة،العربيةاراتماإللةدو في٢٠١٥لسنة)٢(رقماالتحاديقانون والركةللشألساسياالنظاموفقاً 
.المالرأسمن٪٥٠مساویاً یصبحتىح القانونياالحتياطيلىإوجد،إناألرباح،يصافمنسنویاً 

العاماالحتياطي -١٣

خــــر إال بموافقــــة غــــرض آأليطييــــا الحتاهــــذا خداماســــتس اإلدارة وال یمكــــن مــــن مجلــــ علــــى توصــــيةالعــــام بنــــاءً االحتيــــاطيیمكــــن تكــــوین 
.٢٠٢١سبتمبر٣٠الفترة المنتهية فيالعام خاللاالحتياطيلى  ي. لم یتم أي تحویل إمومية العادعالجمعية الاجتماعاهمين في  المس

احتياطي إعادة التأمين-١٤

ا  ا مبركةالشــ خصصــت،٢٠١٩لســنة) ٢٣(رقــمالتــأمينةهيئــ إدارةمجلــسرارقــ مــن٣٤رقــمللمــادةوفقــً أقســاطإجمــاليمــن٪٠٬٥یعــادللغــً
.التأمينإعادةحتياطيالعنها المتنازلالتأمينإعادة

.التأمينهيئةعاممدیرمنخطيةبموافقةإالبهالتصرفیمكنوالعامبعدعاماً اطياالحتيهذاتراكمیتم



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٥

آخرون ن ودائنوأمينالتئنودا-١٥

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)مدققة((غير مدققة) 
درهمرهم د

٤٨٬٣١٢٬٥٢٣٤٤٬٩٢٦٬٨٤٧دائنين
٨٦٬٢٤١٬٤٥٦٥٣٬٢١٤٬٠٣٨ينالتأمإعادةشركات
٥٨٬٥٦١٬٨١١٦٦٬٤٤٦٬٣٤٥بهمحتفظالتأمينأقساطاحتياطي

١٥٥٬٤٤٨١٬٠٣٢٬٥٢٥عالقةذاتألطرافمستحقةمبالغ
١٨٬٥٠٤٬٧٨٤١٧٬٦٢٦٬٣٩٨مؤجلةالتأمينإعادةعموالت
١٦٬٤١١٬٤٥٣٩٬٦١٠٬٢٥١مستحقةمصاریف
١٬٦١٧٬٤٣٢١٬٢٥٣٬٧٠٤دائنةعموالت

٨٨٣٢٣٣٬١١٬٨٠٣٢٨٢٬١٢٬رى أخ دائنةةرصدأ

٧٩٠٠٣٨٬٢٤١٬٩١١٣٩٢٬٢٠٦٬

السلفيات من البنوك-١٦

–٢٠٢٠دیســمبر ٣١(درهــممليــون ٢٢العادلــةقيمتهــا تبلــغالتيو الدینأدواتفيالشركةاستثماراتمقابلضمون مالمصرفيالقرضإن  
.سنویاً ٪٠٬٥زائداً شهرلمدةرليبو حسبةفائدمعدل عليهترتبیو )٧إیضاح() مليون درهم٥٩

بالوحداتالمرتبطةالمنتجاتوثائقحاملي ى ذمم دائنة إل-١٧

الل الفترة:ركة خ الح 

مبردیس٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)مدققة() مدققة(غير 
درهمدرهم 

٤٧٬٤٠٦٬١٤٨٤١٬١١٨٬٨٩٥ینایر١كما في 
١٠٬٤٨٣٬٥٠٥١١٬٤١١٬٨٥٠الوثائقل حامليبلغ مستثمر من قبم

قبلمناسترجاع/استحقاق/سترداداالمرحلةفيسحوبالمالمبلغ
قالوثائحملة

)١١٬٦٤٧٬٣٣٨()١٣٬٦٤٤٬٥٠٤(
١٦٩٬٨٧٩٬٤٧٤١٥٢٢٬٦٬عادلةة المي القيغير فتال

٣١٨٬١٢٤٬٤٩١٤٨٤٠٦٬٬٤٧لوحداتبا المرتبطةالمنتجاتوثائقحامليإلىدائنةذمم



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٦

داألساسية والمخففة للسهم الواحرباح األ -١٨

المنتهية فيأشهر تسعةالفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
مبرسبت٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

)ةققغير مد() غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة(

٧٥٦٦٢٧٬٢٠٬٩٧٨٩٥٧٬٥٬٢٥١٩٧٤٧٬٥٤٬٤٣٠١٤١٬٢٨٬فترةاألرباح لل

١١٢٩٥٤٬١٤٩٬١١٢٩٥٤٬١٤٩٬١١٢٩٥٤٬١٤٩٬١١٢٩٥٤٬١٤٩٬عدد األسهم

أساسية ومخففة للسهم رباحأ
١٤٬٠١٧٬٠٣٧٬٠١٩٬٠درهم)واحد (بالال

الــربحإن. فتــرة التقــاریر الماليــةنهایــةفــيا كمــ مــةلقائاالشــركةســهمأعــددمتوســطىعلــ للفتــرةالــربحبتقســيمللسهمألساسياالربحاحتسابتم
.هملسايةربح علىرتؤثأنكنممجدیدةأدواتأيدرتصلمالشركةأنحيثللسهماألساسيالربحیعادلللسهمالمخفض

ي العالقةمعامالت الطرف ذ-١٩

ضــمنتقــعأخــرى شــركاتمــعمعــامالتفــيلوالدخو باتالمطالویةوتسالتأمينأقساطتحصيلبیة،االعتيادالها أعمسياقفيالشركة،تقوم
الالمعــامالتهــذهوطشــر أنالشــركةرةإداتــرى ).المعــدل(٢٤رقــمدوليالــ المحاســبيالمعيــارفــيالمتضــمنالعالقــةذاتاألطــرافتعریــف
.أخرى أطرافمنها يعللالحصو مكنالممنكانيالتالشروطعنملحوظةبصورةتختلف

:یليكماالعالقةذات األطرافإلى/منالمطلوبةالمبالغكانت ،لتقاریر الماليةایة فترة افي نهكما١-١٩

یسمبرد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
)مدققة(قة) (غير مدق

درهمهم در 

طراف ذات عالقةأمن مبالغ مستحقة 
١٤٧٬٧٧٦٬١٠٦٨٨٠٦١٬٧٬مدینةأقساط تأمين

قةاف ذات عالطر ألمبالغ مستحقة 
٤٤٨٬١٥٥٥٢٥٠٣٢٬١٬دائنتأمين  

نقدیة وشبه نقدیة
٥٦٬٩١٤٬٥٧٣٢١٩٬٨٣٨٬٥٢١النقد لدى البنوك

٧٧٠٬٤٠٩٬١٨٧١١٤٬١٧٣٠٬يرة األجلودائع قص

٣٤٣٬٣٢٤٬٧٥٢٣٢٠١٣٬٢٥٠٬



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٧

(تتمة) ي العالقةمعامالت الطرف ذ-١٩

یلي:كما عالقة ات اف ذأطر ت مع تعامالامت الشركة بقخالل الفترة،٢-١٨

أشهر المنتهية فيتسعةالفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
رهمددرهم درهم درهم 

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

اليتعویضات موظفي اإلدارة الع
١٬٦٧٧٬٩٥١١٬٢١١٬٣٠٢٥٬٠١٢٬٧٢٢٥٬٢١٢٬٨٥٦ألجلة امكافآت ومزایا قصير 
٢١٤٬١٣٠٢٣٧٬٤٨٧)١٣٬٥٩٩(٨٦٬٣٧٨مكافآت نهایة الخدمة

ذات عالقةى أطراف أخر 
٨٬٨٣٨٬٨٢١٣٠٬٠٩٧٬٢١٩٧٤٬٢٤٣٬٠٥٥٦٧٬٧٨٩٬٨٤٣مينتأ أقساط  

٥٬٨٨٢٬٥٢٢٤٬٨١١٬٦٥١٢٨٬٣٤٧٬١٨٩١٧٬٨٨٢٬٣٤٨دفوعةمطالبات م
١٤٬٣٠٢٬٧٥٢٩٬٥٣٥٬١٦٨--ت أرباحتوزیعا 

٥٥٬٩٢٢٧٠٤٬٠١٤٤٢٦٬٧٧٣٢٬٦٦٦٬١١٧دخل فوائد

مطلوبات طارئة-٢٠

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)دققةم(ير مدققة) (غ
درهمدرهم 

١٥٤٬٤١٦٬١٥٢٨٧٠٧٧٬١٢٬خطابات ضمان

علــىالضــماناتتشتمل. أعالهالضماناتمقابلمرهونة) درهممليون ١٧–٢٠٢٠یسمبرد٣١(همدر مليون ٢١٬٦تبلغثابتةئعودااكهن
.والتجارةصاداالقتوزارةالحلص) درهمون ملي١٠-٢٠٢٠دیسمبر٣١(درهممليون ١٠مبلغ

مســتقلة،قانونيــةشــورةمعلــىاداً اعتمــ . یــةاداالعتيعمالاألسياقفييةقانونلقضایا التأمينشركاتغالبيةمعالحالهوكما الشركةعتخض
.لماليامركزها أوالماليالشركةأداءعلىجوهري تأثيرلها یكون لنسوفالقضایا هذهأنالشركةترى 



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٨

المالية االستثماریة والودائعوراق) من األ ةصافي الربح/(الخسار -٢١

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

)دققةمغير  (ير مدققة) (غ
درهمم دره

٤٬٩٨٧٬٤٦٧٥٬٥٤٣٬٣٧٩دخل توزیعات األرباح
١٠٬٢٩٠٬٩٣٤٤٢١٬٤٣٦أرباح محققة من االستثمارات

)١١٬٣٦٥٬٣٥٨(٥٬٦٠٢٬٢٩٧أرباح/(خسائر) غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٢٬٨٢٧٬٧٩٠٥٥٣٬٤٣٢وراق المالية االستثماریةاألالدخل من 

١٬١٥٦٬٠٠٦٤٬٨٦٨٬١٩١ع البنكيةالفائدة على الودائ
)٢١٧٬٢٥٠()٧٤٢٬١٦٢(األوراق الماليةمصاریف/رسوم 

)١٩٦٬١٧٠(٣٣٢٢٤٬١٢٢٬والودائع البنكيةاالستثماریةاألوراق الماليةارة) منصافي الدخل/(الخس

ةاإلدار جلسمعضاءأمكافآتاح و عات األربتوزی-٢٢

درهــم٢٢٬٤٩٣٬١١٧بمبلــغقدیــةنأربــاحتوزیــععلــى٢٠٢١مــارس٢٩فــيالمنعقــدنويالســ العموميــةالجمعيــةجتماعافيالمساهمون وافق
ون المســاهموافق. )٢٠١٩ة سنعن الواحدلسهملدرهم٠٬١٠بقيمةدرهم١٤٬٩٩٥٬٤١١(٢٠٢٠عن سنة الواحدللسهمدرهم٠٬١٥بقيمة
).٢٠١٩ةلسندرهم١٬٧٤٥٬٨٥٠(٢٠٢٠لسنة درهم٣٬٤٠٠٬٠٠٠بمبلغاإلدارةمجلسألعضاءمكافأةدفععلىاً أیض

ومات القطاعيةالمعل-٢٣

وجبــهمبالــذياألســاسهــيالقطاعــاتهــذه. الحياةعلىوالتأميناتالعامةالتأميناتتشغيليين،قطاعينفيالشركةتنظيمتمإداریةألغراض
.ةلإلدار القطاعيةیرها تقار بإعدادالمجموعةتقوم

العربيــةاإلمــاراتدولــةخــارجأعمــالأيالشــركةتمــارسال. أمينالتــ عقــودعــنالناتجــةاإلیــراداتاليإجمــ فــيأمينتــ الأقســاطإیــراداتتتمثــل
.عمالاألقطاعاتبينمعامالتتوجدال.  المتحدة



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

١٩

(تتمة) لقطاعيةالمعلومات ا-٢٣
المجموعةحياتأمين على الأمين العامالت

شهر المنتهية فيالتسعة ألفترةية في التسعة أشهر المنتهلفترةالتسعة أشهر المنتهية في لفترة
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١سبتمبر٢٠٢٠٣٠ردیسمب٢٠٢١٣١سبتمبر٢٠٢٠٣٠دیسمبر٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠

)غير مدققة() ةدققغير م() غير مدققة() غير مدققة() قةمدقغير() غير مدققة(
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

التأميندخل
٤١٥٬٤٠٩٬٤٤٧٤٢١٬٢٨٣٬٠١٧٨١٬٩٩٥٬٤١٥٣٧٬٦١٦٬٤٠٦٤٩٧٬٤٠٤٬٨٦٢٤٥٨٬٨٩٩٬٤٢٣التأمينأقساطإجمالي
)٦٦٨٤٤٥٬٢٦١٬()٥٨٧٨٨٠٬٢٧٤٬()١٩١٣٣٦٬١٥٬()٠٧٣٠٤٥٬٤٨٬()٧٤٧١٠٩٬٦٬٢٤()٥١٤٨٣٥٬٢٢٦٬(عنها المتنازلالتأمينمعيديحصة
١٨٨٬٥٧٣٬٩٣٣١٧٥٬١٧٣٬٥٤٠٣٣٬٩٥٠٬٣٤٢٢٢٬٢٨٠٬٢١٥٢٢٢٬٥٢٤٬٢٧٥١٩٧٬٤٥٣٬٧٥٥التأميناقساطصافي
)٢٣٧٢٩٠٬٥٬()٧١٨٩٧٢٬١٢٬()٢٩٤٨٦٩٬()٤٧٤٬٨٥٩()٩٤٣٤٢٠٬٤٬()٢٤٤١١٣٬١٢٬(المخاطر الساریة/المكتسبةغيرالتأمينأقساطفيالتغير
١٧٦٬٤٦٠٬٦٨٩١٧٠٬٧٥٢٬٥٩٧٣٣٬٠٩٠٬٨٦٨٢١٬٤١٠٬٩٢١٢٠٩٬٥٥١٬٥٥٧١٩٢٬١٦٣٬٥١٨المكتسبةالتأميناقساطصافي
٥٧٧٣٩٣٬٣٠٬٨٩٨٨٥١٬٣١٬٠٠٨١٦٨٬٤٬٠٩٥٧٣١٬٤٬٥٨٥٥٦١٬٣٤٬٩٩٣٥٨٢٬٣٦٬التأمينمعيديعموالت

٢٦٦٨٥٤٬٢٠٦٬٩٥٤٦٠٤٬٢٠٢٬٨٧٦٢٥٨٬٣٧٬٠١٦١٤٢٬٢٦٬١٤٢١١٣٬٢٤٤٬٥١١٧٤٦٬٢٢٨٬التأمينادات إیر ماليإج
ينالتأممصاریف
)١٣٠٬٠٤٦٬٠٤٦()١٢٩٬٣٠٠٬٠٨١()٢٤٬٧٤٧٬٤٥٨()٢٢٬١٠٢٬٦٥٥()١٠٥٬٢٩٨٬٥٨٨()١٠٧٬١٩٧٬٤٢٦(متكبدةالالمطالباتصافي

)٢٥٬٨٠٤٬٧٥٦()٣٩٬٠٥٧٬٧٧٦()١٬٩٥٤٬٥٤٨()٦٬٦١٢٬٦٥٢()٢٣٬٨٥٠٬٢٠٨()٣٢٬٤٤٥٬١٢٤(المتكبدةالعموالت
)١٣٥٧٣٣٬٤٥٬()٧٢٤٤٧١٬٤٢٬()٠١٥٬٠١٣٤٬()٤٨٦٥٩٧٬٤٬()١٢٠٧٢٠٬٤١٬()٢٣٨٨٧٤٬٣٧٬(إداریةمصاریف
)٩٣٧٥٨٣٬٢٠١٬()٥٨١٢٩٬٨٢١٠٬()٠٢١٧١٥٬٣٠٬()٧٩٣٣١٢٬٣٣٬()٩١٦٨٦٨٬١٧٠٬()٧٨٨٥١٦٬١٧٧٬(التأمينمصاریفصافي
التأمينصندوق فيالحركةقبل) الخسارة(/الربح
٣٣٬٢٨٣٬٥٦١٢٧٬١٦٢٬٥٧٤)٤٬٥٧٣٬٠٠٥(٢٩٬٣٣٧٬٤٧٨٣١٬٧٣٥٬٥٧٩٣٬٩٤٦٬٠٨٣الحياةعلى
المستحقةبالغوالمالحياةعلىالتأمينصندوق فيالحركة
تجاتبالمنالخاصةالتأمينوثائقحامليإلىالدفع

٤٬٠٠٤٬٧٣٥)٥٬٠٥٠٬٦٦٢(٤٬٠٠٤٬٧٣٥)٥٬٠٥٠٬٦٦٢(-بالوحداتالمرتبطة
بها محتفظاتالستثمار العادلةالقيمةفيالزیادة
٤٬٨٧٩٬١٦٩٦٤٦٬٤٩٤٤٬٨٧٩٬١٦٩٦٤٦٬٤٩٤-بالوحداتالمرتبطةجاتللمنت
٨٠٤٥٧٤٬٬٣٤٢٧٣٩٧٬٢٬٨٠٤٥٧٤٬٣٬٤٢٧٣٩٧٬٢٬-الحياةعلىتأمين–االستثماراتدخلصافي
٤٧٨٣٣٧٬٢٩٬٥٧٩٧٣٥٬٣١٬٣٩٤٣٤٩٬٧٬٦٥١٧٥٬٤٢٬٨٧٢٦٨٦٬٣٦٬٢٣٠٢١١٬٣٤٬للفترةالتأمين) خسارة(/ربح
٣٬٠٨٦٬٧٣٩٣٬٢٤٣٬٠٨١)بالصافي(االستثماریةالعقاراتمندخل

)١٩٦٬١٧٠(٢٤٬١٢٢٬٣٣٢وودائعماليةأوراقيفاستثماراتمن)  الخسارة(/الدخلصافي
)٧١١١١٦٬٩٬()٤٢٤١٤٨٬٩٬(موزعةغيرمصاریف

٥١٩٧٤٧٬٥٤٬٤٣٠١٤١٬٢٨٬للفترةالربح



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

٢٠

(تتمة) المعلومات القطاعية-٢٣
المجموعةتأمين على الحياأمين العامالت

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١سبتمبر٢٠٢٠٣٠ردیسمب٢٠٢١٣١تمبرسب٢٠٢٠٣٠دیسمبر٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
)غير مدققة() دققةمغير() غير مدققة() غير مدققة() مدققةغير() غير مدققة(

درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 
دات موجو 

٢٧٬١٦٧٬٣١٢٢٥٬٦٩٣٬٤٠٦--٢٧٬١٦٧٬٣١٢٢٥٬٦٩٣٬٤٠٦ةثابتموجودات
٤٬٠٧٩٬٣٥٨٢٬٨٠٦٬٠٣٥--٤٬٠٧٩٬٣٥٨٢٬٨٠٦٬٠٣٥لموسةمغيرموجودات

١٨٠٬٨٠٤٬٥٩٥١٨٠٬٨٠٤٬٥٩٥--١٨٠٬٨٠٤٬٥٩٥١٨٠٬٨٠٤٬٥٩٥عقارات استثماریة
٢٢١٬٢٣٤٬٦٦٧٢٠١٬١٩٢٬٢٠١٦٣٬٧٣٥٬٦٦١٦٥٬٨٣٣٬٧٥٩٢٨٤٬٩٧٠٬٣٢٨٢٦٧٬٠٢٥٬٩٦٠الستثماراتلمالية أوراق

المنتجاتعنئقالوثا ليحامعنبالنيابةاستثمارات
٤٩٬١٢٤٬٣١٨٤٧٬٤٠٦٬١٤٨٤٩٬١٢٤٬٣١٨٤٧٬٤٠٦٬١٤٨--المرتبطة بالوحدات

٣٣٥٬٢٤٦٬٩٩٧٣٢١٬٢٩٩٬٣٩٨٤٣٬٥٥٦٬٤٣٥٣٢٬٣٣٣٬٣٢٦٣٧٨٬٨٠٣٬٤٣٢٣٥٣٬٦٣٢٬٧٢٤تأمينالإعادةعقودموجودات
٢١٩٬٢٠١٬٢٤٧١٨٧٬٠٠٢٬٢٨٨١١٬٧٣٦٬٨٦٧١٦٬٩٦٨٬١٥٥٢٣٠٬٩٣٨٬١١٤٢٠٣٬٩٧٠٬٤٤٣وآخرون التأمينمدینو
٩٩٤٢٥٦٬٢٣١٬٩٧٨٨٢٦٬٢١٠٬٥١٧٠٦٥٬١١٣٬٧٩٥٣٬١٤٩٥٬١٥١٣٢٢٬٣٤٤٬٧٧٣٩٧٠٬٣٠٥٬الصندوق فيونقدالبنوكلدىةأرصد
١٧٠٩٩١٬٢١٨٬١٬٩٠١٦٢٤٬١٢٩٬١٬٧٩٨٢١٨٬٢٨١٬١٨٣٦٨٥٬٢٥٧٬٩٦٨٢٠٩٬٥٠٠٬١٬٠٨٤٣١٠٬٣٨٧٬١٬الموجودات إجمالي
ات المطلوب
٥٤٤٬١٩٣٬٥٩٣٥٠٩٬٧٨٩٬٣٣٥١٢٩٬٠٩٥٬١٦٤١١٤٬١٠٧٬٠٨٦٦٧٣٬٢٨٨٬٧٥٧٦٢٣٬٨٩٦٬٤٢١التأمينعقودمطلوبات
١١٬٩٧٤٬٥٩٨١٢٬٤٣٢٬٤٦٨--١١٬٩٧٤٬٥٩٨١٢٬٤٣٢٬٤٦٨الخدمةایةنهفأةكا ممخصص

٢٢٦٬٧١٠٬٩٣٧١٩٣٬٧١١٬٦٣٧١٤٬٣٢٧٬٨٥٣١٢٬٦٨١٬٢٧٤٢٤١٬٠٣٨٬٧٩٠٢٠٦٬٣٩٢٬٩١١وآخرون تأميندائنو
٧٬٧٢١٬٧٠٠٦٬٨٠٦٬١٢٧--٧٬٧٢١٬٧٠٠٦٬٨٠٦٬١٢٧بنكيةسلفيات

جاتالمنتعنالوثائقلحامليدائنةذمم
٣١٨١٢٤٬٤٩٬١٤٨٤٠٦٬٤٧٬٣١٨١٢٤٬٤٩٬١٤٨٤٠٦٬٤٧٬--بالوحداتطةالمرتب
٨٢٨٦٠٠٬٧٩٠٬٥٦٧٧٣٩٬٧٢٢٬٥٣٣٥٤٧٬١٩٢٬٥٠٨٩٤٬١١٧٤٬١٦٣١٤٨٬٩٨٣٬٠٧٥٩٣٤٬٨٩٦٬المطلوبات إجمالي

الملكيةقوق ح
١٤٩٬٩٥٤٬١١٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢المالرأس

٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦ونيانقاحتياطي
٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦عاماحتياطي

٨٣٬١٢٣٨٣٬١٢٣احتياطي إعادة التأمين
١٬٩٥٥٬٩٨٢٤٬١٢٤٬٥٨٨رى األخ الشاملالدخلبنودخاللمنادلةالعبالقيمةتثماراتلالسالعادلةلقيمةافياكمالمتر التغير
٤٧٦٬١١٤٬٥٢١٠٧٤٢٦٠٬١٨٦٬ةموزعرغيأرباح

٨٠٥٬٠٦١٬٥١٧٠٠٩٣٧٦٬٤٩٠٬الملكيةحقوق إجمالي
٩٦٨٬٢٠٩٬٥٠٠٬١٠٨٤٣١٠٬٣٨٧٬١٬الملكيةوحقوق المطلوبات إجمالي



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

٢١

ليةالماوالمطلوباتالماليةالموجوداتتوتصنيفافئات-٢٤

:لها دلةالعا والقيمةيةالمالوباتوالمطلجوداتالمو نمفئةكلتصنيفالتاليالجدولیوضح

)ةغير مدقق(٢٠٢١سبتمبر٣٠

من عادلة القيمةبال
باح أو  الل األر خ 

الخسائر 

ادلة من قيمة العبال
خالل بنود الدخل  

المجموع بالتكلفة المطفأة األخرى الشامل 
درهـــــم درهـــــم درهـــــم ــــم درهـ

مالية: لموجودات الا
٢٠٦٬٣٢٦٬٢٧٧٦٣٬٦٦٠٬٦٤٧١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٢٨٤٬٩٧٠٬٣٢٨راق ماليةفي أو استثمارات
الوثــائقليحــامعــنبالنيابــةاســتثمارات

٤٩٬١٢٤٬٣١٨--٤٩٬١٢٤٬٣١٨المرتبطة بالوحداتجاتالمنتعن
١٩٢٬٤٣٢٬٦١٢١٩٢٬٤٣٢٬٦١٢--ة وأخرى مين مدینذمم تأ 

٣٤٤٬٣٢٢٬٥١١٣٤٤٬٣٢٢٬٥١١--وفي الصندوق البنوكى درصدة لأ

٢٥٥٬٤٥٠٬٥٩٥٦٣٬٦٦٠٬٦٤٧٥٥١٬٧٣٨٬٥٢٧٨٧٠٬٨٤٩٬٧٦٩

لمالية: المطلوبات ا
٢٢٢٬٥٣٤٬٠٠٧٢٢٢٬٥٣٤٬٠٠٧--نة وأخرى ذمم تأمين دائ

٧٬٧٢١٬٧٠٠٧٬٧٢١٬٧٠٠سلفيات من البنوك 
حام إلالدفعستحقة  المالغ  المب لي  ى 

الخوثائق   بالمنتجات التأمين  اصة 
٤٩٬١٢٤٬٣١٨٤٩٬١٢٤٬٣١٨--اتبالوحد بطةالمرت

--٢٧٩٬٣٨٠٬٠٢٥٢٧٩٬٣٨٠٬٠٢٥



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

٢٢

(تتمة) ةالماليوالمطلوباتاليةالمالموجوداتوتصنيفاتئاتف-٢٤

) ةمدقق(٢٠٢٠سمبر دی٣١

ة العادلة من بالقيم
خالل األرباح أو  

ر لخسائ ا

بالقيمة العادلة من
دخل  الخالل بنود 

المجموع بالتكلفة المطفأة خرى األ شامل ال
درهـــــم درهـــــم ـــم درهــ درهـــــم 

الموجودات المالية:
٢٠١٬٢٢٠٬٧٨٣٥٠٬٨٥٠٬٣٥٥١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٢٦٧٬٠٥٤٬٥٤٢ق ماليةفي أورااستثمارات

ثــائق ي الو حــاملاســتثمارات بالنيابــة عــن 
٤٧٬٤٠٦٬١٤٨--٤٧٬٤٠٦٬١٤٨تادة بالوح رتبطملاجات  عن المنت

١٧٦٬٠٧٠٬٧١٢١٧٦٬٠٧٠٬٧١٢--ذمم تأمين مدینة وأخرى 
٣٠٥٬٩٧٠٬٧٧٣٣٠٥٬٩٧٠٬٧٧٣--وفي الصندوق البنوكأرصدة لدى

٢٤٨٬٦٢٦٬٩٣١٥٠٬٨٥٠٬٣٥٥٤٩٧٬٠٢٤٬٨٨٩٧٩٦٬٥٠٢٬١٧٥

المطلوبات المالية: 
١٨٨٬٧٦٦٬٥١٣١٨٨٬٧٦٦٬٥١٣--ى ذمم تأمين دائنة وأخر 

حاملي  مبالغلا إلى  الدفع  المستحقة 
بالمنتجات  الخالتأمينوثائق   اصة 
اتبالوحد ةالمرتبط

٤٧٬٤٠٦٬١٤٨٤٧٬٤٠٦٬١٤٨

٦٬٨٠٦٬١٢٧٦٬٨٠٦٬١٢٧

٢٤٢٬٩٧٨٬٧٨٨٢٤٢٬٩٧٨٬٧٨٨--القروض البنكية

ةلعادلاالقيمةقياس- ٢٥

بــينمنتظمــةمعــامالتضــمنتلوبــا المطمــنأيلتحویــلدفعهــا وأدات،وجــو المأحــدلبيــعمها اســتالتمسيلتياالقيمةهيةالعادلالقيمةإن
عنــد. أخــرى تقيــيمأســاليبباســتخداممقــدرأومباشــربشــكلمالحــظلســعراكــانإذامــا ظــرالنبغــضالقيــاس،تـــاریخفــيبالسـوق المتعاملين

المشــاركينســيقومذاإمــا وتقيــيمااللتــزامأواألصــلهــذاصصــائخ اراالعتبــ بعــينباألخــذةالشركومتقاللتزام،أوألصلالعادلةيمةالقرتقدی
.القياستاریخفيامااللتز أواألصلتسعيرعنداالعتبارينبعالخصائصهذهبأخذالسوق في

أةالمطفبالتكلفةالماليةلألدوات العادلةالقيمة

قيمتهــا تقــاربة المــوجزة المرحليــ ماليــةالالبيانــاتفــيالمطفــأةتكلفــةبالجةمدر الةالماليلوباتوالمطاتلموجودلالدفتریةمةالقيتعتبراإلدارةنإ
.العادلة



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

٢٣

(تتمة)العادلةالقيمةقياس- ٢٥

العادلةبالقيمةالمدرجةالماليةلألدوات العادلةالقيمة

ةالعادلةالقيمقياسألغراضالمطبقةاضاتاالفتر و التقييمتقنيات

قــةالمدقالســنویةالماليــةالبيانــاتفــيتخدمةالمســ لتلــكمماثلــةوافتراضــاتثلــةمما تقيــيمتقنيــاتباســتخدامداتللموجــو لــةلعاداالقــيمحدیــدتیــتم
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيةالمنتهيللسنة

الموجزليالما زالمركبيانفيالمدرجةالعادلةالقيمةقياسات

علــى٣إلــى١مــنویاتمســتتســعةإلىالعادلةةلقيمبا التثبيت األوليدعنةادللعامةبالقيالحقاً ياسها قیتمتيالليةما األدوات التصنيفتم
.لةالعادقيمتها وضوحرجةدأساس

أســاسعلــى٣لــىإ١مــنویاتالمســتفــيالعادلــةيمــةبالقالتثبيــت األولــيبعــدقياســها یــتمالتــيالماليــةلــألدواتتحلــيالً التــاليالجــدولیبــين
. لةلعاداقيمتها وضوحدرجة

لوبــاتوالمطللموجــوداتالنشــطةاألســواقفــي) لةالمعدغير(المدرجةاألسعارمنالمستقاةالعادلةةالقيمقياسات:  األولستوىالم
.المتطابقة

والتــياألولمســتوىالفــيجهــا إدرامتوالتيمدرجةالاألسعاربخالفالتمدخ نمالمستقاةالعادلةالقيمةقياسات:  الثانيالمستوى
و); راألسعا منالمستقاة(ةمباشر غيربطریقةأو) مثالً كاألسعار(مباشرةإما لوباتوالمطاتللموجودحظتها المیمكن

اليوالتــ طلوبــاتالمأوللموجــودات التمــدخ نتتضــموالتــيالتقيــيمأســاليبمــنالمســتقاهالعادلــةالقيمــةقياســات: لثالــثاالمســتوى
).للرصدالقابلةغير  تدخالالم(المالحظةالسوق تبيانا إلىندتست



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

٢٤

(تتمة)ةالعادلالقيمةقياس- ٢٥

(تتمة)ةالعادلبالقيمةةالمدرجالماليةألدوات لالعادلةالقيمة

كيفيــةحــولمعلومــاتتــاليالدوللجــ ایبــين. وجزالمــ المــاليالمركــزانبيــ یخبتــار العادلــةبالقيمــةمدرجــةالماليــةالشــركةموجــوداتبعــضإن
:ليةا المتالموجوداهلهذعادلةالمالقيتحدید

الموجودات  
یة المال 

القيمة العادلة كما في 

سلسل ت
لقيمة ا

العادلة 

التقییمسالیبأ
لمدخالتوا

الرئیسیة

ھامة مدخالت
قابلةغیر

للرصد 

بینالعالقة
لقابلةاغیرالمدخالت
العادلة للقیمةللرصد

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

بر دیسم٣١
٢٠٢٠

ققة) (غیر مد
درھم

) ققةمد(
درھم

ستثمارات ا
العادلة قیمةبال
بنود خاللمن

الشامل   الدخل 
األخرى
أسعار العرض١ى المستو٤٨٬٧٥٢٬٢٨٧٣٥٬٨٦٦٬٩٥١جة مدرأوراق

في  المدرجة
.ةاق النشطاألسو 

. ال ینطبقال یوجد

غیر  دینأوراق
مدرجة

تقییمطریقة٣المستوى -١٤٬٩٠٨٬٣٦٠
قیمةصافي

الموجودات

قيمة  
الموجودات 

بالصافي.

مةقیزادتكلما 
اتوجودمصافي
ابھالمستثمرالجھة
.لةالعادالقیمةزادت

التكلفة المطفأة 
بالتكلفة است ثمار 

المطفأة 
تقییمطریقة٣المستوى ١٤٬٩٨٣٬٤٠٤١٤٬٩٨٣٬٤٠٤

قیمةصافي
الموجودات

قيمة  
الموجودات 

بالصافي.

مةقیزادتكلما 
اتوجودمصافي
ابھالمستثمرالجھة
.العادلةالقیمةزادت

ت راستثما ا
ة العادل بالقیمة

خالل نم
أو األرباح 

سائر لخا
ملكیةوراقأ
رجةمد

العرضأسعار١ى المستو١٠٦٬١٢٠٬٢٠٨١٠٥٬١١٢٬٠٤٢
في  المدرجة

.النشطةواق ساأل

. ال ینطبقال یوجد

دینأوراق
مدرجة

عرضأسعار ال١ى المستو٩٠٬٢٠٦٬٠٦٩٨٦٬٠٨٠٬١٥٩
في  المدرجة

.واق النشطةاألس

. ال ینطبقدال یوج 

منتجات مرتبطة 
حدة و بال

تقییمطریقة٢ى مستوال٤٩٬١٢٤٬٣١٨٤٧٬٤٠٦٬١٤٨
قیمةصافي

الموجودات

قیمةزادتا كلمي قيمة الموجودات
موجوداتصافي
بھا المستثمرالجھة
.العادلةالقیمةزادت

أوراق ملكية غير  
مدرجة 

ییمقتطریقة٣ى المستو١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
قیمةصافي
وداتالموج 

مةقیزادتكلما داتوجو صافي قيمة الم
اتوجودمصافي
ا بھالمستثمرالجھة
.لةالعادالقیمةزادت



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما 

٢٥

(تتمة)ادلةالعةالقيمقياس- ٢٥

(تتمة)العادلةبالقيمةالمدرجةالماليةلألدوات العادلةالقيمة

أیــةإدراجیــتملــماليلتــ وبا دلــةلعا ابالقيمــةسها يا قتتطلبماليةلوباتمطأیةیوجدال. رةفتلاخاللالمستویاتبينتحویالتأیةهناكیكنلم
.أعالهللجدولاحاتإیض

) ١٩-كوفيد( كورونافيروسجائحةعنالناتجاألثرتقييم-٢٦

جائحــةهــو عبــارة عــن١٩-فيــدكو فــایروس كورونــا تفشــيأنةعالميــ الالصــحةمنظمــةأعلنت،٢٠٢٠مارس١١وبتاریخ ،من اآلنعامقبل
فــيتحــولحــدوثفــيآمــاالً تأعطــ قــداللقاحــاتأنمــنرغمالــ علــى.لمالعــا أنحاءجميعفيةاليوميةالحيا تغيرت،الحينذلكمنذو .  ةعالمي
كــان.عمــالاألأنشــطة بشــأنمخــاوفرتثيــ فيــروسللةالجدیــدســالالتوالالمتجــددةالموجــاتأنإالالعــام،هــذامــنالحــقوقــتفــيالوبــاء
تعامــلفــإنالصــدمة،هــذهمــنالــرغموعلــىذلــك،ومــع. العربيــة المتحــدةمــاراتإلادولــة أســواق علــىهائــلرتــأثي١٩-وفيــدككورونــا لجائحــة
.طاعاتالقضبعفيتعافيحدوثإلىأدتقدوالنقديالماليالتحفيزخططا أن كم،ءبالثنا جدیرالجائحةمعاإلمارات

الشــركةتوتعرضــا عهــا مــن نو الفریــدةظــروفلاذه هــ ربــا االعتفــي.) ع.م.ش(لعامــةاتأمينــاتللالوطنيةالشركةإدارةأخذتء،الوبا بدایةمنذ
ضــئيالً اً تــأثير ) كــان لهــا ١٩-جائحة فيروس كورونــا (كوفيــدحالةإن .التجاریةعملياتالعلىجوهري تأثيرلها یكون أنیمكنالتيللمخاطر

لضــماناتخاذهــا تــمالتــيالفعالــةوالتــدابيراألعمــالاســتمراریةلخططتباقياالسلتنفيذبسبب ااألولالمقامفيك ذلیعود  .الشركةأعمالعلى
وحتــى .مســتمربشــكل يولةالســ ووضــعالمــاليأدائها على)١٩-جائحة فيروس كورونا (كوفيدتأثيرمراقبةالشركةتواصل.األعمالاستمرار

.لشركةادى لاألعمال  شركاءمنالسدادعنتخلفتحاالأواالئتمانمخاطرعلىجوهري  أثيرتأيهناكیكنلم،هذا التاریخ


