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دبي 
المتحدة اإلمارات العربیة دولة 

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

المقدمة 
سبتمبر    ٣٠ي  ) كما فلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية الموجزة المرحلية المرفقة للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) ("الشركة"

خسائر  ، والبيانات المرحلية ذات العالقة لألرباح أو ال٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠، والتي تتألف من بيان المركز المالي المرحلي كما في ٢٠٢٢
لك التاریخ ذوالدخل الشامل لفترتي الثالثة والتسعة أشهر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

عداد التقاریر  إلواإلیضاحات التفسيریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية وفقًا للمعایير الدولية 
وليتنا هي مسؤ "). إن  ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم    -المالية  

إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. 

مجال المراجعة 
جزة من قبل الذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المن  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم 

األشخاص مد من  رئيسية  بصورة  االستفسارات  طلب  من  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتألف  المستقل".  المنشأة  حسابات  قق 
قل بكثير أ المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية المراجعة 

عنا على جميع یتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية وبناًء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات التي تطل من مجال التدقيق الذي
األمور الجـوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـق. بناًء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق. 

االستنتاج 
دادها، من جميع رد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعاســتنادًا إلى مراجعتنــــــــــــــــا، لم ی

.٣٤النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن ارنست ویونغ

موقعة من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك 
٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢٢نوفمبر  ٣
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 





.)ع.م.ش(لعامةاتاللتأمينطنيةالو ةالشرك

.ليةالمرح لموجزةالماليةات اانه البيذمن هتجزأال یفقة جزءًا  مر لا٢٨إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٣

المرحلياألرباح أو الخسائر يان ب
ة)قق(غير مد٢٠٢٢سبتمبر٣٠في نتهية  ملرة اللفت

أشهر المنتهية فيتسعةالفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درهمهم در درهم درهم إیضاح 

١٤٥٬٢٣٧٬٣٣٦١٦١٬٩٣٣٬٦٣٧٥١١٬٤٤٤٬٩٢٧٤٩٧٬٤٠٤٬٨٦٢التأمين أقساطإجمالي
)٥٨٧٨٨٠٬٢٧٤٬()٢٧٧٬١٧٠٬٩٧٠()٩٠٨٤٦٧٬٩٢٬()٠٨٬٩٢٢٨٧٧٬(عنها المتنازلالتأمينإعادة

٦٧٬٤٢٨٬٤١٤٦٩٬٤٦٥٬٧٢٩٢٣٤٬٢٧٣٬٩٥٧٢٢٢٬٥٢٤٬٢٧٥التأمين أقساطصافي
غيراألقساططي  احتيا فيالتغير

)٠٢٧٬٢٢٧١٣٬()١٦٬٢١٥٬٩٩٤(٢٬٥٢٦٬٢٩١٤٢٬٥٧٢٬٩٧المكتسبة

٦٩٬٩٥٤٬٧٠٥٧٢٬٠٣٨٬٧٠٣٢١٨٬٠٥٧٬٩٦٣٢٠٩٬٤٩٧٬٠٤٨المكتسبة التأمينأقساطصافي
١٢٬٦٨١٬٢٣٩١١٬٦٨١٬٦٨٤٣٨٬٥٣١٬٦٦٤٥٨٥٬٥٦١٣٤٬المكتسبةالتأمينإعادةعمولة

٨٢٬٦٣٥٬٩٤٤٨٣٬٧٢٠٬٣٨٧٢٥٦٬٥٨٩٬٦٢٧٢٤٤٬٠٥٨٬٦٣٣التأمين دخلصافي

)٢٢٧٬٥١٤٬١٥٩()٢٧٤٬٨٥٦٬٢٢٢()٧٨٬٣٤٨٬٧٨٠()٩٧٬٦٥٣٬١٣٢(مدفوعة بات مطال
من التأمينإعادةحصة

٤٦٬٩٩٥٬١٧٣٣٠٥٩٥٨٬٣٥٬١٤١٬٠٢٨٬١٠١٤٩٦٬١٣٠١٠٦٬المطالبات المدفوعة 

)١٢١٬٣٨٣٬٦٦٣()١٣٣٬٨٢٨٬١٢١()٤٢٬٣٩٠٬٤٧٥()٥٠٬٦٥٧٬٩٥٩(المدفوعة المطالبات صافي
بما فيها القائمةالمطالباتفيغيرالت

عنها معلنغيرولكنققةالمتح تا المطالب
احتياطي و مكتسبةغيرمخاطراحتياطيو 

)٧٬٨٦١٬٩٠٩(٥٬٨٨٣٬٥٣١٤٬٤١٧٬١٧٠٢٢١٬٧١٤األقساط فيالعجز

)١٢٩٬٢٤٥٬٥٧٢()١٣٣٬٦٠٦٬٤٠٧()٣٧٬٩٧٣٬٣٠٥()٤٤٬٧٧٤٬٤٢٨(المتكبدة صافي المطالبات 
)٣٩٬٠٥٧٬٧٧٦()٣٩٬٨٣٩٬٧٤٠()١٣٬٢٩٨٬٣٧٨()١٢٬٧٦٢٬٠٠٥(متكبدةتعموال

)٧٢٤٤٧١٬٤٢٬()٤٦٬٤٩٥٬١٨٥()٢٨٩٨٨٤٬١٥٬()١٥٬٤٤١٬٨٣٧(إداریة مصاریف

)٢١٠٬٧٧٥٬٠٧٢()٢١٩٬٩٤١٬٣٣٢()٦٧٬١٥٥٬٩٧٢()٧٢٬٩٧٨٬٢٧٠(التأمين مصاریفصافي
علىالتأمينصندوق فيالحركة
لحامليالدائنةوالذممالحياة
)٥٬٠٥٠٬٦٦٢(١٠٬٦٧٤٬٨٣٠)٦٢٤٬٠٣٥(١٬٥٨٠٬١٥٩ات وحدبالطةرتبالماتج ت المنوثائق

العادلةالقيمةفيالزیادة/)  النقص(
المنتجاتعنبهالمحتفظلالستثمار
٤٬٨٧٩٬١٦٩)١٣٬٦٦٠٬٢٦٠(٥٨٨٬٣٢٠)٢٬٢٣٨٬٣٦٥(بالوحدات المرتبطة

–ت االستثمارامنالدخلفيصا 
١٬٣٣٢٬٠٩٧٩٧٨٧٩١٬١٬٣٬٧٤٨٬٧٤٩٨٠٤٥٧٤٬٣٬ياة الح ىعلالتأمين

)٢٠٧٬٣٧١٬٧٦١()٢١٩٬١٧٨٬٠١٣()٦٥٬٣٩٩٬٧٠٩()٧٢٬٣٠٤٬٣٧٩(التأمين مصاریفإجمالي

١٠٬٣٣١٬٥٦٥١٨٬٣٢٠٬٦٧٨٣٧٬٤١١٬٦١٤٣٦٬٦٨٦٬٨٧٢التأمين أرباح
اراتعقالمندخل

٩٠٧٬٢٣٦١٬١٠٤٬٧٠١٢٬٨٦٦٬٩٢١٣٬٠٨٦٬٧٣٩) يصاف بال(االستثماریة
الماليةقااألور منالدخلصافي

٢١٢٬٨٣٦٬٠٩٥٤٬٠٠٥٬٤٧٩١١٬٣٠٨٬٣٠٩٢٤٬١٢٢٬٣٣٢والودائعاالستثماریة
)٤٢٤١٤٨٬٩٬()٩٬٣٢٠٬٧٧٢()١٠٢٨٠٣٬٢٬()٢٬٩٣٥٬٠٣٠(إداریة مصاریف

١١٬١٣٩٬٨٦٦٧٥٦٦٢٧٬٢٠٬٦٦٬٠٧٢٢٤٢٬٥١٩٧٤٧٬٥٤٬للفترة باح األر 

والمخففةاألساسيةاألرباح
٠٧٠.٠.١٤٢٨٠.٠.٣٧) ١٨احضإی(للسهم



.)ع.م.ش(لعامةاتاللتأمينطنيةالو ةالشرك

.ليةالمرح لموجزةالماليةات اانه البيذمن هتجزأال یفقة جزءًا  مر لا٢٨إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٤

المرحليالدخل الشاملبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في لمنتهية  رة اللفت

تهية فيأشهر المنتسعةالفترة نتهية فيفترة الثالثة أشهر الم
تمبربس٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

٦٦١١٬١٣٩٬٨٢٠٬٦٢٧٬٧٥٦٢٤٢٬٢٦٦٬٠٧٥٤٬٧٤٧٬٥١٩فترةلاألرباح ل

األخرى بنود الدخل الشامل 

:الخسائرأواألرباحإلىتصنيفهاإعادةیتملنالتيبنودال

العادلةبالقيمةتغيراتلاصافي
خاللنمدلةا عالبالقيمةلالستثمارات

)٢٬١٦٨٬٦٠٦()١٣٬١٩٤٬١٢١()١٬٢١٤٬٥٨٧()٤٬٣٦٧٬٣٣٧(األخرى الشاملالدخلبنود

)٢٬١٦٨٬٦٠٦()١٣٬١٩٤٬١٢١()١٬٢١٤٬٥٨٧()٤٬٣٦٧٬٣٣٧(للفترةالشاملةالخسائرإجمالي

٦٬٧٧٢٬٥٢٩١٩٬٤١٣٬١٦٩٢٩٬٠٧١٬٩٥١٥٢٬٥٧٨٬٩١٣للفترةملشاالالدخلإجمالي



.)ع.م.ش(لعامةاتاللتأمينطنيةالو ةالشرك

.ليةالمرح الموجزةلماليةات امن هذه البيانال یتجزأ  فقة جزءًا  المر ٢٨لى  إ١اإلیضاحات منتشكل
٥

حليالمر الملكيةحقوق ت فييراالتغنايب
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في ةلمنتهيرة اللفت

عام احتياطيقانوني احتياطيرأس المال 
احتياطي إعادة  

التأمين 

التغيرات المتراكمة 
القيمة العادلة في 
بالقيمة اتستثمار ال

العادلة من خالل  
الدخل الشامل  بنود

ــوع المجمـة موزعري أرباح غاألخرى 
هــم ر ددرهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٨٣٬١٢٣٤٬١٢٤٬٥٨٨١٨٦٬٢٦٠٬٠٧٤٤٩٠٬٣٧٦٬٠٠٩)ة(مدققٍ ٢٠٢٠سمبر ید٣١في  الرصيد  
٥٤٬٧٤٧٬٥١٩٥٢٬٥٧٨٬٩١٣)٢٬١٦٨٬٦٠٦(----للفترة الشاملالدخل إجمالي 
)٣٬٤٠٠٬٠٠٠()٣٬٤٠٠٬٠٠٠(-----)٢٢(إیضاح  ارةأعضاء مجلس اإلدمكافآت
) ٢٢٬٤٩٣٬١١٧() ٢٢٬٤٩٣٬١١٧(-----)٢٢(إیضاح  ها نعمعلن حا بأر تا توزیع

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

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦١٬٨٤٦٬٤٣١١٬٩٣٠٬٦٦١٢٢٩٬٣٨٨٬٨٥٠٥٣٣٬٠٧٤٬١٦٦) ة(مدقق٢٠٢١دیسمبر ٣١يد كما في رصال
٤٢٬٢٦٦٬٠٧٢٢٩٬٠٧١٬٩٥١) ١٣٬١٩٤٬١٢١(----للفترةالدخل الشاملإجمالي  
)٥٬١٢٥٬٠٠٠()٥٬١٢٥٬٠٠٠(-----)٢٢(إیضاح  مجلس اإلدارةاء  أعضمكافآت

) ٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤() ٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤(-----)٢٢اح  ضی(إمعلن عنها توزیعات أرباح

٢٢١٬٥٤٣٬٦٨٨٥١٢٬٠٣٤٬٨٨٣)١١٬٢٦٣٬٤٦٠(١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦١٬٨٤٦٬٤٣١)ة(غير مدقق٢٠٢٢سبتمبر٣٠الرصيد كما في 



.)ع.م.ش(لعامةاتاللتأمينطنيةالو ةالشرك

.ليةلمرح اةالموجز لماليةات امن هذه البيانال یتجزأ  ًا  جزءفقةالمر ٢٨ى  إل١ات مناإلیضاح تشكل
٦

المرحلينقدیة لات التدفقاانيب
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في لمنتهية  رة اللفت

أشهرتسعةرة التف
سبتمبر٣٠المنتهية في

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

شغيلية:األنشطة التالتدفقات النقدیة من 
٤٢٬٢٦٦٬٠٧٢٥٤٬٧٤٧٬٥١٩:للفترةاألرباح

:ليةالتا للبنودالتعدیالت
١٬٧٩٢٬٠١٣١٬٨٩٦٬٣٢٤وإطفاءاستهالك

)٤٬٩٨٧٬٤٦٧()٥٬٣٢٣٬٥٥٣(األرباحتوزیعاتدخل
)١٠٬٢٩٠٬٩٣٤()١٥٬٤٥٥٬٠٦٥(الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاستثماراتمنمحققةأرباح
منالعادلةبالقيمةراتا استثممنمحققةغير)أرباح(/خسائر
)٥٬٦٠٢٬٢٩٧(١٣٬٤٤٣٬٧٣٣رئا الخسأواألرباحخالل

)١٬٤١٦٬٩٤٨(٢٬٤٢٨٬٥٣٥المتوقعةاالئتمانيةالخسائر)مخصصعكس(/مخصص
)٦٬٧٠٤٬٥٠١()٦٬٨٤٠٬٣٤٦(ى األخر االستثماراتدخل

١٬٧٥٢٬٠٤٠٢٣٠٧٥٬١١٬للموظفينالخدمةنهایةمكافأةمخصص

٣٤٬٠٦٣٬٤٢٩٢٨٬٨١٦٬٩٢٦التشغيليةوالمطلوباتداتوجو المفيتالتغيراقبلالتشغيليةالنقدیةالتدفقات
)٢٥٬٥٥٠٬٧٢٣()٥٣٬١١٧٬٠٠٥()العالقةذاتاألطرافذلكفيبما (األخرى المدینةوالذممالتأمينفيالتغيير
١٢٬١٥١٬٥٢٢٣٤٬٦٤٥٬٨٧٩األخرى الدائنةوالذممالتأمينفيييرالتغ

١٢٬٤٨٦٬١٥٦١٦٬٣٥٩٬٧١٩الحياةعلىالتأمينوصندوق المكتسبةغيرطا سقاألاحتياطيفيالتغيير
٧٬٨٦١٬٩٠٩)٢٢١٬٧١٤(المستحقةالمطالباتصافيفيالتغيير
)١٠٠٣٣٬٦١٬()٤٤٦٬١٢٢(للموظفينالمدفوعةالخدمةیةنها مكافأة

٤٬٩١٦٬٢٦٦٠٦١٥٠٠٬٦٠٬التشغيليةاألنشطةمناتجالنالنقدصافي

االستثماریةاألنشطةمنالنقدیةات دفقالت
)٤٬٧٣٤٬٧٠١()٣٬٦٠٧٬٤٣١(ثابتةموجوداتشراء
٦٬٦٠٠٩١٬١٤٨ثابتةموجوداتاستبعادمنمحصلةمبالغ
)١١٩٬٥٢٠٬٢٨٩()٨١٬٦٤٦٬٩٦٢(الخسائرأوحاألربا لخالمنالعادلةبالقيمةثماراتاستشراء
)١٤٬٩٠٨٬٣٦٠()١٣٬٨١١٬٦٢٧(األخرى الشاملالدخلبنودلخالمنالعادلةبالقيمةثماراتاستشراء
١٢٢٬٢٨٦٬٨٦١١٢٨٬٤٩٠٬٧٣٦الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتبيعمنمحصلةمبالغ
١٬٧١٨٬١٧٠)٦٬٩٤٤٬٩٩٢(حداتبالو المرتبطةالمنتجاتوثائقحامليىلإالدائنةالذممفيالحركةصافي

٥٬٣٢٣٬٥٥٣٤٬٩٨٧٬٤٦٧مقبوضةأرباحتوزیعات
٦٬٨٤٠٬٣٤٦٦٬٧٠٤٬٥٠١مقبوضآخرودخلفوائد

)١٦٧٬٢٧٣٬٩٤٠(٤٬٩٥٥٬٨٩٩وكبناللدىئعالودافيالتغيرات
٥٧٣٩١٥٬)٠٦٬٨٠٢٬٤٥(البنكيةالسلفياتفيالزیادة

)٦٩٥٥٢٩٬١٦٣٬(٢٦٬٥٩٩٬٧٩٧االستثماریةشطةاألن)يفالمستخدم(الناتج من/النقدصافي

التمویليةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقات 
)٢٢٬٤٩٣٬١١٧()٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤(مدفوعةأرباحتوزیعات

)٠٠٠٤٠٠٬٣٬()٥٬١٢٥٬٠٠٠(مدفوعةاإلدارةمجلسءأعضا تیضا تعو 

)١١٧٩٣٬٨٢٥٬()٥٠٬١١١٬٢٣٤(التمویليةاألنشطةفيالمستخدمالنقدصافي

)١٢٨٬٩٢٢٬٢٠٢()١٨٬٥٩٥٬١٧١(النقدیةوشبهالنقدیةفيالنقصصافي

٦٤٬٣٩٧٬٧٥٧٢٣٥٠٦٢٬٢٢٦٬فترةلابدایةفيالنقدیةوشبهالنقدیة

٨٦٤٥٬٨٠٢٬٢٠٣٣١٤٠٬٩٧٬)١٠إیضاح(الفترةنهایةفيالنقدیةوشبهةالنقدی
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عامةمعلومات-١

تـــم. ١٩٨٠نـــوفمبر١٩فـــيمحـــدودةمســـؤوليةذاتكشـــركةةیــ االبدفـــي")كةر شـــ لا.) ("ع.م.ش(العامـــةمينـــاتتأ للنيـــةالوطةكر الشـــ تأسســت
.يالمالدبيسوق فيمدرجةالشركةإن. ٢٠٠١سبتمبر١٢نمعتباراً ا عامةمساهمةشركةإلىالحقاً كةالشر تحویل

مينتــأ الواعنــ أعيــ بجموتقــومدبــيرةإمــا فــي٢٠١٥لســنة٢رقــمالمتحــدةالعربيــةتاإلمــارالدولــةتحــادياالالقــانون بموجــبالشــركةتسجيلتم
٦رقــمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتلدولــةاالتحــاديالقــانون ألحكاموفقاً التأمينإعادةأعمالبعضإلىباإلضافةالعامةاتوالتأمينةالحيا ىلع

. أعمالهموتنظيالتأمينهيئةإنشاءشأنفي،٢٠٠٧لسنة

فــي٢٠٠٧لســنة) ٦(رقــماالتحــاديالقــانون أحكــامبعــضتعــدیلعلــىیــنصوالــذي٢٠٢٠لســنة) ٢٤(رقــماالتحــاديبالقــانون المرســومإن
حيــزالتعــدیالتودخلــت٢٠٢٠ســبتمبر٢٧بتــاریخإصــدارهتــمعملياتهــا وتنظــيمالتــأمينهيئــةتأســيسبشــأنالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــة
تحــتالخــارجيين،التــأمينمطالبــاتمســؤوليذلــكفــيبما التأمين،قطاعأصبح،٢٠٢١ینایر٢منواعتباراً .٢٠٢١ینایر٢بتاریخذالتنفي

.المركزي المتحدةالعربيةاإلماراتمصرفةوسلطإشراف

بشأن الشركات التجاریة ٢٠١٥نة  سل٢، الذي یلغي ویحل محل القانون االتحادي رقم  ٢٠٢١لسنة  ٣٢صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  
بتاریخ   بتاریخ  ٢٠٢١ر  سبتمب٢٠(وتعدیالتھ)،  حیز التنفیذ  وسوف  كة الشرقوم  ت.  ٢٠٢٢ینایر  ٢ودخل  الجدیدة  األحكام  بمراجعة  حالیاً 

عدیالت حیز التنفیذ. ل التیطبق متطلباتھا في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخو

.المتحدةالعربيةاإلماراتدبي،١٥٤ب.صأي،جيإنتبيفيةكشر للالمسجلمكتبلایقع

ةالماليالبياناتإعدادأسس-٢

الماليةالبيانات إعدادسأس١-٢
اســبيمح الللمعيــارا قًــ وفقــد تــم إعــدادها ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠منتهيــة فــي أشــهر التســعةلفتــرة الللشــركةالمرحليــةالمــوجزةالماليــةالبيانــاتإن 
الشــركةقامــت.المتحــدةبيــةعر التارامــ اإلدولــةفــيبهــا المعمــولالقــوانينمتطلباتمعأیًضا وتتوافقالمرحليةالماليةتقاریرلا٣٤مقر يلدو ال

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

جنبــاً تقــرأأنوینبغــيویة،السنالماليةالبياناتلكاملالمطلوبةواإلفصاحاتتمعلوما لاةكافعلىالموجزة المرحلية ةليما التالبيانا تملشتال
فتــرةنتــائجإنذلــك،علــىوةالوعــ .٢٠٢١دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةوللســنةفــيكمــا للشــركةالمدققــةالســنویةالماليــةانــاتالبيمــعبجنــ إلــى
٣١فــيتهيــةمنالالماليــةللســنةمتوقعــةتكــون قــدالتــيالنتــائجىلــ عداللــةةر بالضــرو ليســت٢٠٢٢ســبتمبر٣٠فــيالمنتهيــةأشــهرتســعةال

.٢٠٢٢دیسمبر

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

اتنــ ا البيفــيالمســتخدمةتلــكمــعمتوافقــةمرحليــةلاالمــوجزةالماليــةالبيانــاتهــذهفــيالمستخدمةليبسا واألضر عوالالمحاسبيةالسياساتإن
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالمدققةالسنویةالمالية
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والمعدلةیدةجداليةالمالالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایيرتطبيق-٣

یدةالجدت الیوالتعدوالتفسيرات المعایير
للشــركةالســنویةالماليــةالبيانــاتإعــدادعنــدمتبعــةلالتلــكلــةمماثالمرحليــةالمــوجزةيــةالمالاتالبيانإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

باالتبــاعالشــركةمتقــ لــم.٢٠٢٢ینــایر١فــيكمــا المفعــولســاریةلایــدةدج الایيرالمعــ اتبــاعباســتثناء،٢٠٢١دیســمبر٣١فيالمنتهيةللسنة
الجدیــدةالماليــةالتقــاریرعــدادإلالدوليــةمعــایيرلاإن.بعــدمفعولهــا یســرلــمولكــنةدر صــا أخــرى تعــدیالتأوتفســيراتأومعــایيرألیةالمبكر
المــوجزةليــةالما اتنــ ا البيهــذهفــيواإلفصــاحاتعنهــا المعلــنمبــالغلاعلــىي جــوهر يرتــأثأيالحاليــةالفتــرةفيوالساریةالعالقةذاتلةوالمعد

.المرحلية

الماليــةالبيانــات علــىجــوهري تــأثيروجودعدممعتطبيقهاتمالتيوالمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایير١-٣
الموجزةالمرحلية

١بعــدأوفــيتبــدأالتــيســنویةلاللفتــراتا مفعولهــ ســریانأبــدوالتيالتالية،والمعدلةالجدیدةالماليةیرقار التإلعدادالدوليةالمعایيرتطبيقتم
تــأثيرأيالمعدلــةالماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةالمعــایيرهــذهتطبيــقعــنینــتجلم. الموجزةالمرحليةالماليةالبياناتهذهفي،٢٠٢٢ینایر

.المستقبليةالترتيباتأوتالمعامالةسبمحا ىلعتؤثردقأنها غيرسابقة،لاوالسنواتالحاليةللفترةةدرج المالمبالغعلىجوهري 

٣رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيارعلىالتعدیالت–التصوري اإلطارإلىاإلشارة
١٦رقمالدوليالمحاسبيالمعيارعلىالتالتعدی–المقصوداالستخدامقبلالمحصلةالمبالغ-الموجودات الثابتة.
٣٧رقمالدوليالمحاسبيالمعيارعلىالتعدیالت–بعقدالوفاءتكاليف–لتزاماتا بمحملةلاالعقود.
تقــومتــيالالتابعــةالشــركة–الماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةللمعایيرمرةألولاالتباع١رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيار

مرةألولالمعيارباتباع
تثبيــــتعــــنللتوقــــفبالمائــــة١٠نســــبةاختبــــارفــــيالرســــوم–الماليــــةاألدوات-٩رقــــمالماليــــةاریرتقــــ العــــدادإلالــــدوليالمعيــــار

الماليةالمطلوبات

بعدمفعولهاریسلملكنصدرت التيوالتفسيرات والمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایير٢-٣

:بعدمفعولها یسرلملكنصدرتالتيالتالية،والمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایيربتطبيقبعدالشركةتقملم

بعــدأوفــيتبــدأالتــيالماليــةالتقــاریرإعــدادلفتــراتمفعولــهیســري (التــأمينعقــود-١٧رقــمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيار
تــاریخقبــلأعــالهالمعيــاراتبــاعتنويوالللشركةالماليـةالبيانـاتعلىأعالهيارمعالأثرمبتقييالشركةإدارةتقوم).٢٠٢٣ینایر١

.مفعولهسریان
اتللفتــــر مفعولهــــا یســــري (متداولـــةغيــــرأوكمتداولــــةالمطلوبـــاتتصــــنيف-١رقــــمالــــدوليالمحاســـبيالمعيــــارعلــــىالتعـــدیالت

؛)٢٠٢٣ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمحاسبية
تبــدأالتــيالســنویةالمحاســبةلفتــراتمفعولها یسري (٨رقمالدوليالمحاسبيالمعيارعلىالتعدیالت-المحاسبيةالتقدیراتتعریف

)٢٠٢٣ینایر١بعدأوفي
عــایيرملبا الخــاص٢رقــمالممارســةوبيــان١رقــمالــدوليبيحاســ المالمعيــارعلــىالتعــدیالت-المحاسبيةالسياساتعناإلفصاح

).٢٠٢٢ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةللفتراتمفعولهیسري (الماليةالتقاریرإلعدادالدولية
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(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٩

(تتمة) والمعدلةیدةجدالالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایيرتطبيق-٣

(تتمة)بعدمفعولهایسرلملكنصدرت يتالوالتفسيرات والمعدلةالجدیدةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةالمعایير٢-٣

علــىاألولــىللمــرةتطبيقهــا یــتملــمولكــنإصــدارها تــمقــدوالتــيالمنشــورةالمعــایيرعلــىوتعــدیالتصــلةذاتأخرى جدیدةمعایيرهناكليس
.للشركةةالماليتالبيانا علىجوهري تأثيرلها یكون أنیتوقعوكان٢٠٢٢ینایر١فيبدأتالتيللشركةالماليةالفترة

لتطبيــقیكــون أنیتوقــعوال. ســریانها بتــواریخللشــركةالماليــةالبيانــاتفــيوالتعــدیالتوالتفســيراتالجدیــدةالمعــایيرهــذهتطبيــقاإلدارةتتوقــع
علــىجــوهري أثــرأيأعــاله،المبــين١٧رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدولييــارالمعباســتثناءوالتعــدیالت،والتفســيراتالجدیــدةالمعــایيرهذه

.المبدئيالتطبيقفترةفيللشركةالماليةالبيانات

المؤكدةغيروالتقدیراتاألحكامفي التغييرات-٤

تطبيــقعلــىتــؤثرالتــيواالفتراضــاتوالتقــدیراتماألحكــا وضــعاإلدارةمــنیتطلــبالمرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةالبيانــاتهــذهإعــدادإن
.التقدیراتتلكعنالفعليةالنتائجتختلفقد.والمصاریفوالدخلوالمطلوباتللموجوداتالمعلنةوالمبالغةاسبيالمح تا سالسيا 

التــيفســها نهــيالمؤكــدةغيــرتدیراتقــ للالرئيســيةوالمصــادرللشــركةالمحاســبيةالسياســاتتطبيقفياإلدارةاتخذتها التيالهامةاألحكامإن
.٢٠٢١بردیسم٣١فيتهيةنملاوللسنةفيكما الماليةتالبيانا علىقها بيتطتم

والمعداتالممتلكات-٥

.ةالمتحدالعربيةاإلماراتدولةخلادالثابتةموجوداتلاجميعتقع

الستثماریةرات االعقا-٦

.المتحدةعربيةلااإلماراتلةدو خلداتجاري مبنىمنمؤجروجزءض،ر أقطعتيیةار مثاالستلعقاراتتتضمن ا

تسلســلفــي٣كمســتوىماریةاالســتثلعقــاراتاتصــنيفیــتم. للعقــارات االســتثماریةالعادلــةالقيمــةفــيتغييــرأيهنــاكیكــنلمأنهاإلدارةترى  
.)٣المستوى-٢٠٢١دیسمبر٣١(٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيكما دلةعا اللقيمةا



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٠

ةاق مالير أو في ثماراتاست-٧

موضحة كما یلي:لتقریر الماليفترة انهایة أوراق مالية كما في  في كة ر شالتثماراتساإن 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة(قة) (غير مدق
درهمدرهم 

٢٥٤٬٣٤٧٬٤٤٣٢٩٣٬٠٧٧٬٩١٢أو الخسائرمن خالل األرباحادلة  ة العقيمالبات  استثمار 
١٠١٬٠٢٩٬٠٣٦١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣شامل األخرى الل  الدخ دة العادلة من خالل بنو يمالقباستثمارات  

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
)٤٦٥٬٤٠١()٤٣٢٬٦٨٦(عةالمتوقخسائر االئتمانمخصص ًا:  ناقص

٣٦٩٬٩٤٣٬٧٩٣٤٠٧٬٩٥٤٬٨٥٤

الجغرافيةت كزاتر ال–اریة ستثماالية أوراق م
:تاستثمارات تم

١٦٥٬٧٠٩٬٩١٣١٨٧٬٢٦٢٬٩٨٢عربية المتحدةإلمارات الاخل اد-
٢٠٤٬٢٣٣٬٨٨٠٢٢٠٬٦٩١٬٨٧٢المتحدةاإلمارات العربيةخارج  -

٣٦٩٬٩٤٣٬٧٩٣٤٠٧٬٩٥٤٬٨٥٤المجموع

رائخسة من خالل األرباح أو اللداالقيمة العبت مارااستث
١٢١٬٧٢١٬١٥٥١٤١٬٥٩٦٬٦٩٣لةمتداو -الملكية وق حقاتار ثماست
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠لةمتداو غير  –تثمارات حقوق الملكية سا

٧٨٬٠٣٥٬٧٤٥٨٩٬٩٤٥٬٦٨٤متداولة-ةالدخل الثابتسنداترات/استثما 
٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٥١٬٥٣٥٬٥٣٥)١٧اح  یض(إئقوثا حامليوحداتبالمرتبطةالمنتجاتاستثمارات محتفظ بها نيابة عن 

٬٤٤٣٧٢٥٤٬٣٤٩٣٬٠٧٧٬٩١٢٢وعالمجم

لشامل األخرى لدخل ابنود اة من خالل لداالقيمة العباستثمارات 
٤٨٬٢٧٩٬٧٨٣٥١٬٢٠٩٬٩٠٩لةمتداو غير  –الملكية وق حقاتار استثم
٥٢٬٧٤٩٬٢٥٣٤٩٬١٣٢٬٤٣٤متداولة-ةالدخل الثابتسنداترات/استثما 

١٠١٬٠٢٩٬٠٣٦١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣موعمجال

ال شــيءعادلــةبقيمــةاألخــرى الشــاملالــدخلبنــود خــاللمــنالعادلةالقيمةبو األرباح أو الخسائر لالخ منالعادلةةميقلا باالستثماراتإن  
فــيالبنكــيالقــرضســدادمتــ ).١٦یضــاحاإلانظــر(للشــركةممنــوحقــرضمقابــللبنــكمرهونــة) مليــون درهــم٢١٬٩–٢٠٢١دیسمبر ٣١(

.٢٠٢٢أغسطس



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١١

) (تتمةةاق مالير أو ي فثماراتاست-٧

ة:قعو المتةمانياالئتالخسارة  ركة مخصصفيما یلي ح 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

دیسمبـر٣١
٢٠٢١

)ة(مدقق) ةققدم(غير 
درهـــــم درهـــــم 

٤٦٥٬٤٠١٤٢٤٬٨٥١السنةالرصيد كما في بدایة 
٤٠٬٥٥٠)٣٢٬٧١٥(المخصص للفترة/للسنة)/ سعك(

٤٣٢٬٦٨٦٤٦٥٬٤٠١السنةالفترة/هایةفي نيد صر ال

عادة التأميند إعقو ت داو ن وموجتأميمطلوبات عقود ال-٨
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة((غير مدققة) 

درهمدرهم 
مطلوبات عقود التأمين

٢٠٧٬٣٦٩٬٠١٦٢٢٢٬٢٢٤٬٧٣٣دةسدغیر معنھا ومطالبات مبلغ
٩٧٬٣٤٧٬٦١١٨٨٬٠٩٨٬٩٤٢ا نهعإلبالغ  ایتملمتيالدمةقمالتالمطالبا 
٨٦٬٦٦٧٬٣٩٣٩٦٬٨١٧٬٧٣٩اةيلى الح عينق التأمصندو 

٢٨٧٬٥١٩٬٣٠٩٢٤٥٬٩٨٠٬٦٠٧كتسبةن غير المميتأ لاأقساط  
٢٬٥٥٧٬٠٠٧٤٦٬٣٠٢٬١٨قساطألافيزالعج ياحتياطها  بما فيالمخاطر الساریةاحتياطي  

٦٨١٬٤٦٠٬٣٣٦٦٥٩٬٤٢٤٬٢٠٥، إجمالينيالتأمدإجمالي مطلوبات عقو 

التأمينإعادةعقودموجودات 
١٥٧٬٣٣١٬٢٣٢١٧٢٬٠٦٥٬٩٧٩البات مبلغ عنھا وغیر مسددةمط

٥٢٬٨٦٩٬١١٠٤٦٬٩٨٠٬٥٨٦عنھا غ لبمطالبات متكبدة وغیر م
١١٬٩١٢٬٦٧٧١٨٬٣٣٣٬١٨٥حياةق التأمين على الصندو 

١٤٧٬٠٠٦٬٥٨٨١٢١٬٦٨٣٬٨٧٩طر الساریةا والمخ ةالمكتسبأمين غير  أقساط الت
٬٤٧٨١٬٢٠٥١٬٤٨٩٬٧٦٧األقساطفيالعجزاحتياطيها  بما فيالمخاطر الساریةاحتياطي  

٣٧٠٬٣٢٥٬٠٨٥٣٦٠٬٥٥٣٬٣٩٦التأمينلوبات عقودين من مطأمعيدي التإجمالي حصة م

فيصاال
٥٠٬٠٣٧٬٧٨٤٥٠٬١٥٨٬٧٥٤ددةمسرمطالبات مبلغ عنھا وغی

٤٤٬٤٧٨٬٥٠١٤١٬١١٨٬٣٥٦عنها مبلغوغيرمتكبدةباتالمط
٧٤٬٧٥٤٬٧١٦٧٨٬٤٨٤٬٥٥٤ق التأمين على الحياةصندو 

١٤٠٬٥١٢٬٧٢١١٢٤٬٢٩٦٬٧٢٧اریةسلالمخاطر  التأمين غير المكتسبة واأقساط  
١٬٣٥١٬٥٢٩٧٤٬٨١٢٬٤١األقساطفيالعجزاحتياطيها  يبما فالمخاطر الساریةاحتياطي  

١٣٥٬٢٥١٣١١٬٨٢٩٨٬٨٧٠٬٨٠



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٢

ى ر مدینة وأختأمين ذمم  -٩

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٣٨٬٣٧٧٬١٤٤٤٣٬٦٤٣٬١٦٧أقساط تأمين مدینة
٢١٬٧٩٠٬٣٩٦٢٦٬٩٦٣٬٠١٨شركات إعادة تأمين

١٤١٬٦٩٢٬٨٠٣٩٤٬١٩٠٬٧٨٣تأمينء ووسطاء وكال
١٥٬٢٧٣٬٥٦٣٦٬٧٦٨٬٥٣٣عالقةت ذاافطر أمن قةتح مسمبالغ

٢١٧٬١٣٣٬٩٠٦١٧١٬٥٦٥٬٥٠١
)٧٬٦٢٤٬٦٠٢()١٠٬٠٥٣٬١٣٧(: مخصص خسارة االئتمان المتوقعةصاً ناق

٬٠٨٠٬٧٦٩٢٠٧١٦٣٬٩٤٠٬٨٩٩

٣٬٩٨٦٬١٠٥٣٬١٨٦٬٢٩٤آخرلحقة ودخ فوائد مست
٢٧٬٧١٣٬٩٠٦٢٧٬٥٢٩٬٦٥٧ة استحواذ مؤجلةتكلف

١١٬٢٥٨٬٠٢٥٢٬٨٣٨٬٨٠٨مقدماً مدفوعةومصاریفالمقدمةالدفعات
٨٬٦٢٢٬١٥١١٠٬٤٧٦٬٨٢٨مدینون آخرون 

٢٥٨٬٦٦٠٬٩٥٦٢٠٧٬٩٧٢٬٤٨٦

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

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٧٬٦٢٤٬٦٠٢٩٬٥٥٥٬٧٦٨ةالسن/لفترةيد في بدایة االرص
)٬١٦٦١٬٩٣١(٢٬٤٢٨٬٥٣٥/ للسنةللفترة)العكوساتالمخصص /(

٣٧١٠٬٠٥٣٬١٧٬٦٢٤٬٦٠٢السنةالفترة/في نهایة الرصيد 

.التأمينمستحقاتابلقمانمضأيعلىولحصالتمیوالاالستحقاقموعداوزتتج التياألرصدةعلىائدةفأيلتحميیتمال



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٣

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق -١٠

دیسمبر٣١بر سبتم٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
)قةمدق(دققة) (غير م

درهمدرهم 

٢١٬٠٠١٢٢٬٥٩٦النقد في الصندوق 
٤٥٬٨٢٠٬٩٨٩٦٤٬٤١٦٬٦٣٦نوكدى البالنقد ل

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع قانونية
٢٣٢٬٩٨٨٬٩١٣٢٣٧٬٩٤٤٬٨١٢بتةع ثا ودائ

)٤١٬٤٧٥()٣٩٬٤٠٤(ةناقصًا: مخصص خسارة االئتمان المتوقع

٢٨٨٬٧٩١٬٤٩٩٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩نوك والنقد في الصندوق دة لدى البمالي األرصإج 
)١٢٧٬٩٤٤٬٨٤٢()٢٤٢٬٩٨٨٬٩١٣(أشهر٣ر منت فترات استحقاق أكثاائع ذودناقصًا:  

٤٥٬٨٠٢٬٥٨٦٦٤٬٣٩٧٬٧٥٧یةشبه النقدو لنقدیةا

).٢٠إیضاح) (همدر مليون ٢١٬٦–٢٠٢١سمبردی٣١(رهمدمليون ١٧٬٦ضمانطاباتخ مقابلالمرهونةالثابتةالودائعبلغت

ا  تحــتفظ،ا أعمالهــ ظــيمتنو تحــدةمالةربيــ العراتا اإلمــ فــيالتــأمينهيئــةءا إنشــ بشــأن،٢٠٠٧لســنة) ٦(مرقــ ادياالتحــ القــانون لمتطلبــاتوفقــً
مرهونــةلودیعــةاهــذهإن. إلزاميــةعــةكودی) درهــم١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠٢١دیســمبر٣١(درهــم١٠٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلــغبنكيــةبودیعــةالشــركة
). ٢٠یضاحإ(والتجارةاالقتصادوزارةلصالحقبلهمنمصدرةناتضما مقابلالبنوكألحد

:یليكما المتوقعةتمانيةئاالرخسائالصمخصعلىالحركةكانت

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
همدر درهم 

٤١٬٤٧٥٤١٬٧٥٨ة/السنةدایة الفتر الرصيد في ب
)٢٨٣()٢٬٠٧١(رة/السنةخالل الفتعكس المخصص

٣٩٬٤٠٤٤٧٥٤١٬ةالسنة / یة الفتر رصيد في نهاال



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٤

لالماس  رأ-١١

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

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

ي االحتياطي القانون-١٢

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

العاماالحتياطي -١٣

خــــر إال بموافقــــة غــــرض آأليطييــــا الحتاذا هــــ خدامتســــ اس اإلدارة وال یمكــــن مــــن مجلــــ علــــى توصــــيةالعــــام بنــــاءً تيــــاطياالح یمكــــن تكــــوین 
.٢٠٢٢سبتمبر٣٠الفترة المنتهية فيالعام خاللاالحتياطيلى  ي. لم یتم أي تحویل إمومية العادعالجمعية الاجتماعاهمين في  المس

احتياطي إعادة التأمين-١٤

ا  ا مبركةالشــ خصصــت،٢٠١٩ســنةل) ٢٣(رقــمالتــأمينةهيئــ إدارةمجلــسرارقــ مــن٣٤رقــملمــادةلوفقــً أقســاطإجمــاليمــن٪٠٬٥یعــادللغــً
.التأمينإعادةحتياطيالعنها المتنازلالتأمينإعادة

.لتأميناهيئةعاممدیرمنخطيةبموافقةإالبهالتصرفیمكنوالعامبعدعاماً اطياالحتيهذاتراكمیتم



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٥

آخرون ن ودائنوأمينالتئنودا-١٥

مبردیس٣١ر سبتمب ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمرهم د

٧٨٬١٩٨٬٠٧٩٥٣٬٩٧١٬٨٧٩دائنين
٥٦٬٤٧٧٬٨٠٨٧٦٬٥٢٩٬٦٢٠ينالتأمإعادةشركات
٧١٬٣١٢٬٥٦٢٥٩٬٠٦٤٬٤٣٣بهمحتفظالتأمينأقساطاحتياطي

٣٨٦٬٨١٩٢٨٠٬٧٨٣عالقةذاتألطرافمستحقةمبالغ
٢١٬٢٩٦٬٥٧٦١٦٬٧٢٥٬٧٣٤مؤجلةنالتأميإعادةعموالت
١٦٬٤٥٠٬٣٠١٢١٬٨٢٨٬٤٨٨مستحقةمصاریف
٧٧٨٬٧٩٠١٬٧٥٣٬٦٦٥دائنةعموالت

٩٬٢٢٤٬٠٣٨١١٬٨١٨٬٨٤٩رى أخ دائنةةرصدأ

٢٥٤٬١٢٤٬٩٧٣٢٤١٬٩٧٣٬٤٥١

السلفيات من البنوك-١٦

الشــركةاســتثماراتمقابــلضــمون مالمصــرفيالقــرضإن .لقرضاوسدادالتزاماتها كافةاءباستيفالشركةقامت،٢٠٢٢بتمبرس٣٠يفكما 
حســبةفائدمعدل عليهترتبیو )٧إیضاح() مليون درهم٢١٬٩–٢٠٢١دیسمبر ٣١(يءال شالعادلةقيمتها تبلغالتيو الدینأدواتفي
.نویاً س٪٠٬٥زائداً شهرلمدةرليبو 

بالوحداتلمرتبطةاالمنتجاتوثائقحاملي ى ذمم دائنة إل-١٧

الل الفترة:ركة خ الح 

مبردیس٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة() مدققة(غير 
درهمدرهم 

٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٧٬٤٠٦٬١٤٨ینایر١كما في 
١٦٬٥٢٣٬٢٦٧١٥٬٥٠٦٬٨٤٠الوثائقل حامليبلغ مستثمر من قبم

لقبمنعا استرج /استحقاق/سترداداالمرحلةفيسحوبالمالمبلغ
قالوثائحملة

)١٧٬١٦٦٬٣٨٨()٩٬٨٠٧٬٩٩٩(
٥٬٧٨٨٬٩٣٥)١٣٬٦٦٠٬٢٦٠(عادلةة المي القيغير فتال

٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٥١٬٥٣٥٬٥٣٥لوحداتبا المرتبطةالمنتجاتوثائقحامليإلىدائنةذمم



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٦

دوالمخففة للسهم الواحساسيةاألرباح األ -١٨

المنتهية فيأشهر تسعةالفترة هية فيتفترة الثالثة أشهر المن
مبرسبت٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

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

١١٬١٣٩٬٨٦٦٢٠٬٦٢٧٬٧٥٦٬٠٧٢٤٢٬٢٦٦٧٤٧٬٥١٩٥٤٬فترةاألرباح لل

١١٢٩٥٤٬١٤٩٬١١٢٩٥٤٬١٤٩٬١١٢٤٬٩٥١٤٩٬١١٢٩٥٤٬١٤٩٬عدد األسهم

أساسية ومخففة للسهم رباحأ
٧٠٬٠١٤٬٠٢٨٬٠٣٧٬٠درهم)واحد (بالال

الــربحإن. ر الماليــةلتقــاریفتــرة انهایــةفــيا كمــ مــةلقائاالشــركةســهمأعــددمتوســطىعلــ للفتــرةالــربحبتقســيمللسهمألساسياالربحاحتسابتم
.هملسايةربح علىرتؤثأنكنممجدیدةأدواتأيدرتصلمالشركةأنحيثهمللساسيساألالربحیعادلللسهمالمخفض

ي العالقةمعامالت الطرف ذ-١٩

ضــمنتقــعأخــرى شــركاتمــعامالتمعــ فــيلوالدخو باتالمطالویةوتسالتأمينأقساطتحصيلبیة،االعتيادالها أعمسياقفيالشركة،تقوم
الالمعــامالتهــذهوطشــر أنالشــركةرةإداتــرى ).المعــدل(٢٤رقــمدوليالــ المحاســبيالمعيــارفــيلمتضــمناالعالقــةذاتاألطــرافتعریــف
.أخرى أطرافمنها يعللالحصو مكنالممنكانيالتالشروطعنملحوظةبصورةتختلف

:یليكماقةالالعذات األطرافإلى/منالمطلوبةالمبالغكانت ،يةالماللتقاریرایة فترة افي نهكما١-١٩

یسمبرد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة(قة) (غير مدق

درهمهم در 

طراف ذات عالقةأمن مبالغ مستحقة 
١٥٬٢٧٣٬٥٦٣٦٬٧٦٨٬٥٣٣مدینةأقساط تأمين

قةاف ذات عالطر ألمبالغ مستحقة 
٦٬٨١٩٣٨٢٨٠٬٧٨٣دائنتأمين  

نقدیة وشبه نقدیة
١٨٬٤٤١٬٧٧٢١٠٬٠١٠٬٠٧٢النقد لدى البنوك

٢٢٬٠٣٠٬٤٧٦١٨٬٤٠٩٬٧٧٠يرة األجلودائع قص

٤٠٬٤٧٢٬٢٤٨٢٨٬٤١٩٬٨٤٢



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٧

(تتمة) ي العالقةمعامالت الطرف ذ-١٩

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

فيأشهر المنتهيةتسعةالفترة ثة أشهر المنتهية فية الثال فتر 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
رهمددرهم درهم درهم 

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

اليتعویضات موظفي اإلدارة الع
١٬٦٦٨٬٠٠٩١٬٦٧٧٬٩٥١٥٬٠٩٨٬٢٢٥٥٬٠١٢٬٧٢٢ألجلة امكافآت ومزایا قصير 
٥٨٬٧١١٨٦٬٣٧٨٦٢٤٬٥٢٤٢١٤٬١٣٠مكافآت نهایة الخدمة

ذات عالقةى أطراف أخر 
١٥٬٩٧٢٬٣٦٨٨٬٨٣٨٬٨٢١٤٦٬١٧٠٬٤٥٨٧٤٬٢٤٣٬٠٥٥مينتأ أقساط  

١٬١٦٣٬٩٦٣٥٬٨٨٢٬٥٢٢١٣٬٢١٤٬٨٩٢٢٨٬٣٤٧٬١٨٩دفوعةمطالبات م
٣٠٬٠١٥٬٨٦٧١٤٬٣٠٢٬٧٥٢--ت أرباحتوزیعا 

٢٥٩٬٣٣٦٩٢٢٥٥٬٤٠٧٬٩٨٣٧٧٣٢٦٬٤دخل فوائد

مطلوبات طارئة-٢٠

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)دققةم(ير مدققة) (غ
درهمدرهم 

١٣٬٣٢٧٬٩٣٩١٦٬١٠٢٬٨١٥خطابات ضمان

الضــماناتتشــتمل. أعــالهالضــماناتمقابــلمرهونــة)درهــممليــون ٢١٬٦–٢٠٢١یســمبرد٣١(هــمدر مليــون ١٧٬٦تبلــغثابتــةئــعودااكهن
.والتجارةصاداالقتوزارةالحلص) درهمون ملي١٠-٢٠٢١دیسمبر٣١(درهممليون ١٠مبلغعلى

لة،مســتقةقانونيــ شــورةمعلــىاداً اعتمــ . یــةاداالعتيعمالاألسياقفييةقانونلقضایا التأمينشركاتغالبيةمعالحالهوكما الشركةعتخض
.لماليامركزها أوالماليالشركةأداءعلىي جوهر يرثتأ لها یكون لنسوفالقضایا هذهأنالشركةترى 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٨

المالية االستثماریة والودائعوراقمن األ صافي الربح-٢١

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)دققةمغير  (ير مدققة) (غ
درهمم دره

٥٬٣٢٣٬٥٥٣٤٬٩٨٧٬٤٦٧دخل توزیعات األرباح
١٥٬٤٥٥٬٠٦٥١٠٬٢٩٠٬٩٣٤أرباح محققة من االستثمارات

٥٬٦٠٢٬٢٩٧)١٣٬٤٤٣٬٧٣٣(غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأرباح/(خسائر)
٢٬٨٩٠٬٣١٤٢٬٨٢٧٬٧٩٠وراق المالية االستثماریةاألالدخل من 

١٬٤٩٥٬٦٠٠١٬١٥٦٬٠٠٦ع البنكيةودائعلى الالفائدة  
)٧٤٢٬١٦٢()٤١٢٬٤٩٠(ق الماليةاألوراممصاریف/رسو 

٬٣٠٩١١٬٣٠٨٣٣٢٢٤٬١٢٢٬والودائعاالستثماریةاألوراق الماليةمنصافي الدخل

ةاإلدار جلسمعضاءأمكافآتاح و عات األربتوزی-٢٢

درهــم٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤مبلــغبقدیــةنأربــاحتوزیــععلــى٢٠٢٢مــارس٢٩فــيالمنعقــدنويالســ ةلعموميــ االجمعيــةجتماعافيالمساهمون وافق
ون المســاهموافق. )٢٠٢٠ة سنعن الواحدللسهمدرهم٠٬١٥بقيمةدرهم٢٢٬٤٩٣٬١١٧(٢٠٢١عن سنة الواحدللسهمدرهم٠٬٣٠بقيمة
).٢٠٢٠ةلسندرهم٣٬٤٠٠٬٠٠٠(٢٠٢١سنة لدرهم٥٬١٢٥٬٠٠٠بمبلغاإلدارةمجلسألعضاءمكافأةدفععلىاً أیض

طاعيةمات القو المعل-٢٣

وجبــهمبالــذياألســاسهــيالقطاعــاتهــذه. الحياةعلىوالتأميناتالعامةالتأميناتتشغيليين،قطاعينفيالشركةتنظيمتمإداریةألغراض
.ةلإلدار القطاعيةیرها تقار بإعدادالمجموعةتقوم

العربيــةاإلمــاراتدولــةخــارجأعمــالأيالشــركةتمــارسال. مينأ التــ عقــودعــنالناتجــةاإلیــراداتاليإجمــ فــيأمينتــ الأقســاطإیــراداتتتمثــل
.عمالاألقطاعاتبينمعامالتتوجدال.  المتحدة



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

١٩

(تتمة) لقطاعيةالمعلومات ا-٢٣
المجموعةحياتأمين على الأمين العامالت

تهية فيهر المنشالتسعة ألفترةية في التسعة أشهر المنتهلفترةفي منتهيةالتسعة أشهر اللفترة
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٢٠٢١٣٠ردیسمب٢٠٢٢٣١سبتمبر٢٠٢١٣٠دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

)غير مدققة() ةدققغير م() غير مدققة() غير مدققة() قةمدقغير() غير مدققة(
همدر رهم ددرهم درهم درهم درهم 

التأميندخل
٤٥٧٬٠٣٨٬٤٧٤٤١٥٬٤٠٩٬٤٤٧٥٤٬٤٠٦٬٤٥٣٨١٬٩٩٥٬٤١٥٥١١٬٤٤٤٬٩٢٧٤٩٧٬٤٠٤٬٨٦٢التأمينأقساطإجمالي
)٥٨٧٨٨٠٬٢٧٤٬()٢٧٧٬١٧٠٬٩٧٠()٠٧٣٠٤٥٬٤٨٬()٢٢٬٩١٩٬٨١٥()٥١٤٨٣٥٬٢٢٦٬()٢٥٤٬٢٥١٬١٥٥(عنها المتنازلالتأمينمعيديحصة
٢٠٢٬٧٨٧٬٣١٩١٨٨٬٥٧٣٬٩٣٣٣١٬٤٨٦٬٦٣٨٣٣٬٩٥٠٬٣٤٢٢٣٤٬٢٧٣٬٩٥٧٢٢٢٬٥٢٤٬٢٧٥لتأمينااقساطصافي
)١٣٬٠٢٧٬٢٢٧()١٦٬٢١٥٬٩٩٤()٤٧٤٬٨٥٩()٨٦٧٬٠٤٢()١٢٬١٦٧٬٧٥٣()١٥٬٣٤٨٬٩٥٢(المكتسبةغيرالتأمينأقساطفيالتغير
١٨٧٬٤٣٨٬٣٦٧١٧٦٬٤٠٦٬١٨٠٣٠٬٦١٩٬٥٩٦٣٣٬٠٩٠٬٨٦٨٢١٨٬٠٥٧٬٩٦٣٢٠٩٬٤٩٧٬٠٤٨المكتسبةالتأميناقساطصافي

٣٥٬٦٣١٬٠٣٣٥٧٧٣٩٣٬٣٠٬٢٬٩٠٠٬٦٣١٠٠٨١٦٨٬٤٬٣٨٬٥٣١٬٦٦٤٥٨٥٥٦١٬٣٤٬التأمينمعيديالتعمو 
٢٢٣٬٠٦٩٬٤٠٠٢٠٦٬٧٩٩٬٧٥٧٣٣٬٥٢٠٬٢٢٧٨٧٦٢٥٨٬٣٧٬٢٥٦٬٥٨٩٬٦٢٧٬٦٣٣٢٤٤٬٠٥٨التأمينادات إیر ماليإج

ينالتأممصاریف
)١٢٩٬٢٤٥٬٥٧٢()١٣٣٬٦٠٦٬٤٠٧()٢٢٬١٠٢٬٦٥٥()١٥٬٣٢٨٬٦٦٨()١٠٧٬١٤٢٬٩١٧()١١٨٬٢٧٧٬٧٣٩(متكبدةالالمطالباتصافي

)٣٩٬٠٥٧٬٧٧٦()٣٩٬٨٣٩٬٧٤٠()٦٬٦١٢٬٦٥٢()٤٬١٦٩٬٨٧٤()٣٢٬٤٤٥٬١٢٤()٣٥٬٦٦٩٬٨٦٦(المتكبدةالعموالت
)٧٢٤٤٧١٬٬٤٢()٥٨٤٦٬٤٩٥٬١()٤٨٦٥٩٧٬٤٬()٧٬٦١٠٬٨٠٣()٣٧٬٨٧٤٬٢٣٨()٨٢٣٨٬٨٨٤٬٣(إداریةمصاریف

)٢١٠٬٧٧٥٬٠٧٢()٢١٩٬٩٤١٬٣٣٢()٧٩٣٣١٢٬٣٣٬()٢٧٬١٠٩٬٣٤٥()١٧٧٬٤٦٢٬٢٧٩()١٩٢٬٨٣١٬٩٨٧(التأمينمصاریفصافي
٣٠٬٢٣٧٬٤١٣٢٩٬٣٣٧٬٤٧٨٦٬٤١٠٬٨٨٢٣٬٩٤٦٬٠٨٣٣٦٬٦٤٨٬٢٩٥٣٣٬٢٨٣٬٥٦١الحياةعلىالتأمينصندوق فيالحركةقبلالربح

المستحقةبالغوالمالحياةعلىالتأمينق صندو فيالحركة
تجاتبالمنالخاصةالتأمينوثائقحامليإلىالدفع

)٥٬٠٥٠٬٦٦٢(١٠٬٦٧٤٬٨٣٠)٥٬٠٥٠٬٦٦٢(١٠٬٦٧٤٬٨٣٠--بالوحداتالمرتبطة
بها محتفظاتمار الستثالعادلةالقيمةفيالزیادة
٤٬٨٧٩٬١٦٩)١٣٬٦٦٠٬٢٦٠(٤٬٨٧٩٬١٦٩)١٣٬٦٦٠٬٢٦٠(--بالوحداتالمرتبطةجاتللمنت
٣٬٧٤٨٬٧٤٩٨٠٤٥٧٤٬٬٣٣٬٧٤٨٬٧٤٩٨٠٤٥٧٤٬٣٬--الحياةعلىتأمين–االستثماراتدخلصافي

٣٠٬٢٣٧٬٤١٣٤٧٨٬٣٣٧٢٩٬٧٬١٧٤٬٢٠١٣٩٤٣٤٩٬٧٬٣٧٬٤١١٬٦١٤٨٧٢٦٨٦٬٣٦٬للفترةالتأمين) خسارة(/ربح
٢٬٨٦٦٬٩٢١٣٬٠٨٦٬٧٣٩)بالصافي(االستثماریةالعقاراتنمدخل

١١٬٣٠٨٬٣٠٩٢٤٬١٢٢٬٣٣٢وودائعماليةأوراقيفاستثماراتمنالدخلصافي
)٤٢٤١٤٨٬٩٬()٩٬٣٢٠٬٧٧٢(موزعةغيرمصاریف

٤٢٬٢٦٦٬٠٧٢٥١٩٧٤٧٬٥٤٬للفترةبحالر 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٢٠

(تتمة) ات القطاعيةالمعلوم-٢٣
المجموعةتأمين على الحياأمين العامالت

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٢٠٢١٣٠ردیسمب٢٠٢٢٣١تمبرسب٢٠٢١٣٠دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
)غير مدققة() دققةمغير() ققةغير مد() غير مدققة() مدققةغير() غير مدققة(

رهمددرهم م درهدرهم درهم درهم 
دات موجو 

٢٧٬٣٠٣٬٥٣٣٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥--٢٧٬٣٠٣٬٥٣٣٢٧٬٢٢٧٦٦٥ةثابتموجودات
٥٬٤٣٩٬٣٩٩٣٬٧٠٦٬٤٥٠--٥٬٤٣٩٬٣٩٩٣٬٧٠٦٬٤٥٠لموسةمغيرموجودات

١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠--١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠عقارات استثماریة
٢٥٧٬٩٧٦٬٤١٤٢٩٢٬٦٨٣٬٢٦٥٦٧٬٣٧٦٬٨٣٦٦٣٬٧٣٦٬٠٥٤٣٢٥٬٣٥٣٬٢٥٠٣٥٦٬٤١٩٬٣١٩تالستثمارالمالية أوراق

المنتجاتعنئقالوثا ليحامعنبالنيابةاستثمارات
٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--المرتبطة بالوحدات

٣٤١٬١٠٨٬٩٦٠٣١٧٬٦٦٤٬٥٣٧٢٩٬٢١٦٬١٢٥٤٢٬٨٨٨٬٨٥٩٣٧٠٬٣٢٥٬٠٨٥٣٦٠٬٥٥٣٬٣٩٦تأمينالإعادةتموجودا
٢٤٨٬٤٢١٬٧٥٤١٩٤٬٩٠٠٬٠٤٧١٠٬٢٣٩٬٢٠٢١٣٬٠٧٢٬٤٣٩٢٥٨٬٦٦٠٬٩٥٦٢٠٧٬٩٧٢٬٤٨٦وآخرون التأمينمدینو

١٨٦٬٢١١٬٦٤٠١٩٢٬٧٥٥٬٥٤٦٩٬٨٥٩١٠٢٬٥٧١١٩٬٥٨٧٬٠٢٣٢٨٨٬٧٩١٬٤٩٩٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩البنوكلدىةأرصدو الصندوق فينقد
١٬٢٥١٬١٦٥٬٨٥٠١٬٢١٣٬٦٤١٬٦٦٠٢٥٤٬٠٠٢٬٥٦٥٢٩٠٬٨١٩٬٩١٠١٬٥٠٥٬١٦٨٬٤١٥١٬٥٠٤٬٤٦١٬٥٧٠لموجودات اجماليإ

ات المطلوب
٥٧٠٬٤٠٧٬٩٥٦٥٢٩٬١٠٥٬٨٨٩١١١٬٠٥٢٬٣٨٠١٣٠٬٣١٨٬٣١٦٦٨١٬٤٦٠٬٣٣٦٦٥٩٬٤٢٤٬٢٠٥التأمينعقودمطلوبات
١٢٬٩٥٧٬٦٨٠١١٬٦٥١٬٧٦٣--١٢٬٩٥٧٬٦٨٠١١٬٦٥١٬٧٦٣الخدمةایةنهفأةكا ممخصص

٢٤٥٬٣٨٥٬٠٢٩٢٢٢٬٢٧٦٬٤٤٧٨٬٧٣٩٬٩٤٤١٩٬٦٩٧٬٠٠٤٢٥٤٬١٢٤٬٩٧٣٢٤١٬٩٧٣٬٤٥١وآخرون تأميندائنو
٦٬٨٠٢٬٤٥٠---٦٬٨٠٢٬٤٥٠-بنكيةسلفيات

جاتالمنتعنائقالوثلحامليدائنةذمم
٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٣٥١٬٥٣٥٬٥٥٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--بالوحداتطةالمرتب
٨٢٨٬٧٥٠٬٦٦٥٧٦٩٬٨٣٦٬٥٤٩١٦٤٬٣٨٢٬٨٦٧٢٠١٬٥٥٠٬٨٥٥٩٩٣٬١٣٣٬٥٣٢٩٧١٬٣٨٧٬٤٠٤المطلوبات إجمالي

الملكيةقوق ح
١٤٩٬٩٥٤٬١١٢١٤٩٬٩٥٤٬١١٢المالرأس
٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦ونيانقتياطياح 

٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦امعاحتياطي
١٬٨٤٦٬٤٣١١٬٨٤٦٬٤٣١احتياطي إعادة التأمين

١٬٩٣٠٬٦٦١)١١٬٢٦٣٬٤٦٠(رى األخ الشاملالدخلبنودخاللمنادلةالعبالقيمةتثماراتلالسالعادلةلقيمةافيالتغير
٢٢١٬٥٤٣٬٦٨٨٢٢٩٬٣٨٨٬٨٥٠ةموزعرغيباحأر 

٥١٢٬٠٣٤٬٨٨٣٥٣٣٬٠٧٤٬١٦٦الملكيةحقوق إجمالي
٬٥٠٥٬١٦٨٬٤١٥١١٬٥٠٤٬٤٦١٬٥٧٠الملكيةوحقوق المطلوبات إجمالي



.)ع.م.ش(العامةناتللتأميالوطنيةلشركةا
لمرحليةجزة االمو اليةالمنات بياول الحیضاحات إ
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٢١

ليةالماوالمطلوباتالماليةالموجوداتتوتصنيفافئات-٢٤

:ها لدلةعا لاوالقيمةيةالمالوباتوالمطلجوداتالمو نمفئةكلتصنيفالتاليالجدولیوضح

)ةغير مدقق(٢٠٢٢سبتمبر٣٠

من  عادلة القيمة بال
باح أو  الل األر خ

الخسائر 

ادلة من  قيمة العبال
خالل بنود الدخل  

المجموع بالتكلفة المطفأة األخرى الشامل 
ـــــم درهـم درهــــدرهـــــم ــــم درهـ

مالية: لموجودات الا
٢٠٩٬٦٩٦٬٦٣٠١٠٠٬٦٧٣٬٢١٦١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٣٢٥٬٣٥٣٬٢٥٠ماليةراقي أو فاستثمارات
الوثــائقليحــامعــنبالنيابــةاســتثمارات

٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣--٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣المرتبطة بالوحداتجاتالمنتعن
٢١٧٬١٦٩٬٨٦٧٢١٧٬١٦٩٬٨٦٧--ة وأخرى مين مدینذمم تأ 

٢٨٨٬٧٩١٬٤٩٩٢٨٨٬٧٩١٬٤٩٩--وفي الصندوق البنوكى درصدة لأ

٢٥٤٬٢٨٧٬١٧٣١٠٠٬٦٧٣٬٢١٦٥٢٠٬٩٤٤٬٧٧٠٨٧٥٬٩٠٥٬١٥٩

لمالية: المطلوبات ا
٢٣٢٬٨٢٨٬٤٠٢٢٣٢٬٨٢٨٬٤٠٢--نة وأخرى ذمم تأمين دائ

--سلفيات من البنوك 
حام إلالدفعستحقة  المالغ  المب ي  لى 
الخق  وثائ بالمنتجات التأمين  اصة 
٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣--اتبالوحد بطةالمرت

--٢٧٧٬٤١٨٬٩٤٥٢٧٧٬٤١٨٬٩٤٥
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(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٢٢

(تتمة) ةالماليوالمطلوباتاليةالمالموجوداتوتصنيفاتئاتف-٢٤

) ةمدقق(٢٠٢١سمبر دی٣١

ة العادلة من بالقيم
خالل األرباح أو  

ر لخسائ ا

مة العادلة منبالقي
دخل  الخالل بنود 

المجموع لمطفأة تكلفة ا لبا خرى األ شامل ال
درهـــــم درهـــــم ـــم درهــ درهـــــم 

الموجودات المالية:
٢٤١٬٥٦٣٬٧٧٠٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٣٥٦٬٥٠٩٬٧٦٣ق ماليةفي أورااستثمارات

ائق ثــ ي الو حــاملاســتثمارات بالنيابــة عــن 
٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--٥١٬٥٣٥٬٥٣٥تادة بالوح رتبطملاجات  المنتعن
١٧٤٬٩٦٥٬٧٩٥١٧٤٬٩٦٥٬٧٩٥--مم تأمين مدینة وأخرى ذ
٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩--البنوك أرصدة لدىو في الصندوق قد ن

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

المطلوبات المالية: 
٢٢٥٬٢٤٧٬٧١٠٢٢٥٬٢٤٧٬٧١٠--ى م تأمين دائنة وأخر ذم
حاملي  مبالغلا إلى  الدفع  المستحقة 

بالمنتجات  الخالتأمينوثائق   اصة 
٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٥١٬٥٣٥٬٥٣٥اتبالوحد ةالمرتبط

٦٬٨٠٢٬٤٥٠٦٬٨٠٢٬٤٥٠

٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥--القروض البنكية

ةدللعااةالقيمقياس- ٢٥

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

المشــاركينســيقومذاإمــا وتقيــيمااللتــزامأواألصــلهــذاصصــائخ ارالعتبــ ابعــينذباألخــ ةالشركومتقاللتزام،أوألصلالعادلةيمةلقارقدیت
.القياستاریخفيامااللتز أواألصلتسعيرعنداالعتبارينبعالخصائصهذهبأخذالسوق في

أةمطفالبالتكلفةالماليةلألدوات العادلةالقيمة

قيمتهــا تقــاربة المــوجزة المرحليــ ماليــةالالبيانــاتفــيالمطفــأةتكلفــةبالجةمدر الةلماليالوباتطوالماتلموجودلالدفتریةمةالقيتعتبراإلدارةنإ
.العادلة
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(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٢٣

(تتمة)العادلةالقيمةقياس- ٢٥

العادلةبالقيمةالمدرجةالماليةلألدوات العادلةالقيمة

ةالعادلةالقيمقياسألغراضالمطبقةاضاتتر االفو التقييمتقنيات

قــةالمدقالســنویةالماليــةالبيانــاتفــيتخدمةالمســ لتلــكمماثلــةوافتراضــاتثلــةمما تقيــيمتقنيــاتباســتخدامداتللموجــو لــةلعادايمالقــ دیــدح تیــتم
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيةالمنتهيللسنة

الموجزليما الزركالمبيانفيالمدرجةالعادلةالقيمةقياسات

علــى٣إلــى١مــنویاتمســتتســعةإلىالعادلةةلقيمبا التثبيت األوليدعنةادللعامةبالقيحقاً الاسها يقیتمتيالليةما األدوات التصنيفتم
.لةالعادقيمتها وضوحرجةدأساس

أســاسعلــى٣لــىإ١مــنویاتالمســتفــيالعادلــةيمــةلقبا ولــيالتثبيــت األبعــدقياســها یــتمالتــيالماليــةلــألدواتتحلــيالً التــاليالجــدولیبــين
. لةلعاداقيمتها وضوحجةر د

لوبــاتوالمطللموجــوداتالنشــطةاألســواقفــي) لةالمعدغير(المدرجةاألسعارمنالمستقاةالعادلةةالقيمقياسات:  األولستوىالم
.المتطابقة

والتــياألولمســتوىلافــيجهــا إدرامتوالتيمدرجةالاألسعاربخالفالتدخ منمةالمستقا العادلةالقيمةقياسات:  الثانيالمستوى
و); راألسعا منالمستقاة(ةمباشر غيربطریقةأو) مثالً كاألسعار(مباشرةإما لوباتوالمطاتللموجودحظتها المیمكن

اليوالتــ طلوبــاتالمأوللموجــودات التدخ مــ نتضــمتوالتــيالتقيــيمأســاليبمــنالمســتقاهالعادلــةالقيمــةقياســات: لثالــثاالمســتوى
).للرصدالقابلةغير  تدخالالم(المالحظةلسوق اتيانا بإلىندتست



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٢٤

(تتمة)ةالعادلالقيمةقياس- ٢٥

(تتمة)ةالعادلبالقيمةةالمدرجالماليةألدوات لالعادلةالقيمة

كيفيــةلحــو ومــاتلمعتــاليالدوللجــ ایبــين. وجزالمــ المــاليالمركــزانبيــ یختــار بالعادلــةبالقيمــةمدرجــةالماليــةالشــركةموجــوداتبعــضإن
:ليةا المتالموجوداهلهذعادلةالمالقيتحدید

الموجودات  
یة المال 

القيمة العادلة كما في 

سلسل ت
لقيمة ا

العادلة 

التقییمسالیبأ
لمدخالتوا

الرئیسیة

ھامة مدخالت
قابلةغیر

للرصد 

بینالعالقة
لقابلةاغیرتالمدخال
العادلة للقیمةللرصد

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

ر بدیسم٣١
٢٠٢١

ققة) (غیر مد
درھم

) ققةمد(
درھم

ستثمارات ا
العادلة قیمةبال
بنود خاللمن

الشامل   الدخل 
األخرى
أسعار العرض١ى المستو٥٢٬٣٩٣٬٤٣٣٤٨٬٧٥٢٬٦٥٠جة مدرأوراق

في  المدرجة
.ةشطاق الناألسو 

. ال ینطبقال یوجد

غیر  دینأوراق
مدرجة

تقییمطریقة٣المستوى ٤٨٬٢٧٩٬٧٨٣٥١٬٢٠٩٬٩٠٩
قیمةصافي

الموجودات

قيمة  
الموجودات 

بالصافي.

مةقیزادتكلما 
اتوجودمصافي
ابھالمستثمرالجھة
.لةالعادالقیمةزادت

التكلفة المطفأة 
بالتكلفة است ثمار 

المطفأة 
تقییمطریقة٣المستوى ١٤٬٩٨٣٬٤٠٤١٤٬٩٨٣٬٤٠٤

قیمةصافي
موجوداتلا

قيمة  
الموجودات 

بالصافي.

مةقیزادتكلما 
اتوجودمصافي
ابھالمستثمرالجھة
.العادلةالقیمةزادت

ت راستثما ا
ة العادل بالقیمة

خالل نم
أو األرباح 

سائر لخا
ملكیةوراقأ
رجةمد

العرضأسعار١ى توالمس١٢١٬٧٢١٬١٥٤١٤١٬٥٩٦٬٦٩٢
في  المدرجة

.النشطةواق ساأل

. ینطبقال وجدیال 

دینأوراق
مدرجة

عرضأسعار ال١ى المستو٧٧٬٩٧٥٬٤٧٦٨٩٬٨٧٦٬٦٦٤
في  المدرجة

.واق النشطةاألس

. ال ینطبقدال یوج 

منتجات مرتبطة 
حدة و بال

تقییمطریقة٢ى مستوال٤٤٬٥٩٠٬٥٤٣٥١٬٥٣٥٬٥٣٥
یمةقصافي

موجوداتال

قیمةزادتا كلمي قيمة الموجودات
وجوداتمصافي
بھا المستثمرالجھة
.العادلةالقیمةزادت

أوراق ملكية غير  
مدرجة 

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

مةقیزادتكلما داتوجو صافي قيمة الم
اتوجودمصافي
ا بھالمستثمرالجھة
.لةالعادلقیمةازادت



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٢٥

(تتمة)ادلةالعةالقيمقياس- ٢٥

(تتمة)العادلةبالقيمةالمدرجةالماليةلألدوات العادلةالقيمة

أیــةإدراجیــتملــماليلتــ وبا دلــةلعا ابالقيمــةسها يا قتتطلبماليةلوباتمطأیةیوجدال. رةفتلاخاللالمستویاتبينتحویالتأیةهناكیكنلم
.أعالهولللجدتاحا إیض

) ١٩-كوفيد( كوروناسفيرو جائحةعنالناتجاألثرتقييم-٢٦

هــو عبــارة عـــن١٩-فيــدكو فــایروس كورونــا تفشــيأنةعالميــ الالصـــحةمنظمــةأعلنــت،٢٠٢١مــارس١١وبتــاریخ ،مــن اآلنينعــامقبــل
حــدوثفــيآمــاالً تأعطــ قــداللقاحــاتأنمــنرغمالــ علــى.ملالعــا أنحــاءجميــعفــيةاليوميــ ةالحيــا تغيــرت،الحــينذلــكمنــذو . ةعالميــ جائحــة

-وفيــدككورونــا لجائحــةكــان.عمــالاألأنشــطة بشــأنمخــاوفرتثيــ فيــروسللةالجدیــدســالالتوالالمتجــددةالموجــاتأنإال،باءالو فيلتحو 
الجائحــةمــعاإلمــاراتتعامــلفــإنصــدمة،الهــذهمــنالــرغموعلــىذلــك،ومــع. العربيــة المتحــدةمــاراتإلادولــة أســواق علــىهائــلرتــأثي١٩

.طاعاتالقضبعفيتعافيحدوثإلىأدتقدوالنقديالماليلتحفيزاخططن أا كم،ءبالثنا جدیر

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

لضــماناتخاذهــا تــمالتــيالفعالــةوالتــدابيراألعمــالاســتمراریةلخططتباقياالسلتنفيذبسبب ااألولالمقامفيك ذلیعود  .الشركةأعمالعلى
وحتــى .مســتمربشــكل يولةالســ ووضــعالمــاليأدائها على)١٩-كوفيد(جائحة فيروس كورونا تأثيرمراقبةالشركةتواصل.لاألعما استمرار

.لشركةادى لاألعمال  شركاءمنالسدادعنتخلفتحاالأواالئتمانمخاطرعلىجوهري  أثيرتأيهناكیكنلم،هذا التاریخ

المالرأسمخاطرإدارة-٢٧

.التأمينمطلوباتإلىباإلضافةحدمو أساسعلىبهلالحتفاظالمطلوبالمالءةهامشالمالءةائحلو حددت

ــممـــــن) ٨(للمـــــادةفقـــــاً  ــةاللـــــوائحمـــــن٢القســـ ــدةالعربيـــــةاإلمـــــاراتمصـــــرفعـــــنالصـــــادرةالتـــــأمينشـــــركاتبشـــــأنالصـــــادرةالماليـــ المتحـــ
ــركةعلـــىعـــينیت،")التـــأمينهيئـــة"باســـمســـابًقا المعروفـــة(المركزي  ــا تها سياســـا يفـــ الشـــركةأدرجـــت.المـــالءةبهـــامشاالحتفـــاظالشـ وإجراءاتهـ

.اللوائحلهذهوالكاملالمستمراالمتثاللضمانالالزمةاإلجراءات

رأسوإجمــاليللشــركةالماليــةالمــالءةومتطلبــاتاألدنــىالضــمانوصــندوق المــال،رأسلمتطلبــاتالموحــداألدنــىالحدأدناهالجدولیلخص
الشــركةقامــت.المتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيالتأمينهيئةمتطلباتمعاشىیتمبما المطلوبةالمالءةبهوامشللوفاءبهالمحتفظالمال

.بعدینتهلمالحاليةللفترةالماليةالمالءةوضعألنمباشرةالسابقةللفترةالماليةالمالءةوضععنباإلفصاح



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٢٦

(تتمة) المالسرأرمخاطإدارة-٢٧

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)دققةمغير  (مدققة) ير(غ
درهمم دره

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠الماللرأساألدنىالحد
١٧٠٬٣٩٩٬٤٤٤١٧٤٬١٤٣٬٠٣٩الماليةالمالءةمتطلبات

٨٨٬٣١٢٬٣٨١٨٥٬٦٠٧٬٩٩٥الضمانلمبلغاألدنىالحد
٣٩٧٬٨٠٨٬٢٤٦٣٦٠٬٨١٤٬٣٩١يةالذاتلاألموا
٢٩٧٬٨٠٨٬٢٤٦٢٦٠٬٨١٤٬٣٩١الماللرأساألدنىالحدتطلباتلمالمالءةهامشيف)  العجز(/الزیادة
٢٢٧٬٤٠٨٬٨٠٢١٨٦٬٦٧١٬٣٥٢المالرأسمالءةمتطلباتهامشفي)  العجز(/الزیادة
٣٠٩٬٤٩٥٬٨٦٦٢٧٥٬٢٠٦٬٣٩٦انالضملغلمباألدنىللحدالمالءةهامشفي)  العجز(/الزیادة

الموجزةالمرحليةات المالية البيانىالموافقة عل-٢٨

.٢٠٢٢فمبرنو ٣اریخ  عتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتوا المرحلية الموجزةعلى البيانـات الماليـة تمت الموافقة


