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 ع وشركتها التابعة.م.شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش

 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

 
 

 الصفحة   المحتويات 
 
 

 1  الموحدة حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 3  الموحد المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

 4  الموحد المرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر
 

 5  الموحد المرحلي الموجز اإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر وبيان 
 

 6  الموحد المرحلي الموجز المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 

 7  الموحد المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية
 

 8   الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات حول 
 

 







(i) (iíu ) 
Jg: TM Jisyt· 
r,r, t,rs 

y ill ya ill aol 
= 

.,'A7 v,r4. 

o+,\0' Ar,tY y 

,rAr,r.A ',0or,47 V 
ro,r rvu,r, V 

7£,'1, Vo,£MM 

,+ • ,+ + ,I 

',+o,To ,r£4,MAo 0 

,++V,o ,rr,Ao 

,7rA,o£ ,1',rV 

t,rr£ 7 

rs,fr. r.r,+t 7 

r,££A VA,·'£ 0 

v£,Ao M1,1 ,I 

0to,f,, £of,£Ao ,I 

A,rrA,VX M,Aro,vr 

2l323-d 
<lly cddl 

sil.J al glJ! c\3 " 
s s1 ltl <l/ Us lll <il; <l! cl9 h 

Nil 'ey'Y s » li\l y J! c 9 3l 
934Y\ <35dl 

il i ] 
«gd gal 5a.+)' 

«4,56l lSY\„ji' » l! 5e! <$4 4-a 
l! Nd! l'i' » ll se! <$ t -a 
la",'is-Y » u s'! <$' -a 

'ui }'kl Sly 514$Gd <l 'is' Gi gull 5! <3$'  
s s'Y4g! +ly .i e il dl 

il 
3illy iy--all 51.+3 

3,··' o,+ « 
1,,Aro ,Ato 

ror,Yo or,,to 

,+·,+·· ,·+·,++ + 
os,rot 11,MAA 

r,r4 rt,+A0 

£,0£ £Ar,V£ 

,e+Y,7 t,Mt,14r 

t7,00¥ rt,it 
rt,+£ 

MAMA,FA! rrv,,AV 

','£o,'£ ,+VA,V 

,±1.,17. ',£Vt,Voo 

,±A,Ar7 ,4A,£ 

r,r4,Ar r,r,V 

±t,r£A 

sr4,11 too,1\ 

r.,Ar r.,Ar£ 

£,rr,·o £,V£o,ro 

o,Art,Vr ,r»,rA 
A,rr4,V M,Aro,Vt 

<-llly 4fld! 3í 
«4<Il! 3i> 

Uh -' 
Y33e 
il ,+io-Y 

e'd' ,lis Y 
Jul ill ,+'isl 

.'ll i! del 33G ls'i· ,a'io' 

5i· cJ 

-lldl 
il y«dl .sl! 4i ci, 
+ td!kc ,a- 

s 5lits„.· 
lJ! zu.all ++ 

«iil! cule!isYl 

456d = LL.SY! ,„ail 
! <dl ,l+gal 

la ,a'ii' 
'ue }'<' d, i<cl! <MuJ , +il J" ysjydl 2.sll 9y.5 i,ya· ,lis' 

-9ll!"=! 

-9lldly ldl 3i ,N=! 

dl üsy g:dl ='il go » «'A'!y l il d 3j dl ls dl ldl + ldl ' íi uly + Mi iul ide s' 
.rito'il gsd 

.51> dl 59 dl l dl ld! <+ldl +» +y Y le 't N! • sial'le sud! la!}! '±3 

.'y'uisi-al' l zut+í1dl 5 dl ld! l! <. ldl ' d> ulüd! cil in »ii u! 
r 



 وشركتها التابعة  ع.م .شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش
 

4 

 

 األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد  بيان 
 )غير مدققة( يونيو 30المنتهية في فترة لل

 

 
فترة الثالثة أشهر   

 المنتهية في 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في 
فترة الستة أشهر  

 المنتهية في 
فترة الستة أشهر  

 المنتهية في 
  2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

      إيرادات االكتتاب 
 2.562.340 2.670.918 687.480 773.387 14 إجمالي األقساط المكتتبة 

 ( 1.684.550) ( 1.755.136) ( 410.785) ( 481.278) 14 المكتتبة حصة إعادة التأمين من إجمالي األقساط 
   ------------------------  ----------------------  ------------------------- -  ------------------------- 

 877.790 915.782 276.695 292.109  صافي األقساط المكتتبة
 ( 197.654) ( 169.719) 56.963 82.611 14 المكتسبة صافي التحويل إلى احتياطي األقساط غير 

 - ( 39.924) - ( 21.218) 14 صافي التحويل إلى االحتياطي الحسابي 
   ---------------------  -----------------------  ------------------------  ----------------------- 

 680.136 706.139 333.658 353.502 14 صافي األقساط المكتسبة 
      

 93.929 103.117 40.508 47.014 14 إيرادات العموالت المكتسبة 
 ( 67.586) ( 74.652) ( 32.756) ( 37.172) 14 مصروفات العموالت المتكبدة 

   --------------------  -----------------------  ---------------------  --------------------- 
 706.479 734.604 341.410 363.344  إجمالي إيرادات االكتتاب 

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

 ( 1.022.086) ( 886.586) ( 453.540) ( 435.023) 14 إجمالي المطالبات المدفوعة 
 519.990 387.814 194.996 177.624 14 حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 
 ( 502.096) ( 498.772) ( 258.544) ( 257.399) 14 صافي المطالبات المدفوعة 

      
 105.935 83.207 18.981 ( 57.067)  التغير في احتياطي المطالبات القائمة 

التغير في حصة إعادة التأمين من احتياطي المطالبات  
 القائمة 

 
84.357 16.637 (28.567 ) (29.709 ) 

صافي التغير في احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن لم  
 يتم اإلبالغ عنها  

 
(17.101 ) 16.901 16.674 22.198 

   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ---------------------- 
 ( 403.672) ( 427.458) ( 206.025) ( 247.210)  صافي المطالبات المتكبدة 

   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 
 302.807 307.146 135.385 116.134  إيرادات االكتتاب 

      
 6.846 10.793 4.764 5.480 14 إيرادات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب 

 ( 33.357) ( 37.633) ( 15.076) ( 18.487) 14 مصروفات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب  
   ---------------------  ---------------------  ---------------------  --------------------- 

 276.296 280.306 125.073 103.127 14 صافي إيرادات االكتتاب 
   ---------------------  ---------------------  ----------------------  --------------------- 

 38.758 81.011 12.230 46.370 10 صافي اإليرادات من االستثمارات،  
اإليرادات من العقارات االستثمارية )إيرادات تأجير(،  

 16.364 6.240 7.919 2.930 10 صافي 
   ----------------------  --------------------  ---------------------  ----------------------- 

 331.418 367.557 145.222 152.427  إجمالي اإليرادات 
      

 ( 117.046) ( 112.563) ( 59.257) ( 53.238)  المصروفات العمومية واإلدارية 
    مصروفات خسائر االئتمان المتوقعة لذمم أرصدة  

 التأمين المدينة   
 

15.862 (18.906 ) 
 
(6.333 ) 

 
(24.695 ) 

   ---------------------  ----------------------  -----------------------  ---------------------- 
 189.677 248.661 67.059 115.051  أرباح الفترة 

   =========  =========  ==========  ========= 
      ربحية السهم:

 0. 33 0. 44 0. 12 0. 20 11 ربحية السهم األساسية والمخفضة )درهم(
   ==========  ==========  ==========  ========= 

 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 24إلى  8من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات  
 

 .2و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
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 األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموحد  بيان 
 )غير مدققة( يونيو 30المنتهية في فترة لل
 

 
فترة الثالثة أشهر   

 المنتهية في 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
فترة الستة أشهر  

 المنتهية في 
فترة الستة أشهر  

 المنتهية في
  2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم   
      

 189.677 248.661 67.059 115.051  أرباح الفترة 

      

      اإليرادات الشاملة األخرى 

      

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان  

  األرباح أو الخسائر الموحد: 

    

في  )الخسائر( من بيع استثمارات   / األرباح 

ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  الحقوق 

 (87.421) 48.816 (23.969) 30.376  صافي الشاملة األخرى، 

      

حقوق  في التغير في القيمة العادلة الستثمارات 

ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  ال

 (61.198) 37.338 63.259 2.220  الشاملة األخرى، صافي 

      

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان  

      األرباح أو الخسائر الموحد: 

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات دين بالقيمة  

 (4.605) ( 25.479) 34.510 ( 1.123)  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

      

 استثمارات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

    معاد تصنيفها إلى  – اإليرادات الشاملة األخرى   

 (355) ( 213) ( 93) ( 108)  األرباح أو الخسائر  

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

 ( 153.579) 60.462 73.707 31.365  اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة  

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

 36.098 309.123 140.766 146.416  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة  

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

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 24إلى    8من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 . 2و  1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  
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 الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 
 )غير مدققة(  يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  رأس المال  

عالوة  

   األسهم 

االحتياطي  

  االحتياطي العام   القانوني 

احتياطي القيمة  

  العادلة 

احتياطي  
مخاطر تعثر  
أعمال إعادة  

  التأمين 

األرباح  

  المحتجزة 

 

 

 اإلجمالي 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف     ألف درهم   ألف درهم  

                 

 2.296.337  305.361  -  94.126  1.000.000  215.925   110.925  570.000 )مدققة(  2020يناير  1الرصيد في 
 

                 إجمالي اإليرادات الشاملة: 
 189.677  189.677  -  -  -  -   -  - أرباح الفترة 

 ( 153.579)  (87.421)  -  (66.158)  -  -   -  - الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

 36.098  102.256  -  (66.158)  -  -   -  - إجمالي )الخسائر( / اإليرادات الشاملة للفترة 

                 
                 المعامالت مع مالكي الشركة: 
 ( 144.555)  ( 144.555)  -  -  -  -   -  - ( 9)إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة  

 ( 144.555)  ( 144.555)  -  -  -  -   -  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة 

                 
 2.187.880  263.062  -  27.968  1.000.000  215.925   110.925  570.000 )غير مدققة(  2020 يونيو 30الرصيد في 

                 

                 
 2.507.069  404.548  13.319  155.252  1.000.000  253.025   110.925  570.000 )مدققة( 2021يناير  1الرصيد في  

 

                 إجمالي اإليرادات الشاملة: 
 248.661  248.661  -  -  -  -   -  - أرباح الفترة 

 60.462  48.816  -  11.646  -  -   -  - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

 309.123  297.477  -  11.646  -  -   -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
                 

                 المعامالت مع مالكي الشركة: 
 ( 199.500)  ( 199.500)  -  -  -  -   -  - ( 9)إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة  

 ( 199.500)  ( 199.500)  -  -  -  -   -  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

                 
 تحويل من أرباح محتجزة إلى احتياطي مخاطر تعثر

 أعمال إعادة التأمين 
 
-  -   -  -  -  8.776  (8.776 )  - 

                 

 2.616.691  493.749  22.095  166.898  1.000.000  253.025   110.925  570.000 )غير مدققة(  2021 يونيو  30الرصيد في  

                 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  24إلى  8من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية المرحلي
 )غير مدققة(  يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 189.677 248.661  أرباح الفترة 

    
    تعديالت لـ: 
 10.083 8.544  االستهالك 

 1.142 1.025  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  إطفاء
 24.695 6.333  صافي خسائر انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  

( 623)  مخصص خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى  ( / رصدعكس)  263 
 )أرباح( / خسائر القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 10 األرباح أو الخسائر   
 

(8.982 )  21.873 
( 137)  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر األرباح من   - 

 5.332 5.115 10 التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
 2 5  شطب ممتلكات ومعدات 

 - 357  تكاليف تمويل 
( 15.888) 10 إيرادات فوائد   (20.121 )  

( 65.244) 10 إيرادات توزيعات أرباح   (49.549 )  
 1.931 2.119  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  

   ---------------------  -------------------- 
 185.328 181.285  صافي النقد الناتج من العمليات 

    التغيرات في: 
( 3338.57)  ذمم التأمين المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى   (308.414 )  

( 18.839)  وذمم دائنة أخرى دائنة حسابات   62.181 
 197.654 169.719  صافي   ، احتياطي أقساط غير مكتسبة 

 - 39.924  صافي احتياطي حسابي، 
( 156.785)  إجمالي المطالبات القائمة واحتياطيات المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها  (66.892 )  

 حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطيات المطالبات المتكبدة  
  ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

 
85.471 (31.532 )  

   ----------------------  --------------------- 
( 37.798)  العمليات ( / الناتج منالمستخدم في)النقد   38.325 

( 2.231)  للموظفين المدفوعةتعويضات نهاية الخدمة   (4.180 )  
( 357)  فوائد مدفوعة   - 

   ----------------------  ---------------------- 
( 40.386)  األنشطة التشغيلية  ( / الناتج منالمستخدم في)صافي النقد   34.145 

   ----------------------  ---------------------- 
    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 348.836 557.995  المتحصالت من بيع استثمارات  
( 757.495)  شراء استثمارات   (506.766 )  

( 146.028) 188.391  صافي   ، سحب / )إيداع( ودائع مصرفية  
( 5.989)  شراء ممتلكات ومعدات   (10.550 )  

 20.781 18.510 10 مستلمة فوائد 
 49.549 65.244 10 األرباح إيرادات توزيعات 

   ----------------------  ---------------------- 
( 178.244) 66.656  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية   

   ----------------------  ---------------------- 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

( 199.500)  أرباح مدفوعة توزيعات   (144.555 )  
   ---------------------- -  ---------------------- 

( 199.500)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (144.555 )  
   ---------------------- -  ---------------------- 

( 173.230)  صافي النقص في النقد وما يعادله   (354.588 )  
 782.518 595.827  يناير  1النقد وما يعادله في 

   ---------------------- --  ---------------------- 
 427.930 422.597 8 يونيو 30النقد وما يعادله في 

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

 . ألف درهم 3.664تشتمل المعامالت غير النقدية الهامة على تحويل من العقارات االستثمارية إلى الممتلكات والمعدات بمبلغ 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 24إلى  8من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 . 2و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
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 الوضع القانوني واألنشطة   1
 

العربية  )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في أبوظبي، اإلمارات    ع.م.إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش
في شأن    2007( لسنة  6وتعديالته، وتخضع ألحكام القانون االتحادي رقم )  1972( لسنة  4المتحدة، بموجب القانون رقم )

وقرار مجلس إدارة هيئة الشركات التجارية  بشأن    2015( لسنة  2إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها والقانون االتحادي رقم )
  2019( لسنة  23اللوائح المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )بشأن    2014( لسنة  25التأمين رقم )

مين من جميع يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بمعامالت التأمين وإعادة التأ  .إعادة التأمينبشأن التعليمات المنظمة لعمليات  
لدى   التأمين  أنها مسجلة في سجل شركات  )الفئات، كما  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  التأمين  مصرف     سابقاً( هيئة 

،  839رقم    .ب.المسجل للشركة هو شارع الشيخ خليفة، بناية أبوظبي الوطنية للتأمين، صإن عنوان المكتب    .001برقم  
 .لمتحدةاأبوظبي، اإلمارات العربية 

 

 أساس اإلعداد  2
 

 أساس التوحيد  )أ(
 
 تتألف المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من النتائج المالية للشركة والنتائج المالية لشركتها التابعة التالية:  
 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  الشركة التابعة
    

 ٪ 100 المملكة المتحدة لتأمينبا ملحقة أخرى  أنشطة* أدنيك انترناشونال ليمتد 
 
تحت اسم شركة أدنيك انترناشونال ليمتد   2017يوليو    3قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لها بتاريخ   *

   . لتعمل كمكتب تمثيلي للشركة في لندن، إنجلترا
 

الذي   التاريخ  من  بالكامل  التابعة  الشركة  توحيد  الشركةيتم  إلى  السيطرة  تحويل  فيه  تتعرض   . يتم  عندما  السيطرة  تتحقق 
ويكون لديها القدرة على التأثير في  المجموعة أو يكون لها الحق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها مع الشركة المستثمر بها  

 .تلك العوائد من خالل نفوذها على الشركة المستثمر فيها
 

 . التقرير للمجموعة باستخدام سياسات محاسبية متسقة / فترة للشركة التابعة لنفس سنة يتم إعداد البيانات المالية
 

 بيان التوافق  ( ب)
 

 ."التقارير المالية المرحلية"   34تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
ويتعين وبالتالي، ال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الكاملة،  

إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  قراءتها جنب التاريخ  وللسنة المنتهية في ذلك    2020ديسمبر    31اً 
ال تعد   2021  يونيو   30المنتهية في    فترة الستة أشهرإن نتائج    .والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 . 2021ديسمبر  31بالضرورة بمثابة مؤشر لنتائج السنة التي ستنتهي في 
 

 أساس القياس  )ج(
 

تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء العقارات االستثمارية والموجودات 
األخرى،  األرباح أو الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 . والتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة
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 )تابع(أساس اإلعداد  2
 

 العملة التشغيلية وعملة إعداد التقارير  د( )
 

وهو  مارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(،  تم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإل
صحيح باأللف،  تم تقريب المعلومات المالية التي تم عرضها بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد    . العملة التشغيلية للمجموعة

 . ما لم يُذكر خالف ذلك
 

 والتقديرات  استخدام األحكام (هـ)
 
تطبيق  المالية المرحلية الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات التي تؤثر على  عند إعداد هذه المعلومات  

تختلف النتائج الفعلية عن تلك وقد    .السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
 .التقديرات

 
المحاسبية في الفترة  يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات    .بعة لها بصورة مستمرةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التا

 .التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت
  

لعدم اليقين في  إن األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 
  باستثناء التقديرات ،  2020ديسمبر    31التقديرات هي نفسها الواردة في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  

 . 2021يناير  1اعتباراً من  واجبة التطبيقالحتياطي الحسابي التالية ل
 

 احتياطي حسابي 
 

تقدير االحتياطي الحسابي الذي يتم احتسابه لعقود التأمين طويلة   عندقدر كبير من األحكام  قيام اإلدارة بوضع  يتطلب األمر  
( للمجموعة  األموال  تراكم  وعمليات  األشخاص  لتأمين  سنة  األجل  تزيد عن  التي  التزامات للوثيقة  جميع  لتغطية  واحدة(، 

تستند المجموعة في    .التقييم االكتواري كما في تاريخ بيان المركز الماليالمطالبات المستقبلية على النحو المحدد عن طريق  
القطاع    إلىالتقديرات  وضع هذه   قياسية في  أفضل  جداول  التي تعكس بشكل  الوفيات  التاريخية   تمعدالوجداول  الوفيات 

 . لتعكس تجارب المجموعة الخاصةحيثما أمكن المعدلة 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية   3
 

التي إن   الموحدة هي نفسها  الموجزة  المرحلية  المالية  المعلومات  المجموعة في هذه  قبل  المطبقة من  المحاسبية  السياسات 
 . 2020ديسمبر  31تطبقها المجموعة في بياناتها المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

   معدلةالجديدة والوالتفسيرات معايير ال  4
 

ويسمح بالتطبيق   2021يناير    1يسري عدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد  
ة إعداد هذه المعلومات المالية المرحلي  عندبتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مبكر  لم تقم  المجموعة  إال أن    المبكر؛

 .الموجزة الموحدة
 

 عقود التأمين  -من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  17رقم المعيار 
 

، مع أرقام  2032يناير    1أو بعد  لفترات التي تبدأ في  على امن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    17يسري المعيار رقم  
من المعايير    9شريطة قيام المنشأة كذلك بتطبيق المعيار رقم    قبل تاريخ سريانه  هذا المعيار  يُسمح بتطبيق   .المقارنة المطلوبة

في أو قبل التاريخ الذي تطبق فيه    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 15والمعيار رقم الدولية إلعداد التقارير المالية 
 التفعيلالمعيار في تاريخ    لتطبيقتخطط المجموعة    .ية إلعداد التقارير المالية ألول مرةمن المعايير الدول  17المعيار رقم  

 .المطلوب وتقوم حاليًا بتقييم التأثير المتوقع
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 )تابع(  معدلةالجديدة وال والتفسيرات  معاييرال  4
 

 معايير أخرى 
 

من غير المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة والمعدلة التالية تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 عندما تصبح سارية المفعول: للمجموعة،

 
 تاريخ التفعيل  المعايير الجديدة أو التعديالت  

  

 المتحصالت  –الممتلكات واآلالت والمعدات   - 16التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 2022يناير  1 قبل االستخدام المزمع   

 2022يناير  1 العقد تنفيذتكلفة   –العقود المثقلة بالتزامات  -  37تعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 2022يناير  1 اإلطار المفاهيمي  مراجع – المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن   3تعديالت على المعيار رقم 

 2023يناير  1 متداولة وغير متداولةكتصنيف المطلوبات  – 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى ال والمصروفاتالمدينة   التأمين ذمم 5
 

 )مدققة( مدققة( )غير  
 ديسمبر  31   يونيو 30 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

   
 1.235.087 1.504.948 أرصدة التأمين المدينة 

 ( 149.430) ( 155.763) ألرصدة التأمين المدينة خسائر االئتمان المتوقعة : مخصص ناقصاً 
  ----------------------  ---------------------- 

 1.085.657 1.349.185 أرصدة التأمين المدينة
  ----------------------  ---------------------- 
   

   المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى: 
 77.868 107.344 تكاليف االستحواذ المؤجلة

 5.350 4.649 صافي ، إيرادات التأجير مستحقة القبض
 ً  5.017 11.637 مصروفات مدفوعة مقدما

 24.213 54.394 ( 1خسائر االئتمان المتوقعة ) بعد خصمذمم مدينة أخرى، 
  --------------------  -------------------- 

 112.448 178.024 المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى 
  - --------------------  --------------------- 

 1.198.105 1.527.209 إجمالي ذمم التأمين المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى 
  = =========  ========== 

 

  1.764:  2020ديسمبر    31)  ألف درهم   2.278تم بيان الذمم المدينة األخرى بعد خصم خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ   (1)
   .ألف درهم(
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  6
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ديسمبر  31   يونيو 30 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

   مطلوبات عقود التأمين 
 1.481.936 1.980.046 (1احتياطي األقساط غير المكتسبة )

 2.350.927 2.267.720 (2احتياطي المطالبات القائمة )
 - 42.248 احتياطي حسابي 

 529.189 455.611 احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
  ----------- ------ ---------  -------- - -- ----- --------- 

 4.745.625 4.362.052 
  ==== == =====  == ==== ===== 

   

   موجودات عقود إعادة التأمين 
 1.007.567 1.335.958 احتياطي األقساط غير المكتسبة 

 1.638.954 1.610.387 احتياطي المطالبات القائمة 
 - 2.324 احتياطي حسابي 

 358.930 302.026 المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي 
  --------------------------  ------------------------- 

 3.250.695 3.005.451 
  ===========  =========== 

 

   صافي  –التأمين عقود مطلوبات 
 474.369 644.088 (1احتياطي األقساط غير المكتسبة )

 711.973 657.333 (2احتياطي المطالبات القائمة )
 - 39.924 احتياطي حسابي 

 170.259 153.585 احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
  --------------------------  ------------------------- 

 1.494.930 1.356.601 
  ===========  =========== 

 احتياطي األقساط غير المكتسبة:يشمل  (1)
 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 ديسمبر  31   يونيو 30 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 1,383,086 1.929.707 إجمالي  –غير المكتسبة احتياطي األقساط 
  ===== == =====  === ==== ===== 

 453,428 635.747 صافي  – غير المكتسبةاحتياطي األقساط 
  ===== == =====  === ==== ===== 

 49,106 - إجمالي – احتياطي العجز في األقساط 
  ===== == =====  === ==== ===== 

 9,158 - صافي   – احتياطي العجز في األقساط 
  ===== == =====  === ==== ===== 

 49,739 50.335 إجمالي  –احتياطي المخاطر غير المنتهية 
  ===== == =====  === ==== ===== 

 11,778 8.337 صافي  –احتياطي المخاطر غير المنتهية 
  ===== == =====  === ==== ===== 

 5 4 اإلجمالي والصافي  –احتياطي األموال المرتبطة بالوحدات 
  ===== == =====  === ==== ===== 

 

المخصصة   (2) وغير  المخصصة  الخسائر  تسوية  مصروفات  احتياطي  القائمة  المطالبات  احتياطي           بمبلغ يتضمن 
 .درهم(  ألف  30.934  :2020ديسمبر  31)درهم   ألف  30.934
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 االستثمارات  7
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ديسمبر  31   يونيو 30 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 850.951 836.047 (1) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 1.282.308 1.552.968 (2) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 358.439 371.300 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

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

 2.760.315 2.491.698 

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

   فيما يلي التركز الجغرافي لالستثمارات:
   

 1.490.675 1.653.669 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 1.001.023 1.106.646 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

 2.760.315 2.491.698 

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

ديسمبر   31)درهم    ألف  240  بمبلغ  تم بيان الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر االئتمان المتوقعة (1)
 . درهم(  ألف  588 :2020

 
درهم    ألف  180  بمبلغ  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على خسائرتشتمل   (2)

 .درهم(  ألف  393 :2020ديسمبر  31)
 

 النقد وما يعادله  8
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ديسمبر  31   يونيو 30 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 77 82 النقد في الصندوق
 10,000 10.000 (2( ، )1) الودائع القانونية

 870,842 540.262 (1نقد/ حسابات تحت الطلب/ حسابات جارية لدى بنوك، بما فيها الودائع )
 ( 768) ( 192) : مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً 

  -------------------  ------------------- 
 880.151 550.152 إجمالي األرصدة المصرفية والنقد 

 ( 10.000( ( 10.000( : الودائع القانونيةناقصاً 
 ( 274.851) ( 86.667) أشهر أو أكثر ثالثة تبلغ: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية ناقصاً 

  --------------------  -------------------- 
 595.300 453.485 األرصدة المصرفية والنقد 

 527 158 : مخصص خسائر االئتمان المتوقعةزائداً 
  --------------------  -------------------- 
 453.643 595.827 

سحوبات مصرفية على المكشوف تستحق السداد عند الطلب ناقصاً: 
 (3وتستخدم ألغراض إدارة النقد )

 
(31.046 ) 

 
- 

  --------------------  -------------------- 
 595.827 422.597 النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد

  =========  ========= 
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 )تابع( النقد وما يعادله   8
 

أو أكثر،  أشهر ثالثة تبلغفيما يلي التركز الجغرافي للنقد وما يعادله والودائع القانونية والودائع ذات فترات استحقاق أصلية 
 صافي من مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 ديسمبر  31   يونيو 30 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 846.890 483.771 اإلمارات العربية المتحدةداخل دولة 
 33.261 66.381 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  --------------------  ------------------ 
 550.152 880.151 
  =========  ======== 

 
 . ٪(2 .50٪ إلى  0 .50:  2020ديسمبر    31)٪  1 .45٪ إلى  0 .66تتراوح معدالت الفائدة على الودائع المصرفية من   (1)

 
وتنظيم )المصرف المركزي حالياً( ، بشأن تأسيس هيئة التأمين 2007( لسنة 6وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم ) (2)

ال   درهم( ألف 10.000:  2020ديسمبر  31)درهم   ألف 10.000ع مصرفية بقيمة ائأعمالها، تحتفظ المجموعة بود
المصرف المركزي  )  هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدةأعضاء مجلس إدارة  يمكن استخدامها بدون موافقة  

  .حالياً(
 
درهم غير مضمونة.    ألف  200.000تسهيالت سحب على المكشوف بقيمة    علىالمجموعة    حصلتخالل الفترة،   (3)

التسهيل   وتبلغ مدة٪ سنويًا  1 .6زائد  لمدة ثالثة أشهر  وفقاً لمعدالت الفائدة بين بنوك اإلمارات    عليها  الفائدة  ستحقتُ 
 من قيمة التسهيل. درهم ألف 31.000استخدمت المجموعة  التقرير،شهًرا. كما في تاريخ   12

 

 األرباح المحتجزة  9
 

مارس   15: 2020ديسمبر  31) 2021مارس  21وافق المساهمون في االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 
، على توزيعات أرباح نقدية متعلقة بنتائج السنة المنتهية في (2019ديسمبر    31فيما يتعلق بنتائج السنة المنتهية في    2020

درهم لكل سهم    0 .30:  2020ديسمبر    31)ألف درهم    199.500درهم لكل سهم بمبلغ    0 .35بقيمة    2020ديسمبر    31
 .ألف درهم( 144.555بمبلغ 
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 صافي إيرادات االستثمارات واإليرادات األخرى 10
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 أشهر المنتهية في الستةترة ف  أشهر المنتهية في الثالثةترة ف  
 يونيو 30         يونيو 30          
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 

     

)إيرادات تأجير(،  اإليرادات من عقارات استثمارية
 16.364 6.240 7.919 2.930 صافي 

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

 49.549 65.244 24.645 36.700 إيرادات توزيعات األرباح 
  المصرفيةصافي إيرادات الفائدة على الودائع 

 20.121 15.888 9.163 7.540 والسندات
 ( 5.332) ( 5.115) ( 2.666) ( 2.557) استثمارية النقص في القيمة العادلة لعقارات 

بالقيمة   للموجودات الماليةالتغيرات في القيمة العادلة 
 ( 21.873) 8.982 ( 16.962) 6.807 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ( 3.707) ( 3.988) ( 1.950) ( 2.120) األخرى  المصروفاتصافي 
  ---------------  ---------------  -----------------  ------------------ 

 38.758 81.011 12.230 46.370  اتاالستثمارمن  يراداتصافي اإل
  ---------------  ---------------  -----------------  ----------------- 

 55.122 87.251 20.149 49.300  واإليرادات األخرى  اتاالستثمارصافي 
  =======  =======  = = =====  = === ==== 

 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة  11
 

من خالل تقسيم أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  ة  ضوالمخفيتم احتساب ربحية السهم األساسية   
    .خالل الفترة

 )غير مدققة(  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30         

 )غير مدققة( 
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30         
 2021 2020 2021 2020 
     

   ة الحتساب ربحية السهم المستخدم أرباح الفترة
 189.677 248.661 67.059 115.051 )ألف درهم(  والمخفضة األساسية  
  = ===== ==  =======  = ==== ===  ======= 
     

 570.000 570.000 570.000 570.000 (ألف سهم) خالل الفترة القائمةاألسهم العادية 
  ===== == =  =======  ==== === =  ======= = 
     

 0 .33 0 .44 0 .12 0 .20 )درهم(  والمخفضة ربحية السهم األساسية
  === ==  ==== =  == ===  = ==== 
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 األطراف ذات العالقة  12
 
 األطراف ذات عالقةهوية  
 

المساهمين والشركات المرتبطة بهم وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين كبار  تتألف األطراف ذات عالقة من  
  . التي يؤثرن عليها بصورة جوهريةأو  هؤالء األطراف  لمشتركة  السيطرة  السيطرة أو  للمجموعة والشركات التي تخضع للدى ا

 . ٪ من حصص المجموعة من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار24تمتلك حكومة أبوظبي 
 

المعامالت باعتماد سياسات وشروط تسعير هذه  اإلدارة  المجموعة بأرصدة جوهرية مع هذه األطراف ذات    .تقوم  تحتفظ 
 العالقة التي تنشأ من المعامالت التجارية كما يلي:

 

 الموجز الموحد:  المرحلي األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز الماليفيما يلي األرصدة مع  
 

 

 )غير مدققة(  2021 يونيو 30 

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 

 اإلدارة الرئيسيين 
المساهم 
 اإلجمالي أطراف أخرى الرئيسي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 التأمين المدينة والمصروفات   أرصد
 229.000 227.943 1.011 46 المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى   
  ==========  =========  =========  ========== 

 11.716 11.715 - 1  األخرىالذمم الدائنة الحسابات الدائنة و
  ==========  =========  =========  ========== 

 2.568 - - 2.568 تعويضات نهاية الخدمة مستحقة الدفع 
  ==========  =========  =========  ========== 

 231.239 231.239 - - نقد وأرصدة مصرفية 
  ==========  =========  =========  ========== 

 31.046 31.046 - - سحب مصرفي على الكشوف 
  ==========  =========  =========  ========== 

 576.725 576.725 - - استثمارات 
  ==========  =========  =========  ========== 

 10.000 10.000 - - ودائع قانونية 
  ==========  =========  ====== = ===  ========== 

 1.353.037 1.353.028 9 - التزامات عقود التأمين
  ==========  =========  ===== = ====  ========== 
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 )تابع(  األطراف ذات العالقة 12
 

 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي 
 اإلدارة الرئيسيين 

المساهم  
 اإلجمالي أطراف أخرى  الرئيسي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 التأمين المدينة والمصروفات  أرصدة
 187.525 187.251 - 274 المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى   
  =========  =========  ==========  ========== 

 17.031 16.902 126 3  األخرىالذمم الدائنة الحسابات الدائنة و
  =========  =========  ==========  ========== 

 2.158 - - 2.158 نهاية الخدمة مستحقة الدفع تعويضات  
  =========  =========  ==========  ========== 

 309.792 309.792 - - نقد وأرصدة مصرفية 
  =========  =========  ==========  ========== 

 485.037 485.037 - - استثمارات 
  =========  =========  ==========  ========== 

 10.000 10.000 - - قانونية ودائع 
  =========  =========  ==========  ========== 

 1.348.873 1.348.610 59 204 التزامات عقود التأمين
  =========  =========  ==========  ========== 

 
في    االلتزامات2021  يونيو  30كما  بلغت  عالقة  المصدرة  طارئة  ال  ،  ذات  أطراف  درهم   94.590لصالح   ألف 
 .ألف درهم(  94.265: 2020ديسمبر  31)

 

 : )غير مدققة( فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة 
 

   2021 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهر 

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 

 اإلدارة الرئيسيين 
المساهم 
 اإلجمالي أطراف أخرى الرئيسي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 873.856 873.838 18 - أقساط مكتتبة
  =========  =========  ==========  ========== 

 254.360 254.360 - - مطالبات متكبدة 
  =========  =========  ==========  ========== 

 11.540 11.540 - - إيرادات توزيعات األرباح 
  =========  =========  ==========  ========== 

 5.184 5.184 - - إيرادات الفائدة 
  =========  =========  ==========  ========== 

 5.800 - - 5.800 أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت
  =========  =========  ==========  ========== 

 83 83 - -  إيرادات االستثمار األخرى
  =========  =========  ==========  ========== 
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 )تابع(  األطراف ذات العالقة 12
 

 )تابع(  فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة )غير مدققة(: 
 

   2021يونيو  30المنتهية في  أشهر الثالثةفترة  

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 

 اإلدارة الرئيسيين 
المساهم 
 اإلجمالي أطراف أخرى الرئيسي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 133.942 133.964 ( 5) ( 17) أقساط مكتتبة
  =========  =========  ==========  ========== 

 102.025 102.025 - - متكبدة مطالبات 
  =========  =========  ==========  ========== 

 6.631 6.631 - - إيرادات توزيعات األرباح 
  =========  =========  ==========  ========== 

 2.579 2.579 - - إيرادات الفائدة 
  =========  =========  ==========  ========== 

 - - - - أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت
  =========  =========  ==========  ========== 

 42 42 - -  إيرادات االستثمار األخرى
  =========  =========  ==========  ========== 

 
 )غير مدققة(  2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي 
 اإلدارة الرئيسيين 

 المساهم  
 اإلجمالي أطراف أخرى  الرئيسي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 773.870 773.753 64 53 أقساط مكتتبة
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 250.352 250.283 46 23 مطالبات متكبدة 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 8.779 8.779 - - إيرادات توزيعات األرباح 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 5.241 5.241 - - إيرادات الفائدة 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 5.800 - - 5.800 أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 84 84 - - إيرادات االستثمار األخرى
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 
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 )تابع(  األطراف ذات العالقة 12
 

 )تابع(  فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة )غير مدققة(: 
 

 )غير مدققة(  2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةفترة  

 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي 
 اإلدارة الرئيسيين 

 المساهم  
 اإلجمالي أطراف أخرى  الرئيسي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 126.644 126.599 10 35 أقساط مكتتبة
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 124.707 124.690 6 11 مطالبات متكبدة 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 5.499 5.499 - - إيرادات توزيعات األرباح 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 2.548 2.548 - - إيرادات الفائدة 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 - - - - أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 42 42 - - إيرادات االستثمار األخرى
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 
أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة   مكافآتعلى    2021مارس    21الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  خالل  وافق المساهمون  

ألف درهم تتعلق بنتائج   5.800:  2020ديسمبر  31)ألف درهم   5.800بمبلغ  2020ديسمبر  31بنتائج السنة المنتهية في 
 (. 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 

 :)غير مدققة(  موظفي اإلدارة الرئيسيينفيما يلي تعويضات 

 

 )غير مدققة(  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30         

 )غير مدققة( 
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30         
 2021 2020 2021 2020 
     

 8.716 9.504 2.775 6.130 رواتب وامتيازات قصيرة األجل

 231 410 54 114 نهاية الخدمة للموظفينتعويضات  

  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 
 6.244 2.829 9.914 8.947 

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  13

 
والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير    تتطلب بعض اإلفصاحات 

 . المالية
 
قياس القيمة  عن اإلفصاحومن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار واحد لقياس القيمة العادلة   13المعيار رقم  يضع 

هذا المعيار تعريف موحد يضع   .العادلة عندما تتطلب أو تجيز المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى هذه القياسات
بين    منظمةأو دفعه لتسوية التزام من خالل معاملة    أصلالذي كان ليتم استالمه مقابل بيع    السعرللقيمة العادلة على أنها  

  .السوق في تاريخ القياس مشاركين في
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 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية  13
 

عندما يتم قياس القيم العادلة باستخدام    .بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الهامة وتعديل التقييمتقوم اإلدارة  
بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف  تقوم اإلدارة  معلومات من طرف أخر مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير،  

المستوى في    األخرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك
 . النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة الذي يجب فيه تصنيف هذه التقييمات

 
يتم تصنيف    .عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان

 ناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:القيم العادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة ب
 

   .: األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة1المستوى  •

التي تكون ملحوظة للموجودات أو المطلوبات إما    1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  2المستوى   •
 .مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(بصورة 

: المدخالت الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة )وهي المدخالت 3المستوى   •
 . غير الملحوظة(

 

زام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو لاللت
للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في مجملها ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يكون  

  .فيه مدخالت هامة في أقل مستوى للقياس بأكمله
 

ل المتدرج  النظام  المجموعة بالتحويالت بين مستويات  التقرير والتي يتم خاللها إجراء تعترف  العادلة في نهاية فترة  لقيمة 
 . التغيير

 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة –الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة  
 

النظام  يبين الجدول أدناه تحليل للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقارير المالية، حسب المستوى في  
 المتدرج للقيمة العادلة والذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة: 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     )غير مدققة(  2021 يونيو 30
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

 371.300 285.243 - 86.057 األرباح أو الخسائر   
    الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1.552.968 127.496 - 1.425.472 اإليرادات الشاملة األخرى   
  ---------- ---- --------  -----------------  ------------------  -------- --- ---------- 
 1.511.529 - 412.739 1.924.268 
  == ========  ========  ========  = ========= 
     

     )مدققة(  2020ديسمبر  31
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

 358.439 287.524 - 70.915 األرباح أو الخسائر   
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

 1.282.308 152.827 - 1.129.481 اإليرادات الشاملة األخرى   
  --------------------  ----------------  ------------------  -------------------- 
 1.200.396 - 440.351 1.640.747 
  =========  =======  ========  ========= 
 

الموحدة   الموجزة  المرحلية  المالية  المستخدمة في هذه المعلومات  التقييم والمدخالت  التقييم   متسقة معإن أساليب  أساليب 
 . 2020ديسمبر  31في آخر بيانات مالية سنوية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  الموضحةوالمدخالت 
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  13
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 
الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية، المعترف  باستثناء ما هو مبين بالتفصيل في الجدول أدناه، ترى اإلدارة أن القيم   

 . بها في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، تقارب قيمها العادلة 
 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية  
 ألف درهم ألف درهم 
   

   )غير مدققة(  2021 يونيو 30
 867.735 836.047 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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

   
   )مدققة(  2020ديسمبر  31

 891.483 850.951 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
  ========  ========= 

 
 والموجودات الماليةالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    للموجودات المالية  3فيما يلي الحركة في المستوى   

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 
 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ديسمبر  31   يونيو 30 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 499.121 440.351 يناير 1الرصيد كما في  
 ( 16.050) ( 9.373) القيمة العادلة التغير في 
 130.124 5.680 اإلضافات
 ( 96.780) - التحويالت 

 ( 76.064) ( 23.919) االستبعادات 
  -------------------  -------------------- 

 440.351 412.739 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة
  =========  ========== 

 
ديسمبر   31)  1إلى المستوى    3من المستوى  لم يتم إجراء أي تحويالت    ،2021  يونيو  30المنتهية في    فترة الستة أشهرخالل   

 ألف درهم(.  96.780مبلغ  1إلى المستوى  3من المستوى : 2020
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 معلومات حول القطاعات  14
 

 إن المجموعة مقسمة إلى قطاعي أعمال رئيسيين: 
 

، الجوي، الطاقة،  والسفن  تتضمن كافة أنواع التأمين العامة بما في ذلك الشحن البحري  –اكتتاب أعمال التأمين التجارية   
 العقارات والهندسي؛ و

 

 . تتضمن كافة أنواع التأمين بما في ذلك التأمين ضد الحوادث، السيارات والتأمين الصحي -اكتتاب أعمال التأمين الشخصية   
 

 )غير مدققة(يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  
 اإلجمالي            الشخصي            التجاري            
 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 
 2021 2019 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
       

 2.562.340 2.670.918 1.044.394 1.227.766 1.517.946 1.443.152 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  من إعادة التأمين  حصة: ناقصاً 

 ( 1.684.550) ( 1.755.136) ( 400.804) ( 512.197) ( 1.283.746) ( 1.242.939) إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  
  ------------------- ---- --- ----  ------------------- ---- ---  ---------------------- ----  ------ -- ----------------  - ---- --------------------- ----  - ---- ---------- ---- ----------- 

 877.790 915.782 643.590 715.569 234.200 200.213 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 احتياطي   إلى التحويلصافي 

 ( 197.654) ( 169.719) ( 167.765) ( 154.948) ( 29.889) (14.771) األقساط غير المكتسبة  
 - (39.924) - (39.924) - - صافي التحويل إلى احتياطي حسابي 

  ---------------------  ---------------------  ---------------------- ---  ---------- -- ------------  ---------------------- ---  ------ - ------- -- --------- 
 680.136 706.139 475.825 520.697 204.311 185.442 صافي األقساط المكتسبة 

  --------------------- ---  ---------------------  --------------------- ----  ------- --- --------------  --- -------------------- ----  - -------- ----- ------------ 
 ( 1.022.086) ( 886.586) ( 578.441) ( 601.996) ( 443.645) ( 284.590) إجمالي المطالبات المدفوعة

   : حصة إعادة التأمين من ناقصاً 
 519.990 387.814 210.920 199.734 309.070 188.080 المطالبات المدفوعة  
  --------------------- --  ----------------- --- ----  --------------------- ----  --------- --- ------------  ---------------------- ---  ----------- -- ----------- 

 ( 502.096) ( 498.772) ( 367.521) ( 402.262) ( 134.575) (96.510) صافي المطالبات المدفوعة 
 صافي التغير في المطالبات القائمة  

   لم يتم اإلبالغ ووالمطالبات المتكبدة   
 98.424 71.314 20.016 18.425 78.408 52.889 عنها  
  --------------------- --  ---------------------  ---------------------- ----  ----------------------  ---------------------- -----  ---- -- ------------------ 

 ( 403.672) ( 427.458) ( 347.505) ( 383.837) (56.167) (43.621) صافي المطالبات المتكبدة
  --------------------- -  ---------------------  ---------------------- --  ----------------------  ---------------------- ---  ------ -- ---------------- 

 93.929 103.117 38.260 33.241 55.669 69.876 المكتسبة  تإيرادات العموال
 ( 67.586) (74.652) ( 19.378) (29.698) ( 48.208) (44.954) المتكبدة ت مصروفات العموال

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- -  ---------------------- 
 26.343 28.465 18.882 3.543 7.461 24.922 العموالت  مصروفاتصافي 

  ----------------------  ----------------------  ------------ -- -------  -------------------  ------------------ ---- -  ------------------- 
 6.846 10.793 1.609 2.707 5.237 8.086 إيرادات االكتتاب األخرى 

 ( 33.357) (37.633) ( 22.426) (23.984) ( 10.931) (13.649) مصروفات االكتتاب األخرى 
  ------------------- ---  -------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 ( 26.511) (26.840) ( 20.817) (21.277) ( 5.694) (5.563) االكتتاب األخرى   إيراداتصافي 
  -------------------- -  --------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 276.296 280.306 126.385 119.126 149.911 161.180 صافي إيرادات االكتتاب 
  ------------------- -  -------------------  -- -------------------  --------------------  ---------------------  --------------------- 

 55.122 87.251    صافي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى
 ( 117.046) ( 112.563)     مصروفات عمومية وإدارية

 ( 24.695) (6.333)   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألرصدة التأمين المدينة
      -------- - --------------  ---------------------- 

 189.677 248.661     أرباح الفترة  
      == = ======  ======== 

 

 
 
 
 
 
 

 



 وشركتها التابعة  ع.م .شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 

 

22 

 )تابع( معلومات حول القطاعات 14
 

 )غير مدققة(يونيو   30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 اإلجمالي            الشخصي            التجاري            
 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
       

 687.480 773.387 269.526 404.928 417.954 368.459 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
    من إجمالي إعادة التأمين  حصة: ناقصاً 

 ( 410.785) ( 481.278) ( 91.638) ( 211.828) ( 319.147) ( 269.450) أقساط التأمين المكتتبة  
  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ---------------------- ---  ----------------------  - ---- -------------------  - ---- ------------------- 

 276.695 292.109 177.888 193.100 98.807 99.009 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 احتياطي األقساط   إلى التحويلصافي 

 56.963 82.611 61.308 92.543 ( 4.345) (9.932) غير المكتسبة
 - (21.218) - (21.218) - - صافي التحويل إلى احتياطي حسابي 

  ------------- --- --- - --  ------------------  ------------------- ---  -------------------  ----------------------  ---------------------- 
 333.658 353.502 239.196 264.425 94.462 89.077 صافي األقساط المكتسبة 

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

 ( 453.540) ( 435.023) ( 265.184) ( 299.891) ( 188.356) ( 135.132) إجمالي المطالبات المدفوعة
: حصة إعادة التأمين من المطالبات  ناقصاً 

 194.996 177.624 89.216 97.581 105.780 80.043 المدفوعة
  ---------------------  ---------------------  --------------------- ----  ---------------------  ---- -------------------- -  -------------------- 

 ( 258.544) ( 257.399) ( 175.968) ( 202.310) ( 82.576) (55.089) صافي المطالبات المدفوعة 
صافي التغير في المطالبات القائمة  

 52.519 10.189 ( 7.001) 2.553 59.520 7.636 لم يتم اإلبالغ عنهاووالمطالبات المتكبدة 
  ---------------------  ---------------------  --------------------- -----  ---------------------  ---------------------- - ----  ---------------------- - 

 ( 206.025) ( 247.210) ( 182.969) ( 199.757) ( 23.056) (47.453) صافي المطالبات المتكبدة
  ---------------------  ---------------------  --------------------- ----  ---------------------  ---------------------- - ---  ---------------------- - 

 40.508 47.014 17.542 14.399 22.966 32.615 المكتسبة  تإيرادات العموال
 ( 32.756) (37.172) ( 9.957) (14.692) ( 22.799) (22.480) المتكبدة ت مصروفات العموال

  ---------------------  ---------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------  --------------------- 
 7.752 9.842 7.585 (293) 167 10.135 العموالت   إيراداتصافي 

  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  -------------------  ------------------- 
 4.764 5.480 1.037 1.562 3.727 3.918 إيرادات االكتتاب األخرى 

 ( 15.076) (18.487) ( 9.763) (11.989) ( 5.313) (6.498) مصروفات االكتتاب األخرى 
  ------------------ --  ------------------  ------------------- ---  -------------------  ----------------------  ---------------------- 

 ( 10.312) (13.007) ( 8.726) (10.427) ( 1.586) (2.580) صافي مصروفات االكتتاب األخرى 
  ------------------ --  ------------------  -------------------- --  --------------------  --- -------------------  ------------------- 

 125.073 103.127 55.086 53.948 69.987 49.179 صافي إيرادات االكتتاب 
  ----------------- --  ------------------  ------------------ ----  -----------------  --- -- ----------------  ------------------- 

 20.149 49.300    صافي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى
 ( 59.257) (53.238)     مصروفات عمومية وإدارية

 ( 18.906) 15.862   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألرصدة التأمين المدينة
      ---------------------  --------------------- 

 67.059 115.051     أرباح الفترة  
      ========  ======== 

 :2020ديسمبر  31فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات القطاع كما في 
   

 اإلجمالي  االستثمارات  الشخصي   التجاري )غير مدققة(  2021يونيو  30
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  
     

 8.835.072 3.998.650 1.388.213 3.448.209 موجودات القطاع 
  ===========  ==========  ==========  =========== 

 6.218.380 10.028 1.728.381 4.479.971 مطلوبات القطاع 
  ===========  ==========  =========  =========== 
     

 اإلجمالي  االستثمارات  الشخصي   التجاري  )مدققة( 2020ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 8.329.781 4.074.652 828.730 3.426.399 موجودات القطاع 
  ===========  ==========  ==========  =========== 

 5.822.712 14.011 1.277.504 4.531.197 مطلوبات القطاع 
  ===========  ==========  =========  =========== 
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 المالية   المخاطرإدارة   15
 

إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة فيما يتعلق باألدوات المالية هي نفس تلك السياسات المبينة في آخر بيانات  
 . 2020ديسمبر   31مالية موحدة سنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 

 واالرتباطات  االلتزامات الطارئة 16
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ديسمبر  31   يونيو 30 
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 30.779 60.041 تتعلق باكتتاب غير مطالب به في أسهم محتفظ بها كاستثمارات  ارتباطات
  =========  ========= 

 215.383 214.900 ضمانات مصرفية
  =========  ========= 

 384 384 اعتمادات مستندية 
  === = ====  ========= 

 

 .تم إصدار الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية أعاله ضمن سياق األعمال االعتيادية 
 

 مطالبات قانونية 
 

بناء على  .تخضع المجموعة، على غرار الغالبية العظمى من شركات التأمين، لدعاوى قضائية في سياق األعمال االعتيادية 
االستشارة التي تم الحصول عليها من خبراء مستقلين في تسوية الخسائر والمستشارين القانونيين الداخليين والخارجيين، تقوم 

 . اإلدارة برصد مخصص، عند الضرورة، يمثل المبالغ المتوقع أن تنتج عن تدفق خارجي للموارد االقتصادية
 

 19-تأثير كوفيد 17
 

( وباء عالمي، وفي ضوء 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا )كوفيد2020مارس    11إنه في  
لكوفيد السريع  فقد    19-االنتشار  العالم،  أنحاء  جميع  المختلفة  اتاالقتصاد  واجهتفي  العالم   والقطاعات  مستوى    على 

انتشار   للحد من اضطرابات وحاالت عدم يقين جوهرية كما قامت الحكومات والسلطات المختصة باتخاذ مجموعة من التدابير  
  .الفيروس

 

واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة في   19-كوفيديبين هذا اإليضاح الخطوات التي اتخذتها المجموعة لتقدير التأثير الناتج عن 
 . 2021 يونيو 30تقدير قيم الموجودات والمطلوبات كما في 

 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة (1
 

المتوقعة االئتمان  تقييم خسائر  في  الكلي  االقتصاد  المجموعة عدد من عوامل  دوري   .تستخدم  المجموعة بشكل  تقوم  كما 
 . بمراجعة وتحديث سيناريوهات اقتصادية مختارة وتضع األحكام حول تحديد ما يشكل تقديرات معقولة واستشرافية

 
، آلية للتأكيد على آثار السيناريو المحتمل لتقدير متطلبات  2021  يونيو  30المنتهية في    فترة الستة أشهراستخدمت المجموعة، ل

 . 2020ديسمبر   31مقارنةً بآثار السيناريو المستخدمة اعتباًرا من   19-ئتمان اإلضافية بسبب كوفيدخسائر اال
 

، استخدمت المجموعة آلية للتأكيد على أوزان سيناريو االحتمالية لتقييم 2021  يونيو  30المنتهية في    فترة الستة أشهربالنسبة ل
 . 2020ديسمبر    31مقارنة بأوزان السيناريو المستخدمة في    19-كوفيد  اإلضافية بسببمتطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 

التقييم    أخذ وقد    .تقييم الخسائر الناتجة عن التعثر والتعرض عند التعثر  كذلك، تم  19في ضوء أزمة كوفيد   باالعتبار هذا 
 . االئتماني لألطراف المقابلةالعديد من الجوانب بما في ذلك الوضع النقدي والتصنيف 
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 )تابع(  19-تأثير كوفيد 17
 

 إدارة مخاطر السيولة  (2
 

وقد    .تواصل عملية المراقبة واالستجابة لجميع متطلبات السيولة المطروحة،  19  -في إطار استجابة المجموعة لتفشي كوفيد
السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر المجموعة في ظل  سيناريوهات اختبار الضغط مع األوضاع  بدراسة  قامت المجموعة  

 استخدامها بالشكل األمثلكما في تاريخ التقرير، تتمتع المجموعة بمركز قوي من حيث السيولة ويتم    . الضغط الشديد الحالي
على المكشوف   خالل الفترة على تسهيل سحب مصرفيحصلت المجموعة    .إلدارة والحد من التأثيرات الناتجة عن هذه الجائحة

 (.8)إيضاح النقد لديها إدارة   ألغراضمن بنك تجاري 
 

 عام  18
 
الموافقة على إصدارت للمجموعة  هذه    مت  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  بتاريخ    من قبل المعلومات  اإلدارة    8مجلس 

 . 2021 أغسطس
 
 


