
.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةالشركة
الموجزة المرحليةالبيانات المالية 

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠



.)ع.م.ش(العامةللتأمينات الوطنيةالشركة
الموجزة المرحليةالبيانات المالية 

٢٠٢٢یونیو٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لصفحةارقمیات حتو الم

١المرحليةالموجزةحول مراجعة البيانات الماليةن  تقليالمستقریر مدققي الحسابات  

٢المرحليالموجزالماليالمركزبيان

٣المرحليالموجزالخسائرأواألرباحبيان

٤المرحليالموجزبیان الدخل الشامل 

٥يرحلملاالموجزبیان التغیرات في حقوق الملكیة 

٦المرحليالموجزقدیة بیان التدفقات الن

٢٤-٧المرحلیةالموجزةالمالیة البیاناتإیضاحات حول 



مساهميالسادةإلىالموجزة المرحلية الماليةالبياناتمراجعةتقریر
.) ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةالشركة

المقدمة 
بمراج لقد المرحلية  الماليةالبياناتعةقمنا  ("ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةلشركةلالمرفقةالموجزة  في  كم")الشركة.)  یونيو ٣٠ا 

الخسائر أولألرباحالعالقةذاتالمرحليةوالبيانات،٢٠٢٢یونيو٣٠فيكما المرحليالماليالمركزبيانمنتتألفوالتي٢٠٢٢
التاریخ ذلكفيهيةالمنتأشهرتةالسلفترةالنقدیةاتتدفق الو الملكيةحقوق فيالتغيراتبيان  و تة أشهر،الثة والسفترتي الثلالشاملوالدخل

التقاریر إلعدادالدوليةللمعایيروفقاً المرحليةالموجزةالماليةاناتالبيههذ رضوعإعدادعنمسؤولةاإلدارةإن.  التفسيریةواإلیضاحات
إعطاء هيمسؤوليتنا إن).  "٣٤رقمالدوليالمحاسبيالمعيار("ةالمرحليالماليةالتقاریرإعداد،٣٤رقمالدوليالمحاسبيالمعيار-المالية
. بها قمنا التيالمراجعةأعمالإلىاً استنادالموجزة المرحلية الماليةياناتالبهذهحولاستنتاج

مجال المراجعة 
قبل منالمنجزةالمرحليةالماليةماتعلو الممراجعة"المراجعةمهامعلىینطبقالذي٢٤١٠رقمليدو الللمعياروفقاً مراجعتنا تمتلقد

المسؤولين األشخاصمنرئيسيةبصورةاالستفساراتطلبنمليةالمرح الماليةالمعلوماتمراجعةتتألف". المستقلالمنشأةحساباتمدقق
مجال من بكثيرأقلالمراجعةةعمليمجالإن.  األخرى المراجعةوإجراءاتالتحليليةتراءااإلج وتطبيقوالمحاسبيةالماليةاألمور عن
األمورجميععلىتطلعنا التيالتأكيداتىعل ولالحصمنتمكننا الفإنها عليهوبناءً الدوليةالتدقيقلمعایيروفقاً یتمالذيقالتدقي

. التدقيقبخصوصرأیاً نبديالفإننا ذلكعلىبناءً . قيـقبالتدالقيامأثناءتحدیدها یمكنالتيالجـوهریة

االستنتاج 
جميــعمــنإعــدادها،یــتملــمقــةمرفلاالمــوجزة المرحليــة الماليــةالبيانــاتبــأناالعتقــادیســتوجبمــا علمنــا إلــىیــردلــم،مراجعتنـــا إلــىاســتناداً 
.٣٤رقمالدوليالمحاسبيللمعياروفقاً الجوهریة،النواحي

ویونغنستر اعن

:موقعة من قبل
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠القيد:  م رق

٢٠٢٢طسأغس١١
العربية المتحدةمارات، اإلدبي





.)ع.م.ش(العامةتللتأميناةطنيالو الشركة

.ليةالمرح زةالموج لماليةات االبيانه من هذ یتجزأ  الءًا  فقة جز مر ال٢٩إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٣

المرحليالموجزاألرباح أو الخسائريان ب
مدققة)ير (غ٢٠٢٢یونيو٣٠في نتهية  ملرة اللفت

أشهر المنتهية فيالستةفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
ونيوی٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمهم در درهم درهم حات ضاإی

٢٠٢٬٠٣٤٬٣٧١١٨١٬٦٣١٬٣٩٠٣٦٦٬٢٠٧٬٥٩١٣٣٥٬٤٧١٬٢٢٥التأمينأقساطإجمالي
)١٨٢٬٤١٢٬٦٧٩()٠٤٨٬٦٣٢٬١٩٩()١٠٣٬٦٢٥٬٣٩٧()٣٩٥٬٥٩٠٬١١٤(عنها المتنازلالتأمينإعادة

٨٧٬٤٤٣٬٩٧٦٧٨٬٠٠٥٬٩٩٣١٦٦٬٨٤٥٬٥٤٣١٥٣٬٠٥٨٬٥٤٦التأمينأقساطصافي
غيراألقساطفيالتغير

)٢٠١١٥٬٦٠٠٬()٢٨٥٬٧٤٢٬١٨()١٥٤٬٠٧٤٬٠١()٢٦٣٬٤٠٨٬١٢(الساریةالمخاطر/ المكتسبة

٧٥٬٠٣٥٬٧١٣٦٧٬٩٣١٬٨٣٩١٤٨٬١٠٣٬٢٥٨١٣٧٬٤٥٨٬٣٤٥المكتسبةالتأمينأقساطصافي
٢٦٨٬٦٣٦٬١١١٠٬٩٥٦٬٧٨٢٤٢٥٬٨٥٠٬٢٥٢٢٬٨٧٩٬٩٠١المكتسبةالتأمينإعادةعمولة

٩٨١٬٦٧١٬٨٦٦٢١٬٨٨٨٬٧٨٦٨٣٬٩٥٣٬١٧٣٢٤٦١٦٠٬٣٣٨٬التأميندخلصافي

)١٤٩٬١٦٥٬٣٧٩()١٧٧٬٢٠٣٬٠٩٠()٧٦٬٨٣٠٬٢٨١()٧٤٬٦٩٤٬٥٥٥(مطالبات مدفوعة
٨٩٠٬٦٧٧٣٦٬٣٦٬٦٨٨٬٣٦٦٩٢٨٬٠٣٢٬٩٤٧٠٬١٧٢٬١٩١التأمينإعادةحصة

)٧٨٬٩٩٣٬١٨٨()٨٣٬١٧٠٬١٦٢()٤٠٬١٤١٬٩١٥()٣٨٬٠١٦٬٦٦٥(المدفوعةت المطالباصافي
)٠٧٩١٢٬٢٧٩٬()٨١٧٬٦٦١٬٥()٩١٩٦٬٨١١٬()٢٦٦٬٢٧٩٬٤(القائمةالمطالباتفيالتغير

)٩١٬٢٧٢٬٢٦٧()٨٨٬٨٣١٬٩٧٩()٤٦٬٩٥٣٬٨٣٤()٤٢٬٢٩٥٬٩٣١(المتكبدةصافي المطالبات 
)٢٥٬٧٥٩٬٣٩٨()٢٧٬٠٧٧٬٧٣٥()١٢٬٣٢٦٬٢٢٦()١٤٬٥٠٧٬٢٢٨(متكبدةعموالت
)٤٣٥٢٦٬٥٨٧٬()٣٤٨٬٠٥٣٬٣١()١٢٣١٥٬١٢٦٬()٧٧٩٬٣٥٠٬١٥(إداریةمصاریف

)١٤٣٬٦١٩٬١٠٠()١٤٦٬٩٦٣٬٠٦٢()٧٤٬٤٠٦٬٣٧٢()٧٢٬١٥٣٬٩٣٨(التأمينمصاریفصافي
علىالتأمينصندوق فيالحركة
لحامليالدائنةوالذممالحياة
)٤٬٤٢٦٬٦٢٧(٩٬٠٩٤٬٦٧١)٤٬٨١١٬٧٨٨(٩٬٦٧٣٬٧٦٤اتوحدبالالمرتبطةالمنتجاتقوثائ

العادلةالقيمةفيالزیادة/)  النقص(
المنتجاتعنبهالمحتفظلالستثمار
٤٬٢٩٠٬٨٤٩)١١٬٤٢١٬٨٩٥(٢٬٦٠١٬٩٦٤)٧٬٨٩٧٬٨٥٥(بالوحداتالمرتبطة

الماليةاألوراقمنالدخلصافي
٧٦٨٬٢١٦٬١٦٤٢٬٠١٨٦٥٢٬٤١٦٬٢١٬٧٨٢٬٨٢٦ياةالح علىالتأمين–ماریةستثاال

)٠٥٢١٤١٬٩٧٢٬(٦٣٤٬٨٧٣٬١٤٦)١٧٨٬٩٧٤٬٧٥(٢٦١٬١٦١٬٦٩التأمينمصاریفإجمالي

١٧٬٥١٠٬٧٢٠٢٬٩١٤٬٤٤٣٢٧٬٠٨٠٬٠٤٩١٨٬٣٦٦٬١٩٤التأمينأرباح
العقاراتمندخل

٩٤٨٬٢٩٩٩٤٢٬٥٨١١٬٩٥٩٬٦٨٥١٬٩٨٢٬٠٣٨)يفا بالص(االستثماریة
الدخلئر) /(الخسا صافي
االستثماریةالماليةقااألور من 

١٠٬٠٧٩٬٤١٤٨٬٤٧٢٬٢١٤٢٠٬١١٦٬٨٥٣)١٣٬٠٨١٬٧٤٢(٢٠والودائع
)٦٬٣٤٥٬٣٢٢()٧٤٢٬٣٨٥٦٬()٢٬٦٦٩٬٣٥٢()٩٦١٬٩١٨٢٬(إداریةمصاریف

٣١٦٬٩٤٤٬٢٠٨٦٦٧٬١١٬٢٢٠٦٬١٢٦٬٣١٧٦٣٤٬١١٩٬٣األرباح للفترة

والمخففةاألساسيةاألرباح
٢٠٬٠٠٨٬٠٢١٬٠٢٣٬٠)١٨احضإی(للسهم



.)ع.م.ش(العامةتللتأميناةطنيالو الشركة

.ليةالمرح زةالموج لماليةات االبيانه من هذ یتجزأ  الءًا  فقة جز مر ال٢٩إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٤

المرحليالموجزالدخل الشاملبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في لمنتهية  رة اللفت

ية فيهتأشهر المنالستةفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
ونيوی٣٠ونيوی٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

٣١٦٬٤٩٤٬٢٠٨٦١١٬٢٦٧٬٢٠٦٬١٢٦٬٣١٧٦٣٣٤٬١١٩٬فترةلاألرباح ل

األخرى بنود الدخل الشامل 

:الخسائرأواألرباحإلىتصنيفها إعادةیتملنالتيبنودال

العادلةةمقيبالالتغيراتصافي
خاللنمالعادلةبالقيمةلالستثمارات

)٬٠١٩٩٥٤()٧٨٤٬٨٬٨٢٦(٨٤١٬٠٧٩)٢٧٧٬٩٧٠٦٬(األخرى الشاملالدخلبنود

/)الشاملةالخسائر(ینودإجمالي
)٩٥٤٬٠١٩()٧٨٤٬٨٬٨٢٦(٨٤١٬٠٧٩)٢٧٧٬٦٬٩٧٠(لفترةلاألخرى الدخل الشامل

الخسائر(إجمالي
١٦٥١٢٬١٠٨٬٤٢٢٬٢٩٩٬٢٢٧٤٤٣٣٬١٦٥٬)٩٦١٬٤٧٥٬٤(لفترةلملالشاالدخل/)ملةشاال



.)ع.م.ش(العامةتللتأميناةطنيالو الشركة

.ليةالمرح الموجزةلماليةات امن هذه البيانجزأ  ال یتفقة جزءًا  لمر ا٢٩ى  إل١نماإلیضاحاتلتشك
٥

حليالمر الموجزالملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في لمنتهية  رة اللفت

عام احتياطيقانوني احتياطيرأس المال 
احتياطي إعادة  

التأمين 

التغيرات المتراكمة 
ة قيمة العادللافي
بالقيمة ستثماراتال

العادلة من خالل  
بنود الدخل الشامل  

ــوع المجمـأرباح غير موزعة األخرى 
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  
٣٤٬١١٩٬٧٦٣٣٣٬١٦٥٬٧٤٤) ٩٥٤٬٠١٩(----الدخل الشامل للفترة 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

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٨٣٬١٢٣٣٬١٧٠٬٥٦٩١٩٤٬٤٨٦٬٧٢٠٤٩٧٬٦٤٨٬٦٣٦) ةققد(غير م٢٠٢١يویون٣٠الرصيد كما في 

١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦١٬٨٤٦٬٤٣١١٬٩٣٠٬٦٦١٢٢٩٬٣٨٨٬٨٥٠٥٣٣٬٠٧٤٬١٦٦) ة(مدقق٢٠٢١دیسمبر ٣١يد كما في رصال
٣١٬١٢٦٬٢٠٦٢٢٬٢٩٩٬٤٢٢)٨٬٨٢٦٬٧٨٤(----للفترةالدخل الشاملإجمالي  
)٥٬١٢٥٬٠٠٠()٥٬١٢٥٬٠٠٠(-----)٢٢(إیضاح  أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت

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

٢١٠٬٤٠٣٬٨٢٢٥٠٥٬٢٦٢٬٣٥٤)٦٬٨٩٦٬١٢٣(١٤٩٬٩٥٤٬١١٢٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦٧٤٬٩٧٧٬٠٥٦١٬٨٤٦٬٤٣١)ة(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠الرصيد كما في 



.)ع.م.ش(العامةتللتأميناةطنيالو الشركة

.ليةلمرح االموجزةلماليةات امن هذه البيانال یتجزأ  فقة جزءًا  المر ٢٩ى  إل١اإلیضاحات منتشكل
٦

المرحليالموجزت النقدیة التدفقاانيب
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في لمنتهية  رة اللفت

أشهرستةرة التف
یونيو٣٠المنتهية في

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم یضاحات إ

:يةشغيلاألنشطة التالتدفقات النقدیة من 
٣١٬١٢٦٬٢٠٦٣٤٬١١٩٬٧٦٣األرباح للفترة:
ود التاليةالتعدیالت للبن

١٬١٩٠٬٧٩٨١٬١٥٧٬٥٩٩استهالك وإطفاء
)٤٬٤٤٦٬١٤٥()٤٬٢٥٧٬٨٦٢(دخل توزیعات األرباح

)٦٬٧٤٨٬٣٨٤()١١٬٣٣٩٬٧٦٤(الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاستثماراتمنمحققةحبا أر 
منالعادلةبالقيمةاستثماراتمنمحققةغير)باحر أ(/خسائر
)٧٬٠٩٠٬٧٩٣(٩٬٦٨٦٬٩٥٨الخسائرأواألرباحخالل

)٢٬٤٧١٬١٨٢(١٬٥٢٣٬٠٧٣ةعالمتوقاالئتمانيةالخسائر)مخصصعكس(/مخصص
)٤٬٢٤٢٬٤٩٣()٤٬٥٢١٬٢٣٢(دخل االستثمارات األخرى 

٣٣٠٬٤١٬٣٧٥٣٢٬٧٩٧خدمةایة النهة  مخصص مكافأ 

٢٤٬٧٨٢٬٤٨٠١١٬٠٧٥٬٨٩٧التشغيليةوالمطلوبات جودات و مالفيالتغيرات قبلالتشغيليةالنقدیةات دفقالت

)١٩٬٤١٤٬٥٨٥()٦٥٬٨٩٤٬٠٥٧()العالقةذاتاألطرافذلكفيبما (األخرى المدینةوالذممالتأمينفيالتغيير
١٠٬٤٧٦٬٣٥٤١٣٬٧٧٢٬٥٣٧األخرى الدائنةوالذممنميالتأ فيالتغيير
١٦٬٩١٩٬٤٨١١٩٬٠١٦٬٣٩١الحياةعلىالتأمينوصندوق تسبةمكلاغيراألقساطاحتياطيفيالتغيير
٥٬٦٦١٬٨١٧١٢٬٢٧٩٬٠٧٩المستحقةالمطالباتصافيفيالتغيير

)٤٦٩٬٩٣١٬١()٢٥٦٬٣٥٥(ظفينوعة للمو مكافأة نهایة الخدمة المدف

٨٥٠٣٥٬٤٠٩٬)١٨١٬٤٠٩٬٨(األنشطة التشغيليةالناتج من/(المستخدم في) النقد صافي

نقدیة من األنشطة االستثماریةالالتدفقات 
)٣٬٢٩٦٬٤٩٣()٢٬٨٠٩٬٧٠٢(بتةثا تشراء موجودا

٦٬٦٠٠٩١٬١٤٨مبالغ محصلة من استبعاد موجودات ثابتة
)١٢٠٬٤٣١٬٦٢٩()٤٩٬٤٤٥٬٠٤٧(رلة من خالل األرباح أو الخسائادلعشراء استثمارات بالقيمة ا

-)٣٬٤٤٠٬٤٥١(من خالل بنود الدخل الشامل األخرى شراء استثمارات بالقيمة العادلة
خاللمندلةعا البالقيمةمدرجةاستثماراتبيعمنمحصلةمبالغ

٩٢٬٢٠٦٬٩٩٥١٠٥٬٣٠٧٬٦٧٣الخسائرأواألرباح
١٬٠١٠٬٤٣٧)٧٬٢٧١٬٨٦٧(بالوحداتالمرتبطةالمنتجاتوثائقحامليإلىالدائنةالذممفيحركةلاصافي

٤٬٢٥٧٬٨٦٢٤٬٤٤٦٬١٤٥توزیعات األرباحلدخ 
٤٬٥٢١٬٢٣٢٤٬٢٤٢٬٤٩٣آخرفوائد ودخل
)١٥١٬٦٩٧٬٤٨٢(٤٬٧٠٠٬٥٨٨البنوكلدىالودائعفيالتغيرات
١٬٨٧١٬٥٩٣)٦٢٥٬٦٥٢١٬(كيةبنالالسلفياتفيالزیادة

)١١٥١٥٨٬٤٥٦٬(٥٨٥٬٠٧٣٬٤١االستثماریةةاألنشط)فيالمستخدمالناتج من / (النقدصافي

التمویليةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقات 
)٢٢٬٤٩٣٬١١٧()٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤(٢٢توزیعات أرباح مدفوعة

)٣٬٤٠٠٬٠٠٠()٠٬٠٠١٢٥٬٥(٢٢مدفوعةاإلدارةمجلسأعضاءتعویضات

)٢٥٬٨٩٣٬١١٧()٢٣٤٬١١١٬٥٠(النقد المستخدم في األنشطة التمویليةصافي

)١٤٨٬٩٣٩٬٣٨٢()١٧٬٤٤٦٬٨٣٠(صافي النقص في النقدیة وشبه النقدیة

٧٥٧٬٧٣٩٬٦٤٢٢٦٬٠٦٢٬٢٣٥النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

٩٢٧٬٩٥٠٬٤٦٧٧٬١٢٢٬٨٥٣)١٠(إیضاح رةفتالنقدیة وشبه النقدیة في نهایة ال
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ةعاممعلومات-١

تـــم. ١٩٨٠نـــوفمبر١٩فـــيمحـــدودةؤوليةســـ مذاتكشـــركةالبدایــةفـــي")كةر شـــ لا.) ("ع.م.ش(العامـــةللتأمينـــاتالوطنيـــةالشـــركةتأسســت
العربيــةاإلمــاراتالمــالي،دبــيســوق فــيةرجــ مدالشــركةإن. ٢٠٠١برســبتم١٢مــنعتبــاراً ا عامــةمســاهمةشركةإلىحقاً الالشركةتحویل

.ةحدتمال

مينتــأ الواعنــ أعيــ بجموتقــومدبــيإمــارةفــي٢٠١٥لســنة٢رقــمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتلدولــةتحــادياالالقــانون بموجــبالشــركةتسجيلتم
٦رقــممتحــدةلاالعربيــةاإلمــاراتلدولــةاالتحــادينون قــا الامحكألوفقاً التأمينإعادةأعمالبعضإلىباإلضافةمةعا الوالتأميناتالحياةىلع

.أعمالهوتنظيمالتأمينهيئةإنشاءشأنفي،٢٠٠٧لسنة

فــي ٢٠٠٧) لســنة ٦والــذي یــنص علــى تعــدیل بعــض أحكــام القــانون االتحــادي رقــم (٢٠٢٠) لســنة ٢٤إن المرســوم بالقــانون االتحــادي رقــم (
ودخلــت التعــدیالت حيــز ٢٠٢٠ســبتمبر ٢٧إصــداره بتــاریخ يس هيئــة التــأمين وتنظــيم عملياتهــا تــمســ تأ أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــ 

، أصبح قطاع التأمين، بما فــي ذلــك مســؤولي مطالبــات التــأمين الخــارجيين، تحــت ٢٠٢١ینایر ٢. واعتبارًا من ٢٠٢١ینایر ٢التنفيذ بتاریخ  
ي.ز ركالمراف وسلطة مصرف اإلمارات العربية المتحدة  إش

بشــأن الشــركات التجاریــة ٢٠١٥لســنة ٢، الذي یلغي ویحل محل القانون االتحــادي رقــم ٢٠٢١لسنة ٣٢صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 
ــًا بمراجعــة األحكــام الجدیــدة وســوف . تقــوم الشــركة حال٢٠٢٢ینــایر ٢ودخــل حيــز التنفيــذ بتــاریخ ٢٠٢١ســبتمبر ٢٠(وتعدیالتــه)، بتــاریخ  ي

اریخ دخول التعدیالت حيز التنفيذ.ا في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تهاتطلبتطبق مت

.المتحدةالعربيةاإلماراتدبي،١٥٤ب.صأي،جينإبيتفيللشركةالمسجلمكتبلایقع

ةالماليالبياناتإعدادأسس-٢

ليدو الــ اســبيمح الللمعيــارا قًــ وفقــد تــم إعــدادها ٢٠٢٢یونيــو٣٠ي ة فــ منتهيــ أشــهر الالســتةلفترة للشركةالمرحليةالموجزةةاليالمالبياناتإن  
بإعــدادركةالشــ قامــت.المتحــدةالعربيــةتاإلمــارادولــةفــيبهــا المعمــولانينالقو متطلباتمعا ًض أیوتتوافقالمرحليةالماليةالتقاریر٣٤رقم
علــىجوهریــةشكوكأيهناكیوجدالبأنهاإلدارةمجلسیرى . راریةتمسالالمبدأوفقاً بالعملتستمرسوفأنها أساسعلىالماليةاتالبيان
فــيليشــغيالتوجودهــا لمواصــلةالكافيــةالمــواردلــدیها ســيتوفرالشــركةبــأنمعقــوالً توقعــاً یوجــدهبأنــ حكمــاً لــدیهمتشــكللقــد. االفتــراضهــذا

.ليا ملارالتقریفترةةاینهمنشهراً ١٢عنتقلالولفترةالمنظورالمستقبل

جنبــاً تقــرأأنوینبغــيالسنویة،الماليةتنا البيا لكاملالمطلوبةواإلفصاحاتالمعلوماتكافةعلىالموجزة المرحلية ةليما التالبيانا تشتملال
فتــرةجئا تــ ننإذلــك،علــىوةالوعــ .٢٠٢١دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةوللســنةفــيكمــا للشــركةققــةمدالالســنویةالماليــةالبيانــاتمــعجنــبإلــى
دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةالماليــةةنســ للمتوقعــةتكون قدالتيالنتائجعلىداللةبالضرورةليست٢٠٢٢یونيو٣٠فيالمنتهيةأشهرالستة
٢٠٢٢.

فــيتخدمةمســ الالعملــةهــيهــذهأنحيــث) اإلمــاراتيالــدرهم(ةتحــدالمةبيــ العر تاار مــ اإلبــدرهميــةالمرحلالمــوجزةالماليــةالبيانــاتعــرضتــم
.الشركةمعامالتمعظم

البيانــاتفيالمستخدمةتلكمعمتوافقةيةالمرحلالموجزةليةا ملاالمعلوماتهذهفيالمستخدمةواألساليبوالعرضالمحاسبيةالسياساتإن
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيهيةالمنتللسنةةدققالمالسنویةالمالية

والمعدلةالجدیدةالماليةاریرتقالإلعدادالدوليةالمعایيرتطبيق-٣

یدةالجدوالتعدیالت والتفسيرات المعایير
للشــركةالســنویةالماليــةالبيانــاتإعــدادعنــدالمتبعــةلتلــكمماثلــةالمرحليــةالمــوجزةيــةالمالالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

باالتبــاعالشــركةتقــملــم.٢٠٢٢ینــایر١فــيكمــا المفعــولســاریةلایــدةجدالایيرمعــ الاعاتبــ اءنتثباســ ،٢٠٢١دیســمبر٣١فيالمنتهيةللسنة
الجدیــدةالماليــةالتقــاریرعــدادإلالدوليــةالمعــایيرإن.بعــدمفعولهــا یســرلــمولكــنةدر صــا أخــرى تعــدیالتأوتفســيراتأومعــایيرألیةالمبكر
المــوجزةليــةالما البيانــاتهــذهفــيواإلفصــاحاتعنهــا المعلــنمبــالغلاعلــىي هر جــو يرثأ تــ أيالحاليــةةالفتــر فيوالساریةالعالقةذاتوالمعدلة

.حليةالمر 
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المؤكدةغيروالتقدیراتاألحكامفي التغييرات-٤

التــيها ســ فنهــيالمؤكــدةغيــرللتقــدیراتالرئيســيةوالمصــادرللشــركةالمحاســبيةالسياســاتتطبيقفياإلدارةاتخذتها التيالهامةاألحكامإن
المســتجدكورونــا فيــروسجائحــةتفشــيتــأثيرباســتثناء،٢٠٢١دیســمبر٣١فــيتهيــةنملاوللســنةفــيكمــا الماليــةالبيانــاتعلــىقهــا بيتطتــم
.أدناهوالمفصلالشركةعلى)  ١٩-كوفيد(

المدینةالتأمينوأرصدةاألقساطاستردادإمكانية
لحــدوثنتيجــةتصــادقالاضــمنالشــركاتلــدىاالئتمــانمخــاطرفيكبيرةةزیادإلى) ١٩-دفيكو (المستجدكورونا فيروسجائحةتفشيأدى

.تشغيليةاضطرابات

.٢٠٢٢یونيو٣٠فيكما المدینةالتأمينوأرصدةأقساطاستردادقابليةعلىجوهري تأثيرأيالشركةتحددلماإلدارة،تقييمعلىبناءً 

عنها اإلبالغیتملمكنولالمتكبدةاتلبمطا والالسدادتحتالمطالباتمخصص

تحــتالمطالبــاتومخصصــاتالتعاقدیــةترتيباتهــا علــى) ١٩-كوفيــد(المســتجدكورونــا فــایروسجائحــةانتشــارلتــأثيرا تقييمًــ الشــركةأجــرت
تــأثيريأیوجــدالأنــهكةشــر لاحــددت. منتظمــةحساســيةتحلــيالتتضــمنتوالتــيعنهــا اإلبــالغیــتملــموالتــيالمتكبــدةوالمطالبــاتالســداد
٣٠فــيكمــا عنهــا،اإلبــالغیــتملــموالتــيالمتكبــدةوالمطالبــاتالســدادتحــتللمطالبــاتاتصــ صالمخ وأرصــدةالمخــاطرمركــزعلــىجــوهري 
فــيتا يــ نهج والماالفتراضــاتفــيالنظــرعــادةوإ الوبــاءبتفشــيالمتعلقــةوالتطــوراتالمطالبــاتتجربــةمراقبــةالشــركةستواصــل. ٢٠٢٢یونيــو
.المستقبليةیرقار التفترات

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

بــينللمعــامالتتحقيقــهیمكــنالــذيالســعرتمثــلالماليــةاتلوبــ والمطللموجــوداتالعادلةالقيمكانتإذاما كثبعنالشركةتراقب.  العالمية
.الحاليالسيناریوفيالسوق فيينكر المشا 

٢٠٢٢یونيــو٣٠فــيكمــا الماليــةوالمطلوبــاتللموجــوداتالعادلــةالقيمــةعلــىجــوهري تــأثيرأيالشــركةتحــددلــماإلدارة،تقيــيمعلــىبنــاءً 
.جزةالمو المرحليةةيلما الالمعلوماتیمثلالذيالتغيربخالف

یةر ا االستثمللعقاراتالعادلةالقيمةقياس
بالنســبةالوضــعیتغيــرســوفوكيــفالعقاراتلسوق بالنسبة٢٠٢٢سنةتوقعاتعنمتاحةمحدودةمعلوماتهناكاإلدارة،تقييمعلىبناءً 

فــيكمــا العقاریــةلالســتثماراتعادلــةلاالقيمــةعلــىي هر جــو تــأثيرأيالشــركةتحــددلــم). ١٩-كوفيــد(المســتجدكورونا فایروسجائحةلتفشي
للقــيمدقيــقتمثيــلهــيالشــركةقبــلمــنالمســتخدمةاألســعارأنمــنوالتأكــدباســتمرارالســوق بمراقبــةالشــركةتقــومســوق . ٢٠٢٢ویونيــ ٣٠

.العادلة
الموجودات الثابتة-٥

.ةحدمتاليةالعرباإلماراتدولةداخلالثابتةموجوداتلاجميعتقع

العقارات االستثماریة-٦

.المتحدةالعربيةاإلماراتلةدو خلداي تجار مبنىمنمؤجرزءوج أرض،قطعتيتتضمن العقارات االستثماریة 

لســ لستيفــ ٣كمســتوىلعقــارات االســتثماریةاتصــنيفیــتم. للعقــارات االســتثماریةالعادلــةالقيمــةفــيتغييــرأيهنــاكنیكــ لمأنهاإلدارةترى  
).٣المستوى-٢٠٢١دیسمبر٣١(٢٠٢٢یونيو٣٠فيكما العادلةلقيمةا



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

٩

ةلياق مار أو في ثماراتتسا-٧

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

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٢٥١٬٨٩٦٬٥٣٠٢٩٣٬٠٧٧٬٩١٢ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرلية بالقيمدات ما جو مو 
٩٥٬٠٠٤٬١٧٥١٠٠٬٣٤٢٬٣٤٣ل الشامل األخرى ة العادلة من خالل بنود الدخ يمالقة بيلما الودات موج لا

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
)٤٠١٬٤٦٥()٣٢٧٬٤٤١(عةالمتوقئتمانالارائخسناقصًا: مخصص 

٣٧٨٬٤٥٩٬٣٦١٨٥٤٬٩٥٤٬٤٠٧

الجغرافيةت كزار تال–اریة ستثمة ايالمأوراق
استثمارات تمت:

١٦١٬٢٧١٬٥٥٤١٨٧٬٢٦٢٬٩٨٢لمتحدةداخل اإلمارات العربية ا-
٨٢٤٬١٨٧٬٢٠٠٨٧٢٬٦٩١٬٢٢٠المتحدةاإلمارات العربيةخارج  -

٣٧٨٬٤٥٩٬٣٦١٨٥٤٬٩٥٤٬٤٠٧عو ممج ال

رخسائو الأاحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرب
١١٦٬٧٠٤٬٤٠٤١٤١٬٥٩٦٬٦٩٣لةمتداو -الملكية وق حقاتار استثم

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠لةمتداو غير  –ة الملكيات حقوق استثمار 
٨٠٬٩٢٨٬٤٥٨٨٩٬٩٤٥٬٦٨٤متداولة-ةالدخل الثابتسنداترات/استثما 

٦٦٨٬٢٦٣٬٤٤٣٥٥٬٥٣٥٬٥١اتبالوحدالمرتبطةالمنتجاتوثائقحاملياستثمارات بالنيابة عن

٥٣٠٬٨٩٦٬٢٥١٩١٢٬٠٧٧٬٢٩٣المجموع

بيــتتثالدنــ عالفئــةهــذهضــمنالخســائرأواألربــاحخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةثماراتستكا الملكيةحقوق فيثماراتتساالتصنيفددیتح یتم
.األولي



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٠

(تتمة) في أوراق ماليةثماراتاست-٥

ة:قعو المتةمانياالئتالخسارة  صصخ مركةفيما یلي ح 

یونيو ٣٠
٢٠٢٢

دیسمبـر٣١
٢٠٢١

)ة(مدقق) ةق(غير مدق
درهـــــم درهـــــم 

٤٦٥٬٤٠١٤٢٤٬٨٥١السنةالرصيد كما في بدایة 
٤٠٬٥٥٠)٢٤٬٠٧٤(السنةل الخ خصص)/ المعكس المخصص(

٤٤١٬٣٢٧٤٦٥٬٤٠١ةسنالالفترة/في نهایة الرصيد كما 

عادة التأميند إعقو ت داو ن وموجتأميمطلوبات عقود ال-٨

سمبرید٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

مطلوبات عقود التأمين
١٩٧٬٥٢٨٬٠٦٥٢٢٢٬٢٢٤٬٧٣٣سددةمر وغیمطالبات مبلغ عنھا 

١١٤٬٣٧٧٬٩٣٦٨٨٬٠٨٩٬٩٤٢نها عغ  الاإلبیتملمالتيالمقدمةالمطالبات
٩٠٬٧٦١٬٠٢٣٩٦٬٨١٧٬٧٣٩اةيلى الح ين عق التأمصندو 

٨٣٢٬٠٧٠٬٣٠٢٧٩١٬٢٨٢٬٥٢٢مكتسبة والمخاطر الساریةمين غير الأقساط التأ 

٨٥٦٬٧٣٧٬٧٠٤٢٠٥٬٤٢٤٬٦٥٩يمالإجمالي مطلوبات عقود التأمين، إج 

التأمينإعادةعقودموجودات 
لتأمينمسترد من معيدي ا

١٤٦٬٤٦١٬٧٧١١٧٢٬٠٦٥٬٩٧٩مسددةھا وغیرعنغ مطالبات مبل
٦٨٬٥٠٥٬٣٠٣٤٦٬٩٨٠٬٥٨٦مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 

١٤٬٠٩٩٬٢٧٣١٨٬٣٣٣٬١٨٥ةق التأمين على الحيا صندو 
٤٠٢٬٢١٩٬١٥٤٦٦٤٬١٧٣٬١٢٣المخاطر الساریةمكتسبة و لاغيرأقساط التأمين  

٧٤٩٬٢٨٥٬٣٨٣٣٩٦٬٥٥٣٬٣٦٠التأمينودأمين من مطلوبات عقإجمالي حصة معيدي الت

فيصاال
٥١٬٠٦٦٬٢٩٤٥٠٬١٥٨٬٧٥٤مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة

٤٥٬٨٧٢٬٦٣٣٤١٬١١٨٬٣٥٦عنها مبلغوغيرمتكبدةمطالبات
٧٦٬٦٦١٬٧٥٠٧٨٬٤٨٤٬٥٥٤على الحياةن  أميق التصندو 

٤٣٠٬٨٥١٬١٤٧١٤٥٬١٠٩٬١٢٩ساریةلاأقساط التأمين غير المكتسبة والمخاطر  

١٠٧٬٤٥٢٬٣٢١٨٠٩٬٨٧٠٬٢٩٨



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١١

مدینة وأخرى تأمين ذمم  -٩

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٥٠٬٤٧٨٬٠٢٦٤٣٬٦٤٣٬١٦٧أقساط تأمين مدینة
٧٬٦٢١٬٨٠٨٢٦٬٩٦٣٬٠١٨شركات إعادة تأمين

١٤٩٬١٣٤٬٢٥٨٩٤٬١٩٠٬٧٨٣تأمينوكالء ووسطاء 
٢٧٠٬٧٨٣٬٢٨٥٣٣٬٧٦٨٬٦عالقةت ذاافطر أمن قةمستح مبالغ 

٢٣٦٬٠١٧٬٤٢٢١٧١٬٥٦٥٬٥٠١
)٢٦٠٬٦٢٤٬٧()٦٧٥٬١٤٧٬٩(عةالئتمان المتوق: مخصص خسارة اصاً ناق

٢٢٦٬٨٦٩٬٧٤٧١٦٣٬٩٤٠٬٨٩٩
٣٬٨٨٣٬٢٢٨٣٬١٨٦٬٢٩٤آخرلفوائد مستحقة ودخ 

٢٥٬٢٤٠٬٨٦٧٢٧٬٥٢٩٬٦٥٧تكلفة استحواذ مؤجلة
٩٬٨٧٧٬٦١٨٢٬٨٣٨٬٨٠٨دماً قممدفوعةومصاریفالمقدمةالدفعات

٠١٠٬٤٧٢٬٦٨٢٨٬٤٧٦٬١٠ن مدینون آخرو 

٤٧٠٬٣٤٣٬٢٧٢٤٨٦٬٩٧٢٬٧٢٠

لحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة كانت كما یلي:اإن

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

٧٬٦٢٤٬٦٠٢٩٬٥٥٥٬٧٦٨ةالسنيد في بدایة الرص
)١٬٩٣١٬١٦٦(١٬٥٢٣٬٠٧٣السنةخالل )مخصصالعكس مخصص / (

--السنةوبات خالل مشط

٥٦٧٬١٤٧٬٩٦٠٢٬٦٢٤٬٧السنةالفترة/كما في نهایة دصيالر 

.التأمينمستحقاتابلقمانمضأيعلىولحصالیتموالاقاالستحقموعدتجاوزتالتياألرصدةعلىفائدةأيتحميلیتمال



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٢

وق ندلصلنقد في االبنوك واة لدى  األرصد-١٠

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة() ققة(غير مد
درهمدرهم 

١٤٬٧٦٠٢٢٬٥٩٦النقد في الصندوق 
٤٦٬٩٧٧٬٣٤٨٦٤٬٤١٦٬٦٣٦النقد لدى البنوك

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع قانونية
٢٣٣٬٢٤٤٬٢٢٤٢٣٧٬٩٤٤٬٨١٢بتةع ثا ودائ

)٤٧٥٬٤١()١٨١٬٤١(ةالمتوقعمان  سارة االئتناقصًا: مخصص خ 

٢٩٠٬١٩٥٬١٥١٣١٢٬٣٤٢٬٥٦٩لبنوك والنقد في الصندوق لدى اإجمالي األرصدة
)٨١٢٬٩٤٤٬٢٤٧()٢٢٤٬٢٤٤٬٢٤٣(أشهر٣ر من ات فترات استحقاق أكثودائع ذناقصًا:  

٧٩٢٬٩٥٠٬٤٦٧٥٧٬٣٩٧٬٦٤یةشبه النقدالنقدیة و 

).٢١إیضاح) (همدر مليون ٢١٬٦–٢٠٢١بردیسم٣١(درهممليون ١٧٬٦ضمانخطاباتمقابلنةرهو المثابتةلاالودائعبلغت

ا  تحــتفظ،ا أعمالهــ ظــيموتنمتحــدةالةالعربيــ اراتمــ اإلفــيالتــأمينهيئــةإنشــاءبشــأن،٢٠٠٧لســنة) ٦(رقــماالتحــاديالقــانون لمتطلبــاتوفقــً
البنــوكألحــدمرهونــةالودیعــةهــذهإن. إلزاميةكودیعة) درهممليون ١٠–٢٠٢١دیسمبر٣١(درهمن مليو ١٠بمبلغبنكيةبودیعةالشركة
).  ٢١یضاحإ(والتجارةاالقتصادوزارةلصالحقبلهمنمصدرةناتضما مقابل

:یليكما المتوقعةئتمانيةاالرالخسائصصخ معلىالحركةكانت

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة(مدققة) (غير
درهمدرهم 

٤١٬٤٧٥٤١٬٧٥٨السنة/الرصيد في بدایة 
)٢٨٣()٢٩٤(السنةخاللعكس المخصص

١٨١٬٤١٧٥٤٬٤١السنةة / الرصيد في نهایة الفتر 



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٣

لالمارأس  -١١
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة() (غير مدققة

درهمدرهم 
مصدر ومدفوع بالكامل

١١٢٥٤٬٩٩٬١٤١١٢٩٥٤٬١٤٩٬)درهم لكل منها ١سهم عادي بقيمة ١١٢٬٩٥٤٬١٤٩(

االحتياطي القانوني -١٢

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

العاماالحتياطي -١٣

خــــر إال بموافقــــة غــــرض آألي يــــاطيالحتاهــــذا اســــتخدامكــــنمــــن مجلــــس اإلدارة وال یمالعــــام بنــــاًء علــــى توصــــيةاالحتيــــاطيیمكــــن تكــــوین 
.٢٠٢٢نيویو ٣٠العام خالل الفترة المنتهية فياالحتياطيعادي. لم یتم أي تحویل إلى  مومية العلة االجمعيعاجتما اهمين في  المس

نادة التأميإعحتياطي ا-١٤
للمادة   إدار٣٤وفًقا  مجلس  (من قرار  التأمین رقم  ھیئة  لس٢٣ة  الشر٢٠١٩نة)  خصصت  مبلغ یعادل  ،  إجمالي ٪٠٫٥كة  من 
طي إعادة التأمین.دة التأمین المتنازل عنھا الحتیاأقساط إعا

.ینعام ھیئة التأمر طیة من مدی دون موافقة خذا االحتیاطياستبعاد ھیتراكم ھذا االحتیاطي عاما بعد عام وال یجوز 

آخرون ودائنون أمينالتدائنو-١٥
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة((غير مدققة) 

درهمدرهم 
٥٩٬٩٠٣٬٠٩٩٥٣٬٩٧١٬٨٧٩ئنيندا

٨٢٬٥٠٥٬١٨٠٧٦٬٥٢٩٬٦٢٠شركات إعادة التأمين
٦٨٬٣٦٥٬٦١٠٥٩٬٠٦٤٬٤٣٣حتفظ بهط التأمين ماحتياطي أقسا 

٤٢٣٬٨٣٦٢٨٠٬٧٨٣عالقةغ مستحقة ألطراف ذات مبال
٢٠٬١١٧٬٦٦٠١٦٬٧٢٥٬٧٣٤ت إعادة التأمين مؤجلةعموال
١٠٬٨٧٧٬٣٤٨٢١٬٨٢٨٬٤٨٨حقةف مستمصاری
٧٠٥٬١٥٠١٬٧٥٣٬٦٦٥دائنةعموالت

٩٢٢٬٥٥١٬٩٨٤٩٬٨١٨٬١١أرصدة دائنة أخرى 
٨٠٥٬٤٤٩٬٢٥٢٤٥١٬٩٧٣٬٢٤١



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٤

ةكيروض البنالق-١٦

دیســمبر ٣١(مليــون درهــم ١٣٬٩ســتثمارات الشــركة فــي أدوات الــدین التــي تبلــغ قيمتهــا العادلــة انــك مضــمون مقابــلالبقــرضإن 
بالــدوالر األمریكــي لشــهر واحــد مضــافاً وريبــ لرســعي یســاو معــدل بفائــدة عليــه وتترتــب ) ٥(إیضــاح ) مليــون درهــم٢١٬٨–٢٠٢١

ًا.وی٪ سن٠٬٥ه  ليإ

بالوحداتبطةرتالمالمنتجاتوثائقحاملي ى ذمم دائنة إل-١٧

الل الفترة:الحركة خ 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)دققةم() مدققة(غير 
درهمدرهم 

٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٧٬٤٠٦٬١٤٨نایری١كما في 
١٢٬٢٦٥٬٨٥٥١٥٬٥٠٦٬٨٤٠ل حاملي الوثائقمبلغ مستثمر من قب

لقبمناسترجاع/استحقاق/سترداداالمرحلةفيسحوبالمالمبلغ
الوثائقحملة

)١٧٬١٦٦٬٣٨٨()٨٬١١٥٬٨٢٧(
٩٣٥٬٧٨٨٬٥)٨٩٥٬٤٢١٬١١(عادلةة الالتغير في القيم

٦٦٨٬٢٦٣٬٤٤٥٣٥٬٥٣٥٬٥١بالوحداتالمرتبطةالمنتجاتقوثائمليحا إلىدائنةذمم

دساسية والمخففة للسهم الواحاألاألرباح -١٨

المنتهية فيأشهر الستةفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
ونيوی٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

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

٦٣١٬٤٩٤٬٢٠٨٦١١٬٢٦٧٬٢٠٦٬١٢٦٬٣١٧٦٣٣٤٬١١٩٬فترةاألرباح لل

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

أساسية ومخففة للسهم رباحأ
٢٠٬٠٠٨٬٠٢١٬٠٢٣٬٠درهم)الواحد (بال

الــربحإن. ریر الماليــةنهایــة فتــرة التقــا فــيكمــا مــةلقائاالشــركةســهمأعــددمتوســطعلــىللفتــرةالــربحبتقســيمللسهمألساسياالربحاحتسابتم
.هملسايةربح علىتؤثرأنكنممجدیدةأدواتأيدرتصلمالشركةأنحيثللسهماألساسيالربحیعادلللسهمالمخفض



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٥

ي العالقةمعامالت الطرف ذ-١٩

ضــمنتقــعأخــرى شــركاتمــعتمعــامالفــيوالدخولاتلبالمطا وتسویةالتأمينأقساطبتحصيلیة،االعتيادالها أعمسياقفيالشركة،قومت
الالمعــامالتهــذهشــروطأنالشــركةإدارةتــرى ).المعــدل(٢٤رقــمالــدوليالمحاســبيلمعيــارافــيالمتضــمنالعالقــةذاتاألطــرافریــفتع

.أخرى أطرافمنعليها لالحصو مكنالممنكانالتيالشروطعنةملحوظبصورةتختلف

:یليكما العالقةذاتاألطرافإلى/منةالمطلوبالمبالغكانت،ماليةقاریر الفترة التیة ها في نكما ١-١٩

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة((غير مدققة) 
درهمدرهم 

قةطراف ذات عالأمن مبالغ مستحقة 
٢٧٠٬٧٨٣٬٢٨٥٣٣٬٧٦٨٬٦أقساط تأمين مدینة

طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة 
٦٨٣٬٤٢٣٧٨٣٬٢٨٠ين دائنتأم

٠٠٠٬١٢٥٬٥٠٠٠٬٤٠٠٬٣أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

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

٩٣٢٬٩١٢٬٥٢٧٧٠٬٤٠٩٬١٨ودائع قصيرة األجل

٧٠٤٬٣٥٤٬٧١٨٤٢٬٤١٩٬٢٨

كما یلي:ات عالقة اف ذت مع أطر مت الشركة بتعامالقا خالل الفترة،  ٢-١٩

هر المنتهية فيأشالستةفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
ونيوی٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
رهمددرهم درهم درهم 

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

تعویضات موظفي اإلدارة العليا
١٬٨٩٤٬٥٧٣١٬٧١٢٬٤٠٨٣٬٤٣٠٬٢١٦٣٬٣٣٤٬٧٧١ة األجلمكافآت ومزایا قصير 
٦٣٬٦٠٩٥٧٬٠١٢٥٦٥٬٨١٣١٢٧٬٧٥٢مكافآت نهایة الخدمة

ذات عالقةى أطراف أخر 
٢٧٬٢٢٦٬٢٠٢٦٤٬٩١٧٬٢٨٠٣٠٬١٩٨٬٠٩٠٦٥٬٤٠٤٬٢٣٤مينتأ أقساط  

٦٬٨٧٩٬٥٩١١٦٬٢٦٧٬٩٩٠١٢٬٠٥٠٬٩٢٩٢٢٬٤٦٤٬٦٦٧دفوعةمطالبات م
٣٠٬٠١٥٬٨٦٧١٤٬٣٠٢٬٧٥٢--توزیعات أرباح

١٣٣٬٢٦١٢٦٨٬٩٤٠١٤٨٬٦٤٨٣٧٠٬٨٥١دخل فوائد



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٦

المالية االستثماریة والودائعوراقمن األ صافي الربح-٢٠
یونيو٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
)دققةمغير  (ققة) ير مد(غ

درهمم دره

٤٬٢٥٧٬٨٦٢٤٬٤٤٦٬١٤٥دخل توزیعات األرباح
١١٬٣٣٩٬٧٦٤٦٬٧٤٨٬٣٨٤محققة من االستثماراتاحأرب

٧٬٠٩٠٬٧٩٣)٩٬٦٨٦٬٩٥٨(القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمن االستثمارات بر محققة  غي(خسائر)/أرباح
١٬٩٢٦٬٩١٧١٬٨٦٣٬٠٩٢اریةوراق المالية االستثماألالدخل من 

٩٥٥٬٩٨٦٧٢١٬٥٦٨ع البنكيةالفائدة على الودائ
)١٢٩٬٧٥٣()٣٥٦٬٣٢١(اق الماليةاألور رسوم /یفمصار 

٢١٤٬٤٧٢٬٨٨٥٣٬١١٦٬٢٠والودائع البنكيةستثماریةاالاألوراق الماليةمنخلصافي الد

مطلوبات طارئة-٢١
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
)مدققة(ير مدققة) (غ

درهمدرهم 

٩٩٣٬٨٧٣٬١٠٨١٥٬١٠٢٬٦١خطابات ضمان

الضــماناتتشــتمل. أعــالهالضــماناتابــلمقةرهونــ م) درهــممليــون ٢١٬٦–٢٠٢١ســمبردی٣١(هــمدر مليــون ١٧٬٦تبلــغابتــةثودائــعاكنه
.والتجارةصاداالقتوزارةحلصال) درهممليون ١٠-٢٠٢١دیسمبر٣١(درهممليون ١٠مبلغعلى

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

اإلدارةمجلسأعضاءمكافآتاح و توزیعات األرب-٢٢
درهــم٤٤٬٩٨٦٬٢٣٤بمبلــغنقدیــةأربــاحزیــعتو علــى٢٠٢٢یونيــو٣٠فــيالمنعقــديالســنو موميــةلعاالجمعيــةجتمــاعافــيالمســاهمون وافــق
وافــق. )٢٠٢٠ة ســنعــن الواحــدللســهمدرهــم٠٬١٥بقيمةدرهم٢٢٬٤٩٣٬١١٧-٢٠٢١(٢٠٢١عن سنة الواحدللسهمدرهم٠٬٣٠بقيمة

ةلســـندرهـــم٣٬٤٠٠٬٠٠٠–٢٠٢١(٢٠٢١نة لســـ درهــم٥٬١٢٥٬٠٠٠بمبلـــغاإلدارةمجلـــسألعضـــاءمكافــأةدفـــععلـــىأیضـــاً ون المســاهم
٢٠٢٠.(

المعلومات القطاعية-٢٣
وجبــهبمالــذياألســاسهــيالقطاعــاتهــذه. الحياةعلىوالتأميناتالعامةالتأميناتتشغيليين،قطاعينفيالشركةتنظيمتمةإداریاضألغر 
.ةلإلدار القطاعيةتقاریرها بإعدادالمجموعةتقوم

العربيــةاإلمــاراتدولــةخــارجمــالأعأيكةالشــر تمــارسال. التــأمينعقــودعــنالناتجــةاإلیــراداتاليإجمــ فــيالتــأمينأقســاطاتإیــرادتتمثــل
.األعمالقطاعاتبينمعامالتتوجدال.  المتحدة



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٧

(تتمة) قطاعيةالمعلومات ال-٢٣
اإلجمالي التأمين على الحياةأمينات العامة الت

یونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةلفترة الیونيو ٣٠في ة أشهر المنتهيستةالفترةلیونيو ٣٠المنتهية فيأشهرستةالترة لف
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
) ةمدقق(غير) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ةق(غير مدق) ة(غير مدقق
درهـــــم درهـــــم ـــــم درهدرهـــــم درهـــــم درهـــــم 

ن تأمياللدخ
٣٢٦٬٩٨٣٬٧١٥٢٨١٬٢٠٣٬٢٤٣٣٩٬٢٢٣٬٨٧٦٥٤٬٢٦٧٬٩٨٢٣٦٦٬٢٠٧٬٥٩١٣٣٥٬٤٧١٬٢٢٥اط التأمين إجمالي أقس

) ١٨٢٬٤١٢٬٦٧٩() ١٩٩٬٣٦٢٬٠٤٨() ٣١٬٦٧٩٬٢٤٩() ١٦٬٢٢٠٬٩٥٨() ١٥٠٬٧٣٣٬٤٣٠() ١٨٣٬١٤١٬٠٩٠(نازل عنهاحصة معيدي التأمين المت
١٤٣٬٨٤٢٬٦٢٥١٣٠٬٤٦٩٬٨١٣٢٣٬٠٠٢٬٩١٨٢٢٬٥٨٨٬٧٣٣١٦٦٬٨٤٥٬٥٤٣١٥٣٬٠٥٨٬٥٤٦اقساط التأمين صافي 

) ١٥٬٦٠٠٬٢٠١() ١٨٬٧٤٢٬٢٨٥()١٬٣٠٤٬٠٣٤()١٬٣٥١٬٥٢٧() ١٤٬٢٩٦٬١٦٨() ١٧٬٣٩٠٬٧٥٨(التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
١٢٦٬٤٥١٬٨٦٧١١٦٬١٧٣٬٦٤٥٢١٬٦٥١٬٣٩١٢١٬٢٨٤٬٦٩٩١٤٨٬١٠٣٬٢٥٨١٣٧٬٤٥٨٬٣٤٥اقساط التأمين المكتسبة صافي 

٢٤٬٢١١٬٧٤٢١٩٬٩٠٦٬٨٦٤١٬٦٣٨٬٦٨٣٢٬٩٧٣٬٠٣٧٢٥٬٨٥٠٬٤٢٥٢٢٬٨٧٩٬٩٠١عموالت معيدي التأمين
١٥٠٬٦٦٣٬٦٠٩١٣٦٬٠٨٠٬٥٠٩٢٣٬٢٢٩٠٬٠٧٤٢٤٬٢٥٧٬٧٣٦١٧٣٬٩٥٣٬٦٨٣١٦٠٬٣٣٨٬٢٤٦ين ادات التأمإیر إجمالي

مين مصاریف التأ
) ٩١٬٢٧٢٬٢٦٧() ٨٨٬٨٣١٬٩٧٩() ١٥٬٠٦٧٬٦٨٤() ١٢٬١٨٢٬١١١() ٧٦٬٢٠٤٬٥٨٢() ٧٦٬٦٤٩٬٨٦٨(تكبدة ت المصافي المطالبا 

) ٢٥٬٧٥٩٬٣٩٨() ٢٧٬٠٧٧٬٧٣٥()٤٬٢٦٥٬٦٤٥()٢٬٨٧٨٬٩٦٣() ٢١٬٤٩٣٬٧٥٣() ٢٤٬١٩٨٬٧٧٢(العموالت المتكبدة 
) ٢٦٬٥٨٧٬٤٣٥() ٣١٬٠٥٣٬٣٤٨()٣٬٠١٢٬١٤٨()٥٬١٧٤٬٨١٢() ٢٣٬٥٧٥٬٢٨٧() ٢٥٬٨٧٨٬٥٣٦(صاریف إداریة م

) ١٠٠٣٬٦١٩٬١٤() ٠٦٢٬٩٦٣٬١٤٦() ٢٢٬٣٤٥٬٤٧٧() ٨٨٦٬٢٣٥٬٢٠() ٦٢٢١٢١٬٢٧٣٬() ١٧٦٬٧٢٧٬١٢٦(ف التأمين مصاریصافي 
٢٣٬٩٣٦٬٤٣٣١٤٬٨٠٦٬٨٨٧٣٬٠٥٤٬١٨٨١٬٩١٢٬٢٥٩٢٦٬٩٩٠٬٦٢١١٦٬٧١٩٬١٤٦اة الحيعلىالتأمينوق صندفيالحركةلقبالربح

المستحقة  غوالمبالةلحيا اعلىتأمينالصندوق فيالحركة
الخاصة بالمنتجات  الدفع إلى حاملي وثائق التأمين 

بالوحداتالمرتبطة
--٤٬٤٢٦٬٦٢٧(٩٬٠٩٤٬٦٧١)٤٬٤٢٦٬٦٢٧(٩٬٠٩٤٬٦٧١(

محتفظ  الستثماراتفي القيمة العادلة یادةالز /لنقص)(ا
٤٬٢٩٠٬٨٤٩) ١١٬٤٢١٬٨٩٥(٤٬٢٩٠٬٨٤٩) ١١٬٤٢١٬٨٩٥(--بالوحدات المرتبطةتجاتبها للمن

٦٥٢٬٤١٦٬٢١٬٧٨٢٬٨٢٦٦٥٢٬٤١٦٬٢٧٨٢٬٨٢٦١٬--تأمين على الحياة –اتستثمار االلدخ ي صاف 
٤٣٣٬٩٣٦٬٢٣٨٨٧٬١٤٬٨٠٦٦١٦٬١٤٣٣٬٣٬٥٥٩٬٣٠٧٠٤٩٬٠٨٠٬٢٧١٩٤١٨٬٣٦٦٬التأمين للفترة حرب

١٬٩٥٩٬٦٨٥١٬٩٨٢٬٠٣٨) (بالصافيمن العقارات االستثماریةدخل 
٨٬٤٧٢٬٢١٤٢٠٬١١٦٬٨٥٣أوراق مالية فياتثمار استمندخلالفي صا 

)٦٬٣٤٥٬٣٢٢()٦٬٣٨٥٬٧٤٢(وزعةمصاریف غير م
٣١٬١٢٦٬٢٠٦٣٤٬١١٩٬٧٦٣رة للفتحالرب



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٨

ة) (تتمالقطاعيةالمعلومات-٢٣
المجموعةتأمين على الحيا التأمين العام

٢٠٢١بردیسم٢٠٢٢٣١یونيو٢٠٢١٣٠ردیسمب٢٠٢٢٣١یونيو٢٠٢١٣٠دیسمبر٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
)غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة() غير مدققة(

درهمرهم ددرهم درهم درهم درهم 
دات موجو 

٢٧٬٢٣٣٬٤٠٤٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥--٢٧٬٢٣٣٬٤٠٤٢٧٬٢٢٧٬٦٦٥ثابتةموجودات
٥٬٣١٣٬٠١٦٣٬٧٠٦٬٤٥٠--٥٬٣١٣٬٠١٦٣٬٧٠٦٬٤٥٠جودات غير ملموسةمو 
١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠--١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠١٨٤٬٧٠٤٬١٥٠ستثماریةارات  عقا 

٢٥٨٬٩٧٣٬٥١٤٢٩٢٬٦٨٣٬٢٦٥٥٨٬٢٢٢٬١٩٦٦٣٬٧٣٦٬٠٥٤٣١٧٬١٩٥٬٧١٠٣٥٦٬٤١٩٬٣١٩أوراق مالية لالستثمارات
جات  حاملي الوثائق عن المنتيابة عن  لناستثمارات با 

٤٤٬٢٦٣٬٦٦٨٥١٬٥٣٥٬٥٣٥٤٤٬٢٦٣٬٦٦٨٥١٬٥٣٥٬٥٣٥--اتة بالوحدمرتبطلا
٣٣٦٬٧٦٤٬٧٥٧٣١٧٬٦٦٤٬٥٣٧٤٦٬٥٢٠٬٩٩٢٤٢٬٨٨٨٬٨٥٩٣٨٣٬٢٨٥٬٧٤٩٣٦٠٬٥٥٣٬٣٩٦إعادة التأمينموجودات 
٢٤٩٬٦٦١٬٦٣٧١٩٤٬٩٠٠٬٠٤٧٢٢٬٦٨١٬٨٤٣١٣٬٠٧٢٬٤٣٩٢٧٢٬٣٤٣٬٤٧٠٢٠٧٬٩٧٢٬٤٨٦ين وآخرون مدینو التأم

٨٧٤٬٥١٠٬١٨٨٥٤٦٬٧٥٥٬١٩٢٢٧٧٬٦٨٤٬١٠١٠٢٣٬٥٨٧٬١١٩١٥١٬١٩٥٬٢٩٠٩٥٦٬٣٤٢٬٣١٢بنوكالة لدىأرصدو في الصندوق نقد
٣٥٢٬١٦١٬٢٥١١٬٦٦٠٬٦٤١٬٢١٣١٬٩٧٦٬٣٧٢٬٢٧٣٩١٠٬٨١٩٬٢٩٠٣٢٨٬٥٣٤٬٥٢٤٬١٥٧٠٬٤٦١٬٥٠٤١٬لموجودات إجمالي ا

المطلوبات 
٥٧١٬٢٨٥٬٤٣٠٥٢٩٬١٠٥٬٨٨٩١٣٣٬٤٥٢٬٤٢٦١٣٠٬٣١٨٬٣١٦٧٠٤٬٧٣٧٬٨٥٦٦٥٩٬٤٢٤٬٢٠٥التأميندمطلوبات عقو 
١٢٬٦٧٠٬٨١٠١١٬٦٥١٬٧٦٣--١٢٬٦٧٠٬٨١٠١١٬٦٥١٬٧٦٣ةدمالخ ایة فأة نها مخصص مك

٢٤٣٬٦٢٦٬٦٢٤٢٢٢٬٢٧٦٬٤٤٧٨٬٨٢٣٬١٨١١٩٬٦٩٧٬٠٠٤٢٥٢٬٤٤٩٬٨٠٥٢٤١٬٩٧٣٬٤٥١دائنو تأمين وآخرون 
٥٬١٤٩٬٨٢٥٦٬٨٠٢٬٤٥٠--٥٬١٤٩٬٨٢٥٦٬٨٠٢٬٤٥٠سلفيات بنكية

جات  لحاملي الوثائق عن المنتذمم دائنة 
٦٦٨٬٢٦٣٬٤٤٥٣٥٬٥٣٥٬٥١٦٦٨٬٢٦٣٬٤٤٥٣٥٬٥٣٥٬٥١--اتة بالوحدمرتبطلا

٨٣٢٬٧٣٢٬٦٨٩٧٦٩٬٨٣٦٬٥٤٩١٨٦٬٥٣٩٬٢٧٥٢٠١٬٥٥٠٬٨٥٥١٬٠١٩٬٢٧١٬٩٦٤٩٧١٬٣٨٧٬٤٠٤المطلوبات إجمالي 
كيةلقوق المح

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

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

١٬٩٣٠٬٦٦١)٦٬٨٩٦٬١٢٣(خالل بنود الدخل الشامل األخرى منادلةعلستثمارات بالقيمة االفي القيمة العادلة لالتغير  
٨٢٢٬٤٠٣٬٢١٠٨٥٠٬٣٨٨٬٢٢٩أرباح غير موزعة

٥٠٥٬٢٦٢٬٣٥٤٥٣٣٬٠٧٤٬١٦٦ةإجمالي حقوق الملكي
١٬٥٢٤٬٥٣٤٬٣١٨١٬٥٠٤٬٤٦١٬٥٧٠ملكيةالإجمالي المطلوبات وحقوق 



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

١٩

الماليةوالمطلوباتالماليةتداالموجو توتصنيفاتافئ-٢٤

:لها دلةالعا مةوالقيالماليةوالمطلوباتالموجوداتمنفئةكلتصنيفالتاليالجدولیوضح

) ةدقق(غير م٢٠٢٢یونيو٣٠

من عادلة القيمةبال
و  أالل األرباحخ 

الخسائر 

بالقيمة العادلة من 
ل  الدخ خالل بنود

المجموع المطفأة ةبالتكلفاألخرى ل مالشا 
درهـــــم درهـــــم درهـــــم ـم درهــــ 

الموجودات المالية: 
٢٠٧٬٥٧٠٬٩٦٨٩٤٬٦٤١٬٣٣٩١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٣١٧٬١٩٥٬٧١١راق ماليةفي أو اتاستثمار 

حــاملي الوثــائق ن اســتثمارات بالنيابــة عــ 
٤٤٬٢٦٣٬٦٦٨--٤٤٬٢٦٣٬٦٦٨اتحدة بالو مرتبطلاجات  عن المنت

٢٣٦٬٧٠٦٬٣١٤٢٣٦٬٧٠٦٬٣١٤--مين مدینة وأخرى ذمم تأ 
٢٩٠٬١٩٥٬١٥١٢٩٠٬١٩٥٬١٥١--وفي الصندوق البنوكأرصدة لدى 

٢٥١٬٨٣٤٬٦٣٦٩٤٬٦٤١٬٣٣٩٥٤١٬٨٨٤٬٨٦٩٨٨٨٬٣٦٠٬٨٤٤

لية: ماالمطلوبات ال
٢٣٢٬٣٣٢٬١٤٨٢٣٢٬٣٣٢٬١٤٨--ذمم تأمين دائنة وأخرى 

حاملي  الدفعستحقة  لماالغ  لمبا إلى 
بالمنتجات  ئقوثا  الخاصة  التأمين 

٤٤٬٢٦٣٬٦٦٨٤٤٬٢٦٣٬٦٦٨--اتبالوحد المرتبطة
٥٬١٤٩٬٨٢٥٥٬١٤٩٬٨٢٥--لبنكيةالقروض ا

--٢٨١٬٧٤٥٬٦٤١٢٨١٬٧٤٥٬٦٤١



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

٢٠

) ة(تتمليةلمااوالمطلوباتالماليةالموجوداتوتصنيفاتاتفئ-٢٤

) ةمدقق(٢٠٢١بر دیسم٣١

لعادلة من اةبالقيم
خالل األرباح أو  

الخسائر 

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل  

مجموع البالتكلفة المطفأة خرى األ الشامل 
درهـــــم درهـــــم ـــم درهــ درهـــــم 

الموجودات المالية:
٢٤١٬٥٦٣٬٧٧٠٩٩٬٩٦٢٬٥٨٩١٤٬٩٨٣٬٤٠٤٣٥٦٬٥٠٩٬٧٦٣ةراق ماليأو فياستثمارات

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

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

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

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

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

--٦٬٨٠٢٬٤٥٠٦٬٨٠٢٬٤٥٠

٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥٢٨٣٬٥٨٥٬٦٩٥--البنكيةقروض ال

العادلةالقيمةقياس- ٢٥

بــينمــةمنتظمعــامالتضــمنلوبــاتالمطمــنأيلتحویــلدفعهــا وأدات،وجــو المأحــدلبيــعمها اســتالسيتملتياالقيمةهيالعادلةالقيمةإن
عنــد. أخــرى تقيــيمأســاليبدامتخ باســ مقــدرأومباشــربشــكلمالحــظعرالســ كــانإذامــا النظــرضغــ بالقيــاس،تـــاریخفــيبالسـوق المتعاملين

المشــاركينســيقومإذامــا وتقيــيمااللتــزامأواألصــلاهــذصصــائخ اراالعتبــ بعــينباألخــذالشركةتقوماللتزام،أوألصلالعادلةالقيمةتقدیر
.القياسختاریفيااللتزامأوصلاألسعيرتعنداالعتباربعينالخصائصهذهبأخذالسوق يف

المطفأةبالتكلفةالماليةلألدوات لةالعادالقيمة

تقــاربيــة حلالمــوجزة المر الماليــةتالمعلومــا فــيالمطفــأةتكلفــةالبجــةمدر الةالماليــ لوبــاتوالمطلموجــوداتلالدفتریــةالقيمــةتعتبــراإلدارةإن
.العادلةقيمتها 



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
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(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

٢١

تمة)ت( عادلةلاالقيمةقياس- ٢٣

العادلةلقيمةباالمدرجةالماليةألدوات لدلةلعااالقيمة

العادلةالقيمةقياسألغراضالمطبقةواالفتراضاتالتقييمتقنيات

المدققــةالســنویةالماليــةالبيانــاتفــيتخدمةالمســ لتلــكلــةمماثوافتراضــاتمماثلــةتقيــيمتقنيــاتباســتخدامداتجــو للمو لــةلعاداالقــيمحدیــدتیــتم
.٢٠٢١یسمبرد٣١فيالمنتهيةللسنة

الموجزالماليالمركزبيانفيالمدرجةالعادلةةيمالققياسات

علــى٣إلــى١مــنمســتویاتثالثــةىإلــ العادلةلقيمةبا التثبيت األوليدعنةادللعامةلقيبا الحقاً ياسها قیتمالتيوات الماليةاألدتصنيفتم
.ةلالعادقيمتها وحوضدرجةأساس

أســاسعلــى٣إلــى١مــنتالمســتویا فــيالعادلــةبالقيمــةالتثبيــت األولــيبعــدقياســها یــتمالتــيالماليــةلــألدواتتحلــيالً التــاليلجــدولایبــين
. لةلعاداا قيمتهوضوحدرجة

اتمطلوبــ واللألصــولالنشــطةاألســواقفــي) المعدلــةغيــر(المدرجــةاألســعارمــنلمســتقاةاالعادلــةالقيمــةقياســات: األولســتوىالم
.ابقةالمتط

تــيوالاألولمســتوىالفــيإدراجهــا تموالتيالمدرجةاألسعاربخالفمدخالتمنالمستقاةالعادلةالقيمةياساتق:  الثانيالمستوى
و); راألسعا منالمستقاة(مباشرةغيربطریقةأو) مثالً سعارألكا (مباشرةإما والمطلوباتلألصولحظتها المیمكن

اللتــيواالمطلوبــاتأوللموجــودات مــدخالتتتضــمنوالتــيالتقيــيمأســاليبمــنةالمســتقا العادلــةالقيمــةقياســات:ثالــثالالمســتوى
).للرصدالقابلةغير  تدخالالم(ةالمالحظالسوق تبيانا إلىتستند



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
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(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

٢٢

(تتمة)لعادلةاالقيمةقياس- ٢٥
ة)(تتمالعادلةمةيبالقةالمدرجيةالماللألدوات العادلةالقيمة

مالقــيتحدیــدكيفيــةحــولمعلومــاتليالتــا الجــدولیبــين. ةاســبتــرة المح بنهایــة فالعادلــةبالقيمــةمدرجــةةالماليــ كةالشــر موجــوداتعــضبإن
:ليةالما الموجوداتهلهذدلةعا ال

الموجودات المالیة 

مة العادلة كما في قيال

تسلسل 
لقيمة ا

العادلة 

التقییمیبسالأ
تخالدوالم

یةسالرئی

مدخالت
غیرھامة

قابلة
رصد لل

المدخالتبینقةالعال
للرصدالقابلةغیر

العادلة للقیمة

یونیو٣٠
٢٠٢٢

بر دیسم٣١
٢٠٢١

ققة)(غیر مد
درھم

) ققةمد(
درھم

من العادلة بالقیمة
الدخل  لخال بنود 

الشامل األخرى
أسعار العرض١ى المستو٤٣٬٢٣٨٬٧٩٢٤٨٬٧٥٢٬٦٥٠مدرجةندیأوراق

فيلمدرجةا
.األسواق النشطة

. ال ینطبقال یوجد

غیر  دینأوراق
مدرجة

تقییمطریقة٣ى المستو٥١٬٤٠٢٬٥٤٧٥١٬٢٠٩٬٩٠٩
قیمةصافي

الموجودات

قیمةصافي
الموجودات

زادتكلم افي  صا 
ات دموجوقيمة  

،  بھا المستثمراتالجھ
دلة مة العا القيت زاد

المطفأة التكلفة  ب
بالتاستثم لفة كار 
أة المطف

تقییمطریقة٣ى المستو١٤٬٩٨٣٬٤٠٤١٤٬٩٨٣٬٤٠٤
قیمةصافي
وداتالموج 

قیمةصافي
الموجودات

زادتكلم في  صا ا 
ات دموجوقيمة  

،  بھا المستثمراتالجھ
دلة ا لعمة ات القيزاد

ن مالعادلة بالقیمة
أو األرباحخالل
سائر خال
ملكیةراقوأ

مدرجة
تقییمطریقة١ىالمستو١١٦٬٧٠٤٬٤٠٤١٤١٬٥٩٦٬٦٩٢

قیمةصافي
الموجودات

. ال ینطبقال یوجد

تقییمطریقة١ىالمستو٨٠٬٨٦٦٬٥٦٥٨٩٬٨٧٦٬٦٦٤مدرجةندیأوراق
قیمةصافي

الموجودات

. قال ینطبال یوجد

منتجات مرتبطة 
بالوحدة 

تقییمیقةرط٢ى والمست٤٤٬٢٦٣٬٦٦٨٥١٬٥٣٥٬٥٣٥
قیمةصافي

الموجودات

ة  قيم
تاالموجود

صافي ا زادتكلم
اتدموجوقيمة 
،  بھا المستثمراتالجھ
دلة ة العا مت القيزاد

تثمارات أسهماس
غير مدرجة

صافيتقییم٣ى المستو١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
وداتموج 

ق الصنادی

صافي قيمة  
داتالموجو 

صافي ا زادتكلم
اتدموجوقيمة 

،  بھا ثمرالمستاتھج ال
دلة مة العا ت القيزاد



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

٢٣

(تتمة)ةالعادلالقيمةسقيا- ٢٥

(تتمة)العادلةبالقيمةجةالمدر الماليةات لألدو لةالعادالقيمة

ةأیــ إدراجمیــتلــموبالتــاليلعادلــةابالقيمــةسها قيا تتطلبماليةلوباتمطیةأیوجدال. الفترةخاللالمستویاتبينتحویالتأیةكهنا یكنلم
.أعالهللجدولإیضاحات

اطر رأس المالإدارة مخ- ٢٦

تحدد قوانين المالءة هامش المالءة الذي ینبغي االحتفاظ به على أساس موحد باإلضافة إلى مطلوبات التأمين.

مــارات العربيــة المتحــدة المركــزي (ســابًقا القوانين المالية الصادرة لشركات التــأمين والتــي أصــدرها مصــرف اإلب)٢() من الفصل ٨وفًقا للمادة (
وقــد أدرجــت الشــركة ضــمن إجراءاتهــا وسياســاتها اإلجــراءات الالزمــة لضــمان "هيئــة التــأمين")، یتعــين علــى الشــركة االحتفــاظ بهــامش مــالءة.

لقوانين.االلتزام التام والمتواصل بهذه ا

والحــد األدنــى لصــندوق الضــمان، ومتطلبــات المــالءة الرأســمالية للشــركة ،یلخــص الجــدول أدنــاه متطلبــات رأس المــال بالحــد األدنــى الموحــد
أفصــحت الشــركة حدة.لتلبية متطلبات هوامش المالءة ومتطلبات هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتأس المال المحتفظ به وإجمالي ر 

رة الحالية.ركز المالءة للفتمعن مركز المالءة للفترة السابقة حيث لم یتم االنتهاء بعد من إعداد 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

(غير مدققة) 
درهم 

(مدققة)
درهم 

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠متطلبات رأس المال بالحد األدنى 
١٦٠٬٥٤٤٬٣٨٥١٧٤٬١٤٣٬٠٣٩لمالءة الرأسمالية متطلبات ا

٨٥٬٥٩٦٬٢٣٠٨٥٬٦٠٧٬٩٩٥صندوق الضمان بالحد األدنى 

٣٢٩٬٥٢٩٬٨٩٠٣٦٠٬٨١٤٬٣٩١الصنادیق الخاصة األساسية
٢٢٩٬٥٢٩٬٨٩٠٢٦٠٬٨١٤٬٣٩١هامش مالءة متطلبات رأس المال بالحد األدنى(الفائض / العجز) 

١٦٨٬٩٨٥٬٥٠٥١٨٦٬٦٧١٬٣٥٢رأسمالية(الفائض / العجز) هامش مالءة متطلبات المالءة ال
٢٤٣٬٩٣٣٬٦٦٠٢٧٥٬٢٠٦٬٣٩٦العجز) /هامش مالءة صندوق الضمان بالحد األدنى(الفائض

موسمية النتائج - ٢٧

یونيــو ٣٠لــم یــتم تســجيل أي إیــرادات ذات طبيعــة فصــلية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المرحلــي المــوجز لفترتــي الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 
.٢٠٢١یونيو ٣٠و٢٠٢٢



.)ع.م.ش(العامةللتأميناتالوطنيةركةلشا
رحليةزة المالموجيةالالمنات يابول الحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠في كما 

٢٤

) ١٩-يدكوف( كورونافيروسائحةجعنالناتجاألثرتقييم-٢٨

رة عـــنبــا هــو ع١٩-فــایروس كورونــا كوفيــدتفشــيأنالعالميــةالصـــحةمنظمــةأعلنــت،٢٠٢٠مــارس١١وبتــاریخ ،ناآلمــن ينعــامقبــل
دوثحــ فــيآمــاالً تأعطــ قــدللقاحــاتاأنمــنالــرغمعلــى.العــالماءأنحــ جميــعفــيةاليوميــ يــاةالح تغيــرت،الحــينذلــكمنــذو . ةعالميــ جائحــة
-وفيــدككورونــا لجائحــةكــان.أنشــطة األعمــالبشــأنمخــاوفرتثيــ فيــروسللةالجدیــدســالالتوالدةالمتجــدالموجــاتنأإال،الوباءفيتحول
الجائحــةمــعاتار اإلمــ تعامــلفــإنالصــدمة،هــذهنمــ الــرغموعلــىذلــك،ومــع. العربيــة المتحــدةاإلمــاراتدولــةأســواق علــىهائــليرتــأث١٩

.القطاعاتبعضفيتعافيحدوثإلىدتأقدوالنقدياليمالالتحفيزخططا أن كم،ثناءبالجدیر

الشــركةوتعرضــاتمــن نوعهــا الفریــدةظــروفلاذه هــ عتبــاراالفــي.) ع.م.ش(عامــةالتأمينــاتللالوطنيةالشركةإدارةأخذتالوباء،بدایةمنذ
أعمــالواجهــةعلــىئيالً ضــ تــأثيراً ١٩-كوفيــدةحــ وقــد كــان لجائ. اریــةالتج يــاتالعملعلــىجــوهري تــأثيرهــا لیكــون أنیمكــنالتــيللمخــاطر
یةاســتمرار لضــماناتخاذهــا تــمالتــيالفعالــةوالتــدابيراألعمــالمراریةســتالخطــطاالســتباقيللتنفيــذنتيجــةً األولالمقــامفــيلــك ذوُیعــد . الشــركة

كمــا فــي تــاریخ هــذه و . مســتمردیها بشــكٍل لــ الســيولةووضــعالمــاليأدائهــا علــى١٩-جائحــة كوفيــدأثيرتــ مراقبــةالشــركةتواصــلو . عمــالاأل
.للشركةالتجاریينالشركاءمنالسدادعنالتخلفتحاالأواالئتمانمخاطرعلىجوهري تأثيرأيهناكیكنلم،البيانات المالية

الموافقة على البيانـات الماليـة الموجزة المرحلية-٢٩

.٢٠٢٢أغسطس ١١لمرحلية واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  اتمت الموافقة على البيانـات الماليـة الموجزة  


