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 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
 الرئيس التنفيذي تقرير 

  2020مارس  31لألشهر الثالثة المنتهية في 
 

 مارس 31المنتهية في  لألشهر الثالثةيسعدني أن أقدم لكم النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 
2020 . 

 
، 2020مليون درهم خالل الربع األول من عام  122.6صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إلى  بلغ

% مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا 133.1بزيادة نسبتها 
على التكيف مع التحديات التي تواجه السوق، ومكامن القوة الرئيسية للشركة، والدور االستثنائي لموظفينا في 

 .انقطاع ة تقديم الخدمات إلى العمالء دون مواصل
 
تداعيات شركة عددًا من اإلجراءات االحترازية لضمان حماية مصالح جميع المعنيين، استجابًة لالاتخذت و 

تقديم الخدمات و (، وطّورت خطة شاملة لضمان استمرارية األعمال 19-انتشار فيروس كرورنا المستجد )كوفيد
إلى العمالء دون انقطاع، بالتزامن من االستفادة المثلى من كافة الموارد التقنية المتوفرة لدينا. ويبقى عمالؤنا 

وال سيما في هذه  يعتمد عليهافي مقدمة أولوياتنا، وأنا فخور بقدرتنا على الوفاء بوعدنا بأن نكون شركة تأمين 
 المرحلة الصعبة. 

 
كة على االلتزام بمسؤوليتها تجاه المجتمع عبر مجموعة واسعة من المبادرات واألنشطة، بما شر الكما حرصت 

برنامج "معًا نحن بخير" الهادف إلى تقديم كل  مهيئة المساهمات المجتمعية )معًا( لدعفي ذلك التعاون مع 
 سبل المساعدة الممكنة لجميع فئات المجتمع في الدولة لمحاربة هذا الوباء.

 
 
 مؤشرات المالية الرئيسية ال

 إجمالي األقساط المكتتبة
مارس  31في إجمالي األقساط المكتنبه خالل الربع األول المنتهي في %7.7شركة ارتفاعًا بنسبة السجلت 
 . 2019مليار درهم خالل الفترة ذاتها من عام  1.74مليار درهم، مقارنة مع  1.87حيث وصل إلى  2020



 
 األقساط المحتفظ بها 

، 2020مارس  31الربع األول المنتهي في خالل  %32 بلغ إجمالي معدل األقساط المحتفظ بها لدى الشركة
 . 2019الفترة ذاتها من عام خالل  %33 مقارنة مع

 
 صافي إيرادات االكتتاب

 151.2% إلى 79.4بنسبة  2020مارس  31خالل الربع األول المنتهي في ارتفع صافي إيرادات االكتتاب 
 . 2019مليون درهم خالل الفترة ذاتها من عام  84.3مليون درهم، مقارنة مع 

 
 المصروفات اإلدارية والعمومية

، 2020مارس  31الربع األول المنتهي في مليون درهم خالل عام  63.6 بلغت المصروفات اإلدارية والعمومية
 .2019الفترة ذاتها من عام مليون درهم خالل  64.0 مقارنة مع

 
 صافي األرباح الفنية

 89.1 ليبلغ 2020مارس  31ربع األول المنتهي في خالل ال% 336.8 ارتفع صافي األرباح الفنية بنسبة
 .2019الفترة ذاتها من عام مليون درهم خالل العام  20.4 مليون درهم، مقارنة مع صافي أرباح فنية قدرها

 
 صافي إيرادات االستثمار

الربع األول مليون درهم خالل  35.0 ليبلغ %8.4 االستثمار واإليرادات األخرى بنسبةارتفع صافي إيرادات 
 .2019الفترة ذاتها من عام مليون درهم خالل  32.3 ، مقارنة مع2020مارس  31المنتهي في 

 
 صافي األرباح

مليون  122.6% ليبلغ 133.1بنسبة  2020مارس  31ارتفع صافي األرباح خالل الربع األول المنتهي في 
 مليون درهم خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.  52.6درهم، مقارنة مع 

 



الجزيل نا ومساهمينا على ثقتهم المستمرة بنا. كما أتوجه بالشكر ءنا وشركاءعماللشكر ال أتقدم بجزيل أود أن
التزامهم وجميع موظفينا على فريق اإلدارة ، وإلى ألعضاء مجلس إدارة الشركة على دعمهم ومساندتهم المتواصلة

  .الصعبةفي هذه المرحلة  العمالءلمواصلة تقديم أفضل الخدمات المنسجمة مع توقعات وتطلعات  وجهودهم 
 
 

_______________________________ 
 أحمد إدريس

 الرئيس التنفيذي
 

 
 



 

 
 

  أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع وشركتها التابعةشركة 
  

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 
  

  الصفحة    المحتويات
  
  

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

  ٣    الموحد المرحلي الموجز بيان المركز المالي
  

  ٤    الموحد المرحلي الموجز ح أو الخسائربيان األربا
  

  ٥    الموحد المرحلي الموجز اإليرادات الشاملة األخرىواألرباح أو الخسائر بيان 
  

  ٦    الموحد المرحلي الموجز المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
  

  ٧    الموحد المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية
  

  ٨      الموحدة لية الموجزةالمعلومات المالية المرحإيضاحات حول 
  



 

 

١  
  و في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي كي بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عض

  .جميع الحقوق محفوظة. ، شركة سويسرية")كي بي إم جي انترناشيونال("انترناشيونال كوبريتف 
 .كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  
  
  بي إم جي لوار جلف ليمتد   ىك

   ٢، نيشن تاور١٩الطابق 
  كورنيش أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

  +٩٧١) ٢( ٦٣٢ ٧٦١٢+، فاكس: ٩٧١) ٢( ٤٠١ ٤٨٠٠هاتف: 
  
  
  
  

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

   الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة أبوظبيالسادة مساهمي 
  

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةالتقرير حول مراجعة 
  

 مقدمة 
  

لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين المرفقة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةلقد قمنا بمراجعة 
مارس  ٣١كما في وعة") "المجميشار إليهما مجتمعين بـ وشركتها التابعة (("الشركة")  ش.م.ع
  ، والتي تشتمل على ما يلي:٢٠٢٠

 
  ؛٢٠٢٠مارس  ٣١كما في الموحد بيان المركز المالي المرحلي الموجز 

 
  مارس  ٣١المنتهية في أشهر الموحد لفترة الثالثة  الموجزالمرحلي بيان األرباح أو الخسائر

 ؛٢٠٢٠
 
  لفترة الثالثة أشهر الموحد الموجز المرحلي  اإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر وبيان

 ؛٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في 
 

  ٣١الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الموجز  المرحلي المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 ؛٢٠٢٠مارس 

  
  و ؛٢٠٢٠مارس  ٣١الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
 
  الموحدة المالية المرحلية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول. 
 

وفقاً للمعيار  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 
. تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا "التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبي الدولي رقم 

  بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.  لمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةاحول هذه 
  

  نطاق أعمال المراجعة 
 

ً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم  "مراجعة المعلومات  ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
ة المعلومات المالية المرحليمراجعة  . تنطويمستقل للمنشأة"الحسابات الالمالية المرحلية من قبل مدقق 

على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية  الموجزة الموحدة
والمحاسبية، والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير 

 ر الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا منمن نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايي
الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل 

  فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. ،التدقيق. وبالتالي
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 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

٤  

  

  الموحد األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز بيان 
  مارس (غير مدققة) ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

        االكتتابإيرادات 
٨٦٠٫٨٧٤٫١  ١٤  المكتتبة إجمالي األقساط  ٥٠٧٫٧٤١٫١  

)  ١٤  المكتتبةحصة إعادة التأمين من إجمالي األقساط  ٧٦٥٫٢٧٣٫١ ) ( ٢٧٦٫١٧٣٫١ ) 
    -------------------------  -----------------------  

٠٩٥٫٦٠١    صافي األقساط المكتتبة     ٢٣١٫٥٦٨  
)  ١٤  صافي التحويل إلى احتياطي األقساط غير المكتسبة ٦١٧٫٢٥٤ )  ( ٠١٥٫٢٢٨ )  

    -----------------------  -----------------------  
٤٧٨٫٣٤٦  ١٤  صافي األقساط المكتسبة     ٢١٦٫٣٤٠  

      
٤٢١٫٥٣  ١٤  العموالت المكتسبةرادات إي  ٨٠٨٫٥٧  

)  ١٤  العموالت المتكبدةمصروفات  ٨٣٠٫٣٤ )    ( ٠٠٧٫٣٥ ) 
    -----------------------  -----------------------  

٠٦٩٫٣٦٥    إجمالي إيرادات االكتتاب       ٠١٧٫٣٦٣  
    -----------------------  -----------------------  

)  ١٤  ات المدفوعةإجمالي المطالب ٥٤٦٫٥٦٨ ) ( ٣٨٣٫٦١٨ ) 
٩٩٤٫٣٢٤  ١٤  حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة      ٢٤٩٫٢٩١  

    -----------------------  -----------------------  
)  ١٤ صافي المطالبات المدفوعة ٥٥٢٫٢٤٣ )  ( ١٣٤٫٣٢٧ ) 

      
٩٥٤٫٨٦    التغير في احتياطي المطالبات القائمة  ٤٨٠٫١٤٥   

)    إعادة التأمين من احتياطي المطالبات القائمةشركات التغير في حصة  ٣٤٦٫٤٦ ) ( ١٧٣٫٨٠ ) 
٢٩٧٫٥    غ عنها لم يتم اإلبالولكن في احتياطي المطالبات المتكبدة  )الزيادةالنقص/ (صافي   ( ٨٧٦٫٧ )  

    -----------------------  -----------------------  
)    صافي المطالبات المتكبدة ٦٤٧٫١٩٧ )  ( ٧٠٣٫٢٦٩ )  

    -----------------------  -----------------------  
٤٢٢٫١٦٧    إيرادات االكتتاب  ٣١٤٫٩٣  

      
٠٨٢٫٢  ١٤  إيرادات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب   ٢٦٨٫٤  

)  ١٤  مصروفات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب  ٢٨١٫١٨ )    ( ٢٥٧٫١٣ ) 
    -----------------------  -----------------------  

٢٢٣٫١٥١  ١٤  صافي إيرادات االكتتاب     ٣٢٥٫٨٤  
    -----------------------  -----------------------  

٥٢٨٫٢٦  ١٠  اإليرادات من االستثمارات  ٠٢٠٫٢٤  
٤٤٥٫٨  ١٠  (إيرادات تأجير)، صافياإليرادات من العقارات االستثمارية        ٢٤٤٫٨  

    -----------------------  -----------------------  
١٩٦٫١٨٦    إجمالي اإليرادات     ٥٨٩٫١١٦  

      
)    المصروفات العمومية واإلدارية ٥٧٨٫٦٣ )    ( ٩٦٤٫٦٣ ) 

    -----------------------  -----------------------  
٦١٨٫١٢٢    أرباح الفترة       ٦٢٥٫٥٢  

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

 ٠.٠٩          ٠.٢٢  ١١  ة (درهم)فربحية السهم األساسية والمخف
    ==========  ==========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢و ١المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات 
  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

٥  

  اإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائر وبيان 
  مارس (غير مدققة) ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

٦١٨٫١٢٢    أرباح الفترة  ٥٦٢٫٥٢  
      

      اإليرادات الشاملة األخرى
      

      :موحدال البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان األرباح أو الخسائر
  بالقيمة العادلة من استثمارات حقوق ملكيةمن بيع  / األرباح)الخسائر(
)    صافي، اإليرادات الشاملة األخرىخالل     ٤٥٢٫٦٣ ) ٠٧٣٫١   
      

  بالقيمة العادلة من الستثمارات حقوق ملكيةفي القيمة العادلة  التغير
)    صافي، اإليرادات الشاملة األخرىخالل    ٤٥٧٫١٢٤ ) ٨٧٦٫١٦  

      
      :موحدال يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان األرباح أو الخسائر قدالبنود التي 

  ة منبالقيمة العادل الستثمارات دينالتغير في القيمة العادلة 
)    اإليرادات الشاملة األخرىخالل     ١١٥٫٣٩ ) ٠٧١٫١٢  
      

  بالقيمة العادلة منمقاسة  خسائر انخفاض قيمة استثمارات دين
 - (٢٦٢)    معاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر – اإليرادات الشاملة األخرىخالل    
      

)٥٫٨٠٠( -    أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت  
    --------------------  --------------------  

)٢٢٧٫٢٨٦(    للفترة  األخرى اإليرادات الشاملة(الخسائر)/   ٢٤٫٢٢٠ 
    -------------------- --------------------  

)    اإليرادات الشاملة للفترة (الخسائر)/ إجمالي  ٦٦٨٫١٠٤ ) ٨٤٥٫٧٦  
    ========= ========= 
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨فحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على الص
  

  .٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

٦  

  
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز الموحد

  مارس (غير مدققة) ٣١رة الثالثة أشهر المنتهية في لفت
  

  رأس المال  
  

  عالوة األسهم
احتياطي   

  قانوني
  

  احتياطي عام
احتياطي القيمة   

  العادلة
خاضعة سندات   

  للتحويل اإللزامي
  

  أرباح محتجزة
  

  اإلجمالي
 ألف درهـم   ـمألف دره   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم    ألف درهـم    ألف درهـم  
                                

  ٢٫١٠١٫٧٣٩    ٢٩٧٫٤٠٠    ٣٠٥٫٩٢٥    ٥٨٫٩١٤    ٨٥٠٫٥٠٠    ١٨٧٫٥٠٠    -    ٣٧٥٫٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
                                

                                إجمالي اإليرادات الشاملة:
  ٥٢٫٦٢٥    ٥٢٫٦٢٥    -    -    -    -    -    -  أرباح الفترة

  ٢٤٫٢٢٠    )٤٫٧٢٧(    -    ٢٨٫٩٤٧    -    -    -    -  الشاملة األخرى للفترة / (الخسائر)اإليرادات
  ٧٦٫٨٤٥    ٤٧٫٨٩٨    -    ٢٨٫٩٤٧    -    -    -    -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

                                
                                المعامالت مع مالكي الشركة:

  )١١٢٫٥٠٠(    )١١٢٫٥٠٠(    -    -    -    -    -    -  )٩(إيضاح  توزيعات األرباح المدفوعة
  )١١٢٫٥٠٠(    )١١٢٫٥٠٠(    -    -    -    -    -    -  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

  -    )١٥٠٫٠٠٠(    -    -    ١٥٠٫٠٠٠    -    -    -  عامالحتياطي االرباح محتجزة إلى األالتحويل من 
  ٢٫٠٦٦٫٠٨٤    ٨٢٫٧٩٨    ٣٠٥٫٩٢٥    ١١٤٫٨٦١    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٨٧٫٥٠٠    -    ٣٧٥٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في 

                                
٠٠٠٫٥٧٠  (مدققة) ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في    ٩٢٥٫١١٠   ٩٢٥٫٢١٥   ٠٠٠٫٠٠٠٫١   ١٢٦٫٩٤   -  ٢٫٢٩٦٫٣٣٧  ٣٠٥٫٣٦١ 

                 
                 إجمالي اإليرادات الشاملة:

 ١٢٢٫٦١٨  ١٢٢٫٦١٨  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
)  -  -  -  -  لة األخرى للفترةالشام الخسائر ٨٣٤٫١٦٣ )  -  (٦٣٫٤٥٢)  (٢٢٧٫٢٨٦) 
 (١٠٤٫٦٦٨)  ٥٩٫١٦٦  -  (١٦٣٫٨٣٤)  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة للفترة(الخسائر)/ إجمالي 

                 
                 المعامالت مع مالكي الشركة:
 (١٤٤٫٥٥٥)  (١٤٤٫٥٥٥)  -  -  -  -  -  -  )٩(إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة 

 (١٤٤٫٥٥٥)  (١٤٤٫٥٥٥)  -  -  -  -  -  -  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
٠٠٠٫٥٧٠  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في    ٩٢٥٫١١٠   ٩٢٥٫٢١٥   ٢٫٠٤٧٫١١٤  ٢١٩٫٩٧٢  -  (٦٩٫٧٠٨)  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ 

  
  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية المرحلي

  مارس (غير مدققة) ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
  

    ٢٠١٩ ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
٦١٨٫١٢٢    ح الفترةأربا  ٦٢٥٫٥٢  

      
      :لـ تعديالت

٤٣٩٫٤    االستهالك  ٩٧٨٫٤  
 ٦٧٩ ٥٤١    اإلطفاء

٧٨٩٫٥    مدينة التأمين الصافي خسائر انخفاض قيمة ذمم   ٣٩٣٫٣  
 - (٦)    مخصص خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى

٩١١٫٤  ١٠  العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة  )أرباحخسائر/ (  ( ٣٢١٫٣ )  
٦٦٦٫٢    التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  - 

 ٧٠٠ -     خاضعة للتحويل اإللزاميإضافة إلى سندات 
 ٤٥ -    سندات خاضعة للتحويل اإللزامي –إطفاء تكلفة المعامالت 

 - ٢    خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات
٠١٥٫١   مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين       ٩٧٣ 

    ----------------------  ----------------------  
٩٧٥٫١٤١    صافي النقد الناتج من العمليات  ٠٧٢٫٦٠  

      التغيرات في:
)    خرىاألمدينة الذمم المدفوعة مقدماً وال والمصروفاتمدينة التأمين الذمم  ٤٨٩٫٥٩٦ ) ( ٤٥٤٫٥٠٦ )  

٦٥٤٫٢١٥    ذمم دائنة أخرىحسابات و  ٥٨٤٫١٧٤  
٦١٧٫٢٥٤    صافي -احتياطي أقساط غير مكتسبة   ٠١٥٫٢٢٨  

)    لم يتم اإلبالغ عنهالكن إجمالي المطالبات القائمة واحتياطيات المطالبات المتكبدة و ١٩٨٫٣٧ ) ( ٦٣٥٫٥ ) 
)    هالم يتم اإلبالغ عنلكن بدة وحصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطيات المطالبات المتك ٧٠٧٫٨ ) ( ٧٩٦٫٥١ )  

    ----------------------  ----------------------  
)    النقد المستخدم في العمليات ١٤٨٫٣٠ ) ( ٢١٤٫١٠١ )  

)    تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة ٤٤٢٫٢ )      (٣٠٩)  
    ----------------------  ----------------------  

)    ألنشطة التشغيليةالمستخدم في اصافي النقد  ٥٩٠٫٣٢ )  ( ٥٢٣٫١٠١ )  
    ----------------------  ----------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
٤٣٥٫١٨٤   استثمارات المتحصالت من بيع   ٣٤٨٫١١٧  

)    استثماراتشراء  ٧٧٤٫١٩٤ ) ( ٢٣٣٫١٣٩ )  
)    صافي -دائع مصرفية و(إيداع)/ سحب  ٠٢٧٫١٤٣ ) ٧٠٥٫١٦٠  

)    ممتلكات ومعدات شراء ٥٧٦٫٥ )   ( ٨٥٣٫١ )  
    ----------------------  ----------------------  

)    الناتج من األنشطة االستثمارية(المستخدم في)/ صافي النقد  ٩٤٢٫١٥٨ )  ٩٦٧٫١٣٦  
    ----------------------  ----------------------  
        لتدفقات النقدية من األنشطة التمويليةا

)    توزيعات أرباح مدفوعة ٥٥٥٫١٤٤ ) ( ٥٠٠٫١١٢ )  
)   -    أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت ٨٠٠٫٥ ) 

   ----------------------  ----------------------  
)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية ٥٥٥٫١٤٤ )  ( ٣٠٠٫١١٨ )  

    ----------------------  ----------------------  
)    صافي النقص في النقد وما يعادله ٠٨٧٫٣٣٦ ) ( ٨٥٦٫٨٢ )  

      
٥١٨٫٧٨٢    يناير ١النقد وما يعادله في   ٧٦٩٫٣٣٦  

    ----------------------  ----------------------  
٤٣١٫٤٤٦  ٨  مارس ٣١النقد وما يعادله في   ٩١٣٫٢٥٣  

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

  ألف درهم. ٢٫٤٥٢تشتمل المعامالت غير النقدية على التحويل من العقارات االستثمارية إلى الممتلكات والمعدات بمبلغ 
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢و ١لين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستق
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  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  
  الوضع القانوني واألنشطة   ١

 
ي، اإلمارات العربية إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في أبوظب

في شأن  ٢٠٠٧) لسنة ٦وتعديالته، وتخضع ألحكام القانون االتحادي رقم ( ١٩٧٢) لسنة ٤المتحدة، بموجب القانون رقم (
بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس  ٢٠١٥) لسنة ٢والقانون االتحادي رقم ( أعمال التأمينإنشاء هيئة التأمين وتنظيم 

) ٢٣وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( بشأن اللوائح المالية لشركات التأمين ٢٠١٤) لسنة ٢٥قم (إدارة هيئة التأمين ر
لتأمين بمعامالت التأمين وإعادة ا للمجموعة. يتمثل النشاط الرئيسي لعمليات إعادة التأمينبشأن التعليمات المنظمة  ٢٠١٩لسنة 

 . إنشركات التأمين لدى هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدةفي سجل  ٠٠١، وهي مقيدة تحت رقم من جميع الفئات
، أبوظبي، اإلمارات ٨٣٩عنوان المكتب المسجل للشركة هو شارع الشيخ خليفة، بناية أبوظبي الوطنية للتأمين، ص.ب. رقم 

  العربية المتحدة.
  

عة والتصريح بإصدارها باإلنابة عن أعضاء مجلس المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجمو المعلوماتتم اعتماد هذه 
  .٢٠٢٠أبريل  ٣٠اإلدارة بتاريخ 

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  التوافقبيان   (أ)

  
ً للمعيـوفق المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه  ة ـر الماليـ"التقاري ٣٤م ـي رقـار المحاسبي الدولـا

على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تشتمل هذهوعليه،  ة"ـالمرحلي
وللسنة المنتهية في  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ كما فيالموحدة للمجموعة الكاملة، ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية 

 ٣١المنتهية في هر أش الثالثةال تعتبر نتائج فترة  إلعداد التقارير المالية. ، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدوليةذلك التاريخ
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في بالضرورة  ٢٠٢٠مارس 

  
  أساس القياس  ب)(

  
 العقارات االستثمارية، تاريخية باستثناءعلى أساس التكلفة ال المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه 

، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالالموجودات المالية و
 بالقيم العادلة. المدرجةالشاملة األخرى 

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)(

  
وهو العملة  بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه 

يح عدد صحلم يذكر خالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب . ما للمجموعةالرسمية 
  .باآلالف
  

  ام استخدام التقديرات واألحك  د)(
  

تطبيق  عنداإلدارة الموضوعة من قبل كانت األحكام الهامة  الموحدة،عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
 ٣١هي نفسها المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في  للتقديراتالسياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

  .ذلك التاريخ في وللسنة المنتهية ٢٠١٩ر ديسمب
  

   المحاسبيةالتغيرات في السياسات والتقديرات واألحكام   ٣
  

بيانات المالية البصورة متسقة على النحو الذي تم تطبيقه من قبل المجموعة في قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
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  لومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المع

  

  أساس التوحيد  ٤
  
  ية:شركتها التابعة التالوالنتائج المالية لالموحدة من النتائج المالية للشركة الموجزة المالية المرحلية  المعلومات تتألف  

  
  نسبة الملكية  بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  الشركة التابعة

        
  ٪١٠٠  المملكة المتحدة  الخدمات األخرى المساعدة للتأمين* متدأدنيك انترناشونال لي

  
تحت اسم شركة أدنيك انترناشونال ليمتد لتعمل  ٢٠١٧يوليو  ٣قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لها بتاريخ   *

  كمكتب تمثيلي للشركة في لندن، إنجلترا. 
  
أة ما عندما تُسيطر المجموعة على منشيخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى الشركة. يتم توحيد الشركة التابعة بالكامل من التار  

ر في ويكون لديها القدرة على التأثي بالشركة المستثمر فيهاق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها قوتكون معرضة، أو لديها ح
 . الشركة المستثمر فيهاتلك العوائد من خالل نفوذها على 

 
  التابعة لنفس فترة التقارير المالية للمجموعة، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. للشركةالبيانات المالية يتم إعداد   

  
  مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىال والمصروفاتمدينة ال التأمين ذمم  ٥
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

٠٤٨٫٦٥٨٫١   أمين المدينةالتذمم   ٩٣٧٫١٠٢٫١  
 ً )  خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص ناقصا ٩٥٦٫١٤٥ ) ( ١٦٧٫١٤٠ )  

  ----------------------  --------------------  
٠٩٢٫٥١٢٫١  ذمم التأمين المدينة  ٧٧٠٫٩٦٢  

  ----------------------  --------------------  
      م المدينة األخرى:المصروفات المدفوعة مقدماً والذم

٤٣٤٫٩٠  تكاليف االستحواذ المؤجلة  ٧٢١٫٧٦  
٢٢٤٫١٢  صافي ،إيرادات اإليجار مستحقة القبض  ١٣١٫٣  

 ً ٨٥٢٫٢٠  مصروفات مدفوعة مقدما  ١٤٦٫٧  
١٢٢٫٣٠      )١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (من  ةذمم مدينة أخرى، صافي  ٦٦٢٫٢٥  

  ----------------------  --------------------  
٦٣٢٫١٥٣  المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى     ٦٦٠٫١١٢  

  ----------------------  --------------------  
٧٢٤٫٦٦٥٫١ ألخرىذمم التأمين المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة اإجمالي   ٤٣٠٫٠٧٥٫١  

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

ألف  ١٫٥٢٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ١٫٩٣١بيان الذمم المدينة األخرى بعد خصم خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ تم   )١(
  . درهم)
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ٦
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  

      مطلوبات عقود التأمين
٣٣٩٫٣٠٧٫٢  )١(غير المكتسبة األقساط احتياطي   ٢٣٦٫٣٨٥٫١   
٩٥٧٫٣٤١٫٢  )٢(القائمة المطالبات احتياطي    ٩١١٫٤٢٨٫٢  

٢١٠٫٤٨٧  احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها  ٤٥٤٫٤٣٧  
  ---------------------  -------------------- 
  ٥٠٦٫١٣٦٫٥  ٦٠١٫٢٥١٫٤  
  ========= ========= 

    موجودات عقود إعادة التأمين
١٥٣٫٥٩٤٫١  احتياطي األقساط غير المكتسبة   ٦٦٧٫٩٢٦  

٤٣٧٫٥٨٨٫١  احتياطي المطالبات القائمة   ٧٨٣٫٦٣٤٫١  
٣٧٠٫٣١٤  احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها  ٣١٧٫٢٥٩   

  ---------------------  ---------------------  
  ٩٦٠٫٤٩٦٫٣  ٧٦٧٫٨٢٠٫٢  
  ========= ========= 

    صافي –التأمين عقود مطلوبات 
١٨٦٫٧١٣  )١(المكتسبة غير األقساط احتياطي   ٥٦٩٫٤٥٨   
٥٢٠٫٧٥٣  )٢القائمة ( المطالباتاحتياطي   ١٢٨٫٧٩٤  

٨٤٠٫١٧٢  المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي المطالبات   ١٣٧٫١٧٨  
  ---------------------  ---------------------  
  ٥٤٦٫٦٣٩٫١  ٨٣٤٫٤٣٠٫١  
  ========= ========= 

  
  يشمل احتياطي األقساط غير المكتسبة  )١(
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

٧٦٨٫١٠٧  إجمالي –احتياطي عجز األقساط   ٠٩٧٫١١٠  
  ========= ========= 

٦٢٥٫١٩  صافي –احتياطي عجز األقساط   ٨٣١٫٢٩  
  ========= ========= 

٧٤٧٫٥٣  إجمالي –احتياطي المخاطر غير المنتهية   ٨٦٠٫٤٠  
  ========= ========= 

٩٩٤٫١٦  صافي –احتياطي المخاطر غير المنتهية   ٠٨٠٫٣١  

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

 مليون ٣٥٫٧ بمبلغيتضمن احتياطي المطالبات القائمة احتياطي مصروفات تسوية الخسائر المخصصة وغير المخصصة   )٢(
  درهم). مليون ٣٥٫٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(درهم 

   



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١١  

  
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  

 االستثمارات  ٧
 

  (مدققة)  ققة)(غير مد  
   ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٠٠٫٨٧٢  ٨٠٦٫٠٢٢  بالتكلفة المطفأة الموجودات المالية
  ١٫٢٠٣٫١٠٤  ٩٦٥٫٤٣١  اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية
  ٣٢٥٫٤٩٣  ٣٣٥٫٩١٥  باح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األر الموجودات المالية

  ----------------------  ---------------------  
  ٢٫٣٢٩٫٤٦٩  ٢٫١٠٧٫٣٦٨  
  ==========  ==========  
      

      فيما يلي التركز الجغرافي لالستثمارات:
      

  ١٫٣٨٢٫٧٨٦  ١٫٢٤٨٫٥٢٤  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٩٤٦٫٦٨٣  ٨٥٨٫٨٤٤  المتحدة خارج دولة اإلمارات العربية

  ----------------------  ---------------------  
  ٢٫٣٢٩٫٤٦٩  ٢٫١٠٧٫٣٦٨  
  ==========  ==========  

  
  النقد وما يعادله  ٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٠  ٩١  النقد في الصندوق
  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  نونيةالودائع القا

نقد/ حسابات تحت الطلب/ حسابات جارية لدى بنوك محلية، بما فيها 
  ٩١٠٫٧٨٥  ٧١٧٫٧٢٣  الودائع
 ً   )٥١٠(  )٣٩٦(  خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص ناقصا

  --------------------  --------------------  
  ٩٢٠٫٣٦٥  ٧٢٧٫٤١٨  إجمالي األرصدة المصرفية والنقد 

 ً   )١٠٫٠٠٠(  )١٠٫٠٠٠(  : الودائع القانونيةناقصا
 ً   )١٢٨٫٢٩٢(  )٢٧١٫٢١٦(  : ودائع ذات فترات استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أكثرناقصا

  --------------------  --------------------  
  ٧٨٢٫٠٧٣  ٤٤٦٫٢٠٢  األرصدة المصرفية والنقد

  ٤٤٥  ٢٢٩  خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص زائداً 
  --------------------  --------------------  

  ٧٨٢٫٥١٨  ٤٤٦٫٤٣١  الموجز الموحد المرحلي لغرض بيان التدفقات النقدية النقد وما يعادله
  =========  =========  

  
    

  
  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٢  

  
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  
  (تابع)النقد وما يعادله   ٨

  
، أو أكثر هرلمدة ثالثة أشأصلية استحقاق  فتراتوالودائع ذات والودائع القانونية جغرافي للنقد وما يعادله التركز ال فيما يلي

  صافي من مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٠١٫١٥٣  ٦٧٧٫٦٧٦  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ١٩٫٢١٢  ٤٩٫٧٤٢  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ----------------------  ------------------  
  ٩٢٠٫٣٦٥  ٧٢٧٫٤١٨  
  ==========  ========  

  
  ).٪٣٫٥٠إلى  ٪٢٫٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٪٣٫٥٠إلى  ٪١٫٥٨تتراوح معدالت الفائدة على الودائع المصرفية من 

  
   ً ، المتعلق بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، يتعين على المجموعة ٢٠٠٧لسنة  ٦لمتطلبات القانون االتحادي رقم وفقا

والتي ال يمكن استخدامها بدون  مليون درهم) ١٠: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١(مليون درهم  ١٠االحتفاظ بوديعة مصرفية بقيمة 
   عربية المتحدة.موافقة صادرة عن هيئة التأمين بدولة اإلمارات ال

  

  األرباح المحتجزة  ٩
  

مارس  ١٩: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠مارس  ١٥بتاريخ  المنعقدالعمومية االجتماع السنوي للجمعية في  وافق المساهمون
السنة المنتهية في ، على توزيعات أرباح نقدية متعلقة بنتائج )٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في فيما يتعلق بنتائج  ٢٠١٩

درهم لكل سهم  ٠٫٣٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ١٤٤٫٥٥٥درهم لكل سهم بمبلغ  ٠٫٣٠بقيمة  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١
  .ألف درهم) ١١٢٫٥٠٠بمبلغ 

  
  يتم احتساب توزيعات األرباح المترتبة على تحويل سندات خاضعة للتحويل اإللزامي من تاريخ تحويل السندات في

  ) من قانون الشركات التجارية. ٢٣٢وفقاً للمادة رقم ( ٢٠١٩يونيو  ١٥ 
  
على مكافآت أعضاء مجلس ، ٢٠٢٠مارس  ١٥بتاريخ  المنعقدالعمومية االجتماع السنوي للجمعية في  وافق المساهمون  

ألف  ٥٫٨٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٥٫٨٠٠بقيمة  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهية في  سنةالنتائج اإلدارة فيما يتعلق ب
  ).٢٠١٨ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في نتائج ب علقفيما يتدرهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٣  

  
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  
  خرىات واإليرادات األصافي إيرادات االستثمار  ١٠

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في 
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في
  مارس  ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٫٢٤٤  ٨٫٤٤٥  صافي اإليرادات من عقارات استثمارية (إيرادات اإليجار)
  --------------------  ---------------------  
      

  ١٣٫٠٨٨  ٢٤٫٩٠٤  إيرادات توزيعات األرباح
  ١٣٫٠٨٠  ١٠٫٩٥٨  توالسندا المصرفيةصافي إيرادات الفائدة على الودائع 

  -  )٢٫٦٦٦(  النقص في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
  بالقيمة العادلة من  للموجودات الماليةالتغيرات في القيمة العادلة 

  ٣٫٣٢١  )٤٫٩١١(  خالل األرباح أو الخسائر  
  )٥٫٤٦٩(  )١٫٧٥٧(  األخرى المصروفاتصافي 

  --------------------  --------------------  
  ٢٤٫٠٢٠  ٢٦٫٥٢٨   اتاالستثمارمن  يراداتصافي اإل

  --------------------  --------------------  
  ٣٢٫٢٦٤  ٣٤٫٩٧٣  
  =========  =========  

  
  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١١

  

ة القائمة دد األسهم العاديعلى المتوسط المرجح لع أرباح الفترةتقسيم من خالل والمخففة األساسية  يتم احتساب ربحية السهم  
   . خالل الفترة

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في 
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في
  مارس  ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٢٫٦٢٥  ١٢٢٫٦١٨  أرباح الفترة
  ٧٠٠  -  الخاضعة للتحويل اإللزاميات خالل الفترة على السند المعترف بهاالفائدة 

  ------------------------  -------------------------  
  ٥٣٫٣٢٥  ١٢٢٫٦١٨  ةفوالمخف ة الحتساب ربحية السهم األساسيةالمستخدم أرباح الفترة

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

  ٣٧٥٫٠٠٠  ٥٧٠٫٠٠٠  خالل الفترة القائمةاألسهم العادية 
  ١٩٥٫٠٠٠  -  الخاضعة للتحويل اإللزاميالسندات يل تأثير تحو

  -------------------------  ------------------------  
  اضعةالختأثير السندات لبيان  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة

  ٥٧٠٫٠٠٠  ٥٧٠٫٠٠٠  ةفوالمخف ربحية السهم األساسيةالمستخدمة الحتساب اإللزامي لتحويل ل 
  ===========  ===========  

  ٠٫٠٩  ٠٫٢٢  (درهم) ةفوالمخف ربحية السهم األساسية
  ===========  ===========  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٤  

  
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

    
  األطراف ذات العالقة  ١٢

  

  هوية األطراف ذات عالقة  
  

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  ركات المرتبطة بهمن الرئيسين والشتتألف األطراف ذات عالقة من المساهمي  
لك . تمتالتي تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو سيطرة هامة من قبل هؤالء األطراف الرئيسيين للمجموعة والشركات

  المجموعة من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. من حصص ملكية ٪٢٤حصة بنسبة حكومة أبوظبي 
  

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

  

  الموجز الموحد: المرحلي بيان المركز المالي فيفيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة   
  

  )(غير مدققة ٢٠٢٠مارس  ٣١  

  

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 

اإلدارة الرئيسيين 
المساهم 
  اإلجمالي  أخرىأطراف   األساسي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ذمم التأمين المدينة والمصروفات 
  ٢٩٥٫٠٩١  ٢٩٣٫٧٨٨  ٢٦  ١٫٢٧٧  المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى   
  =========== =========== =========== =========== 

  ٥٫٤٤٨  ٥٫٤٤١  -  ٧  الذمم الدائنة التجارية 
  =========== =========== =========== =========== 

  ٣٣٦٫٤٧٣  ٣٣٦٫٤٧٣  -  -  مصرفيةنقد وأرصدة 
  =========== =========== =========== =========== 

  ٣٨٦٫٧١٤  ٣٨٦٫٧١٤  -  -  استثمارات
  =========== =========== =========== =========== 

  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  -  -  قانونيةودائع 
  =========== =========== =========== =========== 

  ١٫٣٤٤٫٢٠٨  ١٫٣٤٤٫١١٧  ٦٧  ٢٤  مطلوبات عقود التأمين
  =========== =========== =========== =========== 

  

  .والمساهمين الرئيسيينأعضاء مجلس اإلدارة  ةالخاضعة لسيطراألطراف األخرى من الشركات  تتألف  
  

  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 
 اإلدارة الرئيسيين 

المساهم 
  اإلجمالي  أطراف أخرى  األساسي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ذمم التأمين المدينة والمصروفات 
  ١٤٥٫٣٨٩  ١٤٣٫٧٩٩  ٢  ١٫٥٨٨  دينة األخرى المدفوعة مقدماً والذمم الم  
  ========= ========= ========== ========== 

  ١١٫٣٤٧  ١١٫٠٣١  -  ٣١٦  الذمم الدائنة التجارية 
  ========= ========= ========== ========== 

  ١٢٧٫٠٨٧  ١٢٧٫٠٨٧  -  -  مصرفيةنقد وأرصدة 
  ========= ========= ========== ========== 
  ٤١٧٫٨٤٧  ٤١٧٫٨٤٧  -  -  تثماراتاس
  ========= ========= ========== ========== 

  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  -  -  قانونيةودائع 
  ========= ========= ========== ========== 

  ١٫٠١٥٫٠٠٠  ١٫٠١٤٫٨٢٧  ٧٠  ١٠٣  مطلوبات عقود التأمين
  ========= ========= ========== ========== 



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٥  

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  
  (تابع) األطراف ذات العالقة  ١٢

  
ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٩٨٫٥٤١لصالح أطراف ذات عالقة المصدرة طارئة ال ، بلغت االلتزامات٢٠٢٠مارس  ٣١كما في   

  ).درهم ألف ٩٦٫٢٣٧: ٢٠١٩
  

  :ةخالل الفترمع األطراف ذات العالقة  المعامالتفيما يلي   
  

  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 

اإلدارة الرئيسيين 
المساهم 
  اإلجمالي  أخرىأطراف   األساسي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٦٤٧٫٢٢٦  ٦٤٧٫١٥٤  ٥٤  ١٨  أقساط مكتتبة
  =========== =========== =========== =========== 

  ١٢٥٫٦٤٥  ١٢٥٫٥٩٣  ٤٠  ١٢  مطالبات متكبدة
  =========== =========== =========== =========== 

  ٣٫٢٨٠  ٣٫٢٨٠  -  -  إيرادات توزيعات األرباح
  =========== =========== =========== =========== 

  ٢٫٦٩٣  ٢٫٦٩٣  -  -  إيرادات الفائدة
  =========== =========== =========== =========== 

  ٥٫٨٠٠  -  -  ٥٫٨٠٠  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  =========== =========== =========== =========== 

  ٤٢  ٤٢  -  -  إيرادات االستثمار األخرى
  =========== =========== =========== =========== 
  

  ققة)(غير مد ٢٠١٩مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 
  اإلجمالي  أطراف أخرى  المساهم األساسي اإلدارة الرئيسيين 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٦٢٩٫٧٣٠  ٦٢٩٫٥٧٤  ٦٤  ٩٢  أقساط مكتتبة
  =========== =========== =========== =========== 

  ٩٢٫٣٤٨  ٩٢٫٣٤٧  ١  -  مطالبات متكبدة
  =========== =========== =========== =========== 

  ٢٫٣٨٩  ٢٫٣٨٩  -  -  إيرادات توزيعات األرباح
  =========== =========== =========== =========== 

  ٥٫٤٧٠  ٥٫٤٧٠  -  -  إيرادات الفائدة
  =========== =========== =========== =========== 

  ٥٫٨٠٠  -  -  ٥٫٨٠٠  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  =========== =========== =========== =========== 

  ٤٦  ٤٦  -  -  إيرادات االستثمار األخرى
  =========== =========== =========== =========== 
  
  
  
  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٦  

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  
  (تابع) األطراف ذات العالقة  ١٢

  
  :موظفي اإلدارة الرئيسيينفيما يلي تعويضات 

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في 
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في
  مارس  ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٫٥٦٦  ٥٫٩٤١  قصيرة األجل وامتيازاترواتب 
  ١٣٤  ١٧٧  نهاية الخدمة للموظفين تعويضات

  --------------------  --------------------  
  ٥٫٧٠٠  ٦٫١١٨  
  =========  =========  
  

  العادلة لألدوات المالية ةالقيم  ١٣
  

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

  
لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار عمل واحد لقياس القيمة العادلة وإدراج اإلفصاحات من ا ١٣يقدم المعيار رقم   

بكيفية قياس القيمة العادلة عندما تتطلب أو تجيز المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى هذه القياسات. إن هذا المعيار 
لمبلغ الذي كان ليتم استالمه مقابل بيع أحد الموجودات أو دفعه لتسوية التزام ما يضع تعريف موحد للقيمة العادلة على أنها ا

   من خالل معاملة منتظمة بين مساهمي السوق في تاريخ القياس.
  

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

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

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

  كما يلي: ميالقيم العادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقي
  
  األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. : ١المستوى 
  التي تكون ملحوظة للموجودات أو المطلوبات إما  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى : ٢المستوى

 .)ن األسعاربصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مشتقة م
  المدخالت الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (وهي المدخالت : ٣المستوى

  غير الملحوظة).
  

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

  فيه مدخالت هامة في أقل مستوى للقياس بأكمله. 
  

جراء إ بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير والتي يتم خاللها تبالتحويال المجموعةتعترف 
  التغيير.

  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٧  

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  
  (تابع) العادلة لألدوات المالية ةالقيم  ١٣

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة –مقاسة بالقيمة العادلة ال الموجودات  

  
توى في النظام حسب المسنهاية فترة التقارير المالية، يبين الجدول أدناه تحليل للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في   

  :والذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة المتدرج للقيمة العادلة
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١
  لقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية با
 ٣٣٥٫٩١٥ ٣٣٤٫٧٠٧ - ١٫٢٠٨  األرباح أو الخسائر

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ٩٦٥٫٤٣١ ١٧٧٫٠١٤ - ٧٨٨٫٤١٧  اإليرادات الشاملة األخرى

  ------------------  ------------------  ------------------  --------------------  
  ١٫٣٠١٫٣٤٦  ٥١١٫٧٢١  - ٧٨٩٫٦٢٥ 
  ======== ======== ======== ========= 
          

          (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ٣٢٥٫٤٩٣ ٣٢٣٫٦٢٢ - ١٫٨٧١  األرباح أو الخسائر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ١٫٢٠٣٫١٠٤ ١٧٥٫٤٩٩ -١٫٠٢٧٫٦٠٥  اإليرادات الشاملة األخرى
  --------------------  ----------------  ------------------  --------------------  
  ١٫٥٢٨٫٥٩٧  ٤٩٩٫١٢١  -١٫٠٢٩٫٤٧٦  
  ========= ======= ======== ========= 
  

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

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

      (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ٨٠١٫٩٣٧  ٨٠٦٫٠٢٢  جودات المالية بالتكلفة المطفأةالمو

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

      (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٨٢٢٫٧٥٠  ٨٠٠٫٨٧٢  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٨  

  
  ة الموجزة الموحدةالمعلومات المالية المرحليإيضاحات حول 

  
  (تابع) العادلة لألدوات المالية ةالقيم  ١٣

  
  (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

  
ستثمارات بالقيمة االبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر و المسجلة لالستثمارات ٣الحركة في المستوى  فيما يلي  

  :إليرادات الشاملة األخرىاالعادلة من خالل 
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٠١٫٧٩٩  ٤٩٩٫١٢١  يناير ١الرصيد كما في 
  )٢٦٫٣٤١(  )٨٫٤١٨(  التغير في القيمة العادلة

  ١٠٥٫٨٥٥  ٥٠٫٦٤٨  إضافات
  )١٨٫٢٧٥(  -  التحويالت
  )٦٣٫٩١٧(  )٢٩٫٦٣٠(  استبعادات

  ----------------------  --------------------  
  ٤٩٩٫١٢١  ٥١١٫٧٢١  كما في الفترة / السنةالرصيد 

  ==========  ==========  
  
: تم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(لم يتم إجراء أي تحويالت بين المستويات.  ،٢٠٢٠مارس  ٣١ة أشهر المنتهية في فترة الثالث خالل  

  .)١ إلى المستوى ٣المستوى  ألف درهم من ١٨٫٢٧٥إجراء تحويالت بقيمة 
  

  معلومات حول القطاعات  ١٤
  
  إن المجموعة مقسمة إلى قطاعي أعمال رئيسيين:  

  
اقة، ، الجوي، الطوالسفن بما في ذلك الشحن البحري العامة تتضمن كافة أنواع التأمين –اكتتاب أعمال التأمين التجارية   

  والهندسي؛ و العقارات
  
  صحي.، السيارات والتأمين الضد الحوادثتتضمن كافة أنواع التأمين بما في ذلك التأمين  -مال التأمين الشخصية اكتتاب أع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

١٩  

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ١٤

  
 دققة)(غير م ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  اإلجمالي  الشخصي   التجاري  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  ١٫٨٧٤٫٨٦٠  ٧٧٤٫٨٦٨  ١٫٠٩٩٫٩٩٢  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ً حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين : ناقصا

  )١٫٢٧٣٫٧٦٥(  )٣٠٩٫١٦٦(  )٩٦٤٫٥٩٩(  المكتتبة
  ----------------------  ----------------------  -----------------------  

  ٦٠١٫٠٩٥  ٤٦٥٫٧٠٢  ١٣٥٫٣٩٣  صافي أقساط التأمين المكتتبة
  )٢٥٤٫٦١٧(  )٢٢٩٫٠٧٣(  )٢٥٫٥٤٤(  صافي التغير في احتياطيات األقساط غير المكتسبة

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٣٤٦٫٤٧٨  ٢٣٦٫٦٢٩  ١٠٩٫٨٤٩  صافي األقساط المكتسبة

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  )٥٦٨٫٥٤٦(  )٣١٣٫٢٥٧(  )٢٥٥٫٢٨٩(  إجمالي المطالبات المدفوعة

 ً   ٣٢٤٫٩٩٤  ١٢١٫٧٠٤  ٢٠٣٫٢٩٠  : حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعةناقصا
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  )٢٤٣٫٥٥٢(  )١٩١٫٥٥٣(  )٥١٫٩٩٩( صافي المطالبات المدفوعة
  صافي التغير في المطالبات القائمة والمطالبات 

  ٤٥٫٩٠٥  ٢٧٫٠١٧  ١٨٫٨٨٨  عنها لم يتم اإلبالغولكن المتكبدة  
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  )١٩٧٫٦٤٧(  )١٦٤٫٥٣٦(  )٣٣٫١١١(  صافي المطالبات المتكبدة
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٥٣٫٤٢١  ٢٠٫٧١٨  ٣٢٫٧٠٣  إيرادات العمولة المكتسبة
  )٣٤٫٨٣٠(  )٩٫٤٢١(  )٢٥٫٤٠٩(  العمولة المتكبدة مصروفات

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ١٨٫٥٩١  ١١٫٢٩٧  ٧٫٢٩٤  إيرادات العموالتصافي 

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٢٫٠٨٢  ٥٧٢  ١٫٥١٠  إيرادات االكتتاب األخرى

  )١٨٫٢٨١(  )١٢٫٦٦٣(  )٥٫٦١٨(  االكتتاب األخرى مصروفات
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  )١٦٫١٩٩(  )١٢٫٠٩١(  )٤٫١٠٨(  االكتتاب األخرى مصروفاتصافي 
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ١٥١٫٢٢٣  ٧١٫٢٩٩  ٧٩٫٩٢٤  صافي إيرادات االكتتاب
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٣٤٫٩٧٣      صافي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى
  )٦٣٫٥٧٨(      عمومية وإدارية مصروفات

      ----------------------  
  ١٢٢٫٦١٨      لفترة أرباح ا

      ==========  
  

رة عامة في جميع أنحاء القطاعات. لم تكن هناك أي معامالت بين يتم استخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصو  
  القطاعات.

  
  
  
  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

٢٠  

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ١٤

  
  (غير مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  اإلجمالي  الشخصي   التجاري  
  ألف درهم  ألف درهم  مألف دره  
        

  ١٫٧٤١٫٥٠٧  ٨٠٨٫١٠٤  ٩٣٣٫٤٠٣  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ً حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين : ناقصا

  )١٫١٧٣٫٢٧٦(  )٣٨٢٫٨٣٥(  )٧٩٠٫٤٤١(  المكتتبة
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٥٦٨٫٢٣١  ٤٢٥٫٢٦٩  ١٤٢٫٩٦٢  التأمين المكتتبة صافي أقساط
  )٢٢٨٫٠١٥(  )١٧٨٫٣٦٧(  )٤٩٫٦٤٨(  صافي التغير في احتياطيات األقساط غير المكتسبة

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٣٤٠٫٢١٦  ٢٤٦٫٩٠٢  ٩٣٫٣١٤  صافي األقساط المكتسبة

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  )٦١٨٫٣٨٣(  )٣٣٩٫٤٦٩(  )٢٧٨٫٩١٤(  إجمالي المطالبات المدفوعة

 ً   ٢٩١٫٢٤٩  ٨٨٫٠٠٤  ٢٠٣٫٢٤٥  : حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعةناقصا
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  )٣٢٧٫١٣٤(  )٢٥١٫٤٦٥(  )٧٥٫٦٦٩( المطالبات المدفوعةصافي 
  صافي التغير في المطالبات القائمة والمطالبات 

  ٥٧٫٤٣١  ٣١٫٩٦٣  ٢٥٫٤٦٨  عنها لم يتم اإلبالغولكن المتكبدة  
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  )٢٦٩٫٧٠٣(  )٢١٩٫٥٠٢(  )٥٠٫٢٠١(  صافي المطالبات المتكبدة
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٥٧٫٨٠٨  ١٩٫٩٨٨  ٣٧٫٨٢٠  إيرادات العمولة المكتسبة
  )٣٥٫٠٠٧(  )١١٫٠٤٩(  )٢٣٫٩٥٨(  العمولة المتكبدة مصروفات

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٢٢٫٨٠١  ٨٫٩٣٩  ١٣٫٨٦٢  صافي إيرادات العموالت

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٢٦٨  ١٫٤٤٠  ٢٫٨٢٨  إيرادات االكتتاب األخرى

  )١٣٫٢٥٧(  )٩٫٠٩١(  )٤٫١٦٦(  االكتتاب األخرى مصروفات
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  )٨٫٩٨٩(  )٧٫٦٥١(  )١٫٣٣٨(  االكتتاب األخرى مصروفاتصافي 
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٨٤٫٣٢٥  ٢٨٫٦٨٨  ٥٥٫٦٣٧  صافي إيرادات االكتتاب
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٣٢٫٢٦٤      صافي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى
  )٦٣٫٩٦٤(      عمومية وإدارية مصروفات

      ----------------------  
  ٥٢٫٦٢٥      لفترة أرباح ا

      ==========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وشركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

٢١  

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  

  المطلوبات وااللتزامات الطارئة  ١٥
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  درهمألف   

      

  التزامات فيما يتعلق باشتراكات ألوراق مالية غير مطالب بها محتفظ
 ٦٤٫٦٠٠  ٥٠٫٩٨٧  بها كاستثمارات  
  ===========  ===========  

  ٢١٨٫٦٠٢  ٢٠٩٫٠٣٠  ضمانات مصرفية
  ===========  ===========  

  ٣٨٤  ٣٨٤  اعتمادات مستندية
  ===========  ===========  

  

  أعاله ضمن سياق األعمال االعتيادية. واالعتمادات المستنديةتم إصدار الضمانات المصرفية   
  

  مطالبات قانونية  
  

تي تم االستشارة البناء على . قضائية في سياق األعمال االعتيادية لدعاوىتخضع المجموعة، مثل غالبية شركات التأمين،   
، رةعند الضرومخصص،  برصدمقيمين مستقلين والدوائر القانونية الداخلية والخارجية، تقوم اإلدارة  الحصول عليها من

 يترتب عليها تدفقات خارجية للموارد االقتصادية.المتوقع أن  للمبالغ
 

  على المجموعة )١٩كورونا (كوفيد  فيروس ريثأت  ١٦
  

، ومن ثم يتوقع ) وباء عالمي١٩ كوفيدأن فيروس كورونا (، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً ٢٠٢٠مارس  ١١إنه في 
قطاع التأمين الصحي لدى المجموعة تكبد خسائر طفيفة نتيجة استبعاد وثيقة التامين للوباء وأنه تم إلغاء أو تأجيل التخفيض 
 في المطالبات المتكبدة كمعالجات اختيارية. بالنسبة لألعمال التجارية، تتوقع المجموعة المزيد من المطالبات بسبب توقف
األعمال بالنسبة لوثائق التأمين ضد كافة المخاطر. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يكون لهذا األمر تأثير مادي فيما يتعلق 
بصافي المطالبات المتكبدة نظراً النخفاض مقدارها لدى المجموعة. كما أنه من غير المتوقع أن يكون هناك تأثير مادي للتأمين 

  عدل الوفيات.على الحياة نظراً النخفاض م
  

عالوة على ذلك، يتم عادة إبرام ترتيبات إعادة التأمين لدى المجموعة، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إعادة التأمين لدى 
المجموعة، مع شركات إعادة التأمين الدولية حسنة السمعة وذات تصنيفات ائتمانية عالية. تتضمن اإلجراءات التي اتخذتها 

واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة لتقييم قيمة الموجودات والمطلوبات  )١٩كوفيد فيروس كورونا (تأثير  الشركة لتقييم مدى
ورونا فيروس ككالً من المعايير الكمية والنوعية وتخضع ألحكام جوهرية نتيجة الحالة الديناميكية ل ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

مجموعة بمركز قوي من حيث السيولة وتواصل عملية المراقبة واالستجابة سريعة التغير. إضافة إلى ذلك، تتمتع ال )١٩كوفيد (
لجميع متطلبات السيولة المطروحة. هذا وقد قامت المجموعة بإجراء معايرة لسيناريوهات اختبار الضغط مع األوضاع 

  السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر المجموعة في ظل الضغط الشديد الحالي.
  

المجموعة المستمرة للتصدي لتفشي الوباء، أصبحت المجموعة إحدى أولى شركات التأمين بالدولة التي في إطار استجابة 
تقدم لعمالئها تسهيالت االستشارات الهاتفية مع مزودي الرعاية الصحية وقامت بتنفيذ عدد من إجراءات الدعم ألصحاب 

مات هيئة المساهة المتحدة بشكل كبير من خالل الشراكة مع المصلحة. فضالً عن مساهمتها المجتمعية بدولة اإلمارات العربي
  مليون درهم في برنامجها "معاً نحن بخير". ٣"معاً أبوظبي" والتبرع بمبلغ  –المجتمعية 

  
ظلت المجموعة تعمل بكامل طاقتها طوال الوقت ووضعت خططاً شاملة الستمرارية األعمال والعمل عن بُعد مدعومة بوسائل 

واألنظمة الالزمة لضمان االستمرار في خدمة العمالء. لم يتسبب تفشي الوباء في حدوث أي تأخيرات جوهرية  التكنولوجيا
 )١٩ كوفيدفيروس كورونا (في إصدار وثائق التأمين وتسوية المطالبات. ومع ذلك، ستواصل المجموعة مراقبة تأثيرات 

األخرى الالزمة. عالوة على ذلك، قد ال يكون هناك تأثير كبير على العمالء وعملياتهم، ومن ثم ستقوم باتخاذ اإلجراءات 
على نمو األقساط لدى المجموعة، إال أنه قد يكون هناك تأثير على إيرادات استثمارات المجموعة في المستقبل نظراً لحالة 

 عدم اليقين وعدم االستقرار االقتصادي.




