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 تقریر مدققي الحسابات المستقلین 
 

  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.عالسادة مساھمي 
 

 تدقیق البیانات المالیة الموحدة التقریر حول 
 

 الرأي 
 

("الشركة") وشركتھا   لشركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.علقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة الموحدة 
،  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱("المجموعة")، التي تتألف من بیان المركز المالي الموحد كما في التابعة 

اإلیرادات الشاملة األخرى، والتغیرات األرباح أو الخسائر ووالبیانات الموحدة لألرباح أو الخسائر و
للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، باإلضافة إلى إیضاحات  والتدفقات النقدیة  المساھمینفي حقوق 

 أخرى.تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة ومعلومات إیضاحیة 
 

في رأینا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، عن  
، وعن أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في  المركز المالي الموحد للمجموعة كما

 وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  
 

 أساس إبداء الرأي
 

ھذه المعاییر في لقد قمنا بتنفیذ تدقیقنا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. قمنا بتوضیح مسؤولیتنا بموجب 
من ھذا التقریر. إننا نتمتع   الموحدة مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیةفقرة 

للمحاسبین القانونیین الصادرة عن مجلس الدولیة المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المھني باستقاللیة عن 
باإلضافة إلى متطلبات  (بما في ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة)الدولیة للمحاسبین المعاییر األخالقیة 

اإلمارات العربیة المتحدة، وقد  أخالقیات المھنة المتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة في دولة  
السلوك المھني للمحاسبین لقواعد  وفقاً خالقیة األخرى وفقاً لھذه المتطلبات واستوفینا مسؤولیاتنا األ

ونعتقد أن أدلة التدقیق التي القانونیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین. ھذا  
 حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتزویدنا بأساس إلبداء رأینا.
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 الوطنیة للتأمین ش.م.ع وشركتھا التابعةشركة أبوظبي  

 تقریر مدققي الحسابات المستقلین  
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 
 

 أمور التدقیق الرئیسیة 
 

تتمثل أمور التدقیق الرئیسیة في تلك األمور التي نراھا، وفقاً ألحكامنا المھنیة، أكثر األمور أھمیة في  
للفترة الحالیة. تم تناول ھذه األمور في سیاق تدقیقنا وأثناء تكوین رأینا  الموحدة للبیانات المالیةتدقیقنا 

 .بشكل مجمل، وال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه األمور  الموحدة حول البیانات المالیة
 

 مطلوبات عقود التأمین تقییم 
 حول البیانات المالیة الموحدة.  ۱۳و ) ۲( ٦و ٥و   )۱(ھـ) (۲ راجع اإلیضاحات

  
كیف تم تناول أمور التدقیق الرئیسیة في   أمور التدقیق الرئیسیة 

 سیاق تدقیقنا 
تنطوي عملیة تقییم ھذه المطلوبات على أحكام  

كما أنھا تتطلب وضع عدد من  جوھریة، 
على درجة عالیة من  االفتراضات التي تنطوي 

ذلك بشكل محدد  عدم الیقین في التقدیرات. ینطبق 
فیما  على المطلوبات التي یتم االعتراف بھا 

یتعلق بالمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم إبالغ 
یتم احتساب المطالبات المتكبدة   وعة عنھا. المجم

خبیر تقییم  یتم اإلبالغ عنھا من قبل التي لم  
 لمجموعة. لمستقل ومؤھل  يخارجاكتواري 

 
إن التغیرات غیر الجوھریة في االفتراضات 

لتقییم المطلوبات، وخاصة  المستخدمة 
وتوقیت المطالبات االفتراضات المتعلقة بقیمة 

على تقییم یكون لھا تأثیر مادي المستقبلیة، قد 
ھذه المطلوبات كما یكون لھا تأثیر مماثل على  

إن االفتراضات   بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 
احتساب  الرئیسیة التي یتم االعتماد علیھا في  
والتقدیرات االحتیاطي تتضمن معدالت الخسائر 

یكون الخاصة بتكرار وحجم المطالبات، وحیثما 
باً، معدالت الخصم لفئات األعمال طویلة  مناس

 األجل.
 

یعتمد تقییم ھذه المطلوبات على دقة البیانات 
وقیمة ونوع المطالبات الحالیة  حول حجم  

استخدامھا غالباً لتقدیر والسابقة حیث یتم 
عملیة تقییم  المطالبات المستقبلیة. قد تتأثر 

المطلوبات بشكل مادي في حال عدم اكتمال  
دم دقة البیانات المستخدمة في احتساب وع

أو المستخدمة لوضع  مطلوبات عقود التأمین، 
 الرئیسیة. أحكام حول االفتراضات  

 

  تضمنت إجراءات تدقیقنا المدعومة من قبل
لدینا ما  المتخصصین االكتواریین الخبراء

 یلي:
 
تقییم واختبار الضوابط الرقابیة الرئیسیة  •

بالتعامل مع المطالبات الخاصة  
االحتیاطي لدى وإجراءات تكوین 

على  المجموعة. كما قمنا بفحص األدلة  
تطبیق الضوابط الرقابیة على تقییم 

الفردي للمطالبات قید التسویة االحتیاطي 
لغ اقد تم تقییم المبوالتحقق مما إذا كان  

الموحدة بشكل في البیانات المالیة   ةالمسجل
 مالئم؛ 
 

وتقییم المنھجیة واالفتراضات  فھم •
المطبقة من قبل اإلدارة. كما قمنا  الرئیسیة 

تقدیر أرصدة  إعادة ببصورة مستقلة 
 االحتیاطي لبعض فئات األعمال؛ 

 
تقییم خبرة وكفاءة خبیر التقییم االكتواري   •

لدى المجموعة والتحدیات التي تمت  
 مواجھتھا عند تحدید االحتیاطیات؛

 
االحتیاطیات الخاصة  فحص عینة من  •

القائمة من خالل مقارنة القیمة  بالمطالبات 
الحتیاطیات المطالبات قید التسویة  المقدرة 
القائمین   المناسبة، مثل تقاریربالوثائق 

 وعلى تقدیر الخسائر؛  
 

تقییم ما إذا كانت إفصاحات المجموعة  •
بھذه المطلوبات بما في مالئمة فیما یتعلق 

 المطالبات.ر  ذلك جدول تطو
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 شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع وشركتھا التابعة
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین  

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 
 

 (تابع)   أمور التدقیق الرئیسیة
 

 ذمم أرصدة التأمین المدینة
 حول البیانات المالیة الموحدة. ۱۲و  ٥  و )۱(ھـ) (۲ راجع اإلیضاحات

  
كیف تم تناول أمور التدقیق الرئیسیة في سیاق  أمور التدقیق الرئیسیة 

 تدقیقنا 
لدى المجموعة ذمم أرصدة تأمین مدینة 

مقابل أقساط وثائق التأمین المكتتبة.  جوھریة
بإمكانیة استرداد وانخفاض  ھناك مخاطر تتعلق 

 قیمة ھذه الذمم المدینة.  
 

قامت المجموعة بتطبیق منھجیة مبسطة یجیزھا  
من المعاییر الدولیة إلعداد   ۹المعیار رقم 

التقاریر المالیة، والتي تتطلب االعتراف  
ة االستحقاق  بالخسائر المتوقعة على مدى فتر 

بدایة من تاریخ االعتراف المبدئي بذمم أرصدة  
التأمین المدینة. وفقاً لھذه المنھجیة المبسطة،  

یتضمن المخصص معدل الخسائر التاریخیة إلى  
جانب االفتراضات االستشرافیة وعوامل أخرى  

 یتم وضعا بعین االعتبار.
 

ھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة عند  
االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار رقم   قیاس خسائر

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.  ۹
 
 

بشأن  التدقیق الخاصة بنا تضمنت إجراءات
إمكانیة استرداد وخسائر انخفاض قیمة ذمم  

 أرصدة التأمین المدینة:
 
الرئیسیة على  اختبار الضوابط الرقابیة  •

ومراقبة ذمم  اإلجراءات الموضوعة لتسجیل 
 التأمین المدینة؛

 

فحص أعمار ذمم أرصدة التأمین المدینة   •
للتحقق مما إذا كان قد تم تحدیدھا بشكل 

 دقیق؛
 

الحصول على تأكیدات باألرصدة من خالل   •
عینة من األطراف المقابلة ذات الصلة مثل 
حاملي وثائق التأمین والوسطاء وشركات  

 وشركات إعادة التأمین؛ التأمین
 

تحقق من الدفعات المستلمة من ھذه ال •
 األطراف المقابلة المدینة بعد نھایة السنة؛ 

 

فھم اإلجراءات المتبعة من قبل المجموعة  •
 لتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة؛

 

مراجعة طریقة احتساب احتمالیة التعثر  •
باستخدام منھجیة معدل تدفق ذمم أرصدة  

 التأمین المدینة؛
 

معدل الخسائر الخاص بعینة  إعادة احتساب  •
من مجموعات فترات االستحقاق المختلفة؛  

 و
 
النظر في مدى كفایة المخصصات الخاصة   •

بانخفاض قیمة أقساط التأمین وذمم التأمین 
المدینة للعمالء المھمین، مع الوضع  

باالعتبار تقییمات مخاطر ائتمان معینة لكل 
عن   عمیل على حدة على أساس التعثر

جود نزعات حول الرصید القائم  السداد وو
وتاریخ تسویة مطلوبات الذمم المدینة مع 

 ذات الطرف المقابل.  
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 شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع وشركتھا التابعة
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین  
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 (تابع)   أمور التدقیق الرئیسیة
 

 االستثماریةتقییم العقارات 
 حول البیانات المالیة الموحدة. ۱۰و  ٥  و )۱(ھـ) (۲ راجع اإلیضاحات

  
كیف تم تناول أمور التدقیق الرئیسیة في سیاق  أمور التدقیق الرئیسیة 

 تدقیقنا 
یتم تحدید قیمة العقارات االستثماریة من خالل  

تطبیق آلیات تقییم تنطوي غالباً على وضع  
 األحكام واستخدام افتراضات وتقدیرات معینة. 

 
نظراً ألھمیة العقارات االستثماریة وعدم الیقین  
من التقدیر ذي الصلة، تم اعتبارھا أمر تدقیقي 

القیمة رئیسي. یتم إدراج العقارات االستثماریة ب
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن بیان 

  ۳۱المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
، على النحو المحدد من قبل  ۲۰۲۱دیسمبر 

 خبراء التقییم الخارجیین للمجموعة. 
 
 

تضمنت إجراءاتنا المدعومة من إخصائي التقییم 
 لدینا ما یلي:

 
واستقاللیة ونزاھة خبراء  تقییم مدى كفاءة  •

التقییم الخارجیین للمجموعة ومراجعة بنود 
ارتباطھم مع المجموعة لتحدید ما إذا كانت 

قد أثرت على موضوعیتھم ھناك أي أمور 
 على نطاق عملھم؛أو قد فرضت حدوداً  

 
الحصول على تقاریر التقییم الخارجي لكافة   •

العقارات والتأكد من أن طریقة التقییم 
الملكي للمساحین وافق مع معاییر المعھد تت

القانونیین وأنھا مالئمة لالستخدام في تحدید  
 القیم العادلة؛ 

 
تقییم مدى معقولیة المدخالت الرئیسیة   •

المستخدمة من قبل خبراء التقییم الخارجیین  
للمجموعة في تحدید القیم العادلة والحصول  

القیم على االستنتاجات بشأن مدى مالءمة 
العادلة التي تم تحدیدھا من قبل خبراء التقییم  

 الخارجیین للمجموعة؛ 
 

تنفیذ إجراءات الختبار ما إذا كانت  •
المعلومات األساسیة المقدمة من قبل اإلدارة  

خبراء التقییم الخارجیین للمجموعة  إلى  
 مناسبة وموثوقة؛ و

 
بناًء على نتائج تقییمنا، تقدیر مدى كفایة   •

ت المدرجة في البیانات المالیة  اإلفصاحا
 الموحدة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٥ 
 إم جي العالمیة للشركات األعضاء كي بي إم جي لوار جلف لیمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وعضو في منظمة كي بي 

 المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشیونال لیمتد، شركة إنجلیزیة خاصة محدودة بالضمان. جمیع الحقوق محفوظة.
 كي بي إم جي لوار جلف لیمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 

 شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع وشركتھا التابعة
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین  

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 

 
 المعلومات األخرى

 
بیان  مجلس اإلدارة و بیانإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى 

باقي ب  أن یتم تزویدناقبل تاریخ تقریر مدققي الحسابات ونتوقع  امحصلنا علیھ ذینالل الرئیس التنفیذي
   . تاریخذلك الأقسام التقریر السنوي للمجموعة بعد 

 
البیانات المالیة الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا ال نُعبر عن أي استنتاجات ال یشمل رأینا حول 

 بشأن ھذه المعلومات.تدقیقیة 
 

فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تنحصر مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة 
كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بصورة مادیة القیام بذلك نضع في االعتبار ما إذا أعاله، وعند  

أو مع المعلومات التي تم الحصول علیھا أثناء عملیة التدقیق، أو ما إذا  مع البیانات المالیة الموحدة 
التي  في حال خلُصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى كانت تشوبھا أخطاء مادیة.

لم یسترع  األمر.، فإننا ملزمون باإلبالغ عن ھذا  ي الحسابات ھذامدقق قبل تاریخ تقریر حصلنا علیھا
 انتباھنا أي أمر یستدعي اإلبالغ عنھ في ھذا الشأن. 

 
أثناء قراءتھ، یتعین علینا إحاطة  للمجموعة في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في التقریر السنوي 
 فقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. مسؤولي الحوكمة بھذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة و

 
 الموحدة  مسؤولیة اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البیانات المالیة

 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة  

المالیة، وإعدادھا بما یتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة  إلعداد التقاریر 
دي لدولة اإلمارات  والقانون االتحا(وتعدیالتھ)  ۲۰۱٥لسنة ) ۲اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

، وعن الرقابة الداخلیة التي ترى اإلدارة أنھا  (وتعدیالتھ) ۲۰۰۷) لسنة ٦العربیة المتحدة رقم (
خالیة من األخطاء المادیة، الناتجة عن  ضروریة إلعداد البیانات المالیة الموحدة بحیث تكون 

 االحتیال أو الخطأ. 
 

اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على مواصلة   عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، تكون
لمبدأ االستمراریة، واإلفصاح، حیثما یكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ أعمالھا وفقاً  

مبدأ االستمراریة كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة االستمراریة واستخدام 
 یكن لدیھا بدیل فعلي غیر ذلك.و لم  المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أ

 
 یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 

 
 الموحدة  مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة

 
المالیة الموحدة، بشكل تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكیدات معقولة حول ما إذا كانت البیانات 

من األخطاء المادیة، التي تنتج عن االحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات مجمل، خالیة  
رأینا. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن درجة عالیة من التأكید، لكنھ لیس ضماناً بأن الذي یتضمن  

الدولیة للتدقیق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن   التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییرأعمال التدقیق 
األخطاء نتیجة االحتیال أو الخطأ وتُعتبر ھذه األخطاء مادیة إذا كان من المتوقع بصورة وجد. قد تنشأ  

تؤثر بصورة فردیة أو جماعیة على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء معقولة أن  
 لمالیة الموحدة.البیانات اعلى ھذه  

 
 
 



 

 

٦ 
 إم جي العالمیة للشركات األعضاء كي بي إم جي لوار جلف لیمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وعضو في منظمة كي بي 

 المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشیونال لیمتد، شركة إنجلیزیة خاصة محدودة بالضمان. جمیع الحقوق محفوظة.
 كي بي إم جي لوار جلف لیمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 

 شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع وشركتھا التابعة
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین  

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 

 

 (تابع)  الموحدة مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة
 

أحكام مھنیة مع اتباع مبدأ الشك كجزء من أعمال التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق، قمنا بوضع 
 قمنا أیضاً بما یلي: المھني خالل عملیة التدقیق.

 
تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت نتیجة االحتیال أو  -

كافیة  وتصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقیق الخطأ،  
لتزویدنا بأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادیة الناتجة عن  ومالئمة 

أعلى مقارنةً باألخطاء المادیة الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتیال قد ینطوي االحتیال تكون 
 تزویر أو حذف متعمد أو تحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة. على تواطؤ أو  

 
نظام الرقابة الداخلیة المتعلق بأعمال التدقیق وذلك بغرض تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة فھم  -

 للظروف الراھنة، ولیس بغرض إبداء الرأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 
 

واإلفصاحات تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة  -
 ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

 
التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبیة المتعلقة بمبدأ االستمراریة وتحدید ما  -

إذا كان ھناك عدم یقین جوھري، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، فیما یتعلق 
شكوكاً جوھریة حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا   باألحداث أو الظروف التي قد تُثیر

وفقاً لمبدأ االستمراریة. في حال خلصنا إلى وجود عدم یقین جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت  
االنتباه في تقریر مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة، أو  

ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقیق التي تم  نقوم بتعدیل رأینا إذا كانت 
الحصول علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف  

 المستقبلیة قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة.
 

حدة وھیكلھا ومحتواھا بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما تقییم عرض البیانات المالیة المو -
البیانات المالیة الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطریقة تضمن عرض  إذا كانت 

 بصورة عادلة. الموحدة  البیانات المالیة
 

عن الشركات أو األنشطة  على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بشأن المعلومات المالیة   الحصول -
توجیھ إلبداء رأي حول البیانات المالیة الموحدة. كما نتحمل مسؤولیة  لمجموعةالخاصة با

 رأینا التدقیقي.واإلشراف على أعمال التدقیق للمجموعة وتنفیذھا. نحن مسؤولون وحدنا عن  
 

ؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنھا نطاق أعمال التدقیق واإلطار الزمني نتواصل مع مس
المحدد لھا والنتائج الجوھریة ألعمال التدقیق بما في ذلك أي قصور جوھري یتم اكتشافھ في نظام 

 الرقابة الداخلیة خالل تدقیقنا.
 

نُقدم أیضاً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبھ التزامنا بقواعد السلوك المھني فیما یتعلق  
على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد یُعتقد بصورة معقولة أنھا تؤثر باالستقاللیة، ونطلعھم 

ت أو اإلجراءات  ، اإلجراءات المتخذة للقضاء على أي تھدیداكان ینطبقوحیثما  على استقاللیتنا، 
 . الوقائیة المطبقة

 

في ضوء األمور التي یتم التواصل بشأنھا مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أھمیة أثناء  
المالیة الموحدة للفترة الحالیة، وبذلك تُعتبر ھذه األمور ھي أمور التدقیق الرئیسیة.  تدقیق البیانات 

مدققي الحسابات ما لم یكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة تقریر نقوم باستعراض ھذه األمور في 
نرى في حاالت نادرة للغایة أنھ یجب عدم  محظوراً بموجب القوانین أو التشریعات أو عندما 

السلبیة للقیام بذلك أكثر من  اإلفصاح عن أمر ما في تقریرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التداعیات 
 لمصلحة العامة نتیجة ھذا اإلفصاح. المنافع التي تعود على ا







 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع

۹ 

 
   الموحد بیان األرباح أو الخسائر 

 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

    إیرادات االكتتاب 
 ٤٬۰۱۲٬۱۹۳ ٤٫۲٦۷٫۳۷۷ ۲۷ إجمالي األقساط المكتتبة

 )۲٬٦٦۳٬۷۱۰( ) ۲٫٦٤۸٫۸۱۹( ۲۷ المكتتبة حصة إعادة التأمین من إجمالي األقساط
   --------------------------  -------------------------- 

 ۱٬۳٤۸٬٤۸۳ ۱٫٦۱۸٫٥٥۸  صافي األقساط المكتتبة 
 )۱٥٬۸۰۰( ۱٤٫۹۳۰ ۲۷ المكتسبةإلى احتیاطي األقساط غیر  المحولصافي 
 - ) ۲۳۰٫۰۷۰( ۲۷ الحسابي حتیاطي اال إلى  المحولصافي 

   ------------------------  -------------------------- 
 ۱٬۳۳۲٬٦۸۳ ۱٫٤۰۳٫٤۱۸ ۲۷ صافي األقساط المكتسبة 

    
 ۱۸۳٬۳۸٦ ۲۱۲٫۰۷۰ ۲۷ العموالت المكتسبة
 )۱۳۸٬۳٤۳( ) ۱٥٦٫۳٤۱( ۲۷ العموالت المتكبدة 

   --------------------------  -------------------------- 
 ۱٬۳۷۷٬۷۲٦ ۱٫٤٥۹٫۱٤۷  االكتتاب إجمالي إیرادات 

   --------------- - -----------  -------------------------- 
 )۱٬۸۱٦٬٥۹۳( ) ۱٫۷٥٥٫۲۰۲( ۲۷ إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۸۹٥٬۱۹۰ ۷۸٦٫۲۱٤ ۲۷ حصة إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة 
   --------------------------  -------------------------- 

 )۹۲۱٬٤۰۳( ) ۹٦۸٫۹۸۸( ۲۷ صافي المطالبات المدفوعة 
    

 ۷۳٬۲۱۲ ) ۸٫۲٥۹(  التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة
 ٤٬۱۷۱ ۳۲٫۰۱۷  التغیر في حصة إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات القائمة

 ۷٬۸۷۸ ۳٤٫۳۳٦  احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا صافي التغیر في 
    الخسائرفي احتیاطي مصروفات تسویة  التغیر

 ٤٬۷۷۲ ) ۱٫٦۸۲(  الموزعة وغیر الموزعة   
   ------------------------  ----------------------- 

 )۸۳۱٬۳۷۰( ) ۹۱۲٫٥۷٦( ۲۷ صافي المطالبات المتكبدة 
   -----------------------  ----------------------- 

 ٥٤٦٬۳٥٦ ٥٤٦٫٥۷۱  إیرادات االكتتاب 
 ۱۷٬٦۷۷ ۲۲٫۲٦۹ ۲۷ إیرادات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب 

 )٦٦٬۸٦۲( ) ۷٦٫۹٤۸( ۲۷ مصروفات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب
   ----------------------  -------------------- 

 ٤۹۷٬۱۷۱ ٤۹۱٫۸۹۲  االكتتاب صافي إیرادات 
   --------------------  -------------------- 

 ۸٦٬۷۷٦ ۱۳۱٫٦۹٦ ۲۲ صافي اإلیرادات من االستثمارات 
 ۲۸٬۰۲٤ ۱۲٫٤۹٤ ۲۲ التأجیر)صافي اإلیرادات من العقارات االستثماریة (إیرادات 

   ---------------------  -------------------- 
 ٦۱۱٬۹۷۱ ٦۳٦٫۰۸۲  إجمالي اإلیرادات 

    
 )۲۳۱٬٦٦۱( ) ۲۲۹٫۹۸۹( ۲۳ المصروفات العمومیة واإلداریة 

 )۹٬۲٦۳( ) ٤٫۲۷۸( ۱۲ التأمین المدینةأرصدة ذمم  خسائر االئتمان المتوقعة منمخصص 
   ---------------------  --------------------- 

 ۳۷۱٬۰٤۷ ٤۰۱٫۸۱٥ ۲۷ قبل الضریبة رباح األ
 )٥۱( ) ۱٥( ۲٤ مصروفات الضریبة

   ---------------------  --------------------- 
 ۳۷۰٬۹۹٦ ٤۰۱٫۸۰۰  أرباح السنة 

   =========  ========= 
    :ربحیة السھم 
 ۰. ٦٥ ۰. ۷۰ ۲٥ والمخفضة (درھم) األساسیة  ربحیة السھم 

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

 .البیانات المالیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ٦۱إلى  ۱۳من تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 . ۷إلى  ۱من الصفحات مدرج على  البیانات المالیة الموحدة  تدقیقإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول 



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع

۱۰ 

 
   الموحد األخرى  واإلیرادات الشاملة األرباح أو الخسائر بیان 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
    

 ۳۷۰٬۹۹٦ ٤۰۱٬۸۰۰  أرباح السنة 
    

    اإلیرادات الشاملة األخرى
    

 ً     البنود التي لن تتم إعادة تصنیفھا الحقا
    ضمن بیان األرباح أو الخسائر:  

     استثمارات حقوق الملكیةمن بیع  (الخسائر)/  األرباحصافي 
 ) ۷٦٬۸۳٥( ۸۲٫۱۱۷  بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى     

    الستثمارات حقوق الملكیةالتغیر في القیمة العادلة صافي 
 ٥٦٬۱۱۸ ۸۰٫۸٤۸  بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى    
    

ً ت تم أو قدالبنود التي      تم إعادة تصنیفھا الحقا
    ضمن بیان األرباح أو الخسائر:  

    بالقیمة الستثمارات الدینفي القیمة العادلة  اتالتغیرصافي 
 ٥٬۳٤۲ ) ٤۰٫٦۷۸(  العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى   

    استثمارات الدین المقاسة بالقیمة خسائر انخفاض قیمة عكس 
 ) ۳۳٤( ) ۲۰۳(  معاد تصنیفھا لألرباح أو الخسائر - اإلیرادات الشاملة األخرى  العادلة من خالل   
   ---------------------  --------------------- 

 ) ۱٥٬۷۰۹( ۱۲۲٫۰۸٤  (الخسائر) الشاملة األخرى للسنة /  األرباح
   ---------------------  --------------------- 

 ۳٥٥٬۲۸۷ ٥۲۳٫۸۸٤  إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
   =========  ========= 
 

 .البیانات المالیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ٦۱إلى  ۱۳من تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 . ۷إلى  ۱من الصفحات مدرج على  البیانات المالیة الموحدة تدقیقإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول 
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۱۱ 

 

 الموحد بیان التغیرات في حقوق المساھمین 
 دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في

 رأس المال  

 
 
عالوة  

 األسھم

 

احتیاطي 
 قانوني

 

 احتیاطي عام 

احتیاطي  
مخاطر تعثر  
أعمال إعادة  

 التأمین

 
احتیاطي 

القیمة 
 العادلة 

  

 أرباح محتجزة 

 

 اإلجمالي
 ألف درھـم   ألف درھـم    ألف درھـم   ألف درھم  ألف درھـم   ألف درھـم   ألف درھـم   درھـم ألف  
                 

 ۲٬۲۹٦٬۳۳۷  ۳۰٥٬۳٦۱   ۹٤٬۱۲٦  -  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۱٥٬۹۲٥  ۱۱۰٬۹۲٥  ٥۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۰ینایر   ۱الرصید في 
 

  الشاملة:إجمالي اإلیرادات  
   

 
 

 
   

 
  

 
  

 ۳۷۰٬۹۹٦  ۳۷۰٬۹۹٦   -  -  -  -  -  - أرباح السنة 
 ) ۱٥٬۷۰۹(  ) ۷٦٬۸۳٥(   ٦۱٬۱۲٦  -  -  -  -  - الشاملة األخرى للسنة  )الخسائراإلیرادات / (

 ۳٥٥٬۲۸۷  ۲۹٤٬۱٦۱   ٦۱٬۱۲٦  -  -  -  -  - إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
                 

                 المعامالت مع مالكي الشركة:
 )۱٤٤٬٥٥٥(  )۱٤٤٬٥٥٥(   -  -  -  -  -  - )۱۹(إیضاح توزیعات األرباح المدفوعة 

 )۱٤٤٬٥٥٥(  )۱٤٤٬٥٥٥(   -  -  -  -  -  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
                 

 -  ) ۳۷٬۱۰۰(   -  -  -  ۳۷٬۱۰۰  -  - )۱٦(إیضاح  القانوني من األرباح المحتجزة إلى االحتیاطي  المحول
المحول من األرباح المحتجزة إلى احتیاطي مخاطر تعثر أعمال إعادة التأمین 

 -  ) ۱۳٬۳۱۹(   -  ۱۳٬۳۱۹  -  -  -  - )۱۸(إیضاح 
 ۲٬٥۰۷٬۰٦۹  ٤۰٤٬٥٤۸   ۱٥٥٬۲٥۲  ۱۳٬۳۱۹  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٥۳٬۰۲٥  ۱۱۰٬۹۲٥  ٥۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في 

                 
 ۲٬٥۰۷٬۰٦۹  ٤۰٤٬٥٤۸   ۱٥٥٬۲٥۲  ۱۳٬۳۱۹  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٥۳٬۰۲٥  ۱۱۰٬۹۲٥  ٥۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱ینایر   ۱الرصید في 

 
  إجمالي اإلیرادات الشاملة:

   
 

 
 

   
 

  
 

  

 ٤۰۱٫۸۰۰  ٤۰۱٫۸۰۰   -  -  -  -  -  - أرباح السنة 
 ۱۲۲٫۰۸٤  ۸۲٫۱۱۷   ۳۹٫۹٦۷  -  -  -  -  - الشاملة األخرى للسنة اإلیرادات  

 ٥۲۳٫۸۸٤  ٤۸۳٫۹۱۷   ۳۹٫۹٦۷  -  -  -  -  - إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
                 

                 المعامالت مع مالكي الشركة:
 ) ۱۹۹٫٥۰۰(  ) ۱۹۹٫٥۰۰(   -  -  -  -  -  - )۱۹(إیضاح توزیعات األرباح المدفوعة 

 ) ۱۹۹٫٥۰۰(  ) ۱۹۹٫٥۰۰(   -  -  -  -  -  - المعامالت مع مالكي الشركةإجمالي 
                 

 -  ) ۳۱٫۹۷٥(   -  -  -  ۳۱٫۹۷٥  -  - )۱٦(إیضاح  القانوني من األرباح المحتجزة إلى االحتیاطي  المحول
المحول من األرباح المحتجزة إلى احتیاطي مخاطر تعثر أعمال إعادة التأمین 

 -  ) ۱۳٬۲٤٤(   -  ۱۳٬۲٤٤  -  -  -  - )۱۸(إیضاح 

 ۲٫۸۳۱٫٤٥۳  ٦٤۳٫۷٤٦   ۱۹٥٫۲۱۹  ۲٦٫٥٦۳  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۸٥٫۰۰۰  ۱۱۰٬۹۲٥  ٥۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱الرصید في 
 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٦۱إلى  ۱۳تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 الموحد بیان التدفقات النقدیة 

  دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح  

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۳۷۰٬۹۹٦ ٤۰۱٫۸۰۰  أرباح السنة 

    لـ:  تسویات
 ۱۸٬۷٥۷ ۱۷٫٤۳۷ ۲۳،۸ االستھالك 
 ۹٬۲٦۳ ٤٫۲۷۸ ۱۲ ذمم أرصدة التأمین المدینة االئتمان المتوقعة منخسائر مخصص 
 ۲٥۱ )۷۷( ۲۳، ۲۲ صافي - الموجودات المالیة األخرى المتوقعة منخسائر االئتمان مخصص  /(عكس) 

 ۷٬۰۱٤ )۱٤٫۲٤٦( ۹ التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 ۲٬۲۹٥ ۱٫۸٥۳ ۹ صافي -مصروفات اإلطفاء

 ۱۹٬۰٥۲ ۱٦٫۹٦۷ ۱۰ ستثماریةاالعقارات لالتغیر في القیمة العادلة ل 
 ٤۱ ٥ ۸ ممتلكات ومعدات   شطب

 ۳٬٥٤۰ ۳٫٦٦۳ ۲۰ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ٥۱ ۱٥ ۲٤ مصروفات الضریبة

 - ۷۱۹  تكالیف تمویل
 ) ۳۸٫۱٦۰( )۳۱٫۰۸۳( ۲۲ إیرادات فوائد

 ) ۸۲٫٤۷٦( ) ۱۱۲٫٦٤۸( ۲۲ إیرادات توزیعات أرباح
 - )۷۹۱( ۲۲ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أرباح من بیع

   --------------------------  -------------------------- 
 ۳۱۰٫٦۲٤ ۲۸۷٫۸۹۲  صافي النقد الناتج من العملیات 

    
    التغیرات في: 

 ) ۱۳۱٫۷۷٤( ٦٦٫۰۲۹  مدینة أخرى ذمم أرصدة التأمین المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً وذمم 
 ۱٦٬۹٤۸ ۱۰٤٫۳٤۹ ۲۱   دائنةالحسابات  ذمم ال

 ۷۷٬٥٦۸ )٥۹٫٤۹۰(  الذمم الدائنة األخرى 
 ۱٥٬۸۰۰ )۱٤٫۹۳۰( ۱۳ صافي -احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

واحتیاطي  إجمالي المطالبات القائمة واحتیاطیات المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا
 ۱۳٬۷٥۱ ) ۱۲۹٫٥۰۹( ۱۳ مصروفات تسویة الخسائر الموزعة وغیر الموزعة

 - ۲۳۰٫۰۷۰  صافي احتیاطي حسابي، 
حصة إعادة التأمین من المطالبات القائمة واحتیاطیات المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ 

 ) ۱۰۳٬۷۸٤( ۷۳٫۰۹۷ ۱۳ عنھا 
   --------------------------  -------------------------- 

 ۱۹۹٫۱۳۳ ٥٥۷٫٥۰۸  النقد الناتج من العملیات 
 ) ۷٬۸۹۹( )٦٫۱۱٤( ۲۰ مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

 ) ۳٦( )۱٥(  الضریبة المدفوعة خالل السنة 
 - )۷۱۹(  الفائدة المدفوعة 

   --------------------------  -------------------------- 
 ۱۹۱٫۱۹۸ ٥٥۰٫٦٦۰  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

   --------------------------  -------------------------- 
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

 ٦٥۹٬٦۸۸ ۱٫۲۱۹٫٥۹۰  متحصالت من بیع استثمارات 
 ) ۸٤٦٬٦۹۰( ) ۱٫٥۹٥٫۰۹۹(  شراء استثمارات 

 ) ۱٤٦٬۷۳٥( ۳۱٫٦۱٥  صافي - (إیداع) ودائع مصرفیة/  سحب
 ) ۲٬٦٦۷( )۱٥۲( ۱۰ إضافات إلى العقارات االستثماریة

 ) ۱۷٬۱٦۳( )۲٦٫۹٦۰( ۸ معدات  الممتلكات وال   إضافات إلى
 ۳۷٫۷٥۷ ۳۳٫۸٥۲  فوائد مستلمة 

 ۸۲٫٤۷٦ ۱۱۲٫٦٤۸  المستلمة توزیعات األرباحإیرادات 
   --------------------------  -------------------------- 

 ) ۲۳۳٫۳۳٤( ) ۲۲٤٫٥۰٦(  األنشطة االستثماریة  صافي النقد المستخدم في
   --------------------------  -------------------------- 

    التمویلیة التدفقات النقدیة من األنشطة 
 ) ۱٤٤٬٥٥٥( ) ۱۹۹٫٥۰۰( ۱۹ توزیعات األرباح المدفوعة

   --------------------------  -------------------------- 
 ) ۱٤٤٬٥٥٥( ) ۱۹۹٫٥۰۰(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

   --------------------------  -------------------------- 
 ) ۱۸٦٬٦۹۱( ۱۲٦٫٦٥٤  في النقد وما یعادلھ(النقص)  /صافي الزیادة 

 ۷۸۲٬٥۱۸ ٥۹٥٫۸۲۷  ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 
   --------------------------  -------------------------- 

 ٥۹٥٬۸۲۷ ۷۲۲٫٤۸۱ ۱۱ دیسمبر  ۳۱النقد وما یعادلھ في 
   =========  ========= 

 ۲٫٤٥۲:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(  ألف درھم  ۳٫٦٦٤من العقارات االستثماریة إلى الممتلكات والمعدات بمبلغ  الھامة تحویل    النقدیةتتضمن المعامالت غیر  
   .درھم)الف  

 
 . البیانات المالیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ٦۱إلى  ۱۳من تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 

 
 

 . ۷إلى  ۱من الصفحات مدرج على  البیانات المالیة الموحدة تدقیقإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول 
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۱۳ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 الوضع القانوني واألنشطة ۱
 

العربیة  إن شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تم تأسیسھا في أبوظبي، اإلمارات  
 ) رقم  القانون  بموجب  لسنة  ٤المتحدة،  ()وتعدیالتھ(  ۱۹۷۲)  رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتخضع  لسنة  ٦،   (۲۰۰۷  

بشأن الشركات  (وتعدیالتھ) ۲۰۱٥) لسنة ۲في شأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا والقانون االتحادي رقم () وتعدیالتھ(
تأمین وقرار مجلس إدارة اللوائح المالیة لشركات البشأن    ۲۰۱٤) لسنة  ۲٥وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (  ،التجاریة

إعادة التأمین. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة بمعامالت بشأن التعلیمات المنظمة لعملیات    ۲۰۱۹) لسنة  ۲۳ھیئة التأمین رقم (
مصرف اإلمارات العربیة المتحدة لدى  التأمین وإعادة التأمین من جمیع الفئات، كما أنھا مسجلة في سجل شركات التأمین  

ھو شارع الشیخ خلیفة، بنایة أبوظبي   للشركة المسجل  إن عنوان المكتب    )۰۰۱(  تسجیل  برقم  سابقاً)ھیئة التأمین  (المركزي  
 المتحدة.، أبوظبي، اإلمارات العربیة ۸۳۹، ص.ب. رقم )٤۰۳رقم ( الوطنیة للتأمین

 
في   المنتھیة  للسنة  المجموعة،  على  القانون  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یتعین  ألحكام  االمتثال   ،) رقم  لسنة  ۲االتحادي   (۲۰۱٥  

.  ۲۰۲۲ینایر    ۲وتم تفعیلھ بتاریخ    ۲۰۲۱) لسنة  ۳۲صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (  ۲۰۲۱سبتمبر    ۲۰(وتعدیالتھ). في  
ینایر    ۲شھراً اعتباراً من    ۱۲(وتعدیالتھ). لدى المجموعة    ۲۰۱٥لسنة    )۲االتحادي رقم (حل ھذا المرسوم محل القانون  

 . ۲۰۲۱) لسنة  ۳۲حكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (أللالمتثال  ۲۰۲۲
 

 أساس اإلعداد  ۲
 

 أساس التوحید  (أ)
 

 :مجتمعتین بـ "المجموعة")(یشار إلیھما  لشركة وشركتھا التابعةل النتائج المالیةتضـم ھذه البیانات المالیة الموحدة كالً من 
 

 نسبة الملكیة  بلد التأسیس  النشاط الرئیسي  الشركة التابعة
    

    

 ٪ ۱۰۰ المملكة المتحدة الخدمات األخرى المساعدة للتأمین* أدنیك انترناشونال لیمتد* 
 

انترناشونال لیمتد تحت اسم شركة أدنیك    ۲۰۱۷یولیو    ۳* قامت الشركة بتأسیس شركة تابعة مملوكة بالكامل لھا بتاریخ  
 لتعمل كمكتب تمثیلي للشركة في لندن، إنجلترا. 

 
. تتحقق السیطرة عندما تتعرض  المجموعة یتم توحید الشركة التابعة بالكامل من التاریخ الذي یتم فیھ تحویل السیطرة إلى  

ویكون لدیھا القدرة للتأثیر على تلك  اطھا مع الشركة المستثمر بھا  المجموعة أو یكون لھا الحق في عائدات متغیرة من ارتب
 العائدات من خالل نفوذھا على الشركة المستثمر بھا.

 
 التابعة لنفس سنة التقریر للمجموعة باستخدام سیاسات محاسبیة متسقة.  ةیتم إعداد البیانات المالیة للشرك

 
غیر محققة ناتجة عن المعامالت داخل    / خسائر  باإلضافة إلى أي أرباح  یتم حذف األرصدة والمعامالت داخل المجموعة،

 المجموعة، عند إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.  
 

 بیان التوافق  (ب) 
 

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة من مجلس المعاییر المحاسبیة  تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقـاً 
في شأن إنشاء ھیئة التأمین (وتعدیالتھ)    ۲۰۰۷) لسنة  ٦الدولیة وتلتزم بالمتطلبات ذات الصلة من القانون االتحادي رقم (

أعمال االتحاديوالقان  ھاوتنظیم  لسنة  ۲رقم (  ون  الشركات(وتعدیالتھ)    ۲۰۱٥)  إدارة ھیئة    ،التجاریة  بشأن  وقرار مجلس 
  ۲۰۱۹) لسنة  ۲۳اللوائح المالیة لشركات التأمین وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (بشأن    ۲۰۱٤) لسنة  ۲٥التأمین رقم (

 إعادة التأمین.بشأن التعلیمات المنظمة لعملیات 
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۱٤ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع)  أساس اإلعداد ۲

 
 أساس القیاس  )ج(

 
المو  البیاناتتم إعداد   المالیة بالقیمة   حدةالمالیة  العقارات االستثماریة والموجودات  التاریخیة، باستثناء  التكلفة  على أساس 

التي یتم إدراجھا  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى،  
 بالقیم العادلة. 

 
 وعملة إعداد التقاریر العملة التشغیلیة  ) د(

 
التشغیلیة للمجموعة. تم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھو العملة  

 یُذكر خالف ذلك. تم تقریب جمیع المبالغ إلى أقرب عدد صحیح باأللف، ما لم  
 

 والتقدیرات  استخدام األحكام )ھـ(
 

تطبیق السیاسات المحاسبیة داد ھذه البیانات المالیة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقدیرات التي تؤثر على عند إع 
 تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد  

 
المحاسبیة في الفترة  واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات  تتم مراجعة التقدیرات  

 التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بتلك التعدیالت.
 

لعدم الیقین في  مصادر الرئیسیة إن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة وال
السنویة الموحدة  المالیة  البیانات  الواردة في  المنتھیة في    األخیرة  التقدیرات ھي نفسھا  باستثناء  ،  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة 

 . ۲۰۲۱ینایر   ۱التقدیر التالي لالحتیاطي الحسابي واجب التطبیق اعتباراً من 
 

 االحتیاطي الحسابي 
 

قیام اإلدارة بوضع قدر كبیر من األحكام عند تقدیر االحتیاطي الحسابي الذي یتم احتسابھ لعقود التأمین طویلة  یتطلب األمر  
التزامات   جمیع  لتغطیة  واحدة)،  سنة  عن  تزید  التي  (للوثیقة  للمجموعة  األموال  تراكم  وعملیات  األشخاص  لتأمین  األجل 

طریق   عن  المحدد  النحو  على  المستقبلیة  المالي المطالبات  المركز  بیان  تاریخ  في  كما  االكتواري  تستند الموحد  التقییم   .
التقدیر إلى جداول قیاسیة في القطاع وجداول الوفیات التي تعكس بشكل أفضل معدالت الوفیات   االمجموعة في وضع ھذ

ذمم    بعد خصم(  ي الحسابيلالحتیاطتبلغ القیمة الدفتریة    التاریخیة المعدلة حیثما أمكن لتعكس تجارب المجموعة الخاصة.
 : ال شيء). ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۲۳۰  .۰۷مبلغ إعادة التأمین المدینة ذات الصلة) في تاریخ التقریر 

 
 عدم الیقین في التقدیرات  ) ۱( 

 
في   الیقین  عدم  حاالت  حول  واألخرى  المستقبلیة  الرئیسیة  بالمصادر  المتعلقة  الرئیسیة  تاریخ االفتراضات  في  التقدیرات 

والتي تتضمن مخاطر ھامة من إجراء تعدیالت مادیة على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة  التقریر،  
 التالیة مبینة أدناه:

 
 لم یتم اإلبالغ عنھا ولكنالمطالبات المتكبدة  احتیاطي

 
المبالغ المستحقة إلى حاملي العقود والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب یتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقدیر  

.  الموحد  التأمین وأحكاماً ألقصى تكلفة متوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ بیان المركز الماليعقود  
باستخدام مجموعة من   التقدیرات  لتوقیتم وضع ھذه  القیاسیة  البیانات  األسالیب  إلى  استناداً  االكتواریة، وذلك  المطالبات  ع 

عكسي. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة مما التجریبیة واالفتراضات الحالیة التي قد تتضمن ھامش انحراف  
لب أحكام قضائیة أو  یتم بصورة فردیة تقدیر المطالبات التي تتط  قد یترتب علیھ تغیرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة.

بصورة   المتكبدة  للمطالبات  بمراجعة مخصصاتھا  اإلدارة  تقوم  تحكیمیة.  الحتیاطي منتظمةقرارات  الدفتریة  القیمة  تبلغ   .
 ) عنھا  اإلبالغ  یتم  لم  ولكن  المتكبدة  مبلغ   بعد خصمالمطالبات  التقریر  تاریخ  في  الصلة)  ذات  المدینة  التأمین  إعادة             ذمم 

 ملیون درھم). ۱۷۰ .۲٦ : ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۳٥ .۹۲
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۱٥ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع)أساس اإلعداد  ۲
 
 (تابع) والتقدیرات استخدام األحكام )ھـ(
 
 (تابع)  عدم الیقین في التقدیرات ) ۱(

 
 المطالبات القائمة احتیاطي

 
یتطلب من اإلدارة وضع    الموزعة. غیر  و  الموزعةالمطالبات القائمة احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر    احتیاطيیتضمن  

التأمین. ترتكز ھذه  أحكام ھامة عند تقدیر المبالغ المستحقة إلى حاملي العقود والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  
من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة، وقد تكون ھامة، من  التقدیرات بالضرورة على افتراضات ھامة حول العدید  

المطلوبات األحكام وعدم   في  تغیرات مستقبلیة  علیھ  یترتب  قد  مما  اإلدارة  تقدیرات  الفعلیة عن  النتائج  تختلف  وقد  الیقین 
یة الخسائر. یتم بصورة فردیة  ترتكز تقدیرات المجموعة لمطالباتھا على الخبرة السابقة و / أو تقاریر خبیر تسو  المقدرة.

الخسائر تسویة  یتولى خبراء  عادة  تحكیمیة.  قرارات  أو  أحكام قضائیة  تتطلب  التي  المطالبات  إلى جانب   المستقلین  تقدیر 
 بعد خصمالمطالبات القائمة (  الحتیاطيتبلغ القیمة الدفتریة    االستشاري القانوني الداخلي لدى المجموعة تقدیر ھذه المطالبات.

الخسائر   تسویة  احتیاطیات مصروفات  الصلة متضمنة  ذات  التأمین  إعادة  تاریخ  الموزعة/غیر    الموزعةموجودات  في   (
 ملیون درھم).  ۷۱۱  .۹۷:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ٦۸۹ .۹۰التقریر مبلغ 

 
 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 
والحصول على معلومات   المبدئي  مالي قد ازدادت بصورة جوھریة منذ االعترافإن تقدیر ما إذا كان مخاطر االئتمان ألصل  

استخدام   المتوقعة یتطلب  االئتمان  الظروف االقتصادیة  نماذج  استشرافیة عند قیاس خسائر  معقدة وافتراضات ھامة حول 
عندما یكون من غیر المحتمل أن یفي المقترض   متعثر السدادتعتبر المجموعة األصل المالي    المستقبلیة والسلوك االئتماني.

 إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد). التخاذ ئتمانیة بالكامل المستحقة للمجموعة دون لجوء المجموعة  بالتزاماتھ اال
 

 یتم أیضاً مراعاة بعض العوامل الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل: 
 
 تمان؛ تحدید المعاییر الخاصة بالزیادة الجوھریة في مخاطر االئ •
 ؛ التعثر عن السدادتحدید معاییر وتعریف  •
 و قیاس خسائر االئتمان المتوقعة؛اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة ل •
 . ض قیاس خسائر االئتمان المتوقعةتكوین مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة ألغرا •

 
االئتمان ألداة مالیة قد   إذا كانت مخاطر  المبدئي وعند  عند تحدید ما  خسائر  تقدیر  زادت بصورة جوھریة منذ االعتراف 

مجھود زائد. والتي  أو  االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة  
للمجموعة السابقة  الخبرة  على  بناًْء  والنوعیة  الكمیة  والمعلومات  التحلیالت  والمعلومات  الجدارة  وتقییم    تشمل  االئتمانیة 

 االستشرافیة.
 

 القیمة العادلة للعقارات االستثماریة
 

المخصومة یتم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة من قبل استشاریین مستقلین للتقییم العقاري بناًء على التدفقات النقدیة  
المصروفات  ثمار على تحلیل إیرادات اإلیجار المحتملة من الممتلكات وخصم  وطریقة تقییم االستثمار. تعمل طریقة االست

العادلة. یتم  تتم عندھا رسملة صافي إیرادات اإلیجار وفقاً للمعاییر السوقیة للوصول إلى القیمة    المتكبدة في تشغیل األصل.
 نقدیة المخصومة. احتساب القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة بواسطة طریقة التدفقات ال

 
تستند ھذه التقییمات إلى بعض االفتراضات، والتي تخضع لعدم الیقین وقد تختلف جوھریاً عن القیم الفعلیة المحققة.  إن التغیر 

للسنة یمثل   الموحد  الخسائر  المعترف بھا في بیان األرباح أو  العادلة  القیمة    ۳۱(درھم  ملیون    ۱٦  .۹۷  قدرهاً  انخفاضفي 
 . درھم)ملیون  ۱۹. ۰٥  قدرهاً انخفاض  :۲۰۲۰ دیسمبر
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۱٦ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع)أساس اإلعداد  ۲
 
 (تابع) والتقدیرات استخدام األحكام )ھـ(

 
 (تابع)  عدم الیقین في التقدیرات ) ۱(

 
 تقدیرات أخرى 

 
 األقساط واحتیاطي المخاطر غیر المنتھیة احتیاطي األقساط غیر المكتسبة واحتیاطي العجز في 

 
تقدیرھم  یتم  المنتھیة والي  المخاطر غیر  األقساط واحتیاطي  العجز في  احتیاطي  المكتسبة  األقساط غیر  احتیاطي  یتضمن 

من   البیانات  باستخدام مجموعة  إلى  استناداً  وذلك  االكتواریة،  المطالبات  لتوقع  القیاسیة  واالفتراضات  األسالیب  التجریبیة 
عكسي. تبلغ القیمة الدفتریة الحتیاطي األقساط غیر المكتسبة واحتیاطي العجز في  الحالیة التي قد تتضمن ھامش انحراف  

  ٤٥۹ .٤٤موجودات إعادة التأمین ذات الصلة) في تاریخ التقریر مبلغ  بعد خصماألقساط واحتیاطي المخاطر غیر المنتھیة (
 ملیون درھم).  ٤۷٤ .۳۷ :۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱(ملیون درھم 

 
 األحكام ) ۲(
 

المحاسبیة   السیاسات  التي تنطوي  للمجموعةأثناء تطبیق  تلك األحكام  التالیة، باستثناء  على ، قامت اإلدارة بوضع األحكام 
 الموحدة. تقدیرات، التي لھا التأثیر األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة 

 
 تصنیف االستثمارات 

 
تقرر اإلدارة عند استحواذ استثمار ما إذا كان ینبغي تصنیفھ كاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة بناًء على  

 كل من:
 
 نموذج األعمال الخاص بھ إلدارة الموجودات المالیة؛ و  )أ(
 
 لیة. سمات التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات الما ) ب(
 

بالنسبة الستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة، تقرر اإلدارة ما إذا كان ینبغي تصنیفیھا كموجودات مالیة بالقیمة العادلة  
 من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 
یتم تصنیف االستثمارات في أدوات الملكیة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إال إذا كانت استثمارات 

 خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. بالقیمة العادلة من    المجموعةحقوق الملكیة غیر محتفظ بھا للمتاجرة، ویتم تصنیفھا من قبل  
 

حال  في  ذلك،  إلى  تختار    باإلضافة  فقد  المطفأة،  التكلفة  بمعاییر  تفي  الموجودات  المبدئي االعتراف  عند    المجموعةكانت 
بشكل   یقلل  أو  یلغي  ذلك  كان  إذا  الخسائر  أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقیمة  المالي  األصل  التطابق تصنیف  كبیر عدم 

 المحاسبي.
 

نموذج لمطابقة  علیھا  المستحوذ  الدین  لسندات  بھا،    بالنسبة  الخاص  العمل  قطاع  تطویر  ھذه    المجموعةتصنف  أعمال 
 بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. مالیة االستثمارات كموجودات 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة 

 
عندما یكون من غیر الممكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز 

تستند القیم العادلة إلى صافي قیمة الموجودات المحتسبة بواسطة مدیر الصندوق المعني.  المالي الموحد من أسواق نشطة،  
لملكیة غیر المدرجة، تستند القیم العادلة على أسالیب التقییم الداخلي مثل التدفقات النقدیة أما بالنسبة لالستثمارات في سندات ا

 .  المخصومة ومضاعفات الشركات القابلة للمقارنة
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۱۷ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع)أساس اإلعداد  ۲
 
 (تابع) والتقدیرات استخدام األحكام )ھـ(

 
 ۱۹-كوفیدتأثیر  ) ۳(

 
، وفي ضوء ) وباء عالمي۱۹كوفید  أن فیروس كورونا (، أعلنت منظمة الصحة العالمیة رسمیاً  ۲۰۲۱مارس    ۱۱إنھ في  

في جمیع أنحاء العالم، فقد واجھ االقتصاد والقطاعات المختلفة اضطرابات وحاالت عدم یقین   ۱۹االنتشار السریع لكوفید  
 جوھریة كما قامت الحكومات والسلطات المختصة باتخاذ مجموعة من التدابیر الحتواء انتشار الفیروس. 

 
واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة في  ۱۹كوفید  التأثیر الناتج عنموعة لتقدیر الخطوات التي اتخذتھا المج اإلیضاح اھذ یبین

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱والمطلوبات كما في  الموجوداتقیم  تقدیر
 

 تقییم خسائر االئتمان المتوقعة
 

المجموعة  تس تقییم    عددتخدم  في  الكلي  االقتصاد  االئتمانمن عوامل  دوري كما  المتوقعة.    خسائر  بشكل  المجموعة  تقوم 
 . واستشرافیةتحدید ما یشكل تقدیرات معقولة  حول وتضع األحكاماقتصادیة مختارة  سیناریوھاتبمراجعة وتحدیث 

 
خسائر  لتقدیر متطلبات    المحتملسیناریو  ال  آثار، آلیة للتأكید على  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    للسنة  ،استخدمت المجموعة

 . ۱۹كوفید بسبب  اإلضافیةاالئتمان 
 

بشكل  التعثروالتعرض عند واحتمالیة التعثر عن السداد  التعثر، تم أیًضا تقییم الخسائر الناتجة عن ۱۹كوفید أزمة   ضوءفي 
 ھذا التقییم العدید من الجوانب بما في ذلك الوضع النقدي والتصنیف االئتماني لألطراف المقابلة.  راعى. وقد حاسم

 
 مخاطر السیولة إدارة 

 
تواصل عملیة المراقبة واالستجابة لجمیع متطلبات السیولة المطروحة. ھذا  ،  ۱۹في إطار استجابة المجموعة لتفشي كوفید  

وقد قامت المجموعة بإجراء معایرة لسیناریوھات اختبار الضغط مع األوضاع السوقیة الراھنة من أجل تقییم تأثر المجموعة 
حالي. كما في تاریخ التقریر، تتمتع المجموعة بمركز قوي من حیث السیولة ویتم إیداعھا في المكان  في ظل الضغط الشدید ال

 المناسب إلدارة والحد من التأثیرات الناتجة عن ھذه الجائحة. 
 
 التي تم تفعیلھا مؤخراً المعاییر   ۳
  

  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة)   ۳المعیار رقم  " (التعدیالت على  العمل التجاري"تعریف  قامت المجموعة بتطبیق  
من المعاییر الدولیة إلعداد لتقاریر   ۱٦و    ۹و    ۷و    ٤المعاییر  التعدیالت على  ("  ۲المرحلة    –  المعیاريتعدیل معدل الفائدة  و" 

تأثیر جوھري على   ھذه التعدیالتل  یوجد، إال أنھ ال  ۲۰۲۱ینایر    ۱تباراً من  اع)  ۳۹المالیة والمعیار المحاسبي الدولي رقم  
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ۱٦تسري أیضاً التعدیالت على المعیار رقم    البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

، ولكن لیس لھا تأثیر  ۲۰۲۱ینایر    ۱من    اعتباراً )  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰(بعد    ۱۹امتیازات اإلیجار ذات الصلة بفیروس كوفید    –
  المالیة الموحدة للمجموعة. على البیانات  جوھري

   
 المعاییر الصادرة ولكن لم یتم تفعلیھا بعد   ٤

 
ویجوز تطبیقھا قبل ذلك التاریخ؛ إال أن  .  ۲۰۲۱  ینایر  ۱بعد    على الفترات السنویة التي تبدأ عدد من المعاییر الجدیدة   تسري

 الموحدة.المجموعة لم تقم بتطبیق المعاییر الجدیدة أو المعدلة بشكل مبكر عند إعداد ھذه البیانات المالیة 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع)  المعاییر الصادرة ولكن لم یتم تفعلیھا بعد  ٤

 
"عقود التأمین"  ۱۷المعیار رقم   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

 
المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود  من    ۱۷، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار رقم  ۲۰۱۷في مایو  

التأمین"، وھو معیار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین یتناول االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح. عندما یصبح ساري  
اییر الدولیة  من المع  ٤من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة محل المعیار رقم    ۱۷المفعول، سوف یحل المعیار رقم  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ۱۷. ینطبق المعیار رقم  ۲۰۰٥إلعداد التقاریر المالیة "عقود التأمین" الصادر في  
على كافة أنواع عقود التأمین (مثل التأمین على الحیاة والتأمین العام والتأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر عن نوع  

ت التي تصدرھا، باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالیة ذات میزات المشاركة االختیاریة. سوف یتم تطبیق  الشركا
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في تقدیم نموذج    ۱۷استثناءات قلیلة النطاق. یتمثل الھدف العام من المعیار رقم  

من المعاییر الدولیة إلعداد    ٤واتساقاً لشركات التأمین. وبعكس متطلبات المعیار رقم  عن عقود التأمین أكثر فائدة    يمحاسب
من المعاییر    ۱۷التقاریر المالیة، التي تعتمد إلى حٍد كبیر على اتباع السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، یقدم المعیار رقم  

 أمین، یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذات الصلة.  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة نموذجاً شامالً لعقود الت
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ھو النموذج العام، ویكملھ: ۱۷إن جوھر المعیار رقم 
 

 . تطبیق محدد للعقود ذات میزات المشاركة المباشرة (منھج الرسوم المتغیرة) •
 

 رئیسي للعقود قصیرة األجل. منھج مبسط (منھج توزیع األقساط) وبشكل  •
 

،  ۲۰۲۳ینایر    ۱من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لفترات التقاریر المالیة التي تبدأ في أو بعد    ۱۷یسري المعیار رقم  
ولیة إلعداد  من المعاییر الد  ۹وتعتبر أرقام المقارنة مطلوبة. یُسمح بالتطبیق المبكر شریطة قیام المنشأة بتطبیق المعیار رقم  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في أو قبل التاریخ الذي ستقوم فیھ بتطبیق المعیار   ۱٥التقاریر المالیة والمعیار رقم  
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة. تخطط المجموعة لتطبیق المعیار في التاریخ المطلوب لتفعیلھ   ۱۷رقم  

 قوم حالیاً بتقییم التأثیر المتوقع.وت
 

 معاییر أخرى 
 

  المعدلة التي لیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة المعاییر الجدیدة وفیما یلي  
 : عندما یتم تفعیلھا

 
 

 تاریخ التفعیل  المعاییر أو التعدیالت الجدیدة 
  

المتحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات:    –   ۱٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 قبل االستخدام المزمع  

 ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة انجاز العقد -بالتزامات  المثقلةالعقود  -۳۷  رقم الدولي ي معیار المحاسبالتعدیالت على ال
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ مراجع اإلطار المفاھیمي   -من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ۳المعیار رقم  التعدیالت على  

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ۲۰۲۰  - ۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱ ة وغیر متداولة تصنیف المطلوبات كمتداول –  ۱التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

الدولي رقم   المحاسبي  المعیار  بالموجودات   –  ۱۲التعدیالت على  الصلة  المؤجلة ذات  الضریبة 
 والمطلوبات الناتجة من معاملة منفردة 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

الدولي رقم   المحاسبي  المعیار  الممارسة رقم    ۱تعدیالت على  الدولیة   ۲وبیان  المعاییر  بموجب 
 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  – إلعداد التقاریر المالیة

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة  - ۸التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
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 السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

 
بتطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبینة في ھذه البیانات المالیة  قامت المجموعة  

  . لم یذكر خالف ذلك ما، الموحدة
  
 عقود اإلیجار   
 

في بدایة العقد بتقییم ما إذا كان العقد یمثل، أو یتضمن، عقد ایجار. یمثل العقد عقد ایجار، أو یتضمن عقد    المجموعةتقوم  
 ایجار، في حال تم تحویل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة مقابل ثمن ما.  

 
 بصفتھا مستأجر  المجموعة )أ(

  
بتوزیع الثمن المذكور في العقد على كل عنصر    المجموعةفي بدایة العقد أو عند تعدیل عقد ما یتضمن عنصر إیجار، تقوم  

عدم فصل العناصر غیر    المجموعةبالنسبة لعقود إیجار العقارات، قررت  أما  إیجار استناداً إلى سعره المنفصل ذي الصلة.  
 غیر اإلیجاریة كعنصر إیجاري واحد. اإلیجاریة واحتساب العناصر اإلیجاریة و

 
باالعتراف بأصل حق االستخدام وااللتزام بموجب عقد اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار. یتم قیاس أصل  المجموعةتقوم 

التي تم   حق االستخدام مبدئیاً بالتكلفة التي تتضمن القیمة المبدئیة اللتزام عقد اإلیجار بعد تعدیلھا بناء على دفعات اإلیجار
سدادھا عند أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار، باإلضافة إلى أي تكالیف مباشرة مبدئیة تم تكبدھا والتكالیف المقدرة لحل وفك  

 الموجودات ذات الصلة أو إعادة األصل ذو الصلة أو الموقع الذي یوجد فیھ، ناقصاً حوافز اإلیجار المستلمة. 
 

ستخدام وفقاً لطریقة القسط الثابت من تاریخ بدء العقد إلى نھایة مدة عقد اإلیجار، ما لم یتم موجودات حق اال إطفاءیتم الحقاً 
في نھایة عقد اإلیجار أو تبین تكلفة أصل حق االستخدام    المجموعةبموجب عقد اإلیجار تحویل ملكیة األصل ذو الصلة إلى  

أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل    ھالكاستسوف تمارس خیار الشراء. في تلك الحالة یتم    المجموعةأن  
یتم تخفیض موجودات حق  إلى ذلك،  بالممتلكات والمعدات. باإلضافة  الخاص  بنفس األساس  یتم تحدیده  الصلة والذي  ذو 

إعادة  االستخدام بشكل دوري   لبعض عملیات  إن وجدت، وتعدیلھا وفقاً  القیمة،  انخفاض  القیاس اللتزام  من خالل خسائر 
 اإلیجار. 

 
اإلیجار، ویتم   بدایة عقد  تاریخ  یتم سدادھا في  لم  التي  اإلیجار  لدفعات  الحالیة  بالقیمة  اإلیجار مبدئیاً  التزام عقد  قیاس  یتم 

قتراض  تخفیضھا باستخدام معدل الفائدة الكامن في عقد اإلیجار أو، إذا تعذر تحدید ذلك المعدل بسھولة، معدل الفائدة على اال
   معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. المجموعةوبشكل عام، تستخدم . للمجموعةاإلضافي 

 
بتحدید معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي من خالل مصادر التمویل الخارجیة المختلفة كما تقوم بإجراء   المجموعةتقوم  

 أجر.تعدیالت معینة لتعكس شروط العقد ونوع األصل المست
 

 تشتمل دفعات اإلیجار المدرجة في قیاس التزام اإلیجار ما یلي:  
 

 الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسیة؛ -
 

دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، یتم قیاسھا مبدئیاً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاریخ   -
 بدء العقد؛

 
 المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة؛ و -

 
، ومدفوعات اإلیجار في فترة  المجموعةسعر الممارسة بموجب خیار الشراء المؤكد ممارستھ بشكل معقول من قبل   -

كانت  تجدید   إذا  تكن   المجموعةاختیاریة  لم  ما  للعقد  المبكر  اإلنھاء  التمدید، وغرامات  خیار  ممارسة  من  یقین  على 
 معقول بعدم اإلنھاء في وقت مبكر. على یقین  المجموعة
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 )(تابع  السیاسات المحاسبیة الھامة ٥
  

 (تابع) عقود اإلیجار 
 
 (تابع) المجموعة بصفتھا مستأجر )أ(
 

یتم قیاس التزام اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. وتتم إعادة قیاسھ عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات 
للمبلغ المتوقع   المجموعة المستقبلیة المترتبة على تغییر في مؤشر أو معدل ما، في حال كان ھناك تغییر في تقدیر  اإلیجار  

بتغییر تقدیرھا حول ما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید    المجموعةالقیمة المتبقیة، أو إذا قامت  دفعھ بموجب ضمان  
 .أو اإلنھاء أو إذا كان ھناك تعدیل على الدفعات الثابتة األساسیة 

 
عندما تتم إعادة قیاس التزام اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة مقابلة على القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام، أو یتم  

 إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام إلى الصفر.  الموحد األرباح أو الخسائربیان تسجیلھ ضمن 
 

‘ الممتلكات والمعدات’  خدام التي ال ینطبق علیھا تعریف العقار االستثماري ضمنبعرض موجودات حق االست  المجموعةتقوم  
 . الموحد في بیان المركز المالي ‘ذمم الدائنة األخرى’الضمن  التزامات اإلیجاروعرض 

 
   عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة 

  
لعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة  االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار  ب  المجموعة  ال تقوم

باالعتراف بدفعات اإلیجار المرتبطة   المجموعة. تقوم  تكنولوجیا المعلومات  معداتبما في ذلك    قصیرة األجل وعقود اإلیجار  
 فترة عقد اإلیجار. بتلك العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى  

 
 مؤجرالمجموعة بصفتھا  ) ب(
 

في بدایة أو عند تعدیل عقد ایجار یتضمن عنصر ایجاري، تقوم المجموعة بتخصیص المقابل في العقد إلى كل عنصر من  
   عناصر االیجار على أساس أسعارھا المستقلة ذات الصلة.

 
تمویلي أو عقد إیجار  عندما تكون المجموعة مؤجر، تقوم عند بدء عقد اإلیجار بتحدید ما إذا كان عقد اإلیجار یمثل عقد إیجار  

 تشغیلي. 
 

لتصنیف كل عقد من عقود اإلیجار، تقوم المجموعة بإجراء تقییم شامل حول ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل فعلي كافة 
لكیة األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، یعتبر عقد اإلیجار بمثابة عقد ایجار تمویلي؛ وإذا لم یكن  وامتیازات ممخاطر  

إیجار تشغیلي. كجزء من ھذا التقییم، تأخذ المجموعة باالعتبار مؤشرات معینة مثل ما إذا كان عقد اإلیجار  كذلك، فھو عقد  
 االقتصادي لألصل.  ھو للجزء األكبر من العمر 

 
في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد من الباطن بشكل منفصل.    اقوم باحتساب حصصھ ت  امؤجر وسیط، فإنھ  المجموعةكون  تعندما  

ستخدام الناتج عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس االحق  أصل  بتقییم تصنیف عقد اإلیجار من الباطن استناداً إلى    المجموعةقوم  ت
اإلعفاء   المجموعة  تطبق علیھقصیر األجل    إیجار  عقد  ھوالصلة. في حال كان عقد اإلیجار الرئیسي    واستناداً إلى األصل ذ

 عقد إیجار تشغیلي.كقوم بتصنیف عقد اإلیجار من الباطن ت فإنھاالموضح أعاله، 
 

عاییر الدولیة إلعداد  من الم  ۱٥بتطبیق المعیار رقم  المجموعةقوم تإذا كان الترتیب یتضمن عناصر إیجاریھ وغیر إیجاریھ، 
 المالیة بغرض تخصیص الثمن الوارد في العقد.  التقاریر 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر   ۹  رقمالمعیار    بموجباالعتراف وانخفاض القیمة    إیقافمتطلبات  بتطبیق    المجموعة  تقوم

بشكل منتظم بمراجعة القیم المتبقیة    المجموعة. تقوم  القیمة)، انخفاض  ٥إیضاح  (  على صافي االستثمار في عقد اإلیجارالمالیة  
 غیر المضمونة المقدرة المستخدمة في حساب إجمالي االستثمار في اإلیجار.

 
دفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود إیجار تشغیلي كإیرادات على أساس القسط الثابت على مدى  مب  المجموعةعترف  ت

 خرى‘. األیرادات اإلكجزء من ’فترة اإلیجار 
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 (تابع) الھامة   السیاسات المحاسبیة ٥

 
 الموجودات والمطلوبات المالیة

 
 االعتراف 

 
االعتراف   یتم  فیھ.  تنشأ  الذي  التاریخ  في  الصادرة  الدین  وسندات  بالودائع  مبدئیاً  باالعتراف  المجموعة  بالمشتریات  تقوم 

والمبیعات المنتظمة للموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تتعھد فیھ المجموعة بشراء أو بیع الموجودات. 
العادلة من خالل   بالقیمة  المسجلة  الموجودات  ذلك  المالیة األخرى (بما في  الموجودات والمطلوبات  یتم االعتراف بجمیع 

مبدئیاً في تاریخ المتاجرة التي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة بھذه األداة. یتم   األرباح والخسائر)
من خالل مبدئیاً قیاس الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة زائداً، بالنسبة للبنود غیر المسجلة بالقیمة العادلة  

 معاملة المرتبطة مباشرة بحیازتھا أو إصدارھا. األرباح والخسائر، تكالیف ال
 

 إیقاف االعتراف
 

بإیقاف االعتراف بأصل مالي ما عندما تنتھي حقوقھا التعاقدیة في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل   المجموعةتقوم  
ملكیة األصل المالي  ر وامتیازات  مخاطعندما تقوم بتحویل األصل المالي من خالل معاملة یتم بموجبھا تحویل كافة  المالي أو  

بجمیع مخاطر أو امتیازات الملكیة بصورة جوھریة  بصورة فعلیة أو التي بموجبھا ال تقوم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ  
 وال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي المعني.

 
 یة لألصل والثمن المقبوض في: االعتراف بأصل مالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفترعند إیقاف 

 
بیان األرباح أو الخسائر الموحد، بالنسبة لألوراق المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل   )۱(

 أو  الخسائر،األرباح أو 
 

اإلیرادات الشاملة األخرى الموحد، بالنسبة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات  األرباح أو الخسائر وبیان   )۲(
بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى،    باستثمارات حقوق ملكیةإیقاف االعتراف  الشاملة األخرى.  عند  

بالقیمة العادلة    باستثمارات الدینإیقاف االعتراف  عند    .إلعادة التقییم إلى األرباح المحتجزةیتم تحویل أي احتیاطي  
  ، إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكة في اإلیرادات الشاملة األخرىتم  تمن خالل اإلیرادات الشاملة األخرى،  

 اح أو الخسائر. بإلى األر
 

 التزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاؤھا.تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما تتم تسویة 
 

كما تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما تقوم بشطب األرصدة الخاصة بالموجودات التي تعتبر غیر  
 قابلة للتحصیل. 

 
 مصنفة بالتكلفة المطفأة 

 
 عندما:یتم تصنیف سندات الدین كاستثمارات بالتكلفة المطفأة فقط 

 
التعاقدیة؛  یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة   )۱(

 و 
 

المبلغ   )۲( دفعات  فقط  نقدیة تمثل  تدفقات  المالیة، في تواریخ محددة،  للموجودات  التعاقدیة  الشروط  األصلي  ینشأ عن 
 ئم.والفائدة على المبلغ األصلي القا

 
استیفاء أحد المعیارین، یتم تصنیف األداة المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. باإلضافة إلى  عدم  في حالة  

المبدئي تصنیف األصل  االعتراف  عند  ذلك، في حال كانت الموجودات تفي بمعاییر التكلفة المطفأة، فقد تختار المجموعة  
 كبیر عدم التطابق المحاسبي.ن خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك یلغي أو یقلل بشكل المالي بالقیمة العادلة م
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۲۲ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع) الھامة   السیاسات المحاسبیة ٥

 
 (تابع)  الموجودات والمطلوبات المالیة

 
 بالقیمة العادلة مصنفة 

 
یتم تصنیف االستثمارات في أدوات الملكیة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إال إذا كانت استثمارات 

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.  حقوق الملكیة غیر محتفظ بھا للمتاجرة، ویتم تصنیفھا من قبل المجموعة بالقیمة العادلة من  
قوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، یتم االعتراف بجمیع األرباح  في حالة تصنیف استثمارات ح

التي یتم االعتراف بھا في التاریخ الذي یثبت فیھ حق المجموعة في الحصول  و الخسائر، بخالف إیرادات توزیعات األرباح 
 عادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد.، ضمن بیان اإلیرادات الشاملة األخرى الموحد وال یتم إعلیھا

 
 الموجودات المالیة األخرى

 
المدینة  وذمم التأمین المدینة والذمم    القانونیةیتم قیاس الموجودات المالیة غیر المشتقة األخرى مثل النقد وما یعادلھ والودائع  

 .األخرى بالتكلفة المطفأة وذلك باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، ناقصاً أي خسائر النخفاض القیمة 
 

 المقاصة
 

یكون  عندما  فقط  الموحد  المالي  المركز  بیان  المبلغ ضمن  صافي  بیان  ویتم  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  تتم 
المبالغ وحق    للمجموعة في مقاصة  الموجودات  تقانوني  أو تحصیل  المبلغ  أساس صافي  المعامالت على  تسویة  إما  عتزم 
 بصورة متزامنة. االلتزاماتوتسویة 

 
والخسائر یتم بیان اإلیرادات والمصروفات على أساس صافي القیمة عندما تجیز المعاییر المحاسبیة ذلك. كما یتم بیان األرباح  

 الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة على أساس صافي القیمة.
 

 قیاس التكلفة المطفأة 
 

لتكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي في المبلغ الذي یتم بھ قیاس ھذا األصل أو االلتزام عند االعتراف المبدئي، اتتمثل  
ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین القیمة المبدئیة   ناقصاً المدفوعات للمبلغ األصلي، زائداً أو

 المعترف بھا والقیمة المستحقة، ناقصاً أي انخفاض في القیمة.
 

 قیاس القیمة العادلة
 

االستثمارات   مثل  المالیة،  األدوات  بقیاس  المجموعة  األخرى    المدرجةتقوم  الشاملة  اإلیرادات  خالل  من  العادلة  بالقیمة 
بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات غیر المالیة مثل العقارات االستثماریة،    المدرجةواالستثمارات  

 تقریر.بالقیمة العادلة في تاریخ بیان كل 
 
تتمثل القیمة العادلة في القیمة التي سیتم استالمھا لبیع أحد الموجودات، أو دفعھا لتحویل أي من المطلوبات في إطار معامالت 

بین المتعاملین بالسـوق في تـاریخ القیاس. یرتكز قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبیع أصل أو تحویل  منتظمة  
 إما: التزام تحدث 

 
 في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو  •

 
 في عدم وجود السوق الرئیسي، في أفضل سوق لألصل أو االلتزام. •
 

 . المجموعةإن السوق الرئیسي أو األكثر تفضیالً یجب أن یكون في متناول 
 

األصل أو یستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر  یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي  
 االلتزام بافتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون على أساس مصلحتھم االقتصادیة. 
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۲۳ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع) الھامة   لسیاسات المحاسبیةا ٥

 
 (تابع)  قیاس القیمة العادلة

 
العادلة   القیمة  اقتصادیة إن قیاس  المشارك في السوق على تحقیق مزایا  المالیة یأخذ بعین االعتبار قدرة  للموجودات غیر 

الموجودات باستخدام الموجودات بأعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى مشارك آخر في السوق والذي سیستخدم  
 بأعلى وأفضل استخدام لھا. 

 
التقییم المناسبة حسب الظروف وحیث تتوفر البیانات الكافیة لھا لقیاس القیمة العادلة، والتي تعزز  تستخدم المجموعة أسالیب 

 استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقلل من استخدام المدخالت غیر الملحوظة. 
 

ي البیانات المالیة الموحدة ضمن  یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا ف
المتدرج للقیمة العادلة، المبین على النحو التالي، وذلك استناداً ألدنى مستوى من المدخالت الجوھریة لقیاس القیمة  النظام  

 :العادلة ككل 
 
 مطلوبات مطابقة؛األسعار المدرجة (غیر معدلة) األسعار السوقیة في أسواق نشطة لموجودات أو  – ۱المستوى  •

 
أسالیب التقییم حیث یكون أدنى مستوى من المدخالت الجوھریة لقیاس القیمة العادلة ملحوظة بشكل   –  ۲المستوى   •

 مباشر أو غیر مباشر؛ 
 

 لقیاس القیمة العادلة غیر ملحوظة.  أسالیب التقییم حیث یكون أدنى مستوى من المدخالت الجوھریة – ۳المستوى  •
 

ودات والمطلوبات التي یتم االعتراف بھا في البیانات المالیة الموحدة بصورة متكررة، تحدد المجموعة ما إذا  بالنسبة للموج
التحویالت قد تمت بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة من خالل إعادة تقییم التصنیف (استناداً ألدنى مستوى  كانت  

 لة ككل) في نھایة كل فترة التقریر.لقیاس القیمة العاد  الجوھریةالمدخالت من 
 

لطبیعة وخصائص  ألغراض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید مستویات الموجودات والمطلوبات وفقاً 
دوات  لألومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى النظام المتدرج للقیمة العادلة كما تم توضیحھ أعاله. تم بیان تحلیل القیم العادلة  

 . ۷إیضاح رقم   المالیة ومزید من التفصیل حول كیفیة قیاسھا في
 

، مثل العقارات االستثماریة. إن معاییر اختیار شركات التقییم یتم االستعانة بشركات تقییم خارجیة لتقییم الموجودات الھامة  
مھنیة. تحدد اإلدارة، بعد مناقشة شركة التقییم التشتمل على المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللیة ومدى االلتزام بالمعاییر  

تم تصنیف قیاس القیمة العادلة لكافة العقارات    حالة. الخارجیة للمجموعة طرق التقییم والمدخالت التي یجب استخدامھا في كل  
 وب التقییم.من النظام المتدرج للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسل ۳االستثماریة ضمن المستوى 

 
مع   والتزام  لكل أصل  العادلة  القیمة  في  التغیرات  بمقارنة  للمجموعة  الخارجیة  التقییم  مع شركات  بالتعاون  اإلدارة،  تقوم 

 المصادر الخارجیة ذات الصلة للتحقق مما إذا كان التغییر معقوالً.
 

 انخفاض القیمة
 
 الموجودات المالیة ) ۱(
 

استشرافي. تعتمد منھجیة  أساس  لدیھا على  المالیة  بالموجودات  المرتبطة  المتوقعة  االئتمان  بتقدیر خسائر  المجموعة  تقوم 
احتساب انخفاض القیمة المطبقة على ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان. إذا ازدادت مخاطر االئتمان 

لخسائر بقیمة تعادل خسائر  انھا منذ االعتراف المبدئي، یتم االعتراف بمخصص  المتعلقة باألصل المالي بصورة جوھریة ع
االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، وإذا لم تزداد مخاطر االئتمان بصورة جوھریة عنھا منذ االعتراف المبدئي، یتم 

 شھراً.  ۱۲ة لخسائر بقیمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترااالعتراف بمخصص 
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۲٤ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع) الھامة   لسیاسات المحاسبیةا ٥

 
 (تابع)  انخفاض القیمة

 
 (تابع)  الموجودات المالیة ) ۱(
 

لذمم   المعیار رقم  أرصدة  بالنسبة  المجموعة منھجیة مبسطة بموجب  المدینة األخرى، تطبق  المدینة والذمم  من   ۹التأمین 
بخسائر   االعتراف  تتطلب  والتي  المالیة  التقاریر  الدولیة إلعداد  من المعاییر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان 

االعتراف المبدئي بالذمم المدینة. تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى خسائر االئتمان السابقة التي تم التعرف علیھا من خالل  
المبی سداد  بیانات  لتوضیح  تقییم  التاریخیة  الخسائر  معدالت  تعدیل  یتم  عوامل  عات.  عن  واالستشرافیة  الحالیة  المعلومات 

التأمین المدینة والذمم    أرصدة  االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة األطراف المقابلة على تسویة الذمم المدینة. یتم شطب ذمم
ادھا. تشتمل المؤشرات على أنھ ال یوجد توقع معقول لالسترداد،  المدینة األخرى عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترد

یتم إیقاف االعتراف بالدیون التي تعرضت النخفاض   المدین أو مواجھة أزمات مالیة حادة.  تعثرضمن أمور أخرى، احتمالیة  
 القیمة عندما یتم تقدیر أنھا غیر قابلة للتحصیل. 

 
یتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة األخرى، مثل األرصدة المصرفیة والودائع ألجل وأدوات الدین بالتكلفة 

وعلیھ   المنخفضة،  االئتمان  مخاطر  بدائل  باستخدام  األخرى،  الشاملة  اإلیرادات  خالل  من  العادلة  وبالقیمة  تقوم المطفأة 
 شھراً.  ۱۲كخسائر ائتمان متوقعة لمدة  ھذه الموجودات المالیة لخاص باخسائر المخصص موعة بقیاس جالم

 
بیان  یتم االعتراف بمخصص االنخفاض في قیمة استثمارات الدین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ضمن  

اإلیرادات  و  بیان األرباح أو الخسائر  ویتم خفض خسائر القیمة العادلة خالف المعترف بھا في  الموحد  األرباح أو الخسائر
 .   الموحد الشاملة األخرى 

 
 للموجودات.اإلجمالیة  من القیمة الدفتریة   الُمقاسة بالتكلفة المطفأةیتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالیة 

 
 الموجودات غیر المالیة ) ۲(
 

لتحدید ما   بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (بخالف االستثمارات العقاریة)  موعة في تاریخ كل تقریرتقوم المج
المؤشرات، أو عندما یتطلب إذا كان ھناك مؤشرات تشیر إلى أن أصل ما قد تعرض النخفاض القیمة. وفي حال وجود ھذه 

لالسترداد. تتمثل قیمة األصل القابلة  إجراء تقییم سنوي لالنخفاض في القیمة فإن المجموعة تقوم بتقدیر قیمة األصل القابلة  
وقیمتھ من االستخدام أیھما أعلى، وتحدد  عادلة لألصل أو للوحدات المنتجة للنقد ناقصاً تكالیف البیع  لالسترداد في القیمة ال

والتي تكون مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة  لكل أصل على حدة، إال في حال عدم إنتاج األصل تدفقات نقدیة داخلة  
القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القیمة القابلة  زید  من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما ت

 القیمة ویتم تخفیض قیمتھ لتساوي القیمة القابلة لالسترداد. لالسترداد، یتم اعتبار األصل أنھ تعرض النخفاض 
 

الیة باستخدام معدل خصم یعكس التقدیرات من االستخدام، یتم خفض التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى قیمتھا الحعند تقییم القیمة  
عند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، یتم الوضع في   الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. السوقیة  

ھذه المعامالت فإنھ یتم ُمتاحاً.  في حال عدم توافر مثل  االعتبار المعامالت التي أبرمت حدیثاً في السوق، عندما یكون ذلك  
 .استخدام نماذج تقییم مناسبة.  یتم دعم ھذه النماذج بمضاعفات التقییم أو المؤشرات األخرى المتاحة على القیمة العادلة 

 
یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة للعملیات المستمرة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن فئات المصروفات بما 

 النخفاض في القیمة. ئة الموجودات التي تعرضت یتسق مع ف
 

لتحدید فیما إذا كان ھناك مؤشرات  تقریر مالي  ، یتم إجراء تقییم في تاریخ كل  التجاریة بالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة
تقوم  المؤشرات،  ھذه  في حال وجود  انخفضت.  أو  تعد موجودة،  لم  المدرجة سابقاً  القیمة  في  االنخفاض  بأن خسائر  تفید 

االنخفاض في القیمة المدرجة    خسائرللنقد. یتم عكس    المنتجةالمجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات أو الوحدة  
خسائر االنخفاض في  اعتراف بابقاً فقط عند إجراء تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ آخر  س

القیمة. یتم تحدید العكس بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وال تتجاوز كذلك القیمة الدفتریة التي  
االعتراف االنخفاض في القیمة في السنوات السابقة. یتم  خسائراالعتراف ب معداالستھالك، في حال  منة تم تحدیدھا، صافی

 الموحد. األرباح أو الخسائرالعكس في بیان ب
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۲٥ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
   (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥
 

 عقود التأمین 
 

 التصنیف 
 

تصدر المجموعة عقوداً یتم بموجبھا إما تحویل مخاطر التأمین أو كال من مخاطر التأمین والمخاطر المالیة. ال تقوم المجموعة  
 بإصدار عقود یتم بموجبھا تحویل المخاطر المالیة فقط.  

 
قة التأمین) من خالل یتم تصنیف العقود التي تقبل المجموعة بموجبھا مخاطر التأمین الجوھریة من طرف آخر (حامل وثی

الموافقة على تعویض حامل وثیقة التأمین في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغیر مؤكد (الحدث المؤمن ضده) من شأنھ 
أن یؤثر تأثیراً سلبیاً على حامل وثیقة التأمین كعقود تأمین. وتكون مخاطر التأمین ھامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده  

یضات إضافیة جوھریة نتیجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعھ. عند تصنیف العقد كعقد سداد المجموعة لتعو
 تأمین یظل مصنفاً كعقد تأمین حتى یتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتھاء صالحیتھا.

 
 قساط األ
 

خالل السنة على حاملي وثائق التأمین أو شركات التأمین األخرى فیما   المعترف بھایعكس إجمالي األقساط المكتتبة المبالغ  
ھذه األقساط عند إتمام االعتراف بیتعلق بعقود التأمین، وال یتضمن أیة رسوم أو مبالغ أخرى تم احتسابھا بناًء علیھا. یتم  

 أعمال التأمین. 
 

التأمین على أیة تعدیالت متعلقة باألعمال المكتتبة في الفترات المحاسبیة السابقة. یتم إدراج الجزء المكتسب من   تشتمل أقساط
األقساط كإیرادات. یتم احتساب األقساط المكتسبة اعتباراً من تاریخ تضمین المخاطر على مدى فترة التعویض ویتم احتساب  

 لمبین أدناه:األقساط غیر المكتسبة باستخدام األساس ا
 

 األقساط غیر المكتسبة  احتیاطي
 

األقساط غیر المكتسبة ھي تلك الحصص التي تم اكتتابھا خالل السنة التي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاریخ التقاریر المالیة. 
حقة كاحتیاطي أقساط  یتم احتساب األقساط غیر المكتسبة على أساس التناسب الیومي. یتم تأجیل الحصة المتعلقة بالفترات الال

 غیر مكتسبة. 
 

 احتیاطي المخاطر الغیر منتھیة
 

منتھیة جزء األقساط المكتتبة في سنة ما الالحقة لفترة التقاریر المالیة حیث من المتوقع أن  الیمثل احتیاطي المخاطر غیر  
 معقول. یكون القسط غیر كافي لتغطیة المطالبات والمصاریف وھامش الربح المتوقع بشكل 

 
 العجز في أقساط التأمین / اختبار كفایة االلتزام  احتیاطي

 
للعجز في أقساط التأمین الناتج عن عقود التأمین عندما تزید القیمة المتوقعة للتعویضات والمصاریف   احتیاطيیتم تكوین  

المنتھیة   غیر  بالفترات  التأمینالمتعلقة  المالي    لوثائق  المركز  بیان  تاریخ  في  غیر   احتیاطيعن  الموحد  الساریة  األقساط 
العجز في أقساط التأمین استناداً إلى فئات    احتیاطي. یتم احتساب  الوثائق  المكتسبة والتزامات المطالبات المدرجة المتعلقة بھذه

األعمال التي یتم إداراتھا معاً، مع األخذ باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي لالستثمارات المحتفظ بھا السترداد األقساط غیر 
 البیانات المالیة الموحدة.األقساط غیر المكتسبة في    احتیاطيتحت    االحتیاطيالمطالبات. تم تسجیل ھذا    واحتیاطیاتالمكتسبة  
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۲٦ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
   (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥

 
 (تابع) عقود التأمین 

 
 المطالبات  

 
التي یتم رصدھا وفقاً لتقدیرات المجموعة للتكلفة النھائیة لتسویة كافة المطالبات    االحتیاطیاتتشتمل المطالبات القائمة على  

أو لم یتم، باإلضافة إلى مصاریف التعامل    اإلبالغ عنھاسواء تلك التي تم  التقریر  المتكبدة ولكن لم یتم دفعھا كما في تاریخ  
لمتوقعة والمبالغ المستردة األخرى. یتم تقییم المطالبات  مع المطالبات الداخلیة والخارجیة ویخصم منھا تعویضات اإلنقاذ ا

المطالبات القائمة. یتم إظھار   احتیاطیاتبصورة فردیة. ال یتم خصم    التي تم اإلبالغ عنھاالقائمة من خالل مراجعة المطالبات  
للفترة التي تمت فیھا التعدیالت.  المطالبات المكونة في فترات سابقة في البیانات المالیة الموحدة    احتیاطیاتالتعدیالت على  

 كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقدیرات الموضوعة بصورة منتظمة.
 

 إعادة التأمین 
 

تقوم المجموعة بالتنازل عن إعادة التأمین في سیاق أعمالھا االعتیادیة بغرض الحد من صافي خسائرھا المتوقعة من خالل  
تنویع المخاطر التي تتعرض لھا. یتم عرض الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الناتجة عن عقود إعادة التأمین  

دات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الناتجة عن عقود التأمین ذات الصلة  المتنازل عنھا بصورة منفصلة عن الموجو
 حیث أن اتفاقیات إعادة التأمین ال تعفي المجموعة من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمین.  

 
ات الصلة ووفقاً لعقود إعادة  یتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمین بطریقة تتوافق مع وثائق التأمین ذ

كمصاریف باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتیاطیات    بیانھاالتأمین ذات الصلة. یتم تأجیل أقساط إعادة التأمین ویتم  
عنھا   التأمین ذات الصلة. ھذا ویتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمین المتنازل  لوثائقأقساط التأمین غیر المكتسبة  

 ضمن موجودات إعادة التأمین.
 

. یعتبر  موحد  یتم تقییم موجودات إعادة التأمین لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض القیمة بتاریخ كل بیان مركز مالي
المبدئي، على أن المجموعة    االعترافأصل إعادة التامین منخفض القیمة في حال وجود دلیل موضوعي نتیجة لحدث وقع بعد  

قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة لھا ویكون لھذا الحدث تأثیر یمكن قیاسھ بطریقة موثوقة على المبالغ التي  
 سوف تستلمھا المجموعة من شركات إعادة التأمین.  

 
الموحد في الفترة التي یتم فیھا   ح أو الخسائراألرباخسائر انخفاض قیمة موجودات إعادة التأمین ضمن بیان  االعتراف بیتم  

 تكبد ھذه الخسائر.
 

 مصاریف العموالت المؤجلة والمصاریف األخرى وإیرادات العموالت غیر المكتسبة واإلیرادات األخرى
 

فترة   كل  نھایة  العموالت تقریرفي  مصاریف  من  وجزء  األخرى  واإلیرادات  العموالت  إیرادات  من  جزء  تأجیل  یتم   ،
والمصاریف األخرى المتعلقة بأنشطة االكتتاب لتغطي المخاطر ساریة المفعول. یتم احتساب االحتیاطیات على أساس التناسب 

 . للوثیقةالزمني على مدى الفترة الفعلیة 
 

 ذمم التأمین المدینة
 

المستلم أو المستحق.   للثمنبالقیمة العادلة  عند االعتراف المبدئي    ذمم التأمین المدینة عند استحقاقھا ویتم قیاسھا عتراف باالیتم  
عندما تشیر األحداث أو الظروف إلى  للتحقق من خسائر االئتمان المتوقعة    مراجعة القیمة الدفتریة لذمم التأمین المدینة  تتم

 .  األرباح أو الخسائر الموحدعدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة، مع إدراج خسائر االنخفاض في القیمة في بیان  
 

 ذمم التأمین الدائنة
 

المستلم ناقصاً تكالیف    للثمنالمبدئي بالقیمة العادلة    االعترافذمم التأمین الدائنة عند استحقاقھا ویتم قیاسھا عند  االعتراف بیتم  
ً المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة.   المبدئي، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة وذلك باستخدام طریقة معدل الفائدة    العترافل  الحقا

 الفعلیة. 
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 نات المالیة الموحدةإیضاحات حول البیا

 
   (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥

 
 (تابع) عقود التأمین 

 
 مطلوبات عقود التأمین 

 
، يبشكل كاف  اإلبالغ عنھاوالمطالبات المتكبدة ولم یتم    اإلبالغ عنھا،تشمل مطلوبات عقود التأمین المطالبات المتكبدة ولم یتم  

ومخصص احتیاطي   مكتسبةالاالقساط غیر    واحتیاطيوالمطالبات القائمة  واحتیاطي العجز في األقساط  واالحتیاطي الحسابي  
 . الموزعة وغیر الموزعة مصروفات تسویة الخسائر  واحتیاطي منتھیة الالمخاطر غیر 

 
م یتم دفعھا في تاریخ  للمجموعة ول التي تم اإلبالغ عنھا    المطالباتلكافة  القائمة  یتم تحدید التزامات عقد التأمین تجاه المطالبات  

 ، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا. التقریر
 

جزء مقدر من إجمالي األقساط المكتتبة التي تتعلق  تشتمل األقساط غیر المكتسبة المدرجة في مطلوبات عقود التأمین على  
. یتم احتساب األقساط غیر المكتسبة على أساس التناسب الزمني على  الموحد  بفترات التأمین بعد تاریخ بیان المركز المالي

المكتسب  احتیاطيمدى الفترة الفعلیة للسیاسة. یتم تأجیل الجزء المتعلق بالفترات الالحقة ك ة. تقوم المجموعة لألقساط غیر 
 .لوثیقة التأمینبتخصیص احتیاطي أقساط غیر مكتسبة بناًء على الشروط الفعلیة 

 
ولم یتم اإلبالغ    ، والمطالبات المتكبدةولم یتم اإلبالغ عنھااحتساب االلتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة    یتم بتاریخ كل تقریر
، واحتیاطي العجز  الموزعة وغیر الموزعةومخصص مصروفات تسویة الخسائر  واالحتیاطي الحسابي  عنھا بشكل كافي،  

باستخدام مجموعة من تقنیات تقدیر المطالبات االكتواریة القیاسیة اعتماداً على بیانات تجریبیة وافتراضات  ، وذلك  في األقساط
 . للمال. ال یتم خصم االلتزام للقیمة الزمنیة السلبينحراف الحسابي حالیة قد تتضمن ھامش لال

 
التأمین تجاه مطالبات العقود أعاله كموجودات عقود إعادة التأمین في البیانات    شركات إعادةیتم تصنیف الجزء من حصة  

 المالیة الموحدة. 
 

 تكلفة التمویل 
 

األرباح أو الخسائر الموحد عند استحقاقھا ویتم احتسابھا باستخدام طریقة معدل الفائدة  یتم االعتراف بالفائدة المدفوعة في بیان  
 الفعلیة. 

 
 الممتلكات والمعدات  

 
 االعتراف والقیاس

 
 وخسائر االنخفاض في القیمة.   ناقصاً االستھالك المتراكم بالتكلفةوالمعدات  الممتلكاتكافة بنود یتم قیاس 

 
تشتمل التكالیف على المصاریف المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على األصل. یتم رسملة البرامج المشتراة التي تمثل 
جزءاً من القدرة التشغیلیة للمعدات ذات الصلة كجزء من المعدات. وتشتمل تكلفة الموجودات المشیدة ذاتیاً على تكلفة المواد  

لعمالة المباشرة وأیة تكالیف أخرى منسوبة مباشرة إلى إیصال األصل للحالة التشغیلیة المرجوة منھ، باإلضافة إلى تكالیف  وا
 تفكیك وإزالة بنود الموجودات المعنیة وإعادة الموقع الذي تقع علیھ تلك الموجودات إلى وضعھ األصلي. 

 
 الالحقة  ةالتكلف

 
تكلفة استبدال أجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات ضمن القیمة الدفتریة لھذا البند إذا كان من المحتمل تدفق االعتراف بیتم  

المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وكان باإلمكان قیاس تكلفتھ بصورة موثوقة. یتم استبعاد  
 األرباح أو الخسائرتكالیف الصیانة الیومیة للممتلكات والمعدات ضمن بیان  االعتراف بم  القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یت

 الموحد.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
   (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥

 
 (تابع) الممتلكات والمعدات 

 
 (تابع)  الالحقة ةالتكلف

 
یتم تحدید األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القیمة 

 الموحد. األرباح أو الخسائر  صافیة ضمن إیرادات التشغیل األخرى في بیان    االعتراف بھاالدفتریة للممتلكات والمعدات، ویتم  
 

 االستھالك
 

الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة   األرباح أو الخسائر الموحدالستھالك ضمن بیان  ااالعتراف بیتم  
یتم   ال  والمعدات.  للممتلكات  المتبقیة  المملوكة  ل  استھالكاحتساب  االقتصادیة  قید  تملك حر  ألراضي  الرأسمالیة  واألعمال 

 اإلنجاز.
 

 موجودات، بدءاً من تاریخ االستخدام، عن الفترة الحالیة وفترات المقارنة كما یلي:كانت األعمار اإلنتاجیة االقتصادیة لل
 

 العمر اإلنتاجي 
  

 سنة  ۲۰ - ۱۰ المباني
 سنوات   ۱۰ -٤ األثاث والتجھیزات والتحسینات على العقارات المستأجرة

 سنوات   ۸ - ۲ أجھزة وبرامج الكمبیوتر والمعدات المكتبیة
 سنوات ٥ السیارات

 
 .  تقریرإعادة تقییم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة بتاریخ كل  تتم
 

 انخفاض القیمة
 

لتحدید فیما إذا كان ھنالك أي مؤشر یفید تعرضھا النخفاض في القیمة. في حال  تقریر  یتم مراجعة القیم الدفتریة بتاریخ كل  
للنقد    المنتجةوجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. تتمثل قیمة األصل القابلة لالسترداد أو وحدتھ  

لبیع. عند تقییم القیمة من االستخدام، یتم خصم التدفقات بقیمتھ من االستخدام أو قیمتھ العادلة، أیھما أكبر، ناقصاَ تكالیف ا
النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة، وذلك باستخدام معدالت خصم تعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال  

 والمخاطر المتعلقة بھذا األصل. 
 

موحد إلى المدى الذي ال تزید فیھ القیم الدفتریة عن القیم  األرباح أو الخسائر الخسائر انخفاض القیمة في بیان  االعتراف بیتم  
 القابلة لالسترداد. 

 
 النقد وما یعادلھ

 
یتضمن النقد وما یعادلھ النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى بنوك ذات فترات استحقاق أصلیة ثالثة  

 ر أو أقل. أشھ
 

 العقارات االستثماریة
 

المحتفظ بھا إما بغرض الحصول على إیرادات إیجاریة أو لزیادة رأس المال أو  العقارات االستثماریة في العقارات  تتمثل  
كالھما، ولیس بغرض البیع في سیاق األعمال االعتیادیة، أو االستخدام في اإلنتاج أو تورید البضائع أو تقدیم الخدمات أو  

األرباح أو  ضمن بیان  علیھا  أیة تغیرات تطرأ  ب  االعترافبالقیمة العادلة مع  العقارات االستثماریة  ألغراض إداریة. یتم قیاس  
الموحد. عندما یتغیر استخدام عقار ویتم إعادة تصنیفھ كممتلكات ومعدات، تصبح قیمتھ العادلة بتاریخ إعادة التصنیف   الخسائر

 . ۱۰اإلیضاح كما ھو مفصح عنھ في بعقارات استثماریة االحتساب الالحق. تحتفظ المجموعة لغرض ھي تكلفتھ 
 
 



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع 

۲۹ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
   (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥
 

 اإلیرادات بخالف إیرادات التأمین
 

 وفقاً للمقابل المحدد في العقد. یتم قیاس اإلیرادات 
 

 إیرادات اإلیجار
 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار ذو الصلة،  العقارات االستثماریة  إیرادات اإلیجار من  االعتراف بیتم  
 . ذات الصلةمن المصاریف ة صافی بیانھاویتم 

 
 إیرادات االستثمار

 
وذلك    الزمني  على أساس االستحقاق  الموحد عند استحقاقھا  األرباح أو الخسائربیان    ضمن  الفائدةإیرادات  االعتراف بیتم  

  العائد من  ال یتجزأ  الرسوم والعموالت التي تعد جزء  االعتراف ب. یتم  بالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم ومعدل الفائدة المطبق
 لألداة. يالفائدة الفعل لمعدلالفعلي لألصل أو االلتزام المالي كتعدیل 

 
یتم ذلك عادة    عندما ینشأ الحق في استالم المدفوعات.التي یتم االعتراف بھا  تشمل إیرادات االستثمار كذلك توزیعات األرباح  
 في تاریخ إقرار توزیعات أرباح سندات الملكیة.

  
 األرباح المحققة واألرباح غیر المحققة

 
خسائر الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والقیمة العادلة من خالل    /  إن صافي أرباح

 م اإلفصاح عنھا ضمن السیاسة المحاسبیة للموجودات والمطلوبات المالیة. اإلیرادات الشاملة األخرى ت
 

 العمالت األجنبیة 
 

األجنبیة إلى درھم اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة.  یتم تحویل المعامالت بالعمالت  
كما یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى درھم اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً ألسعار الصرف  

النقدیة بالعمالت األجنبیة والتي یتم   ل الموجودات والمطلوبات غیر. ویتم تحویالموحد  السائدة في تاریخ بیان المركز المالي
أرباح   تمت معاملةبالتكلفة التاریخیة، إلى درھم اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاریخ المعاملة.    بیانھا

 الموحد.   األرباح أو الخسائروخسائر الصرف المحققة وغیر المحققة ضمن بیان 
 

 المخصصات 
 

یمكن   ضمنيمخصص ما عندما یكون لدى المجموعة، نتیجة لحدث سابق، التزام حالي سواء كان قانوني أو  االعتراف بیتم  
تقدیره بصورة موثوقة ویكون من المحتمل أن یلزم إجراء تدفقات خارجة للفوائد االقتصادیة لتسویة االلتزام. عندما یكون  
تأثیر القیمة الزمنیة للمال ھاماً، یتم تحدید المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل  

ذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال، وحیثما یكون مناسباً، المخاطر المتعلقة بھذا  خصم ما قبل الضریبة، وال
 االلتزام. 

 
 للموظفین  مكافآت نھایة الخدمة

 
 المحددة  المزایاخطة 

 
على الراتب األساسي النھائي للموظف    المزایاللموظفین الوافدین. یرتكز استحقاق ھذه    مكافآت نھایة الخدمةتقدم المجموعة  

 .التوظیفعلى مدى فترة    المزایاومدة الخدمة، بشرط إكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. یكون استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه  
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۳۰ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
   (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥
 

 (تابع)  للموظفین مكافآت نھایة الخدمة
 

 خطة المساھمات المحددة
 

تقوم المجموعة بسداد التزاماتھا الخاصة بمواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة إلى صندوق الضمان االجتماعي والتقاعد 
 بشأن التقاعد والضمان االجتماعي.  ۱۹۹۹) لسنة ۷للقانون االتحادي رقم (بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً 

 
 توزیعات األرباح 

 
توزیعات األرباح إلى مساھمي الشركة كالتزام ضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في الفترة التي یتم االعتراف بیتم  

 فیھا اعتماد توزیعات األرباح من قبل مساھمي الشركة. 
 

 الضرائب
 

 ضریبة الدخل الحالیة 
 

ة المستخدمة في  یقوانین الضریبالمعدالت والإن    ضریبة.حالیاً إلى أرباح السنة الخاضعة لل  ترتكز الضریبة المستحقة الدفع 
تزاول فیھا المجموعة  الحقاً في تاریخ التقریر في البلدان التي  یتم تطبیقھا  سھي تلك التي تم تطبیقھا أو  المستحقة    لغاحساب المب

 خاضعة للضریبة.  إیرادات فیھا لھا وتحقق اعمأأو شركتھا التابعة 
  
 إدارة المخاطر  ٦

 

 لمخاطر التي تتعرض لھا المجموعة وطریقة إدارة المجموعة لھا. ملخصاً ل ھذا القسم یتضمن 
 

 مقدمة ونظرة عامة   ) ۱(
 

 اإلطار العام  
 

إن الھدف األساسي من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالیة للمجموعة ھو حمایة مساھمي المجموعة من التعرض ألحداث  
 المخاطر. تحقیق الدائم ألھداف األداء المالي. تدرك اإلدارة األھمیة البالغة لتطبیق أنظمة ذات فعالیة وكفاءة إلدارة التعوق 

 
 إطار إدارة رأس المال

 
إلدارة المخاطر یتم من خاللھ تحدید المخاطر التي تتعرض لھا أي من وحدات األعمال أو  داخلي  لدى المجموعة إطار عام  

مخاطر   للحد منالتي تتعرض لھا المجموعة بصورة عامة. تشیر تقدیرات ھذه السیاسة الداخلیة إلى حجم رأس المال المطلوب  
 اإلفالس إلى مستوى محدد لمخاطر قلیلة یطبق لعدد من االختبارات (المالیة وغیر المالیة) على المركز الرأسمالي لألعمال. 

 
  اإلطار التنظیمي

 
تھتم الجھات التنظیمیة بصورة أساسیة بحمایة حقوق حاملي وثائق التأمین والمساھمین ومراقبتھا عن كثب وذلك لضمان قیام  

عة بإدارة األمور بما في صالحھم. في الوقت ذاتھ، تھتم الجھات التنظیمیة أیضاً بضمان احتفاظ المجموعة بمركز  المجمو
 مالي مناسب یمكنھا من الوفاء بااللتزامات غیر المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة. 
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۳۱ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع)  إدارة المخاطر ٦

 
 (تابع) مقدمة ونظرة عامة  ) ۱(

 
  اإلطار التنظیمي

 
إلى المتطلبات التنظیمیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ال تتطلب ھذه اللوائح اعتماد األنشطة    المجموعة تخضع عملیات  

ومراقبتھا فقط ولكنھا تفرض أیضاً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السداد والعجز عن السداد من جانب 
)  ۲٥قرار رقم (  أصدر رئیس مجلس إدارة ھیئة التأمین عند استحقاقھا.شركات التأمین وذلك للوفاء بااللتزامات غیر المتوقعة  

، التعلیمات المالیة لشركات التأمین التي تنطبق على شركات التأمین التي تأسست في  ۲۰۱٤دیسمبر    ۲۸بتاریخ    ۲۰۱٤لسنة  
ولة اإلمارات العربیة المتحدة.  دولة اإلمارات العربیة المتحدة وشركات التأمین األجنبیة المرخص لھا مزاولة أنشطتھا في د

 تتلخص أھم النقاط لھذه التعلیمات الجدیدة في الجدول أدناه:  
 

 التعلیمات 
 
 أسس استثمار حقوق حملة الوثائق )أ

 تعلیمات المالءة والمبلغ األدنى للضمان ) ب
 أسس احتساب المخصصات الفنیة ) ج
 المستحقةالتي تستوفي التزامات التأمین  المجموعةتحدید موجودات  )د

 بتنظیمھا واالحتفاظ بھا والبیانات والوثائق التي یجب تزوید الھیئة بھا  المجموعة السجالت التي تلتزم  ھـ)
والوكالء والوسطاء وتحدید البیانات الواجب ادراجھا في ھذه    المجموعةأسس تنظیم الدفاتر والسجالت الحسابیة لكل من   ) و

 الدفاتر والسجالت 
 اجب اتباعھا من الشركة والنماذج الواجب اعدادھا باإلضافة إلى عرض التقاریر والبیانات المالیةالسیاسات المحاسبیة الو )ز

 

 مخاطر التأمین  ) ۲(
 

تقبل المجموعة مخاطر التأمین من خالل عقود التأمین المكتتبة. إن المجموعة معرضة لمخاطر عدم الیقین فیما یتعلق بتوقیت 
 بموجب ھذه العقود.وتكرار وخطورة المطالبات 

 

 تقوم المجموعة باكتتاب األنواع التالیة من عقود التأمینات:  
 

 التأمین على ھیكل السفن  •
 التأمین على الشحن البحري  •
 التأمین الجوي  •
 إلنشاءات او التأمین الھندسي •
 التأمین على مصادر الطاقة  •
 التأمین ضد المسؤولیات  •
 التأمین على الخطوط المالیة  •
 التأمین على الممتلكات  •
 حوادث األشخاص التأمین ضد  •
 على الحیاة واالئتماني التأمین الجماعي  •
 التأمین على السیارات •
 التأمین الصحي  •

 
ھما استراتیجیة التأمین واستراتیجیة    لدى المجموعة  مخاطر التأمین  باإلطار العام إلدارةإن العنصرین الرئیسیین فیما یتعلق  

 إعادة التأمین كما ھو مبین أدناه. 
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۳۲ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 
 (تابع)  مخاطر التأمین ) ۲(

 
 استراتیجیة التأمین 

 
إلى تكوین محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبیر من المخاطر المماثلة، ویترتب   لدى المجموعة  تھدف استراتیجیة التأمین

 على ذلك الحد من تقلبات نتائج ھذه المحافظ.  
 

تقوم المجموعة بوضع استراتیجیة تأمین تحدد فئات األعمال التي یتم التأمین علیھا والدول التي یتم فیھا التأمین على األعمال  
والقطاعات التي تكون فیھا المجموعة مستعدة لتقدیم خدمات التأمین. یتم تعمیم ھذه االستراتیجیة على موظفي التأمین في  

الل ھیئات التأمین التي تقوم بوضع الحدود التي تقوم بموجبھا شركات التأمین باالكتتاب وفقاً  وحدات األعمال المختلفة من خ
لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فیھا األعمال وقطاع األعمال وذلك بھدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة.  

سنة ویحق لشركات التأمین رفض التجدید أو تغییر شروط وبنود بصورة عامة، یتم إبرام كافة عقود التأمینات العامة لمدة  
 العقد عند التجدید.  

 
یمثل خیار التأمین الصحي جزءاً من إجراءات التأمین لدى المجموعة والتي یتم بموجبھا تحمیل أقساط التأمین لتعكس الحالة  

عار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحیاة  الصحیة للمتقدم بطلب التأمین والخلفیة الصحیة عن عائلتھ. وترتكز األس
والتي تستند على الخبرة السابقة والتوجھات الحالیة. تخضع العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات الختبار لتحدید 

 إمكانیة تحقیق أرباح وفقاً لإلجراءات الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادھا.
 

من بقاء افتراضات التسعیر مناسبة. ویتم إجراء تحلیل  ات األعمال بصورة سنویة للتأكدتتم مراجعة المنتجات من قبل وحد
حول التغیرات في اإلیرادات والمطلوبات لمعرفة ما ھو مصدر أي انحراف مادي في النتائج الفعلیة عن النتائج المتوقعة.  

 عیر.ویؤكد ھذا التحلیل مدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في التأمین والتس
 

شكلت المجموعة عدداً من اللجان الرقابیة التي تقوم بمتابعة جمیع المعطیات المتعلقة بالمخاطر واتخاذ القرارات الخاصة  
 بإدارة المخاطر بصورة عامة.  

 
 التركز الجغرافي للمخاطر 

 
. إن مخاطر التركز الجغرافي  تتركز مخاطر التأمین التي تنشأ عن العقود بصفة أساسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 مماثلة للسنة السابقة. 
 

 استراتیجیة إعادة التأمین  
 

التأمین   إعادة  اتفاقیات  الكوارثو  والفائضة  نسبیةالتغطیة  التتضمن  التأمین على جزء من  تغطیة  بإعادة  المجموعة  تقوم   .
 مخاطر التأمین التي تقوم بالتأمین علیھا وذلك بھدف مراقبة تعرضھا للخسارة وحمایة الموارد الرأسمالیة.  

 
یتضمن إعادة التأمین المتنازل عنھ مخاطر االئتمان، كما ھي مبینة في اإلیضاح الخاص بإدارة المخاطر المالیة. یوجد لدى  

مجموعة قسم إعادة التأمین والذي یتولى مسؤولیة وضع الحد األدنى لمعاییر الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمین المقبولة ال
باإلضافة إلى متابعة شراء إعادة التأمین من قبل وحدات األعمال طبقاً لتلك المعاییر. ویقوم ھذا القسم أیضاً بمتابعة تطور 

 ومدى كفاءتھ على نحو مستمر. سیر برنامج إعادة التأمین 
 

تقوم شركات التأمین بشراء مجموعة من عقود إعادة التأمین المتناسبة وغیر المتناسبة لتخفیض صافي تعرض المجموعة.  
عالوة على ذلك، یجوز لشركات التأمین شراء عقود إعادة تأمین اختیاریة في ظل بعض الظروف المحددة. وتخضع عملیة  

إعادة ترتیبات  المسبقة    شراء  الموافقة  إلى  االختیاریة  األعمال  التأمین  التأمین لوحدات  إعادة  نفقات  إجمالي  مراقبة  وتتم 
 إعادة التأمین.  قسماالختیاري بصورة منتظمة من قبل 
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۳۳ 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 
 (تابع)  مخاطر التأمین ) ۲(

 
 (تابع) استراتیجیة إعادة التأمین 

 
 فیما یلي تحلیل لمعدالت الخسائر المقدرة وفقاً لفئة األعمال للسنة الحالیة والسنة السابقة ھو كما یلي:

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ نوع المخاطر 

 نسبة إجمالي   
 الخسائر   

 نسبة صافي
 الخسائر 

 نسبة إجمالي 
 الخسائر   

 نسبة صافي 
 الخسائر

     
 ٪ ٤۰ ٪ ۳۰ ٪۳۲ ٪۱٤ تجاریة

 ٪ ۷۲ ٪ ۷۲ ٪۷٦ ٪۷۳ خاصة بالعمالء
 

 حساسیة اكتتاب األرباح والخسائر
 

شركة التأمین على توقع   درجة یقینوإن الخطر الكامن وراء أي عقد تأمین متفق علیھ ھو احتمال وقوع الحدث المؤمن علیھ  
أي مطالبة ناتجة عن ذلك. وفقاً لطبیعة عقد التأمین، یكون ھذا الخطر في كثیر من األحیان عشوائي وال یمكن حتى التنبؤ  

المجموعة بتطبیق مبدأ االحتمالیة في كافة عملیات التسعیرات وتكوین المخصصات. على  بمبلغ المطالبة المستحقة. لذلك تقوم  
لعدم   الرغم من ھذا المبدأ، یظل خطر أن تتجاوز مدفوعات المطالبات الفعلیة القیمة المقدرة اللتزامات التأمین قائماً نظراً 

بالرغم من تطبیق المجموعة لنھج الحافظة لفھم مطالبھا الیقین من وتیرة أو جسامة المطالبات كونھا أكبر مما كان مقدراً.  
المتوقعة، فإن األحداث التي أدت إلى المطالبات الفعلیة تختلف وبالتالي تؤثر على الربحیة، إما بشكل إیجابي أو سلبي على  

 أساس سنوي. 
 

انخفاض  ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى   ٪)۳٤:  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱(٪  ۳۸لدى المجموعة مستوى عام لتحمل المخاطر یبلغ  
المنخفضة ھذه في   التحمل  الرغم من مستویات  التجاري. وعلى  التأمین  المخاطر بشكل عام في مجاالت  مستویات تحمل 
المجاالت التجاریة، بسبب عدم القدرة على التنبؤ باألحداث وتقلباتھا الشدیدة، ترھق األحداث الكبیرة أداء المجموعة على  

نقل المخاطر إلى أطراف أخرى. بالنسبة لكافة مجاالت العمل األخرى، تخضع المجموعة لتغطیة مالئمة من خالل    الرغم من 
 العدید من برامج إعادة تأمین الخسائر للوقایة من أي آثار مالیة جسیمة.
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۳٤ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 

 (تابع) مخاطر التأمین  ) ۲(
 

 تطویر المطالبات 
 

للخمس سنوات السابقة على أساس سنة وقوع  التقدیرات السابقة  یعكس الجدول التالي المطالبات الفعلیة (وفقاً لتقدیرات نھایة السنة بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا) مقارنة ب
 الحادث: 

 
وفي  ۲۰۱٦

 وقت سابق
 

۲۰۱۷ 
 

۲۰۱۸ 
 

۲۰۱۹ 
 

۲۰۲۰ 
 

۲۰۲۱ 
 

 اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف 

              إجمالي، المطالبات التجاریة
 ٤٬۳٤٥٬٥٥٤     ۷۷۸٬٦۹۷     ٥۹۱٬٥۰٦     ۸٤٤٬۹۰۳     ۸٥۱٬۰٦٦     ۱٬۲۷۹٬۳۸۲      - في نھایة سنة التقریر 

 ۳٬٦٥۸٬۰۲۹      -     ٦۸۳٬٦٥۱     ۸۱٥٬۲٥۹     ۹۷۷٬٤٤٥     ۱٬۱۸۱٬٦۷٤      - بعد سنة واحدة 
 ۲٬۸۱۱٬۹۳۰      -      -     ۷٤۱٬۸٦٤     ۱٬۰۱۲٬۳۹۰     ۱٬۰٥۷٬٦۷٦      - بعد سنتین  

 ۲٬۰۳۷٬۷۹۲      -      -      -     ۹۹٥٬۳٤۷     ۱٬۰٤۲٬٤٤٥      - بعد ثالث سنوات  
 ۱٬۰۳۷٬۹٤٥       -      -       ۱٬۰۳۷٬۹٤٥      - بعد أربع سنوات  

              
 ٤٬۲۳۷٬٥۰٤     ۷۷۸٬٦۹۷     ٦۸۳٬٦٥۱     ۷٤۱٬۸٦٤     ۹۹٥٬۳٤۷     ۱٬۰۳۷٬۹٤٥      - التقدیرات الحالیة للمطالبات المتراكمة 

 ۲٬۲٦٤٬۳۲۸     ۸۰٬۷۹۸     ۲۲٥٬۹۰٦     ٥۰۹٬۳۳۹     ٥۳۰٬٥۷٥     ۹۱۷٬۷۱۰      - الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ
   ۲۰۱۲٬۱۳۷٬     ٦۹۷٬۸۹۹     ٤٥۷٬۷٤٥     ۲۳۲٬٥۲٥     ٤٦٤٬۷۷۲     ۱۲۰٬۲۳٥     ٥۱٦٤٬۰۲  إجمالي االلتزام المعترف بھ في بیان المركز المالي الموحد

   ٥٤۲٬۳۲۸     ۲۰٦٬٤۸۸     ۱۱۳٬٤٥۹     ۸۰٬٥٤۱     ۷٤٬۱۰٥     ۳٦٬٥۷۷    ۳۱٬۱٥۸ صافي المطلوبات المعترف بھا في بیان المركز المالي الموحد 
              

              إجمالي، الشخصیةالمطالبات 
 ٥٬۲۸٦٬۹۰۲     ۱٬۳۲۲٬۰٦۰     ۹٦۳٬۹٦۷     ۱٬۰٤۹٬۹٤۱    ۱٬۰٦٥٬٦۰٥    ۸۸٥٬۳۲۹      - في نھایة سنة التقاریر  

 ٤٬۲٦٦٬٤٤٤      -     ۱٬۱۳۰٬۷۰۰     ۱٬۲۳٤٬۷۸٦    ۱٬۰٦٤٬۳٦۹    ۸۳٦٬٥۸۹      - بعد سنة واحدة 
 ۳٬۱۷۷٬٦٦۹      -      -     ۱٬۲۷٦٬۲٤۷    ۱٬۰۷۳٬۸۸٥    ۸۲۷٬٥۳۷      - بعد سنتین  

 ۱٬۹۱۱٬۱۱۲      -      -      -     ۱٬۰۸٦٬۸۲٤    ۸۲٤٬۲۸۸      - بعد ثالث سنوات  
 ۸۲٤٬٥۳۷   -     -      -  -     ۸۲٤٬٥۳۷      - بعد أربع سنوات  

              
 ٥٬٦٤۰٬۳٦۸     ۱٬۳۲۲٬۰٦۰     ۱٬۱۳۰٬۷۰۰     ۱٬۲۷٦٬۲٤۷    ۱٬۰۸٦٬۸۲٤    ۸۲٤٬٥۳۷      - التقدیرات الحالیة للمطالبات المتراكمة 

 ٥٬۰٥۰٬٦۱۷     ۸۸۲٬٦٥٦     ۱٬۰٦۳٬۷٤۲     ۱٬۲۲٥٬۳٤٤    ۱٬۰٦۱٬٥۳٦    ۸۱۷٬۳۳۹      - الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ
   ٦۱۳٬٤۰٦     ٤۳۹٬٤۰٤     ٦٦٬۹٥۸     ٥۰٬۹۰۳     ۲٥٬۲۸۸     ۷٬۱۹۸    ۲۳٬٦٥٥ إجمالي االلتزام المعترف بھ في بیان المركز المالي الموحد

   ۲۸۳٬٤۹۲     ۲۰۱٬۰٥٤     ۲۸٬٦٤۷     ۲۱٬۷۰٦     ۱٥٬۱۷۲     ٥٬۱٤۳    ۱۱٬۷۷۰ المطلوبات المعترف بھا في بیان المركز المالي الموحد صافي 
              

   ۷۲٬۷٥۰٬٦۰     ۱٬۱۳۷٬۳۰۳     ٥۲٤٬۷۰۳     ۲۸۳٬٤۲۸     ٤۹۰٬۰٦۰     ۱۲۷٬٤۳۳     ٦۸۰۱۸۷٬ إجمالي المطالبات التجاریة والشخصیة (اإلجمالي) 
   ۸۲٥٬۸۲۰     ٤۰۷٬٥٤۲     ۱٤۲٬۱۰٦     ۱۰۲٬۲٤۷     ۸۹٬۲۷۷     ٤۱٬۷۲۰    ٤۲٬۹۲۸ )صافيإجمالي المطالبات التجاریة والشخصیة (
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۳٥ 

 الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة 
 

 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 

 (تابع) مخاطر التأمین  ) ۲(
 

 تركز مخاطر التأمین 
 

اتفاقیات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة   التأمین األخرى، في سیاق األعمال االعتیادیة في  المجموعة، مثل شركات  تدخل 
التأمین، وذلك بغرض التقلیل من التعرضات للمخاطر المالیة الناتجة عن مطالبات التأمین الكبرى. تقوم المجموعة بإدارة مخاطرھا  

ومن خالل   على تحمل المخاطر  المجموعة  قدرةحازمة واتفاقیات إعادة التأمین المتوافقة مع  من خالل استراتیجیة االكتتاب ال
 التعامل مع المطالبات.

 
ة تم وضع حدود االكتتاب لتعزیز معاییر اختیار المخاطر المناسبة لنوع المخاطر التي یتم التأمین علیھا استناداً على بیاناتنا التاریخی

 وتحلیل السوق.
 

جموعة، كجزء من استراتیجیتھا للحد من التقلبات بسبب تركز التعرضات، بتقییم الوضع المالي لشركات إعادة التأمین،  تقوم الم
ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة من المناطق الجغرافیة المشابھة، أو األنشطة أو السمات االقتصادیة المماثلة لشركات 

ة التأمین المتنازل عنھا المجموعة من التزاماتھا تجاه حاملي وثائق التأمین. تبقى المجموعة إعادة التأمین. ال تعفي عقود إعاد
مسؤولة تجاه حاملي وثائق التأمین عن الجزء المعاد تأمینھ إلى الحد الذي تكون عنده أي شركة إعادة التأمین غیر قادرة على  

 التأمین. الوفاء بااللتزامات التي تعھدت بھا بموجب اتفاقیات إعادة
 

 كما یلي: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كانت تركزات مخاطر التأمین كما في 
 

 إجمالي التعرضات أعمال التأمین الشخصیة أعمال التأمین التجاریة 
 صافي   إجمالي  صافي   إجمالي  صافي   إجمالي  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

   ۲۳۷٬٥۳۲٬۹۰۹ ۲٬۳۰۸٬٤٥٥٬٤٥۷ ۲٥٬٦۱۹٬۰۸۰ ۱۱۳٬٥۰۱٬۱۸۳ ۲۱۱٬۹۱۳٬۸۲۹ ۲٬۱۹٤٬۹٥٤٬۲۷٤ العربیة المتحدةاإلمارات  
دول مجلس التعاون 

   ۲٥٬۲۹۱٬۰۹۹ ۱۲۳٬۱۸۸٬۳۰٥ ۱٬٦۲۷٬۸٤۷ ۲٬۲۸۳٬۸۳۹    ۲۳٬٦٦۳٬۲٥۲ ۱۲۰٬۹۰٤٬٤٦٦ الخلیجي
   ۳۳٬٥٤٤٬٥۹٦ ۲۳٦٬۸۳٦٬۹۳۱ ۱٬۲٤٦٬۷۷٤ ۲٬۳۳۲٬۸٥۱ ۳۲٬۲۹۷٬۸۲۲ ۲۳٤٬٥۰٤٬۰۸۰ أخرى 

  -----------------------  -------------------  -------------------  -------------------  ----------------------  --------------------- 
 ۲٬٥٥۰٬۳٦۲٬۸۲۰ ۲٦۷٬۸۷٤٬۹۰۳ ۱۱۸٬۱۱۷٬۸۷۳ ۲۸٬٤۹۳٬۷۰۱ ۲٬٦٦۸٬٤۸۰٬٦۹۳ ۲۹٦٬۳٦۸٬٦۰٤ 
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 كما یلي: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱كانت تركزات مخاطر التأمین كما في 
 

 إجمالي التعرضات  أعمال التأمین الشخصیة أعمال التأمین التجاریة 
 صافي   إجمالي   صافي   إجمالي   صافي   إجمالي   
 ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

 ۲۹۰٬۳٥۸٬۹۷۸ ۲٬٦۱۲٬٥۸۳٬۷۲۹ ۲٥٬۹٤٦٬٤٤۸ ۹٥٬٤۷٤٬٤٥۹ ۲٦٤٬٤۱۲٬٥۳۰ ۲٬٥۱۷٬۱۰۹٬۲۷۰ اإلمارات العربیة المتحدة
دول مجلس التعاون 

 ۲۷٬٦٤۰٬۳۷۸ ۱۳۲٬٦۹۲٬۷۰۸ ۱٬۰۷۳٬٦٥٤ ۱٬٤٦٦٬٥۳۸ ۲٦٬٥٦٦٬۷۲٤ ۱۳۱٬۲۲٦٬۱۷۰ الخلیجي
 ۳۳٬۱۰۱٬۰۳٥ ۲۳٥٬۸۸۳٬٥۲۳ ۷۷٤٬٥۰٦ ۱٬٥۱۸٬۱٤٥ ۳۲٬۳۲٦٬٥۲۹ ۲۳٤٬۳٦٥٬۳۷۸ أخرى 

  -----------------------  -------------------  -------------------  -------------------  ----------------------  --------------------- 
 ۲٬۸۸۲٬۷۰۰٬۸۱۸ ۳۲۳٬۳۰٥٬۷۸۳ ۹۸٬٤٥۹٬۱٤۲ ۲۷٬۷۹٤٬٦۰۸ ۲٬۹۸۱٬۱٥۹٬۹٦۰ ۳٥۱٬۱۰۰٬۳۹۱ 
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۳٦ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 

 إدارة المخاطر المالیة  ) ۳(
 

 المالیة: إن المجموعة معرضة للمخاطر التالیة جراء استخدامھا لألدوات 
 

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السیولة  •
 مخاطر السوق •
 المخاطر التشغیلیة •
 

یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المبینة أعاله ویصف أھداف المجموعة وسیاساتھا والطرق  
 المستخدمة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.  

 
 مخاطر االئتمان 

 
تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تسبب أحد أطراف أداة مالیة ما في خسائر مالیة للطرف األخر بسبب اخفاقھ في الوفاء بالتزام  

 ما. 
 

ئتمان للمجموعة كما تم وضع سیاسات وإجراءات للحد  االتم وضع سیاسة لمخاطر االئتمان توضح تقییم وتحدید ما یمثل مخاطر 
 االئتمان: من تعرضات المجموعة لمخاطر

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   أقصى تعرض 
 ۸٥۰٬۹٥۱ ۷٥۹٬۳۲٥ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 

 ۱٬۱۱٥٬۲۲۰ ۱٬۰۲٤٬۳٤٥ أرصدة تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى
 ۸۸۰٬۰۷٤     ۱٬۰۳۱٬۹۰۹ ، بما في ذلك الودائع األرصدة البنكیة

  ----------------------  -------------------- 
 ۲٬۸٤٦٬۲٤٥ ۲٬۸۱٥٬٥۷۹ اإلجمالي

  ==========  ========== 
 
لمخاطر االئتمان ویتم اتخاذ اإلجراءات اإلداریة لضمان بقاء التعرضات ضمن مستوى تحمل المخاطر    تم مراجعة التعرضاتت

 لدى المجموعة. 
 

المجموعة   لدى  االئتمان  لمخاطر  أقصى تعرض  یتمثل  المجموعة،  بھا  التي تحتفظ  المالیة  الموجودات  فئات  یتعلق بجمیع  فیما 
 المالیة الموحدة في تاریخ التقریر. بالقیمة الدفتریة كما ھو مبین في البیانات 

 
إیداع إعادة التأمین لدى شركات إعادة تأمین معتمدة من قبل اإلدارة    تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بإعادة التأمین من خالل 

ة التأمین مع تقوم المجموعة بإبرام اتفاقیات إعاد  بصورة عامة.   وتصنیف ائتماني جید  حیث أنھا شركات دولیة ذات سمعة جیدة
 شركات ذات تصنیف ائتماني (أ) أو أعلى وفقاً للتصنیف االئتماني لوكالة إس أند بي أو ما یعادلھا من وكاالت التصنیف االئتماني.

 
بتقییم الوضع    بصورة منتظمة  للحد من تعرض المجموعة لخسائر جوھریة نتیجة تعسر شركات إعادة التأمین، تقوم المجموعة

المالي لشركات إعادة التأمین المعنیة ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافیة أو األنشطة أو السمات  
 االقتصادیة المماثلة لشركات إعادة التأمین.

 
  



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

۳۷ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ) ۳(
 

 (تابع) مخاطر االئتمان 
 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

المالیة   الخسائر  للحد من مخاطر  االئتمانیة كوسیلة  الجدارة  المقابلة ذات  فقط مع األطراف  التعامل  المجموعة سیاسة  اعتمدت 
للمخاطر والتصنیفات االئتمانیة ألطرافھا المقابلة بصفة مستمرة،  الناجمة عن التأخر في السداد. یتم مراقبة تعرضات المجموعة  

ویتم توزیع القیمة اإلجمالیة للمعامالت المبرمة بین األطراف المقابلة المعتمدة. یتم التحكم في المخاطر االئتمانیة من خالل الحدود  
 سنویاً. الموضوعة لألطراف المقابلة، والتي یتم مراجعتھا واعتمادھا من قبل اإلدارة

 
إن مخاطر االئتمان فیما یتعلق باألموال السائلة لدى البنوك محدودة حیث أن األطراف المقابلة تتمتع بتصنیف ائتماني عالي وفقاً 

تم مراقبتھا عن كثب من قبل الجھة تللتصنیف الذي تم من قبل وكاالت تصنیف ائتمانیة عالمیة أو بنوك محلیة ذات سمعة حسنة  
 التنظیمیة.

 
مثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة المدرجة في البیانات المالیة الموحدة، والتي تمثل صافي خسائر االنخفاض في القیمة،  ت

 أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان لھذه الذمم المدینة واألموال السائلة. 
 

إعاد لشركات  االئتمانیة  الجدارة  بتقییم  تقریر  بتاریخ كل  اإلدارة  والتأكد من  تقوم  التأمین،  إعادة  استراتیجیة  التأمین وتحدیث  ة 
 المخصصات المناسبة لالنخفاض في القیمة، إذا لزم األمر. 

 
 مخاطر السیولة 

 
 . عند استحقاقھاتتمثل مخاطر السیولة في مخاطر مواجھة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتھا 

 
تعمل على ضمان توفر أموال كافیة للوفاء  التي  و  مستمرة من قبل إدارة المالیةبصورة    االستشرافیة  تتم مراقبة متطلبات السیولة 

 عند استحقاقھا.  المجموعة بالتزامات
 

 مخاطر السیولة إدارة 
 

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السیولة عن طریق االحتفاظ باحتیاطات كافیة من خالل المراقبة المستمرة وتوقع التدفقات النقدیة  
 الفعلیة ومطابقة بیانات االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالیة. 

 
الل فترات االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالیة لدى  یلخص الجدول أدناه تفاصیل المطلوبات المالیة لدى المجموعة من خ

 المجموعة بناًء على االتفاقیات التعاقدیة للسداد. تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة بناًء على الفترة المتبقیة في
 اإلدارة لضمان االحتفاظ بالسیولة الكافیة.  تاریخ التقریر إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي. یتم مراقبة فترات االستحقاق من قبل

 
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة الخارجة 

 یوماً  ۱۸۰ حتى القیمة الدفتریة 
 إلى ۱۸۱من 

 یوماً  ۳٦٥ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المطلوبات المالیة في 
 - ) ۱٬۳۱۰٬٤۷۰( ۱٬۳۱۰٬٤۷۰ والذمم الدائنة األخرى  التجاریة  ذمم الدائنةال
  ---------- --- ------------  ---- ----- ------------------  ---------------------- 

 - ) ۱٬۳۱۰٬٤۷۰( ۱٬۳۱۰٬٤۷۰ اإلجمالي
  ==========  ==========  ========== 
    

  



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

۳۸ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 
 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ) ۳(
 

 (تابع) مخاطر السیولة 
 

 إدارة مخاطر السیولة (تابع) 
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة الخارجة 

ً  ۱۸۰ حتى القیمة الدفتریة    یوما
 إلى  ۱۸۱من 

 ۳٦٥  ً  یوما
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
    

    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المطلوبات المالیة في 
 - )۱٬۲٦٥٬۸۹۳( ۱٬۲٦٥٬۸۹۳ والذمم الدائنة األخرى  التجاریة  ذمم الدائنةال
  ---------- --- ------------  ---- ----- ------------------  ---------------------- 

 - )۱٬۲٦٥٬۸۹۳( ۱٬۲٦٥٬۸۹۳ اإلجمالي
  ==========  ==========  ========== 
    

 : ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱فترات استحقاق الموجودات المتوقعة في   فیما یلي
 

 اإلجمالي غیر المتداولة المتداولة 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
    

 ۱٬۰۳۱٬۹۸۹ ۱۰٬۰۰۰ ۱٬۰۲۱٬۹۸۹ البنكیة  النقدیة واألرصدة 
 ۱٬۱۲٤٬۲۱۲ - ۱٬۱۲٤٬۲۱۲ والذمم المدینة األخرىأرصدة التأمین المدینة 

 ۳٬۰۰۲٬۹٦۳ ۱٬۰٤۷٬۳۰٥ ۱٬۹٥٥٬٦٥۸ االستثمارات 
  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
 ٤٬۱۰۱٬۸٥۹ ۱٬۰٥۷٬۳۰٥٬ ٥۱٥۹٬۱٦٤ 
  ==========  ==========  ========== 

    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
    

 ۸۸۰٬۱٥۱ ۱۰٬۰۰۰ ۸۷۰٬۱٥۱ البنكیة  النقدیة واألرصدة 
 ۱٬۱۹۸٬۱۰٥ - ۱٬۱۹۸٬۱۰٥ أرصدة التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى

 ۲٬٤۹۱٬٦۹۸ ۸۸۱٬۹۹٤ ۱٬٦۰۹٬۷۰٤ االستثمارات 
  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
 ۳٬٦۷۷٬۹٦۰ ۸۹۱٬۹۹٤٬٥٦ ٤۹٬۹٥٤ 
  ==========  ==========  ========== 
 

درھم)    ملیون  ۱٬۲٦٥٬۸۹:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(درھم    ملیون  ۱٬۳۱۰٬٤۷البالغة  المالیة  تتوقع المجموعة استحقاق مطلوباتھا  
    .التقریرأقل من اثني عشر شھراً من تاریخ  خالل



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

۳۹ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ) ۳(
 

 مخاطر السوق 
 

تحدد مخاطر السوق التأثیر السلبي الناتج عن التحركات الشاملة والنظامیة في واحد أو أكثر من عوامل مخاطر السوق. تتضمن  
. تقوم المجموعة بالحد  األجنبیة وأسعار الفائدة.محركات مخاطر السوق أسعار األسھم وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت  

من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل مراقبة تطورات األوراق المالیة المحلیة وأسواق العقارات  
سوق بشكل فعال، والدین بصورة مستمرة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على تحركات ال

 ویشمل ذلك إجراء تحلیل لألداء المالي والتشغیلي للشركات المستثمر فیھا والممتلكات.
 

 إدارة مخاطر السوق 
 

تقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق من المحافظ التجاریة وغیر التجاریة. تشتمل المحافظ التجاریة على األوضاع  
تم إدارتھا  تالمتخذة بشأن الملكیة، جنباً إلى جنب مع الموجودات والمطلوبات المالیة التي    الناشئة عن تحركات السوق والمواقف

 على أساس القیمة العادلة. 
 

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة والمراقبة المستمرة لتطورات السوق. باإلضافة إلى  
امل الرئیسیة التي تؤثر على األسھم وحركات السوق، بما في ذلك تحلیل األداء التشغیلي والمالي  ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة العو 

 للشركات المستثمر فیھا والممتلكات.
 

 مخاطر معدالت الفائدة 
 

لفائدة على تنشأ مخاطر معدالت الفائدة من األدوات المالیة التي تحمل فائدة وتعكس إمكانیة التأثیر السلبي للتغیرات في معدالت ا
. تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بشكل أساسي  أو صافي مركز المالءة المالیة  قیمة األدوات المالیة واإلیرادات ذات الصلة 

 من خالل مراقبة فجوات معدالت الفائدة عن طریق مطابقة بیان إعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات.
 

طلوبات المجموعة خالل سنة واحدة. وبالتالي، فإن مخاطر معدالت الفائدة محدودة یتم إعادة تسعیر جزء كبیر من موجودات وم
 عند ھذا الحد. 

 
.  إن معدل الفائدة الفعلیة ألداة نقدیة مالیة ھو معدل تنتج عنھ القیمة الدفتریة لھذه األداة، عندما یستخدم في احتساب القیمة الحالیة 

ألداة ذات معدل ثابت مدرجة بالتكلفة المطفأة وسعر السوق الحالي ألداة متغیرة أو إن المعدل ھو معدل الفائدة الفعلي األصلي  
 ألداة مدرجة بالقیمة العادلة. 

 
نقطة أساس) مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة،   ۱۰۰٪ (۱أقل بمقدار  في تاریخ التقریر، في حال أن معدالت الفائدة أعلى/ 

إلى   المجموعة بمقدار   زیادة/ فإن ذلك كان سیؤدي  ألف    ۲٬۸٥:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱( درھم    ملیون  ۲٬٥۳نقص صافي أرباح 
 .درھم)

 
 مخاطر العمالت 

 
تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نظراً للتغیرات في أسعار صرف العمالت 

 للمجموعة ھي الدرھم اإلماراتي.  التشغیلیةالت األجنبیة. إن العملة األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة بالعم
 

الدوالر  الدرھم اإلماراتي مثبتھ مقابل  المجموعة تعرضات جوھریة مرتبطة بالدوالر األمریكي. حیث أن أسعار صرف  لدى 
  تعتقد اإلدارة أن ھناك حداً   ھذا الحد.، فإن تعرض المجموعة لمخاطر العملة محدود إلى  . وبالتالي۱۹۸۰األمریكي منذ نوفمبر  

وبالتالي لم تقم المجموعة بالتحوط من مخاطر العمالت   ،تقلبات أسعار الصرفل  نظراً   جوھریةأدنى من مخاطر التعرض لخسائر  
 األجنبیة. 

 
  



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

٤۰ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ) ۳(
  

 (تابع) مخاطر السوق 
 

 مخاطر أسعار األسھم
 

تنشأ مخاطر أسعار األسھم من التغیر في القیمة العادلة الستثمارات األسھم. تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر من خالل تنویع  
والمراقبة المستمرة للتطورات في السوق. باإلضافة إلى ذلك،    االستثمارات في ضوء التوزیع الجغرافي وتركزات مجال العمل

العوامل الرئیسیة التي تؤثر على حركة األسھم والسوق، بما في ذلك تحلیل األداء المالي للشركات    على مراقبة  المجموعة  تحرص
 المستثمر فیھا. 

 
٪ وفقاً لالفتراضات المذكورة أدناه مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ۱۰أعلى/أقل بمقدار    في تاریخ التقریر، إذا كانت أسعار األسھم

 ثابتة:
 
 ظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرلالستثمارات المحتف 
 
 درھم). ملیون ۳٥٬۸٤: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(درھم  ملیون ۳۷٬۸۰زیادة/انخفاض القیمة العادلة بمقدار  
 
 لالستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 
 ملیون  ۱۲۸٬۲۳:  ۲۰۲۰دیـسمبر    ۳۱(درھم   ملیون  ۱۸٦٬٥٦ـستزید / تنقص التغیرات في احتیاطات إعادة تقییم األـسھم بمقدار  

 نتیجة للتغیرات في القیمة العادلة لألسھم المدرجة.  درھم)
 
 المخاطر التشغیلیة 
 
التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعملیات المجموعة لمخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسائر المباشرة أو غیر المباشرة  إن ا 

واألخطاء البشریة والتكنولوجیا والبنیة التحتیة وعوامل خارجیة أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السیولة  
بشكل عام. تنتج المخاطر التشغیلیة   مثل تلك التي تنتج عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة ومعاییر السلوك التجاري المتعارف علیھا

 عن كافة عملیات المجموعة. 
 
إن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة لتحقیق توازن بین تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة مع فعالیة  

 المبادرة واالبتكار. التكلفة اإلجمالیة باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابیة التي تقید 
 
یقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولیات اإلشراف على إدارة المخاطر التشغیلیة في المجموعة. وتمارس ھذه المسؤولیات من  

خالل لجنة إدارة المخاطر مع اإلطار الموضوع للسیاسات واإلجراءات لتحدید وتقییم ومراقبة وإدارة المخاطر والتحكم فیھا وتقدیم 
. تقوم لجنة إدارة المخاطر بتطبیق سیاسات وإجراءات داخلیة واضحة للحد من احتمال وقوع أي خسائر تشغیلیة.  ھاتقریر بشأن

 حیثما كان ذلك مناسباً، یتم الحد من المخاطر من خالل التأمین. كما یوفر ھذا اإلطار الترابط مع فئات المخاطر األخرى.  
 
التدقیق وااللتزام. كما یتم مناقشة نتائج   إدارةتعھد بھا تإلجراءات من خالل المراجعة الدوریة التي یتم دعم االلتزام بالسیاسات وا 

 .  أعمال المراجعة مع إدارة وحدات األعمال ذات الصلة، مع تقدیم تقریر بذلك إلى لجنة التدقیق واإلدارة العلیا للمجموعة
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٤۱ 

 الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة 
 

 (تابع) إدارة المخاطر  ٦
 
 إدارة مخاطر رأس المال  ) ٤(
 

عند إدارة رأس المال ھي االمتثال لمتطلبات رأس المال لشركات التأمین المطلوبة بموجب القانون االتحادي    المجموعة إن أھداف  
 .التأمین أعمال تنظیمبشأن  وتعدیالتھ ۲۰۰۷) لسنة  ٦رقم (

 
أ  الذي یجب  المال  المال ونوع رأس  لرأس  أدنى مبلغ  المحلي  التأمین  قانون  المتحدة، یحدد  العربیة  اإلمارات  بھ في  ن تحتفظ 

یجب الحفاظ على الحد األدنى لرأس المال المطلوب (الوارد في الجدول أدناه)    مطلوبات عقود التأمین.باإلضافة إلى    المجموعة
 في جمیع األوقات على مدار السنة. 

 
لشركات التأمین الساریة اعتباراً من  یتعین على جمیع شركات التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة االلتزام بالتنظیمات المالیة 

  المجموعة للوائح مالءة التأمین المحلیة والتي یجب أن تلتزم بھا خالل السنة. وقد أدرجت    المجموعةخضع  . ت۲۰۱٥ینایر    ۲۹
 . في سیاساتھا وإجراءاتھا االختبارات الالزمة لضمان االمتثال المستمر والتام مع ھذه التعلیمات

 
  ۱۰۰، یبقى أدنى متطلبات رأس المال بمبلغ  التأمین  بشأن تنظیم أعمالوتعدیالتھ    ۲۰۰۷) لسنة  ٦تحادي رقم ( وفقاً للقانون اال 

 ملیون درھم لشركات التأمین. 
 
 یلخص الجدول أدناه الحد األدنى لرأس المال التنظیمي للمجموعة وإجمالي رأس المال المحتفظ بھ.  

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  درھم ألف 
   

 ٥۷۰٬۰۰۰ ٥۷۰٬۰۰۰ المجموعة إجمالي رأس المال المحتفظ بھ من قبل 
  ==========  ========== 

 ۱۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰ الحد األدنى لرأس المال التنظیمي
  ==========  ========== 

  
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۷
 

قیاس    للمجموعة  المحاسبیة  والسیاسات  اإلفصاحات  بعض  المالیة وغیر  تتطلب  والمطلوبات  الموجودات  لكل من  العادلة  القیم 
 المالیة. 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إطار عمل واحد لقیاس القیمة العادلة وإدراج اإلفصاحات بكیفیة  ۱۳یقدم المعیار رقم  

قاریر المالیة األخرى ھذه القیاسات. إن ھذا المعیار یضع قیاس القیمة العادلة عندما تتطلب أو تجیز المعاییر الدولیة إلعداد الت
تعریف موحد للقیمة العادلة على أنھا المبلغ الذي كان لیتم استالمھ مقابل بیع أحد الموجودات أو دفعھ لتسویة التزام ما من خالل  

 معاملة منتظمة بین مساھمي السوق في تاریخ القیاس.  
 

بمراجعة المدخالت غیر الملحوظة الھامة وتعدیالت التقییم. عندما یتم قیاس القیم العادلة باستخدام  تقوم اإلدارة بصورة منتظمة  
معلومات من طرف أخر مثل أسعار الوسیط أو خدمات التسعیر، تقوم اإلدارة بتقییم الدلیل الذي تم الحصول علیھ من األطراف  

ت المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، بما في ذلك المستوى في النظام  األخرى لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تفي بمتطلبا 
 المتدرج لقیاس القیمة العادلة الذي یجب فیھ تصنیف ھذه التقییمات.
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٤۲ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۷
 

للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطیات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم عند قیاس القیمة العادلة  
 العادلة ضمن عدة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:

 
 ة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.  : األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشط۱المستوى  •

 

التي تكون ملحوظة للموجودات أو المطلوبات إما بصورة   ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  ۲المستوى   •
 مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (أي مشتقة من األسعار).

 
الخاصة بالموجودات أو  ۳المستوى   • المدخالت  الملحوظة (المدخالت غیر :  السوق  إلى بیانات  التي ال تستند  المطلوبات 

 الملحوظة). 
 

في حال تم تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو لاللتزام ضمن مستویات مختلفة في النظام المتدرج 
توى في النظام المتدرج للقیمة العادلة الذي یكون فیھ  للقیمة العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة في مجملھا ضمن نفس المس

 مدخالت ھامة في أقل مستوى للقیاس بأكملھ. 
 

 تعترف المجموعة بالتحویالت بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر والتي یتم خاللھا إجراء التغییر. 
 
 النظام المتدرج للقیمة العادلة –العادلة الموجودات المقاسة بالقیمة  

 
یبین الجدول أدناه تحلیل للموجودات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقاریر المالیة، حسب المستوى في النظام  

 المتدرج للقیمة العادلة والذي یتم في إطاره تصنیف قیاس القیمة العادلة: 
 
 اإلجمالي ۳ستوى الم ۲المستوى  ۱المستوى  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

      ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
     

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۳۷۸٬۰۳۱ ۲۸۲٬۸٤٦ - ۹٥٬۱۸٥ األرباح أو الخسائر

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
   ۱٬۸٦٥٬٦۰۷   ۱۹۸٬٥٦۸ ٤٥٫٤٦٦ ۱٫٦۲۱٫٥۷۳ اإلیرادات الشاملة األخرى 

  ------------ -- --------  ------------------  -------- - ----------  --------------------- 
 ۱٫۷۱٦٫۷٥۸ ٤  ٤٥٫٤٦٦۸۱٬٤۱٤ ۲٬۲٤۳٬٦۳۸ 
  =========  ========  ========  ========== 

       ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
     

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۳٥۸٬٤۳۹ ۲۸۷٬٥۲٤ - ۷۰٬۹۱٥ األرباح أو الخسائر

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۱٬۲۸۲٬۳۰۸ ۱٥۲٬۸۲۷ - ۱٬۱۲۹٬٤۸۱ اإلیرادات الشاملة األخرى 

  --------------------  ------------------  ------------------  --------------------- 
 ۱٬۲۰۰٬۳۹٤٤ - ٦۰٬۳٥۱ ۱٬٦٤۰٬۷٤۷ 
  =========  ========  ========  ========== 

 ۲والمستوى  ۱التحویالت بین المستوى 
 

ملیون  ٤٥ .٥تم تحویل سندات دین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى بقیمة دفتریة تبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
نظراً لعدم توفر األسعار المدرجة في السوق بصورة منتظمة   ۲إلى المستوى    ۱  ىمن المستو  )ءشيال  :  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱درھم (

لمثل ھذه السندات. لتحدید القیمة لعادلة لسندات الدین ھذه، استخدمت اإلدارة اسلوب تقییم ارتكزت فیھ كافة المعطیات الھامة على  
 . ۲۰۲۰أو العكس خالل سنة  ۱المستوى إلى  ۲بیانات السوق الملحوظة. لم تكن ھناك أیة تحویالت من المستوى  
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٤۳ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۷
 

 القیمة العادلة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 
الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، المعترف باستثناء ما ھو مبین بالتفصیل في الجدول أدناه، ترى اإلدارة أن القیم   

 بھا في البیانات المالیة الموحدة، تقارب قیمھا العادلة. 
 
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة  
 ألف درھم ألف درھم 
   

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۷۸۰٬۰۱۱ ۷٥۹٬۳۲٥ الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

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

     ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۸۹۱٬٤۸۳ ۸٥۰٬۹٥۱ الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

  ========  ========= 
 
لالستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات بالقیمة العادلة   ۳فیما یلي الحركة في المستوى  

 الشاملة األخرى: من خالل اإلیرادات 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٤۹۹٬۱۲۱ ٤٤۰٬۳٥۱ ینایر ۱الرصید كما في  
 ) ۱٦٬۰٥۰( ۱۰٫۸۹۷ التغیر في القیمة العادلة 

 ۱۳۰٬۱۲٤ ۸۹٬۸۰٤  إضافات 
 ) ۹٦٬۷۸۰( -  تحویالت 

 ) ۷٦٬۰٦٤( ) ٥۹٫٦۳۸( استبعادات 
  -------------------  ------------------ 

 ٤٤۰٬۳٥۱ ٤۰٥٫۳٥۰ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  =========  ========= 
 

  ۹٦٬۷۸:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(  ۱إلى المستوى    ۳من المستوى    تم إجراء تحویالتلم ی،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   
 .)درھم ملیون

 
 . ۳لالستثمارات في المستوى  تحلیل الحساسیة

 
بالنسبة للقیم العادلة للثمن المحتمل وسندات الملكیة، فإن التغیرات المحتملة بشكل معقول في المدخالت غیر الملحوظة الھامة في  

 تاریخ التقریر، مع بقاء كافة المدخالت األخرى ثابتة، كانت لتؤثر على النحو التالي: 
 

 اإلیرادات الشاملة  إجمالي  
 النقص  الزیادة  
 ألف درھم ألف درھم 

   سندات الملكیة 
   

   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ) ۲٤٬۰۷۱( ۲٤٬۰۷۱ ٪)٥(حركة بمقدار   صافي قیمة الموجودات المعدلة

  -------------------  ------------------- 
   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ) ۲۲٬۰۱۸( ۲۲٬۰۱۸ ٪)٥(حركة بمقدار   صافي قیمة الموجودات المعدلة
  -------------------  ------------------- 



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

٤٤ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 الممتلكات والمعدات  ۸
 

المعدات المكتبیة والسیارات أجھزة وبرامج الكمبیوتر وتشتمل الممتلكات والمعدات على مباني المجموعة واألثاث والتجھیزات و 
 واألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز. فیما یلي إجمالي حسابات التكلفة واالستھالك المتراكم:حق استخدام الموجودات المستأجرة و

 

 مباني  

أثاث  
وتجھیزات  
وتحسینات  

على العقارات 
 المستأجرة 

أجھزة  
وبرامج 

الكمبیوتر  
والمعدات  

 سیارات  المكتبیة 

حق 
استخدام 

الموجودات 
 المستأجرة 

أعمال  
 رأسمالیة 
 اإلجمالي  قید اإلنجاز 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        التكلفة 

 ۱۸۱٬۹۲۸ ۳٬٤۷٦ ۹٬۹۸۱ ۲۲٦ ۹۹٬٤۸۹ ٤۳٬۲٦٦ ۲٥٬٤۹۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱۷٬۱٦۳ ۱۰٬۰۳۹ - ٤۱ ٦٬۰٦٥ ۱٬۰۱۸ - إضافات 

 )۸۳٦( - - )۳٦( )٦۸( )۷۳۲( - محذوفات 
 )۹٬۹۸۱( - )۹٬۹۸۱( - - - - مشطوبات 
 - )۸٬۷۷٦( - - ۷٬۰۲۳ ۱٬۷٥۳ - تحویالت 

المحول من العقارات 
 االستثماریة 

 
۲٬٤٥۲ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
۲٬٤٥۲ 

  ----- -- --------  ------ --- -------  ----- -- ----- -- ---  -------------  -------------  -------------  --------- ----- ---- 
 ۱۹۰٬۷۲٦ ٤٬۷۳۹ - ۲۳۱ ۱۱۲٬٥۰۹ ٤٥٬۳۰٥ ۲۷٬۹٤۲ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

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

 ۱۹۰٬۷۲٦ ٤٬۷۳۹ - ۲۳۱ ۱۱۲٬٥۰۹ ٤٥٬۳۰٥ ۲۷٬۹٤۲ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۲٦٬۹٦۰ ۱٥٬٦۰٥ ۲۸٤ - ۱۰٬۰٤۸ ۱٬۰۲۳ - إضافات 

 ) ۳٤( - - ) ۳٤( - - - محذوفات 
 )٦( -  - - - )٦( - مشطوبات 
 - ) ۹٬۷۰۱( - - ۹٬۱٤۷ ٥٥٤ - تحویالت 

المحول من العقارات 
 االستثماریة 

 
۳٬٦٦٤ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
۳٬٦٦٤ 
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        االستھالك المتراكم:

 ۱۰۹٬۹۷۸ - ٤٬۹۳۸ ۱٤٤ ٥٥٬۱۲٤ ۳۸٬۹۳٦ ۱۰٬۸۳٦ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱۸٬۷٥۷ - ۲٬٤٦۲ ۳۲ ۱۳٬۳۱۲ ۱٬۳۷۸ ۱٬٥۷۳ المحمل للسنة 

 )۷۹٥( - - )۳٥( )٦۸( )٦۹۲( - محذوفات 
 )۷٬٤۰۰( - )۷٬٤۰۰( - - - - مشطوبات 

  --------- -- ----  ------- --- ------  ------ --- -------  -------------  -------------  -------------  ---- ----- --------- 
 ۱۲۰٬٥٤۰ - - ۱٤۱ ٦۸٬۳٦۸ ۳۹٬٦۲۲ ۱۲٬٤۰۹ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

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

 ۱۲۰٬٥٤۰ - - ۱٤۱ ٦۸٬۳٦۸ ۳۹٬٦۲۲ ۱۲٬٤۰۹ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
   ۱۷٬٤۳۷  - ۱٦۹ ۳۱ ۱۳٬۹٥۷ ۱٬٤٥٦ ۱٬۸۲٤ المحمل للسنة 

 ) ۳٤(  - - ) ۳٤( - - - محذوفات 
 )  ۱(  - - - - )۱( - مشطوبات 
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 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

٤٥ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 االستثمارات  ۹
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۸٥۰٬۹٥۱ ۷٥۹٬۳۲٥ الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 ۱٬۲۸۲٬۳۰۸ ۱٬۸٦٥٬٦۰۷ الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 ۳٥۸٬٤۳۹ ۳۷۸٬۰۳۱ الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ---------------------  --------------------- 
 ۳٬۰۰۲٬۹٦۳ ۲٬٤۹۱٬٦۹۸ 
  ==========  ========= 
 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
 

 بالتكلفة المطفأة خالل السنة:  الموجودات المالیةفیما یلي الحركة في 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۸۰۰٬۸۷۲ ۸٥۰٬۹٥۱ ینایر ۱في 
 ۱٥٤٬۳٥۹ ۲۰٥٬٥۳۷ إضافات خالل السنة 

  )۱۰۱٬۸۹٦( ) ۲۹٥٬٥۹٥( استبعادات خالل السنة 
   )۸۹(         ۲۸٥ المطفأةخسائر انخفاض قیمة سندات الدین بالتكلفة 

  )۲٬۲۹٥(       )۱٬۸٥۳( مصروفات اإلطفاء 
  ---------------------  --------------------- 

 ۸٥۰٬۹٥۱      ۷٥۹٬۳۲٥ دیسمبر ۳۱في 
  ==========  ========== 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  
 

 المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى خالل السنة:  الموجودات المالیةفیما یلي الحركة في 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٬۲۰۳٬۱۰٤ ۱٬۲۸۲٬۳۰۸ ینایر ۱في 
 ٥۳٤٬٤۲٤ ۱٬۲٥۰٬۳۱٤ إضافات خالل السنة 

  )٥۱٦٬٦۸۰( ) ۷۰۷٬۱۸٥( استبعادات خالل السنة 
 ٦۱٬٤٦۰        ٤۰٬۱۷۰  صافي التغیر في القیمة العادلة 

  ---------------------  --------------------- 
 ۱٬۲۸۲٬۳۰۸ ۱٬۸٦٥٬٦۰۷ دیسمبر ۳۱في 

  ==========  ========== 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

 المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:  الموجودات المالیةفیما یلي الحركة في  
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳۲٥٬٤۹۳ ۳٥۸٬٤۳۹ ینایر ۱في 
 ۱٥۷٬۹۰۷ ۱۳۹٬۲٤۸ إضافات خالل السنة 

  )۱۱۷٬۹٤۷( ) ۱۳۳٬۹۰۲( استبعادات خالل السنة 
 )۷٬۰۱٤(         ۱٤٬۲٤٦ )۲۲(إیضاح صافي التغیر في القیمة العادلة 

  ---------------------  --------------------- 
 ۳٥۸٬٤۳۹      ۳۷۸٬۰۳۱ دیسمبر ۳۱في 

  ==========  ========== 
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٤٦ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) االستثمارات  ۹
 

   الجغرافي لالستثمارات:فیما یلي التركیز 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٬٤۹۰٬٦۷٥ ۱٬٦۳۰٬٤۸٤ داخل اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱٬۰۰۱٬۰۲۳ ۱٬۳۷۲٬٤۷۹ خارج اإلمارات العربیة المتحدة

  --------------- ---- ------  ------------ -- --------- 
 ۳٬۰۰۲٬۹٦۳ ۲٬٤۹۱٬٦۹۸ 
  ========= == =  ==== == ====== 

 

في   المنتھیة  السنة  بقیمة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل  أسھم  بشراء  المجموعة  قامت    : ۲۰۲۰(درھم    ملیون  ۷٦۹٬٦۷، 
 . درھم)  ملیون ٥۱٦٬۲۹

 

 العقارات االستثماریة ۱۰

 

أرض ومبنى  
مكتب أبوظبي  

 )۱(الرئیسي 

أرض  
ومبنى العین  

)۲ ( 
أرض ومبنى  

 ) ۳(الشارقة 

أرض ومبنى  
شاطئ الراحة  

(قطعة رقم  
٤۰٤() ٦( 

أرض ومبنى  
شاطئ  
الراحة  

(قطعة رقم  
 اإلجمالي  )٥() ٤۰۸

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       
       

 ٦۸٤٬۱۹۰ ۲۰٥٬۸٥۰ ۳۰۰٬۲۲۰ ٤٥٬۷٦۰ ۱۰٬۱٦۲ ۱۲۲٬۱۹۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۱٥۲ - - ۱٥۲ - - إضافات  

المحول إلى الممتلكات  
 ) ۳٬٦٦٤( - - - - ) ۳٬٦٦٤( والمعدات 

االنخفاض في القیمة  
السنة   العادلة خالل 

 ) ۱٦٬۹٦۷( ۳۱٥ ) ۳٬۲۰۳( ) ۸٬۳۱٦( ) ۱٬۰۸٤(   ) ٤٬٦۷۹( ) ۲۲(إیضاح 
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 

 ٦٦۳٬۷۱۱ ۲۰٦٬۱٦٥ ۲۹۷٬۰۱۷ ۳۷٬٥۹٦ ۹٬۰۷۸ ۱۱۳٬۸٥٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 
       
       

 ۷۰۳٬۰۲۷ ۲۱۳٬۲۷٥ ۳۰۲٬۸٦۷ ٤۷٬۷۰٥ ۱۰٬۸٤۲ ۱۲۸٬۳۳۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۲٬٦٦۷ - ۲٬٦٦۷ - - - إضافات  

المحول إلى الممتلكات  
 )۲٬٤٥۲( - - - - )۲٬٤٥۲( والمعدات 

 في    )/الزیادةاالنخفاض(
 القیمة العادلة خالل    
 )۱۹٬۰٥۲( )۷٬٤۲٥( )٥٬۳۱٤( )۱٬۹٤٥( )٦۸۰( )۳٬٦۸۸( ) ۲۲(إیضاحالسنة    
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 

 ٦۸٤٬۱۹۰ ۲۰٥٬۸٥۰ ۳۰۰٬۲۲۰ ٤٥٬۷٦۰ ۱۰٬۱٦۲ ۱۲۲٬۱۹۸ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

 

تم تصـــنیف جزء من المبنى على أنھ مشـــغول من قبل     .۱۹۸۰في  طابق   ۱٤تم االنتھاء من إنشـــاء ھذا المبنى الذي یتألف من   ) ١(
 المالك في حین تم تصنیف الجزء المتبقى على أنھ متاح لإلیجار إلى أطراف أخرى.

 .أخرى. إن المبنى بالكامل متاح لإلیجار ألطراف ۲۰۰۳تم االنتھاء من إنشاء ھذا المبنى من ستة طوابق في  ) ٢(
 . أخرى. إن المبنى بالكامل متاح لإلیجار ألطراف ۱۹۹۳طابق خالل  ۱٦من تم شراء ھذا المبنى الذي یتألف  ) ٣(
) في شــاطئ الراحة بمدینة أبوظبي. لقد تم االنتھاء من أعمال اإلنشــاء في  ٤۰٦بشــراء أرض (رقم    المجموعة، قامت  ۲۰۰۷في   ) ٤(

 إن المبنى بالكامل متاح لإلیجار إلى أطراف أخرى.. ۲۰۱۳) في ٤۰٦ة األرض (رقم عقط
 ٤۰۸. تم إكمال اإلنـشاء على القطعة رقم  في ـشاطئ الراحة بمدینة أبوظبي  )٤۰۸بـشراء أرض (رقم    المجموعة، قامت  ۲۰۰۷في   ) ٥(

 إن المبنى بالكامل متاح لإلیجار إلى أطراف أخرى. .۲۰۱٥في 



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

٤۷ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 
 (تابع) العقارات االستثماریة  ۱۰

 
 العادلةقیاس القیمة  
  

العقارات ، قام اثنین من مقیمي العقارات المســتقلین بإعادة تقییم  ۲۰۱٤) لســنة ۲٥وفقاً لمتطلبات قرار مجلس ھیئة التأمین رقم (
 لغرض عرض التقاریر المالیة.  التقییماتوتم احتساب متوسط    یةاالستثمار

 

) DCFباسـتخدام المنھج القائم على السـوق ونموذج التدفقات النقدیة المخصـومة (یتم تحدید القیمة العادلة للعقارات االسـتثماریة   
تم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة إما (أ) من قبل، مقیم ممتلكات خارجي مستقل یمتلك مؤھالت  .  ومعدل الحد األقصى

تي یتم تقییمھا (تقییم نموذج التدفقات النقدیة المخصومة) مھنیة مناسبة ومعترف بھا وخبرة حدیثة في المواقع والفئات للعقارات ال
 (ب) التقییمات القائمة على السوق. و

 
أســعار   /تأخذ الطریقة القائمة على أســاس الســوق في االعتبار معامالت الســوق في اآلونة األخیرة للموجودات أو تســعیرات   

 .الشراء للموجودات المشابھة
 

ــافي التدفقات النقدیة التي یتم   ــومة باالعتبار القیمة الحالیة لصـ من العقار، مع األخذ   تحقیقھایأخذ نموذج التدفقات النقدیة المخصـ
بعین االعتبار معدل نمو التأجیر المتوقع وفترات الشـــغور ومعدل اإلشـــغال وتكالیف حوافز اإلیجار مثل تكالیف فترات اإلیجار 

ألخرى التي لم یتم دفعھا من قبل المـستأجرین. یتم خـصم التدفقات النقدیة الـصافیة المتوقعة باـستخدام معدالت  المجانیة والتكالیف ا
خصــم معدلة حســب المخاطر. من بین عوامل أخرى، یأخذ تقدیر معدل الخصــم باالعتبار جودة المبنى وموقعھ (رئیســي مقابل 

 جار. ثانوي) والجودة االئتمانیة للمستأجر وشروط عقد اإلی
 
 تزید/ (تنقص) القیمة العادلة المقدرة إذا كان: س 
 

 النمو المتوقع للتأجیر في السوق أعلى/ (أقل)؛  •
 فترات الشغور أقصر/ (أطول)؛  •
 معدل اإلشغال أعلى/ (أقل)؛  •
 فترات اإلیجار المجانیة أقصر/ (أطول)، أو  •
 معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر أقل/ (أعلى). •

 
 النقد وما یعادلھ ۱۱

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۷۷ ۸۰ النقد في الصندوق
 ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ الودائع القانونیة

 ۸۷۰٬۸٤۲ ۱٬۰۲۲٬۲۷۱ بنوك، بما فیھا الودائعالنقد/ حسابات تحت الطلب/ حسابات جاریة لدى  
 ً    )۷٦۸( ) ۳٦۲( خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص ناقصا

  --------------------  --------------------- 
 ۸۸۰٬۱٥۱ ۱٬۰۳۱٬۹۸۹ إجمالي األرصدة المصرفیة والنقد 

 ً    )۱۰٬۰۰۰( ) ۱۰٬۰۰۰( : الودائع القانونیةناقصا
 ً    )۲۷٤٬۸٥۱( ) ۲٤۳٬٤٤۰( : ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة مدتھا ثالثة أشھر أو أكثرناقصا

  --------------------  -------------------- 
 ٥۹٥٬۳۰۰ ۷۷۸٬٥٤۹ األرصدة المصرفیة والنقد 

 ٥۲۷ ۳۲٥ خسائر االئتمان المتوقعة من النقد واألرصدة المصرفیة : مخصص زائداً 
  --------------------  ------------------- 
 ۷۷۸٬۸۷٥ ٤۹٥٬۸۲۷ 

ویتم    یستحق السداد عند الطلبناقصاً: سحب مصرفي على المكشوف 
 - ) ٥٦٬۳۹۳( )۳ألغراض إدارة النقد (  استخدامھ

  --------------------  ------------------- 
 ٥۹٥٬۸۲۷ ۷۲۲٬٤۸۱ النقد وما یعادلھ لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد

  =========  ========= 
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٤۸ 

 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع)النقد وما یعادلھ  ۱۱
 

فیما یلي التركز الجغرافي للنقد وما یعادلھ والودائع القانونیة والودائع ذات فترات استحقاق أصلیة مدتھا ثالثة أشھر أو أكثر،  
 :خسائر االئتمان المتوقعةصافیة من مخصص 

 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۸٤٦٬۸۹۰ ۹۸٤٫٥۳۳ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۳۳٬۲٦۱ ٤۷٫٤٥٦ دولة اإلمارات العربیة المتحدةخارج 

  ---------------------  ------------------ 
 ۱٫۰۳۱٫۹۸۹ ۸۸۰٬۱٥۱ 
  ==========  ======== 

 

 . )٪۲ .٥٪ إلى  ۰ .٥: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(٪ ۱  .۲٪ إلى ۰ .٤تتراوح معدالت الفائدة على الودائع المصرفیة من   )۱(
 

ألف درھم من تسھیالت السحب على المكشوف غیر المضمونة.    ۲۰۰٫۰۰۰المجموعة مبلغ    استخدمتخالل الفترة،   )۲(
شھر.   ۱۲ومدة التسھیل    ،٪ سنویاً ۱٫٦أشھر زائد    ۳  وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدةتُدفع الفائدة  

: ال  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(  التسھیالت  من   ألف درھم  ٥٦٫۳۹۳مبالغ وصلت    كما في تاریخ التقریر، استخدمت المجموعة
 .شيء)

 
 أرصدة التأمین المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى  ذمم ۱۲

 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٬۲۳٥٬۰۸۷ ۱٬۰۸۸٬۰۳٥ التأمین المدینة  أرصدة  ذمم 
 ً    )۱٤۹٬٤۳۰(  ) ۱٥۳٬۷۰۸( خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص ناقصا
  -  ۱۱٬۳۹۷ مشطوبات خالل السنة  زائداً:

  ----------------------  -------------------- 
 ۱٬۰۸٥٬٦٥۷ ۹٤٥٬۷۲٤ ذمم أرصدة التأمین المدینة

  ----------------------  -------------------- 
   المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى: 

 ۷۷٬۸٦۸ ۹۳٬۷٦٤ المؤجلة  الشراءتكالیف 
 ٥٬۳٥۰ ۹٬۹۲۲ صافي  -إیرادات التأجیر مستحقة القبض  

 ً  ٥٬۰۱۷ ٦٬۱۰۳ مصروفات مدفوعة مقدما
 ۲٤٬۲۱۳ ٦۸٬٦۹۹ خسائر االئتمان المتوقعة  بعد خصمذمم مدینة أخرى، 

  ----------------------  -------------------- 
 ۱۱۲٬٤٤۸ ۱۷۸٬٤۸۸ والذمم المدینة األخرى المصروفات المدفوعة مقدماً 

  ----------------------  -------------------- 
التأمین المدینة والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدینة  أرصدة إجمالي ذمم 

 ۱٬۱۹۸٬۱۰٥ ۱٬۱۲٤٬۲۱۲ األخرى
  ==========  ========== 
 

یوم. ال یتم تحمیل فوائد على ذمم أرصدة التأمین المدینة   ۱۲۰  ذمم األطراف المقابلة المدینةیبلغ متوسط فترة االئتمان على  
والذمم المدینة األخرى. یتم تكوین مخصص لذمم أرصدة التأمین المدینة بعد األخذ باالعتبار المطالبات المستحقة الدفع  

 إلى حاملي وثائق التأمین.
 

قبول أي عمیل جدید، تقوم المجموعة بتقییم الجدارة االئتمانیة المحتملة للعمیل وتقوم بتحدید الحدود االئتمانیة لكل   قبل 
عمیل. عند تحدید مدى قابلیة استرداد ذمم أرصدة التأمین المدینة، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغیر في الجدارة االئتمانیة 

 من التاریخ الذي قدمت فیھ االئتمان مبدئیاً حتى تاریخ التقریر. لذمم التأمین المدینة اعتباراً 
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٤۹ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) أرصدة التأمین المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى  ذمم ۱۲
 

 دیسمبر:  ۳۱تحلیل فترات استحقاق ذمم أرصدة التأمین المدینة كما في  ما یليفی
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
    

 ۸٤۸٬۹٦۳ ۷۰۸٬۹٤۷  لم تستحق بعد 
ً  ۳۰من  ألقلمستحقة   ٦۸٬۱۹۹ ۳۲٬۷۹٤  یوما

۳۰  – ۹۰  ً  ٦۹٬۷٥۲ ۸۳٬۹٥۰  یوما
۹۱  – ۱۸۰  ً  ٤٤٬۸۲۳ ٦۱٬٤٦۱  یوما

ً  ۱۸۱أكثر من   ٥۳٬۹۲۰  ٥۸٬٥۷۲  یوما
   ----------------------  ----------------------- 

 ۱٬۰۸٥٬٦٥۷ ۹٤٥٬۷۲٤  ذمم أرصدة التأمین المدینة
   ==========  ========== 

 
 غیر مضمونة. كافة ھذه المبالغال تحصل المجموعة على ضمانات على الذمم المدینة، ولذا فإن 

 
 في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لذمم أرصدة التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى:  فیما یلي الحركة 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٤۰٬۱٦۷ ۱٤۹٬٤۳۰ ینایر ۱في 
  - ) ۱۱٬۳۹۷( مشطوبات خالل السنة 

 ۹٬۲٦۳     ٤٬۲۷۸ للسنة  المحمل
  ----------------------  ---------------------- 

 ۱٤۹٬٤۳۰ ۱٤۲٬۳۱۱ دیسمبر ۳۱في 
  ==========  ========== 

 
 فیما یلي الحركة في تكالیف االستحواذ المؤجلة: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۷٦٬۷۲۱ ۷۷٬۸٦۸ ینایر ۱في 
 ۲۰٦٬۳٥۱ ۲٤۹٬۱۸٥ تكالیف االستحواذ المدفوعة/ المستحقة الدفع خالل السنة 

   )۲۰٥٬۲۰٤( ) ۲۳۳٬۲۸۹( خالل السنة المتكبدة
  ----------------------  ---------------------- 

 ۷۷٬۸٦۸ ۹۳٬۷٦٤ دیسمبر ۳۱في 
  ==========  ========== 
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٥۰ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین  ۱۳
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 

   مطلوبات عقود التأمین 
 ۱٬٤۸۱٬۹۳٦ ۱٬۲۳۱٬۸۳۰ )۱احتیاطي األقساط غیر المكتسبة (

 ۲٬۳٥۰٬۹۲۷ ۲٬۳٦۰٬۸٦۸ )۲احتیاطي المطالبات القائمة (
 - ۲۳۲٬۹۲٤ االحتیاطي الحسابي

 ٥۲۹٬۱۸۹ ۳۸۹٬۷۳۹ احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا
  ----------------------  -------------------- 
 ٤٬۲۱٥٬۳٦۱ ٤٬۳٦۲٬۰٥۲ 
  ==========  ========= 

   موجودات عقود إعادة التأمین 
 ۱٬۰۰۷٬٥٦۷ ۷۷۲٬۳۹۱ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

 ۱٬٦۳۸٬۹٥٤ ۱٬٦۷۰٬۹۷۱ احتیاطي المطالبات القائمة 
 - ۲٬۸٥٤ االحتیاطي الحسابي

 ۳٥۸٬۹۳۰ ۲٥۳٬۸۱٦ احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا
  ---------------------  --------------------- 
 ۲٬۷۰۰٬۰۳۲ ۳٬۰۰٥٬٤٥۱ 
  =========  ========= 

   صافي  –التأمین عقود مطلوبات 
 ٤۷٤٬۳٦۹ ٤٥۹٬٤۳۹ )۱احتیاطي األقساط غیر المكتسبة (

 ۷۱۱٬۹۷۳ ٦۸۹٬۸۹۷ )۲المطالبات القائمة (احتیاطي 
 - ۲۳۰٬۰۷۰ االحتیاطي الحسابي

 ۱۷۰٬۲٥۹ ۱۳٥٬۹۲۳ احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا
  ----------------------  --------------------- 
 ۱٬٥۱٥٬۳۲۹ ۱٬۳٥٦٬٦۰۱ 
  ==========  ========= 

 

 األقساط غیر المكتسبة على ما یلي: یشتمل احتیاطي  )۱(
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٬۳۸۳٬۰۸٦ ۱٬۱۹۱٬۰۹٥ إجمالي  –غیر المكتسبة احتیاطي األقساط 
  ======= ==  === == ==== 

 ٤٥۳٬٤۲۸ ٤٥۳٬۱۳۰ صافي  – غیر المكتسبةاحتیاطي األقساط 
  =======  ======= 

 ٤۹٬۱۰٦ - إجمالي – احتیاطي العجز في األقساط 
  =======  ======= 

 ۹٬۱٥۸ ٤٤ صافي   – احتیاطي العجز في األقساط 
  =======  ======= 

 ٤۹٬۷۳۹ ٤۰٬۷۳٥ إجمالي  –احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة 
  =======  ======= 

 ۱۱٬۷۷۸ ٦٬۲٦٥ صافي  –احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة 
  =======  ======= 

 ٥ - اإلجمالي والصافي  –احتیاطي األموال المرتبطة بالوحدات 
  =======  ======= 
 

درھم  ملیون    ۳۲ .٦۲والبالغ    الموزعة وغیر الموزعةیشتمل احتیاطي المطالبات القائمة على احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر   )۲(
 درھم). ملیون ۳۰ .۹۳: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(
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٥۱ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع)  مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین ۱۳
 

احتیاطي مصروفات  وواالحتیاطي الحسابي    المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھاالتقییم االكتواري الحتیاطي  
واحتیاطي العجز في االقساط واحتیاطي المخاطر الغیر منتھیة واالفتراضات   الموزعة وغیر الموزعةتسویة الخسائر  

 ذات الصلة
 

المطالبات المتكبدة   واحتیاطي  واالحتیاطي الحسابي  المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھایتم احتساب احتیاطي   
عنھا  اإلبالغ  یتم  لم  كاٍف و  ولكن  الخسائر  بشكل  تسویة  الموزعةاحتیاطي مصروفات  قبل خبراء   الموزعة وغیر  من 

اكتواریین خارجیین باستخدام مجموعة مختارة من الطرق االكتواریة. إن التحلیل مجزأ على حسب خط العمل لتوفیر ما 
ذ في االعتبار مختلف  یكفي من بیانات ذات مصداقیة ومتجانسة للمطالبات ویتم استخدام (مجموعة) مختلفة من الطرق تأخ

واالحتیاطي    المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھااتجاھات تطور المطالبة لكل خط عمل. یتم احتساب احتیاطي  
عنھااحتیاطي  و(  الحسابي اإلبالغ  یتم  لم  ولكن  المتكبدة  كاٍف) و  المطالبات  الخسائر بشكل  تسویة  احتیاطي مصروفات 

إجمالي وصافي إعادة  على أساس    الموزعة وغیر الموزعةتیاطي مصروفات تسویة الخسائر  احو  الموزعة وغیر الموزعة 
 التأمین باستخدام بیانات إعادة التأمین الفعلیة لضمان أن ینعكس التأثیر الصحیح من إعادة التأمین في االحتیاطیات. 

 
منتھیة من قبل خبراء اكتواریین خارجیین باستخدام الي المخاطر غیر  یتم احتساب احتیاطي العجز في األقساط واحتیاط 

لتغطیة  كافیة  لیست  المكتسبة  غیر  األقساط  أن  حیث  ھذه  العمل  على خطوط  االكتواریة  الطرق  من  مختارة  مجموعة 
على   المتوقعة  الخسائر  بتحلیل  االكتواریون  یقوم  المتوقعة.  المستقبلیة  والمصاریف  والعموالت  والمطالبات  االلتزامات 

سیاسات ساریة المفعول بشكل منفصل لكل من خطوط العمل ھذه باستخدام مجموعة من الطرق االكتواریة. تم استخدام  ال
دفعات العموالت الفعلیة والمصروفات المتوقعة على المحفظة ساریة المفعول لحساب احتیاطي العجز في األقساط. یشمل 

تكلفة رأس اعتبارات  االقساط كذلك  في  العجز  أو    احتیاطي  اإلضافیةالمال  باحتیاطي   التكالیف  االحتفاظ  یتم  األخرى. 
منتھیة االضافیة لخطوط األعمال عندما ال تكون المخاطر متقاربة خالل فترة وثیقة التأمین. الالمخاطر غیر 
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٥۲ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع)مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین   ۱۳
 

 فیما یلي الحركة في مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین خالل السنة:  
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 الصافي  إعادة التأمین  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمین  اإلجمالي  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

       المطالبات: 
تسویة   يبما في ذلك احتیاط المطالبات القائمة 

 الخسائر المخصصة  
 ۷۹٤٬۱۲۸ ) ۱٬٦۳٤٬۷۸۳( ۲٬٤۲۸٬۹۱۱ ۷۱۱٬۹۷۳ ) ۱٬٦۳۸٬۹٥٤( ۲٬۳٥۰٬۹۲۷ وغیر المخصصة 

 ۱۷۸٬۱۳۷ ) ۲٥۹٬۳۱۷( ٤۳۷٬٤٥٤ ۱۷۰٬۲٥۹ ) ۳٥۸٬۹۳۰( ٥۲۹٬۱۸۹ المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا 
  ---------------- - -------  ------- ----- --------------  -------------------  ----------- ---- --------  ---------- ---- ------------  ------------------ 

 ۹۷۲٬۲٦٥ ) ۱٬۸۹٤٬۱۰۰( ۲٬۸٦٦٬۳٦٥ ۸۸۲٬۲۳۲ ) ۱٬۹۹۷٬۸۸٤( ۲٬۸۸۰٬۱۱٦ ینایر  ۱اإلجمالي في 
  ===========  ===========  =========  ===========  ===========  ========= 

  )۹۲۱٬٤۰۳( ۸۹٥٬۱۹۰ ) ۱٬۸۱٦٬٥۹۳( ) ۹٦۸٬۹۸۸( ۷۸٦٬۲۱٤ ) ۱٬۷٥٥٬۲۰۲( المطالبات التي تمت تسویتھا 
 ۸۳۱٬۳۷۰ )    ۹۹۸٬۹۷٤( ۱٬۸۳۰٬۳٤٤ ۹۱۲٬٥۷٦ )   ۷۱۳٬۱۱۷( ۱٬٦۲٥٬٦۹۳ الزیادة في المطلوبات 

  -----------------------  -------- ------ -------------  --------- - ----------  ----------- -- --------  ----------- --- -----------  ------------------ 
 ۸۸۲٬۲۳۲ ) ۱٬۹۹۷٬۸۸٤( ۲٬۸۸۰٬۱۱٦ ۸۲٥٬۸۲۰ ) ۱٬۹۲٤٬۷۸۷( ۲٬۷٥۰٬٦۰۷ دیسمبر   ۳۱اإلجمالي في 

  ===========  ===========  =========  =========  ===========  ======== 
تسویة   يبما في ذلك احتیاط المطالبات القائمة 

 الخسائر المخصصة  
 ۷۱۱٬۹۷۳ ) ۱٬٦۳۸٬۹٥٤( ۲٬۳٥۰٬۹۲۷ ٦۸۹٬۸۹۷ ) ۱٬٦۷۰٬۹۷۱( ۲٬۳٦۰٬۸٦۸ وغیر المخصصة 

 ۱۷۰٬۲٥۹  ) ۳٥۸٬۹۳۰( ٥۲۹٬۱۸۹ ۱۳٥٬۹۲۳ ) ۲٥۳٬۸۱٦( ۳۸۹٬۷۳۹ المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا 
  --------- - --------------  ----- ------ ----------------  -------------------  --------- --- ----------  --------- -- -------------  ------------------ 

 ۸۸۲٬۲۳۲ ) ۱٬۹۹۷٬۸۸٤( ۲٬۸۸۰٬۱۱٦ ۸۲٥٬۸۲۰ ) ۱٬۹۲٤٬۷۸۷( ۲٬۷٥۰٬٦۰۷ دیسمبر   ۳۱اإلجمالي في 
  ==========  ===========  ========  =========  ===========  ======== 

       األقساط غیر المكتسبة: 
 ٤۲۸٬۷۳۸ ) ۸٤٦٬٤۰۱( ۱٬۲۷٥٬۱۳۹ ٤٦٥٬۲۰٦ )    ۹٦۷٬٦۱۹( ۱٬٤۳۲٬۸۲٥ ینایر  ۱اإلجمالي في 

 ۱٬۳٤۸٬٤۸۳ ) ۲٬٦٦۳٬۷۱۰( ٤٬۰۱۲٬۱۹۳ ۱٬٦۱۸٬٥٥۸ ) ۲٬٦٤۸٬۸۱۹( ٤٬۲٦۷٬۳۷۷ الزیادة خالل السنة 
  )۱٬۳۱۲٬۰۱٥( ۲٬٥٤۲٬٤۹۲ ) ۳٬۸٥٤٬٥۰۷( ) ۱٬٦۲٤٬۳٦۹( ۲٬۸٤٤٬۰۰۳ ) ٤٬٤٦۸٬۳۷۲( المحرر خالل السنة  

  -------------- -- ---------  ---------------------  -------------- ------ -----  -------------------  ----------------------  ------- ----- ----------- 
 ۳٦٬٤٦۸ ) ۱۲۱٬۲۱۸( ۱٥۷٬٦۸٦ )  ٥٬۸۱۱(   ۱۹٥٬۱۸٤ ) ۲۰۰٬۹۹٥( (النقص) خالل السنة    /صافي الزیادة  

  -----------------------  ----------- - ----------  -------------------  --------- -- ----------  ----------------------  ------------------ 
 ٤٦٥٬۲۰٦ )    ۹٦۷٬٦۱۹( ۱٬٤۳۲٬۸۲٥ ٤٥۹٬۳۹٥ ) ۷۷۲٬٤۳٥( ۱٬۲۳۱٬۸۳۰ دیسمبر   ۳۱اإلجمالي في 

  ==========  =========  ========  =========  =========  ======== 
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٥۳ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع)مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین   ۱۳
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 الصافي  إعادة التأمین  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمین  اإلجمالي  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

       احتیاطي العجز في األقساط: 
 ۲۹٬۸۳۱ )۸۰٬۲٦٦( ۱۱۰٬۰۹۷   ۹٬۱٥۸ ) ۳۹٬۹٤۸( ٤۹٬۱۰٦ ینایر  ۱اإلجمالي في 

 )۲۰٬٦۷۳( ٤۰٬۳۱۸ )٦۰٬۹۹۱( ) ۹٬۱۱٤( ۳۹٬۹۹۲ ) ٤۹٬۱۰٦( خالل السنة   النقص  صافي
  -------------- -- -----  ------------------  --------- ------ -----  -------------------  --------------------  ------- -- ---------- 

 ۹٬۱٥۸ )۳۹٬۹٤۸( ٤۹٬۱۰٦ ٤٤ ٤٤ - دیسمبر   ۳۱اإلجمالي في 
  ========  =======  ========  =========  =========  ======== 

       االحتیاطي الحسابي 
 - - -       - - - ینایر  ۱اإلجمالي في 

 - - - ۲۳۰٬۰۷۰ ) ۲٬۸٥٤( ۲۳۲٬۹۲٤ خالل السنة   الزیادة صافي
  -------------- - -----  -------------------  ---------- ------ -----  -------------------  ----------------------  ------- ----- ----------- 

 - - - ۲۳۰٬۰۷۰ ) ۲٬۸٥٤( ۲۳۲٬۹۲٤ دیسمبر   ۳۱اإلجمالي في 
  ========  ========  ========  =========  ===========  ======== 

       احتیاطي األموال المرتبطة بالوحدات
 - - - ٥ - ٥ ینایر  ۱اإلجمالي في 

 ٥ - ٥ ) ٥( - ) ٥( خالل السنة   الزیادة)/ النقص(  صافي
  -------------- -- --------  -------- ---- -------------  -------------- ---- -----  -------------------  ---------------- -- ------  ------- ----- ----------- 

 ٥ - ٥ - - - دیسمبر   ۳۱اإلجمالي في 
  ==========  ===========  ====== == ==  =========  ===========  ====== == == 

 ۱٬۳٥٦٬٦۰۱ ) ۳٬۰۰٥٬٤٥۱( ٤٬۳٦۲٬۰٥۲ ۱٬٥۱٥٬۳۲۹ ) ۲٬۷۰۰٬۰۳۲( ٤٬۲۱٥٬۳٦۱ اإلجمالي الكلي 
  ==========  ===========  ==== == ====  =========  ===========  ==== == ==== 
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٥٤ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 الودائع القانونیة  ۱٤
 
، تحتفظ  التأمین  بشأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم أعمال  )وتعدیالتھ(  ۲۰۰۷) لسنة  ٦القانون االتحادي رقم (وفقاً لمتطلبات   

والتي ال یمكن استخدامھا دون   درھم)ملیون    ۱۰:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(درھم  ملیون    ۱۰المجموعة بودیعة مصرفیة بقیمة  
 . المصرفیة والتأمین بمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيمساعد المحافظ لقسم اإلشراف على األعمال  موافقة 

 
 رأس المال ۱٥

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰   
 ألف درھم  ألف درھم 

   المصرح بھ 
   سھم عادي بقیمة درھم للسھم الواحد  ٥۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 ٥۷۰٬۰۰۰ ٥۷۰٬۰۰۰ سھم عادي بقیمة درھم للسھم الواحد)  ٥۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(
  =========  ========= 
   

   الصادر والمدفوع بالكامل 
   سھم عادي بقیمة درھم للسھم الواحد  ٥۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 ٥۷۰٬۰۰۰ ٥۷۰٬۰۰۰ سھم عادي بقیمة درھم للسھم الواحد)  ٥۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(
  ==========  ========= 

 
 االحتیاطي القانوني  ۱٦

 
، یجب تحویل للمجموعةبشأن الشركات التجاریة وطبقاً للنظام األساسي  وتعدیالتھ    ۲۰۱٥) لسنة  ۲وفقاً للقانون االتحادي رقم ( 

٪ من صافي األرباح إلى االحتیاطي القانوني غیر القابل للتوزیع حتى یصبح رصید االحتیاطي القانوني ھذا مساویاً لـ  ۱۰
كون رصید االحتیاطي القانوني .  للتوزیع على المساھمینإن ھذا االحتیاطي غیر متاح    المدفوع.  المجموعة٪ من رأسمال  ٥۰

 خالل السنة.  ٪۱۰بلغ الحد المسموح بھ، تم تحویل أقل من  
 

 االحتیاطي العام  ۱۷
 
م ھذا االحتیاطي تتم التحویالت إلى ومن االحتیاطي العام وفقاً لتقدیر مجلس اإلدارة وموافقة الجمعیة العمومیة. قد یتم استخدا 

 في األغراض التي یرى أعضاء مجلس اإلدارة أنھا مناسبة. 
 

 مخاطر التعثر لشركات إعادة التأمین احتیاطي  ۱۸
 

، تلتزم شركات التأمین التي تأسست في الدولة  ۲۰۱۹) لسنة  ۲۳قرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (من  )  ۳٤وفقاً للمادة (
السنویة وحساباتھا الختامیة    الموحدة  في إعداد بیاناتھا المالیة  سابقاً)  ھیئة التأمینبنك اإلمارات المركزي (والمرخصة من  

من    التأمینكافة فئات  عنھا في    المتنازل(خمسة في األلف) من إجمالي أقساط إعادة التأمین    ٪۰ .٥تخصیص مبلغ یساوي  ب
  المبالغ المستحقة لدفع    المجموعة  معھا  تتعامل  التيأي من شركات إعادة التأمین    رصد مخصص مقابل احتمالیة إخفاقأجل  

قسط إعادة التأمین المتنازل  بناًء على  تلو األخرىسنة  یتم احتساب االحتیاطي وجود عجز في مركزھا المالي. أو  للمجموعة
مساعد المحافظ لقسم اإلشراف على األعمال المصرفیة والتأمین موافقة خطیة من  الحصول على  دون    استبعادهعنھ وال یجوز  

ملیون    ۲٦ .٥٦وبالتالي تم قید مبلغ    ۲۰۲۰دیسمبر    ۱یسري القرار اعتباراً من    .بمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
 ق الملكیة كاحتیاطي مخاطر التعثر لشركات إعادة التأمین. ضمن حقو  ملیون درھم) ۱۳  .۳۲: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(درھم 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 األرباح المحتجزة  ۱۹
 

 درھم للـسھم  ۰ .٤۰توزیعات أرباح نقدیة بقیمة   موافقة الجمعیة العامة العادیة الـسنویة، ـشریطةیقترح مجلس اإلدارة،  
 .۲۰۲۱ سنةل
 

المتعلقة بنتائج    ۲۰۲۰مارس    ۱٥:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(،  ۲۰۲۱مارس    ۲۱في الجمعیة العمومیة السنویة المنعقدة بتاریخ  
المنتھیة في   بنتائج  )  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱السنة  نقدیة متعلقة  أرباح  المساھمون على توزیعات    ۳۱المنتھیة في    سنةالوافق 

المتعلقة بنتائج السنة المنتھیة   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ۱۹۹٬٥۰۰درھم لكل سھم بمبلغ    ۰ .۳٥بقیمة    ۲۰۲۰  دیسمبر
 ألف درھم).  ۱٤٤٬٥٥٥درھم لكل سھم بمبلغ   ۰ .۳۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین   ۲۰

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳۰٬۹۱٦ ۲٦٬٥٥۷ ینایر ۱في 
 ۳٬٥٤۰ ۳٬٦٦۳ للسنة المحمل 

  )۷٬۸۹۹(       )٦٬۱۱٤( المدفوع خالل السنة 
  --------------------  -------------------- 

 ۲٦٬٥٥۷        ۲٤٬۱۰٦ دیسمبر ۳۱في 
  =========  ========= 

 
 الدائنة والذمم الدائنة األخرىالحسابات  ذمم  ۲۱

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٬۱٤٥٬۷۱٤      ۱٬۲٥۰٬۰٦۳ ذمم الحسابات الدائنة  
  --------------------  -------------------- 

   ذمم دائنة أخرى:
 ٦۱٬٦۸۱ ۷٤٬۰٥۸ مصروفات مستحقة  
 ۹۱٬۱۳۷ ۸۳٬۸٦۳ إیرادات العمولة المؤجلة   
 ٥٬۷۷۳ ٦٬۱۱۲ إیرادات مؤجلة   
 ۱۲۹٬۷۹۸     ٦٤٬۸٦٦ ذمم دائنة أخرى   
  --------------------  -------------------- 

 ۲۸۸٬۳۸۹     ۲۲۸٬۸۹۹ إجمالي الذمم الدائنة األخرى 
  --------------------  -------------------- 

 ۱٬٤۳٤٬۱۰۳ ۱٬٤۷۸٬۹٦۲ إجمالي ذمم الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
  =========  ========= 
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٥٦ 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

 صافي إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى ۲۲
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۲۸٬۰۲٤ ۱۲٬٤۹٤ )۱(  اإلیرادات من العقارات االستثماریة (إیرادات التأجیر)، صافي
  --------------------  -------------------- 

 ۸۲٬٤۷٦ ۱۱۲٬٦٤۸ األرباح إیرادات توزیعات 
 ۳۸٬۱٦۰ ۳۱٬۰۸۳ صافي إیرادات الفائدة على الودائع والسندات المصرفیة 

 مالیة بالقیمة العادلة من  الموجودات لالتغیرات في القیمة العادلة ل 
 )۷٬۰۱٤( ۱٤٬۲٤٦ )۹(إیضاح خالل األرباح أو الخسائر   

  ۹٤ ۱۲۰ خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة  عكس
 -  ۷۹۱ األرباح من استبعاد استثمار من خالل األرباح أو الخسائر 

  )۱۹٬۰٥۲( ) ۱٦٬۹٦۷( )۱۰(إیضاح االنخفاض في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 
  )۷٬۸۸۸( ) ۱۰٬۲۲٥( مصروفات أخرى، صافي 

  --------------------  -------------------- 
 ۸٦٬۷۷٦ ۱۳۱٬٦۹٦ صافي إیرادات االستثمار 

  --------------------  -------------------- 
 ۱۱٤٬۸۰۰ ۱٤٤٬۱۹۰ صافي االستثمارات واإلیرادات األخرى 

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

 .ملیون درھم) ٦ .۹۲: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( ملیون درھم ۸ .۹۲تبلغ قیمة عملیة إصالح وصیانة العقارات  )۱(
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة ۲۳
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰   
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٥۳٬۷۸٦ ۱٤۹٬۱٤٦ الرواتب والتعویضات األخرى
 ۱۸٬۷٥۷ ۱۷٬٤۳۷ ) ۸(إیضاح رسوم االستھالك 

 ٥٬۸۰۰ ٥٬۸۰۰ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۳٬٤۲۰ ۳٬۲۳۱ اإلعالنات

 ۳٬۸۰۸ ٤٬۰۷۰ ) ۲۹(إیضاح  المساھمات االجتماعیة 
 ۳٬٦۱٤ ۳٬۰۳۹ اإلیجارمصروفات 

 ٦٬٦۱٥ ٥٬٦۸۳ االتصاالت والمستلزمات المكتبیة
 ۳٤٥ ٤۳ مخصص خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

 ۳٥٬٥۱٦ ٤۱٬٥٤۰ أخرى مصروفات 
  --------------------  -------------------- 
 ۲۲۹٬۹۸۹ ۲۳۱٬٦٦۱ 
  =========  ========= 

  
، وافق المساھمون على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فیما یتعلق  ۲۰۲۱مارس    ۳۱في الجمعیة العمومیة السنویة المنعقدة في  

ألف درھم متعلقة بنتائج   ٥٬۸۰۰:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ٥٬۸۰۰بقیمة    ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    سنة البنتائج  
 . )۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
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 ضریبة الدخل  ۲٤
 

باستخدام المعدل الضریبي المطبق على اإلیرادات السنویة المتوقعة.    للسنة تقوم المجموعة باحتساب مصاریف ضریبة الدخل  
 وھي تخضع لضریبة الدخل.  المملكة المتحدةالمجموعة في   الشركة التابعة لدىتعمل 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم   ألف درھم  
   

 ٥۱ ۱٥ ضریبة الدخل المتداولة 
  =========  ========= 

 
 األساسیة والمخفضة ربحیة السھم   ۲٥

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة من خالل قسمة أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة   

 خالل السنة.  
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۳۷۰٬۹۹٦ ٤۰۱٫۸۰۰ (درھم) أرباح السنة 
  ========  ======== 
   

 ٥۷۰٬۰۰۰ ٥۷۰٬۰۰۰ (األسھم باآلالف)  السنةاألسھم العادیة القائمة خالل  
  ========  ======== 

 ۰ .٦٥ ۰ .۷۰ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (درھم) 
  ========  ======== 

 
   لم یكن ھناك تأثیر للتخفیف على الربحیة األساسیة للسھم. 

 
 األطراف ذات العالقة  ۲٦

 
 ھویة األطراف ذات العالقة 
اإلدارة  تتألف    اإلدارة وموظفي  بھم وأعضاء مجلس  المرتبطة  والشركات  الرئیسین  المساھمین  العالقة من  األطراف ذات 

الرئیسیین للمجموعة والشركات التي تخضع لسیطرة أو سیطرة مشتركة أو تأثیر جوھري من قبل ھؤالء األطراف. تمتلك 
 .المیة المتنوعة القابضة ش.م.عالمعمورة العمن حصص المجموعة من خالل  ٪۲٤حكومة أبوظبي 

 

المجموعة بأرصدة جوھریة مع ھذه األطراف ذات    المعامالت. تحتفظ  باعتماد سیاسات وشروط تسعیر ھذه  اإلدارة  تقوم 
 العالقة التي تنشأ من المعامالت التجاریة كما یلي: 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) األطراف ذات العالقة  ۲٦
 
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بیان المركز المالي الموحد: فیما یلي  

 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 

اإلدارة 
 الرئیسیین  

المساھم 
 اإلجمالي أطراف أخرى األساسي 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 التأمین المدینة والمصروفات   أرصدة ذمم
 ۱٤۲٬۱۹۰ ۱٤۱٬۹۰۱ - ۲۸۹ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى   
  =========  =========  ==========  ========== 

 ٥٦٬٥۷۲ ٥٦٬٤۷٤ ۹٦ ۲ الذمم الدائنة  
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۲٬۷۹۸ - - ۲٬۷۹۸ تعویضات نھایة الخدمة مستحقة الدفع 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۳٥۱٬۱۳٥ ۳٥۱٬۱۳٥ - - النقد واألرصدة المصرفیة 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ٥٦٬۳۹۳ ٥٦٬۳۹۳  -  سحب مصرفي على المكشوف
  =========  =========  ==========  ========== 

 ٤۷۲٬۲٤۹ ۳٥۳٬۰٤۷   ۱۱۹٬۲۰۲ - استثمارات 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ - - ودائع قانونیة 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۱٬۱۲٥٬۹۷۱ ۱٬۱۲٥٬۸٦۰ ۱۱ ۱۰۰ مطلوبات عقود التأمین 
  =========  =========  ==========  ========== 

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي 
 اإلدارة الرئیسیین 

المساھم  
 اإلجمالي أطراف أخرى  األساسي

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 التأمین المدینة والمصروفات   أرصدة ذمم
 ۱۸۷٬٥۲٥ ۱۸۷٬۲٥۱ - ۲۷٤ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى   
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۱۷٬۰۳۱ ۱٦٬۹۰۲ ۱۲٦ ۳ الذمم الدائنة  
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۲٫۱٥۸ - - ۲٫۱٥۸ تعویضات نھایة الخدمة مستحقة الدفع 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۳۰۹٬۷۹۲ ۳۰۹٬۷۹۲ - - النقد واألرصدة المصرفیة 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ٤۸٥٬۰۳۷ ٤۸٥٬۰۳۷ - - استثمارات 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ - - ودائع قانونیة 
  =========  =========  ==========  ========== 

 ۱٬۳٤۸٬۸۷۳ ۱٬۳٤۸٬٦۱۰ ٥۹ ۲۰٤ مطلوبات عقود التأمین 
  =========  =========  ==========  ========== 

 

 تتألف األطراف األخرى من الشركات الخاضعة لسیطرة أعضاء مجلس إدارة المجموعة والمساھمین الرئیسیین.  
 

دیسمبر   ۳۱درھم (  ملیون  ۹۹٬۰٥بقیمة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم إصدار التزامات طارئة لصالح أطراف ذات عالقة كما في   
 درھم).  ملیون ۹٤٬۲۷: ۲۰۲۰
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 (تابع) األطراف ذات العالقة  ۲٦
 

 :السنةفیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل  
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 

 اإلدارة الرئیسیین 
المساھم 
 اإلجمالي أطراف أخرى األساسي 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۱٬۲۱٥٬۸۰٦ ۱٬۲۱٥٬۷۳۳ ۲٦ ٤۷ أقساط مكتتبة
  ========  ========  === == =====  ==== == ==== 

 ٤۸۷٬۳٤۲ ٤۸۷٬۳۱٤ - ۲۸ مطالبات متكبدة 
  ========  ========  ========  ======== 

 ۲۱٬۰۷۸ ۲۱٬۰۷۸ - - إیرادات توزیعات األرباح 
  ========  ========  ========  ======== 

 ۱۰٬۰۳٥ ٦٬۱٥٦ ۳٬۸۷۹ - إیرادات الفائدة 
  ========  ========  ========  ======== 

 ٥٬۸۰۰ - - ٥٬۸۰۰ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ========  ========  ========  ======== 

 ۱٦۸ ۱٦۸ - -       إیرادات االستثمار األخرى
  ========  ========  ========  ======== 

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي 
 اإلجمالي أطراف أخرى  المساھم األساسي اإلدارة الرئیسیین 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۱٬۱۳۲٬۸۹٤ ۱٬۱۳۲٬٤۱۸ ۸۰ ۳۹٦ أقساط مكتتبة
  ========  ========  === == =====  ==== == ==== 

 ٤۳٤٬۷۰۲ ٤۳٤٬٦۲۹ ٤٦ ۲۷ مطالبات متكبدة 
  ========  ========  ========  ======== 

 ۹٬۳٦۹ ۹٬۳٦۹ - - إیرادات توزیعات األرباح 
  ========  ========  ========  ======== 

 ۱۰٬٤۸٥ ۱۰٬٤۸٥ - - إیرادات الفائدة 
  ========  ========  ========  ======== 

 ٥٬۸۰۰ - - ٥٬۸۰۰ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ========  ========  ========  ======== 

 ۱٦۸ ۱٦۸ - - إیرادات االستثمار األخرى
  ========  ========  ========  ======== 

 
 

 فیما یلي تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین: 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٤٬۹۲۰ ۱٦٫۰٥٦ رواتب وامتیازات قصیرة األجل
 ۷٦۳ ٦٤۰ للموظفین مكافآت نھایة الخدمة

  ---------------  --------------- 
 ۱٦٫٦۹٦ ۱٥٬٦۸۳ 
  =======  ======= 



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

٦۰ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 معلومات حول القطاعات  ۲۷
 

 

 إن المجموعة مقسمة إلى قطاعي أعمال رئیسیین:
 

 

التأمین العامة بما في ذلك الشحن البحري، التأمین على السفن، التأمین الجوي، التأمین على  تتضمن كافة أنواع    – اكتتاب أعمال التأمین التجاریة  
 الطاقة، التأمین العقاري والتأمین الھندسي؛ و 

 
 

 تتضمن كافة أنواع التأمین بما في ذلك التأمین ضد الحوادث، السیارات والتأمین الصحي.  -اكتتاب أعمال التأمین الشخصیة 
 

 

 دیسمبر   ۳۱السنة المنتھیة في  
 اإلجمالي  الشخصي التجاري  
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم 
       

 ٤٬۰۱۲٬۱۹۳ ٤٬۲٦۷٬۳۷۷ ۱٬٥۸٥٬۹۲۰ ۱٬۹۸٥٬۹٦۱ ۲٬٤۲٦٬۲۷۳ ۲٬۲۸۱٬٤۱٦ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 إعادة التأمینحصة شركات : ناقصاً 

   )۲٬٦٦۳٬۷۱۰( ) ۲٬٦٤۸٬۸۱۹(  )٥۹۸٬۲۸۰( ) ۷۲٤٬۲٥۳(   )۲٬۰٦٥٬٤۳۰( ) ۱٬۹۲٤٬٥٦٦( المكتتبةقساط األ من إجمالي
  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 

 ۱٬۳٤۸٬٤۸۳ ۱٬٦۱۸٬٥٥۸ ۹۸۷٬٦٤۰ ۱٬۲٦۱٬۷۰۸ ۳٦۰٬۸٤۳ ۳٥٦٬۸٥۰ صافي أقساط التأمین المكتتبة
صافي المحول إلى احتیاطي أقساط  

 ) ۱٥٬۸۰۰( ۱٤٬۹۳۰ ) ٤۱٬٥۱٤( ۱۰٬۲۸٤ ۲٥٬۷۱٤ ٤٬٦٤٦ التأمین غیر المكتسبة
صافي المحول إلى االحتیاطي 

 - ) ۲۳۰٬۰۷۰( - ) ۲۳۰٬۰۷۰( - - الحسابي 
  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 

 ۱٬۳۳۲٬٦۸۳ ۱٬٤۰۳٬٤۱۸ ۹٤٦٬۱۲٦ ۱٬۰٤۱٬۹۲۲ ۳۸٦٬٥٥۷ ۳٦۱٬٤۹٦ صافي األقساط المكتسبة 
  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 

 ۱۸۳٬۳۸٦ ۲۱۲٬۰۷۰ ٦٥٬۹۹۰ ٦۱٬٥۹٦ ۱۱۷٬۳۹٦ ۱٥۰٬٤۷٤ العموالت المكتسبة 
  )۱۳۸٬۳٤۳( ) ۱٥٦٬۳٤۱(   )٤٤٬۰۲۸( )٦۱٬۱۲۹(   )۹٤٬۳۱٥( )۹٥٬۲۱۲( المتكبدةالعموالت  

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 
 ۱٬۳۷۷٬۷۲٦ ۱٬٤٥۹٬۱٤۷ ۹٦۸٬۰۸۸ ۱٬۰٤۲٬۳۸۹ ٤۰۹٬٦۳۸ ٤۱٦٬۷٥۸ إجمالي إیرادات االكتتاب 

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 
   )۱٬۸۱٦٬٥۹۳( ) ۱٬۷٥٥٬۲۰۲(   )۱٬۰۹۲٬۸۱۳( ) ۱٬۲۰٥٬۱۱۳(  )۷۲۳٬۷۸۰( ) ٥٥۰٬۰۸۹( إجمالي المطالبات المدفوعة

: حصة إعادة التأمین من ناقصاً 
 ۸۹٥٬۱۹۰ ۷۸٦٬۲۱٤ ٤۰٦٬٦٤٦ ٤۱٦٬٦۷۸ ٤۸۸٬٥٤٤ ۳٦۹٬٥۳٦ المطالبات المدفوعة 

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

  )۹۲۱٬٤۰۳( ) ۹٦۸٬۹۸۸(  )٦۸٦٬۱٦۷( ) ۷۸۸٬٤۳٥(  )۲۳٥٬۲۳٦( ) ۱۸۰٬٥٥۳( صافي المطالبات المدفوعة 
احتیاطیات  صافي التغیر في 

المطالبات القائمة والمطالبات  
 ۹۰٬۰۳۳ ٥٦٬٤۱۲ ۹٬٦۳۸ )٦٬۸٤٤( ۸۰٬۳۹٥ ٦۳٬۲٥٦ المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا 

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 
  )۸۳۱٬۳۷۰( ) ۹۱۲٬٥۷٦(  )٦۷٦٬٥۲۹( ) ۷۹٥٬۲۷۹(  )۱٥٤٬۸٤۱( ) ۱۱۷٬۲۹۷( صافي المطالبات المتكبدة

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 
 ٥٤٦٬۳٥٦ ٥٤٦٬٥۷۱ ۲۹۱٬٥٥۹ ۲٤۷٬۱۱۰ ۲٥٤٬۷۹۷ ۲۹۹٬٤٦۱ إیرادات االكتتاب 

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

 ۱۷٬٦۷۷ ۲۲٬۲٦۹ ۳٬۷٦۲ ٦٬۳۹٤ ۱۳٬۹۱٥ ۱٥٬۸۷٥ إیرادات االكتتاب األخرى 
   )٦٦٬۸٦۲( )۷٦٬۹٤۸(   )٤۲٬۸۷۳( )٤۷٬۰۹۷(   )۲۳٬۹۸۹( )۲۹٬۸٥۱( مصروفات االكتتاب األخرى 

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 
 ٤۹۷٬۱۷۱ ٤۹۱٬۸۹۲ ۲٥۲٬٤٤۸ ۲۰٦٬٤۰۷ ۲٤٤٬۷۲۳ ۲۸٥٬٤۸٥ االكتتاب    إیراداتصافي 

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- 
صافي االستثمارات واإلیرادات  

 ۱۱٤٬۸۰۰ ۱٤٤٬۱۹۰     األخرى 
  )۲۳۱٬٦٦۱( ) ۲۲۹٬۹۸۹(     مصروفات عمومیة وإداریة

  )۹٬۲٦۳( )٤٬۲۷۸(   االئتمان المتوقعة من أرصدة التأمین المدینة رمخصص خسائ
      -----------------------------  ----------------------------- 

 ۳۷۱٬۰٤۷ ٤۰۱٬۸۱٥     األرباح قبل الضریبة
 ) ٥۱( )۱٥(     مصروفات الضریبة

      -----------------------------  ----------------------------- 
 ۳۷۰٬۹۹٦ ٤۰۱٬۸۰۰     أرباح السنة  

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



 وشركتھا التابعة  شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

٦۱ 

 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 (تابع) معلومات حول القطاعات ۲۷
 

 

 : ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱فیما یلي تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاع كما في 
 

 اإلجمالي  االستثماري  الشخصي  التجاري  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۸٬٦۰٦٬۲۷٥ ٤٬۷۱٦٬٤۸۷ ۱٬۱٤۱٬۸۲٥ ۲٬۷٤۷٬۹٦۳ موجودات القطاع 
  ============  ============  ============  ============ 

 ٥٬۷۷٤٬۸۲۲ ۱۳٬۱۸۷ ۱٬۷۷۰٬٥۷۷ ۳٬۹۹۱٬۰٥۸ مطلوبات القطاع 
  ============  ============  ============  ============ 

 
 : ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي تفاصیل موجودات ومطلوبات القطاع كما في 

 
 اإلجمالي  االستثماري الشخصي  التجاري  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۸٬۳۲۹٬۷۸۱ ٤٬۰۷٤٬٦٥۲ ۸۲۸٬۷۳۰ ۳٬٤۲٦٬۳۹۹ موجودات القطاع 
  ============  ============  ============  ============ 

 ٥٬۸۲۲٬۷۱۲ ۱٤٬۰۱۱ ۱٬۲۷۷٬٥۰٤ ٤٬٥۳۱٬۱۹۷ مطلوبات القطاع 
  ============  ============  ============  ============ 

 

 المطلوبات وااللتزامات الطارئة ۲۸
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳۰٬۷۷۹ ٥٤٫۱٥۲ التزامات تتعلق باكتتاب غیر مطالب بھ في أسھم محتفظ بھا كاستثمارات 
  ========  ======== 

 ۲۱٥٬۳۸۳ ۲۳۲٫۹۸٥ ضمانات مصرفیة
  ========  ======== 

 ۳۸٤ ۳۸٤ اعتمادات مستندیة 
  ========  ======== 

 
 أعاله ضمن سیاق األعمال االعتیادیة.تم إصدار الضمانات المصرفیة واالعتمادات المستندیة  
 
 مطالبات قانونیة 
 
تخضع المجموعة، على غرار الغالبیة العظمى من شركات التأمین، لدعاوى قضائیة في سیاق األعمال االعتیادیة. بناء على  

خلیین والخارجیین، تقوم االستشارة التي تم الحصول علیھا من خبراء مستقلین في تسویة الخسائر والمستشارین القانونیین الدا
 اإلدارة برصد مخصص، عند الضرورة، یمثل المبالغ المتوقع أن تنتج عن تدفق خارجي للموارد االقتصادیة. 

 
 المساھمات االجتماعیة  ۲۹

 
  ٤٬۰۷تُقدر قیمة المساھمات االجتماعیة (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخیریة) التي تم تقدیمھا خالل السنة بمبلغ  

 . )۲۳(إیضاح  درھم)  ملیون ۳٬۸۱: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱(درھم  ملیون
 

 عام  ۳۰
 

 . ۲۰۲۲فبرایر  ۹باإلنابة عن أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ  للمجموعة  الموحدةالمالیة  البیانات التصریح بإصدارتم 
 


