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 ش.م.عشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 

 تقرير الرئيس التنفيذي

 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 . 2020يونيو  30يسرني أن أقدم النتائج المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

في النصف األول من عام  ةفي الربح وإجمالي األقساط المكتتبقد حققت نمواً قوياً في كل من صا أبوظبي الوطنية للتأمين يسعدني أن شركة

ومع بداية . العمالءخدمة ونموذج األعمال المرتكز على ، ويعتبر هذا األداء نتيجةً لسالمة إستراتيجية اإلكتتاب وقوة المركز المالي 2020

وتحقيق العائد  المتزايدة لتلبية إحتياجات عمالئنا على اإلبتكار صف الثاني من هذا العام فإننا نتطلع إلى مواصلة اإلستفادة من قدراتناالن

 .لمساهمينا

 

 :المؤشرات المالية الرئيسية

 

 إجمالي األقساط المكتتبة

، 2020يونيو  30مليار درهم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  2.56٪ ليصل إلى إلى 9.1ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة للشركة بنسبة 

 .2019مليار درهم لنفس الفترة من عام  2.35مقارنة مع 

 

 األقساط المحتفظ بها

٪ للفترة 32.6، مقارنة مع 2020يونيو  30المنتهية في  ٪ عن فترة الستة أشهر34.3لدى الشركة  إجمالي معدل األقساط المحتفظ بهابلغ 

 .2019نفسها من عام 

 

 صافي إيرادات االكتتاب

، مقارنة 2020يونيو  30مليون درهم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  276.3٪ ليصل إلى 67.0إرتفع صافي إيرادات االكتتاب بنسبة 

 .2019مليون درهم للفترة نفسها من عام  165.4مع صافي إيرادات اكتتاب بلغ 

 

 المصروفات اإلدارية والعمومية 

مليون درهم  117.0لتصل إلى  %1.8الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة مخصصات بإستثناء  المصروفات اإلدارية والعموميةإنخفضت 

 .2019مليون درهم للفترة نفسها من عام  119.2 ، مقارنة مع2020يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

 الفنيةصافي األرباح 

، مقارنة مع 2020يونيو  30المنتهية في  مليون درهم خالل فترة الستة أشهر 137.5٪ ليصل إلى 237.8ارتفع صافي األرباح الفنية بنسبة 

 .2019مليون درهم للفترة نفسها من عام  40.7صافي أرباح فنية قدرها 

 

 صافي إيرادات االستثمار

 79.1، مقارنة مع 2020يونيو  30المنتهية في  مليون درهم لفترة الستة أشهر 55.1صافي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى بلغ 

 .2019مليون درهم للفترة نفسها من عام 

 

 صافي الربح

مليون درهم، مقارنة مع صافي  189.7٪ ليصل إلى 59.9بنسبة  2020و يوني 30المنتهية في  ارتفع صافي ربح الشركة لفترة الستة أشهر

 .2019مليون درهم للفترة نفسها من عام  118.6ربح قدره 

 

 شكر وثناء

لعمالئنا وشركاء األعمال على ثقتهم، إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمينا على دعمهم المتواصل، ووأود أن أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان 

 .دهم الدؤوبةوإلى فريق اإلدارة والموظفين على جهو

 
 
 
 

__________________________ 

 أحمد إدريس 

 يالرئيس التنفيذ
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 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
 
 

 الصفحة  المحتویات
 

 ۱  الموحدة حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة تقریر مدققي الحسابات المستقلین
 

 ۳  الموحد  المرحلي الموجز بیان المركز المالي
 

 ٤  الموحد  المرحلي الموجز بیان األرباح أو الخسائر
 

 ٥  الموحد  المرحلي الموجز اإلیرادات الشاملة األخرىواألرباح أو الخسائر بیان 
 

 ٦  الموحد  المرحلي الموجز المساھمینبیان التغیرات في حقوق 
 

 ۷  الموحد  المرحلي الموجز بیان التدفقات النقدیة
 

 ۸   الموحدة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزةإیضاحات حول 
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 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

٤ 

 
 األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد بیان 

 (غیر مدققة)  یونیو ۳۰فترة المنتھیة في لل

 
فترة الثالثة أشھر   

 المنتھیة في
فترة الثالثة أشھر  

 المنتھیة في 
فترة الستة أشھر  

 المنتھیة في
فترة الستة أشھر  

 المنتھیة في 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم درھم ألف  ألف درھم ألف درھم  إیضاح 

      االكتتاب إیرادات 
 ۲٫۳٤۷٫۹۲۲ ۲٫٥٦۲٫۳٤۰ ٦۰٦٫٤۱٥ ٦۸۷٫٤۸۰ ۱۳ المكتتبة  إجمالي األقساط

 )۱٫٥۸۳٫۲۷۹( )۱٫٦۸٤٫٥٥۰( )٤۱۰٫۰۰۳( )٤۱۰٫۷۸٥( ۱۳ المكتتبة حصة إعادة التأمین من إجمالي األقساط 
   -------------------------  -------------------------  ---------------- -- -------  ---------------- -- ------- 

 ۷٦٤٫٦٤۳ ۸۷۷٫۷۹۰ ۱۹٦٫٤۱۲ ۲۷٦٫٦۹٥  صافي األقساط المكتتبة 
 )۱۲۱٫۷٥۹( )۱۹۷٫٦٥٤( ۱۰٦٫۲٥٦ ٥٦٫۹٦۳ ۱۳ صافي التحویل إلى احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

   -----------------------  -----------------------  --------------- -- --------  --------------- -- -------- 
 ٦٤۲٫۸۸٤ ٦۸۰٫۱۳٦ ۳۰۲٫٦٦۸ ۳۳۳٫٦٥۸ ۱۳ صافي األقساط المكتسبة 

      
 ۱۱۸٫٥٦۷ ۹۳٫۹۲۹ ٦۰٫۷٥۹ ٤۰٫٥۰۸ ۱۳ العموالت المكتسبة إیرادات 

 )۷٦٫٥۸۰( )٦۷٫٥۸٦( )٤۱٫٥۷۳( )۳۲٫۷٥٦( ۱۳ المتكبدةالعموالت مصروفات 
   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 

 ٦۸٤٫۸۷۱ ۷۰٦٫٤۷۹ ۳۲۱٫۸٥٤ ۳٤۱٫٤۱۰  إجمالي إیرادات االكتتاب 
   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 

 )۱٫۰٤۲٫۳۲۱( )۱٫۰۲۲٫۰۸٦( )٤۲۳٫۹۳۸( )٤٥۳٫٥٤۰( ۱۳ إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٤٥۰٫٦۷٤ ٥۱۹٫۹۹۰ ۱٥۹٫٤۲٥ ۱۹٤٫۹۹٦ ۱۳ حصة إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة 

   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 
 )٥۹۱٫٦٤۷( )٥۰۲٫۰۹٦( )۲٦٤٫٥۱۳( )۲٥۸٫٥٤٤( ۱۳ صافي المطالبات المدفوعة 

      
 ۱۷۱٫۲۰٦ ۱۰٥٫۹۳٥ ۲٥٫۷۲٦ ۱۸٫۹۸۱  التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة 

إعادة التأمین من احتیاطي  التغیر في حصة 
 المطالبات القائمة

 
۱٦٫٦۳۷ ٥٫٤۰۰ )۲۹٫۷۰۹( )۷٤٫۷۷۳( 

ولكن  في احتیاطي المطالبات المتكبدة   التغیر صافي
 لم یتم اإلبالغ عنھا 

 
۱٦٫۹۰۱ ۲٫٥۱٥ ۲۲٫۱۹۸ )٥٫۳٦۱( 

   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 
 )٥۰۰٫٥۷٥( )٤۰۳٫٦۷۲( )۲۳۰٫۸۷۲( )۲۰٦٫۰۲٥(  صافي المطالبات المتكبدة 

   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 
 ۱۸٤٫۲۹٦ ۳۰۲٫۸۰۷ ۹۰٫۹۸۲ ۱۳٥٫۳۸٥  إیرادات االكتتاب 

      
 ۸٫٤٥٤ ٦٫۸٤٦ ٤٫۱۸٦ ٤٫۷٦٤ ۱۳ إیرادات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب 

 )۲۷٫۳۱۲( )۳۳٫۳٥۷( )۱٤٫۰٥٥( )۱٥٫۰۷٦( ۱۳ مصروفات أخرى متعلقة بأنشطة االكتتاب  
   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 

 ۱٦٥٫٤۳۸ ۲۷٦٫۲۹٦ ۸۱٫۱۱۳ ۱۲٥٫۰۷۳ ۱۳ صافي إیرادات االكتتاب 
   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 

 ٦۳٫۰۱۱ ۳۸٫۷٥۸ ۳۸٫۹۹۱ ۱۲٫۲۳۰ ۹ صافي ، اإلیرادات من االستثمارات
(إیرادات  اإلیرادات من العقارات االستثماریة 

 ۱٦٫۱۲۳ ۱٦٫۳٦٤ ۷٫۸۷۹ ۷٫۹۱۹ ۹ صافي تأجیر)، 
   -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 

 ۲٤٤٫٥۷۲ ۳۳۱٫٤۱۸ ۱۲۷٫۹۸۳ ۱٤٥٫۲۲۲  إجمالي اإلیرادات 
      

 )۱۱۹٫۲۱٤( )۱۱۷٫۰٤٦( )٥۸٫٦٤۳( )٥۹٫۲٥۷(  المصروفات العمومیة واإلداریة 

 مخصص األنخفاض فى قیمة األقساط وذمم التأمین 

 
)۱۸٫۹۰٦               ( )۳٫۳۳۷          ( 

 
)۲٤٫٦۹٥( 

 
)٦٫۷۳۰( 

 المدینة
 

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

 ۱۱۸٫٦۲۸ ۱۸۹٫٦۷۷ ٦٦٫۰۰۳ ٦۷٫۰٥۹  أرباح الفترة 
   ==========  ==========  ==========  ========== 

      ربحیة السھم: 
 ۰. ۲۱ ۰. ۳۳ ۰. ۱۲ ۰. ۱۲ ۱۰ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (درھم)

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

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲۱إلى  ۸تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .۲و ۱إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتین 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

٥ 

 
  األخرى المرحلي الموجز الموحد واإلیرادات الشاملة األرباح أو الخسائریان ب
 (غیر مدققة)  یونیو ۳۰فترة المنتھیة في لل
 

 

فترة الثالثة   
المنتھیة أشھر 

 في

فترة الثالثة  
أشھر المنتھیة  

 في 

فترة الستة  
أشھر المنتھیة 

 في

فترة الستة  
أشھر المنتھیة  

 في 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
      

 ۱۱۸٫٦۲۸ ۱۸۹٫٦۷۷ ٦٦٫۰۰۳ ٦۷٫۰٥۹  أرباح الفترة 
      

      اإلیرادات الشاملة األخرى 
      

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى  
  :الموحد  بیان األرباح أو الخسائر

 
 

 
 

استثمارات حقوق  من بیع  األرباح(الخسائر)/ 
اإلیرادات  بالقیمة العادلة من خالل ملكیة

 ۱۰٫۰٥۸ )۸۷٫٤۲۱( ۸٫۹۸٦ )۲۳٫۹٦۹(  صافي ، األخرى الشاملة
      

 الستثمارات حقوق ملكیةالتغیر في القیمة العادلة 
بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

 ٤٫٥۱۲ )٦۱٫۱۹۸( )۱۲٫۳٦٤( ٦۳٫۲٥۹  ، صافي األخرى
      

یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان  قدالبنود التي 
      : الموحد األرباح أو الخسائر

بالقیمة  الستثمارات دینالتغیر في القیمة العادلة 
 ۲۱٫٤۰۹ )٤٫٦۰٥( ۹٫۳۳۸ ۳٤٫٥۱۰  اإلیرادات الشاملة األخرى خالل  العادلة من

      
خالل  بالقیمة العادلة منمقاسة   استثمارات دین
معاد تصنیفھا   –  الشاملة األخرىاإلیرادات 

 ۸۸۷ )۳٥٥( ۸۸۷ )۹۳(  إلى األرباح أو الخسائر
      

 )٥٫۸۰۰( - - -  تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
   --------------------  --------------------  --------------------  -------------------- 

 ۳۱٫۰٦٦ )۱٥۳٫٥۷۹( ٦٫۸٤۷ ۷۳٫۷۰۷  للفترة   األخرى الشاملة (الخسائر) /اإلیرادات 
   --------------------  --------------------  --------------------  -------------------- 

 ۱٤۹٫٦۹٤ ۳٦٫۰۹۸ ۷۲٫۸٥۰ ۱٤۰٫۷٦٦  اإلیرادات الشاملة للفترة   إجمالي
   =========  =========  =========  ========= 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲۱إلى  ۸تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .۲و  ۱إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتین  
 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

٦ 

 
 بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموجز الموحد

 (غیر مدققة)  یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 

 رأس المال  

 
 
 

عالوة 
 سھماأل

 
احتیاطي  

 قانوني 

 

 احتیاطي عام 

 
احتیاطي  

 العادلةالقیمة 

سندات خاضعة  
للتحویل  
 اإللزامي

 

 أرباح محتجزة 

 

 اإلجمالي
 ألف درھـم  ألف درھـم  ألف درھـم  ألف درھـم  ألف درھـم  ألف درھـم  ألف درھـم  درھـمألف  
                

 ۲٫۱۰۱٫۷۳۹  ۲۹۷٫٤۰۰  ۳۰٥٫۹۲٥  ٥۸٫۹۱٤  ۸٥۰٫٥۰۰  ۱۸۷٫٥۰۰  -  ۳۷٥٫۰۰۰ (مدققة) ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
                

                إجمالي اإلیرادات الشاملة:
 ۱۱۸٫٦۲۸  ۱۱۸٫٦۲۸  -  -  -  -  -  - أرباح الفترة

 ۳۱٫۰٦٦  ٤٫۲٥۸  -  ۲٦٫۸۰۸  -  -  -  - اإلیرادات الشاملة األخرى للفترة
 ۱٤۹٫٦۹٤  ۱۲۲٫۸۸٦  -  ۲٦٫۸۰۸  -  -  -  - إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة

                
                المعامالت مع مالكي الشركة:

 )۱۱۲٫٥۰۰(  )۱۱۲٫٥۰۰(  -  -  -  -  -  - )۸(إیضاح  توزیعات األرباح المدفوعة
 )۱۱۲٫٥۰۰(  )۱۱۲٫٥۰۰(  -  -  -  -  -  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

                
 -  -  )۳۰٥٫۹۲٥(  -  -  -  ۱۱۰٫۹۲٥  ۱۹٥٫۰۰۰ سندات خاضعة للتحویل اإللزامي تحویل 

حتیاطي االمحتجزة إلى الرباح التحویل من األ
 -  )۱٥۰٫۰۰۰(  -  -  ۱٥۰٫۰۰۰  -  -  - عامال

 ۲٫۱۳۸٫۹۳۳  ۱٥۷٫۷۸٦  -  ۱۱۲٫۷۲۲  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۸۷٫٥۰۰  ۱۱۰٫۹۲٥  ٥۷۰٫۰۰۰ (غیر مدققة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰الرصید في 
                

 ۲٫۲۹٦٫۳۳۷  ۳۰٥٫۳٦۱  -  ۹٤٫۱۲٦  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۱٥٫۹۲٥  ۱۱۰٫۹۲٥  ٥۷۰٫۰۰۰ (مدققة) ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
                

                إجمالي اإلیرادات الشاملة:
 ۱۸۹٫٦۷۷  ۱۸۹٫٦۷۷  -  -  -  -  -  - أرباح الفترة

 )۱٥۳٫٥۷۹(  )۸۷٫٤۲۱(  -  )٦٦٫۱٥۸(  -  -  -  - الشاملة األخرى للفترة الخسائر
 ۳٦٫۰۹۸  ۱۰۲٫۲٥٦  -  )٦٦٫۱٥۸(  -  -  -  - اإلیرادات الشاملة للفترة(الخسائر) / إجمالي 

                
                المعامالت مع مالكي الشركة:

 )۱٤٤٫٥٥٥(  )۱٤٤٫٥٥٥(  -  -  -  -  -  - )۸(إیضاح  األرباح المدفوعةتوزیعات 
 )۱٤٤٫٥٥٥(  )۱٤٤٫٥٥٥(  -  -  -  -  -  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

                
 ۲٫۱۸۷٫۸۸۰  ۲٦۳٫۰٦۲  -  ۲۷٫۹٦۸  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۱٥٫۹۲٥  ۱۱۰٫۹۲٥  ٥۷۰٫۰۰۰ (غیر مدققة) ۲۰۲۰ یونیو ۳۰الرصید في 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲۱إلى  ۸تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۷ 

 
 الموحد الموجز بیان التدفقات النقدیة المرحلي

 (غیر مدققة)  یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۱۱۸٫٦۲۸ ۱۸۹٫٦۷۷  أرباح الفترة 

    
    :لبنود التالیةل تعدیالت

 ۹٫۷۳۲ ۱۰٫۰۸۳  االستھالك 
 ۱٫۱۷۲ ۱٫۱٤۲  اإلطفاء 

 ٦٫۷۳۰ ۲٤٫٦۹٥  انخفاض قیمة ذمم أرصدة التأمین المدینة صافي خسائر 
 ۱٫۷۰۳ ۲٦۳  مخصص انخفاض قیمة الموجودات المالیة األخرى 

 ) ٥٫۷۳۹( ۲۱٫۸۷۳ ۹ القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )أرباح خسائر/ (
 -  ٥٫۳۳۲ ۹ التغیر في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة 
 ۱٫۲۹۰ -   إضافة إلى سندات خاضعة للتحویل اإللزامي 

 ۸۳ -   اإللزامي سندات خاضعة للتحویل   –إطفاء تكلفة المعامالت 
 -  ۲  خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 ۱٫۸۹٦ ۱٫۹۳۱  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین  
   ----------------------  ---------------------- 

 ۱۳٥٫٤۹٥ ۲٥٤٫۹۹۸  صافي النقد الناتج من العملیات
    

    التغیرات في: 
 ) ۳۰۲٫۹۹٦( ) ۳۰۷٫۷٥٤(  ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى تأمین مدینة أرصدة ذمم 

 ۲٥۰٫۷۹۸ ٦۲٫۱۸۱  أخرى  ذمم دائنة حسابات و
 ۱۲۱٫۷٦۰ ۱۹۷٫٦٥٤  صافي ،احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

 ) ٦٫۸٤۳( ) ٦٦٫۸۹۲(  لم یتم اإلبالغ عنھالكن إجمالي المطالبات القائمة واحتیاطیات المطالبات المتكبدة و
 ) ۸٤٫۲۲۹( ) ۳۱٫٥۳۲(  لم یتم اإلبالغ عنھالكن إعادة التأمین من المطالبات القائمة واحتیاطیات المطالبات المتكبدة وحصة 

   ----------------------  ---------------------- 
 ۱۱۳٫۹۸٥ ۱۰۸٫٦٥٥  العملیات الناتج منالنقد 

 ) ٥٤۱( ) ٤٫۱۸۰(  تعویضات نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 
   ----------------------  ---------------------- 

 ۱۱۳٫٤٤٤ ۱۰٤٫٤۷٥  ألنشطة التشغیلیةالناتج من اصافي النقد 
   ----------------------  ---------------------- 

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 ٤۰۸٫۲۱۱ ۳٤۸٫۸۳٦  استثمارات المتحصالت من بیع 

 ) ٤٥۰٫۱۲٤( ) ٥۰٦٫۷٦٦(  استثمارات شراء 
 ۱۲٤٫٦۲۹ ) ۱٤٦٫۰۲۸(  صافي -ودائع مصرفیة (إیداع)/ سحب 

 ) ٤٫۰۳۷( ) ۱۰٫٥٥۰(  معدات ال ممتلكات وال شراء
   ----------------------  ---------------------- 

 ۷۸٫٦۷۹ ) ۳۱٤٫٥۰۸(  االستثماریةالناتج من األنشطة (المستخدم في) / صافي النقد 
   ----------------------  ---------------------- 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ) ۱۱۲٫٥۰۰( ) ۱۱٤٫٥٥٥(  توزیعات أرباح مدفوعة 

 ) ٥٫۸۰۰( -   تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 
 ) ۲۹٫۲٥۰( -   اإللزامي الفائدة المدفوعة على سندات خاضعة للتحویل  

   ----------------------  ---------------------- 
 ) ۱٤۷٫٥٥۰( ) ۱٤٤٫٥٥٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

   ----------------------  ---------------------- 
 ٤٤٫٥۷۳ ) ۳٥٤٫٥۸۸(  في النقد وما یعادلھ (النقص) / الزیادةصافي 

    
 ۳۳٦٫۷٦۹ ۷۸۲٫٥۱۸  ینایر  ۱النقد وما یعادلھ في  

   ----------------------  ---------------------- 
 ۳۸۱٫۳٤۲ ٤۲۷٫۹۳۰ ۷ یونیو ۳۰النقد وما یعادلھ في 

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

والشطب  ألف درھم ۲٫٤٥۲الممتلكات والمعدات بمبلغ على التحویل من العقارات االستثماریة إلى الھامة تشتمل المعامالت غیر النقدیة 
 .ألف درھم ۲٫٥۸۱ضمن الممتلكات والمعدات بمبلغ صنفة المبالعقارات المستأجرة  ذات الصلةمن موجودات حق االستخدام 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲۱إلى  ۸تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .۲و ۱إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتین 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۸ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 الوضع القانوني واألنشطة   ۱

 
إن شركة أبوظبي الوطنیة للتأمین ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تم تأسیسھا في أبوظبي، اإلمارات العربیة  

في شأن   ۲۰۰۷) لسنة ٦وتعدیالتھ، وتخضع ألحكام القانون االتحادي رقم ( ۱۹۷۲) لسنة ٤المتحدة، بموجب القانون رقم (
بشأن الشركات التجاریة وقرار مجلس   ۲۰۱٥) لسنة ۲والقانون االتحادي رقم ( أعمال التأمینین وتنظیم إنشاء ھیئة التأم 

)  ۲۳وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( بشأن اللوائح المالیة لشركات التأمین ۲۰۱٤) لسنة ۲٥إدارة ھیئة التأمین رقم (
بمعامالت التأمین وإعادة التأمین   للمجموعة. یتمثل النشاط الرئیسي  أمینبشأن التعلیمات المنظمة لعملیات إعادة الت  ۲۰۱۹لسنة  

. إن في سجل شركات التأمین لدى ھیئة التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ۰۰۱، وھي مقیدة تحت رقم  من جمیع الفئات 
، أبوظبي، اإلمارات  ۸۳۹ص.ب. رقم    عنوان المكتب المسجل للشركة ھو شارع الشیخ خلیفة، بنایة أبوظبي الوطنیة للتأمین،

 العربیة المتحدة.
 

 أساس اإلعداد ۲
 

 التوافق بیان  (أ)
 

ً للمعیـوفق المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةتم إعداد ھذه  ة ـر المالیـ"التقاری ۳٤م ـي رقـار المحاسبي الدولـا
على كافة المعلومات الالزمة للبیانات المالیة  المرحلیة الموجزة الموحدةالمعلومات المالیة ال تشتمل ھذه وعلیھ،  ة"ـالمرحلی

،  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱  وللسنة المنتھیة في   كما فيالموحدة للمجموعة  الكاملة، ویتعین قراءتھا جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة  
 ۲۰۲۰ یونیو ۳۰المنتھیة في أشھر  الستةتبر نتائج فترة ال تع والتي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالیة التي ستنتھي في بالضرورة 
 

 أساس التوحید  ب) (
 
 شركتھا التابعة التالیة:والنتائج المالیة لالموحدة من النتائج المالیة للشركة الموجزة المالیة المرحلیة  المعلومات تتألف 
 

 نسبة الملكیة بلد التأسیس النشاط الرئیسي الشركة التابعة
    

    

 ٪۱۰۰ المملكة المتحدة الخدمات األخرى المساعدة للتأمین* أدنیك انترناشونال لیمتد*
 
تحت اسم شركة أدنیك انترناشونال لیمتد  ۲۰۱۷یولیو  ۳* قامت الشركة بتأسیس شركة تابعة مملوكة بالكامل لھا بتاریخ  

 لتعمل كمكتب تمثیلي للشركة في لندن، إنجلترا.  
 
ى منشأة ما عندما  تُسیطر المجموعة علیتم توحید الشركة التابعة بالكامل من التاریخ الذي یتم فیھ تحویل السیطرة إلى الشركة.   

ویكون لدیھا القدرة على التأثیر في   بالشركة المستثمر فیھاق في عوائد متغیرة نتیجة ارتباطھا قوتكون معرضة، أو لدیھا ح
 .  الشركة المستثمر فیھاتلك العوائد من خالل نفوذھا على 

 
 المالیة للمجموعة، باستخدام سیاسات محاسبیة متوافقة. یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس فترة التقاریر  
 

 أساس القیاس  (ج)
 

العقارات االستثماریة،   على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء  المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةتم إعداد ھذه 
، والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات قیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالالموجودات المالیة و

 بالقیم العادلة. المدرجةالشاملة األخرى 
 

 العملة الرسمیة وعملة عرض البیانات المالیة  ) د(
 

وھو العملة   اإلماراتي")، بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم    المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةتم إعداد ھذه  
 لم یذكر خالف ذلك، تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة بالدرھم اإلماراتي إلى أقرب ألف. الرسمیة للشركة. ما 

 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۹ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع)  أساس اإلعداد ۲
 
 استخدام التقدیرات واألحكام  ) ھـ(

 
، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقدیرات تؤثر على تطبیق السیاسات الموحدةالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  ھذه  عند إعداد  

 التقدیرات.المحاسبیة والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك  
 

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في  
 الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بتلك التعدیالت. 

 
  للتقدیرات تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة  عند اإلدارة الموضوعة من قبل األحكام الھامة  كانت 

باستثناء التقدیرات واألحكام   ۲۰۱۹ر دیسمب ۳۱في للسنة المنتھیة موحدة سنویة بیانات مالیة آخر ھي نفسھا المطبقة على 
 .  ۲۰۲۰ینایر  ۱التالیة التي تنطبق اعتباراً من 

 
 ۱۹كوفید تأثیر 

 
ء  وفي ضو ،) وباء عالمي۱۹كوفید أن فیروس كورونا (، أعلنت منظمة الصحة العالمیة رسمیاً ۲۰۲۰مارس  ۱۱إنھ في 

  ن اضطرابات وحاالت عدم یقیفقد واجھ االقتصاد والقطاعات المختلفة في جمیع أنحاء العالم،  ۱۹االنتشار السریع لكوفید 
 الحتواء انتشار الفیروس.   بیرباتخاذ مجموعة من التدا ةقامت الحكومات والسلطات المختص  كماجوھریة 

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

 .۲۰۲۰یونیو  ۳۰والمطلوبات كما في  الموجوداتقیم   تقدیر
 

 تقییم خسائر االئتمان المتوقعة )۱
 

تقوم المجموعة بشكل دوري  كما المتوقعة.  خسائر االئتمان من عوامل االقتصاد الكلي في تقییم  عدد تخدم المجموعة تس
 . استشرافیةوتحدید ما یشكل تقدیرات معقولة  حول تضع األحكامواقتصادیة مختارة   سیناریوھات بمراجعة وتحدیث 

 
لتقدیر   المحتملسیناریو ال آثار، استخدمت المجموعة اآللیة للتأكید على ۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ كما في السیناریو المستخدم  بآثار مقارنةً  ۱۹كوفید  بسبب  خسائر االئتمان اإلضافیةمتطلبات 
 

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

 
 السیولةإدارة مخاطر  )۲
 

تواصل عملیة المراقبة واالستجابة لجمیع متطلبات السیولة المطروحة. ھذا  ، ۱۹كوفید تفشي لفي إطار استجابة المجموعة 
معایرة لسیناریوھات اختبار الضغط مع األوضاع السوقیة الراھنة من أجل تقییم تأثر المجموعة وقد قامت المجموعة بإجراء  

یتم إیداعھا في المكان  و  تتمتع المجموعة بمركز قوي من حیث السیولةكما في تاریخ التقریر،    في ظل الضغط الشدید الحالي.
 ھذه الجائحة. إلدارة والحد من التأثیرات الناتجة عن لالمناسب 

 
 األحكام والتقدیرات و لسیاسات المحاسبیةاالتغیرات في  ۳

 
البیانات المالیة  بصورة متسقة على النحو الذي تم تطبیقھ من قبل المجموعة في  قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة  

 . ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في 
 

 
 
 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱۰ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 خرى األمدینة الذمم المدفوعة مقدماً والمبالغ الومدینة ال التأمین ذمم ٤

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۱٫۱۰۲٫۹۳۷ ۱٫۳۷۲٫٤٤۷   التأمین المدینةذمم 
 ً  )۱٤۰٫۱٦۷( )۱٦٤٫۸٦۲( خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص ناقصا

  ----------------------  -------------------- 
 ۹٦۲٫۷۷۰ ۱٫۲۰۷٫٥۸٥ المدینةذمم التأمین 

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

 ۷٦٫۷۲۱ ۸۹٫٥۰٦ تكالیف االستحواذ المؤجلة

 ۳٫۱۳۱ ۲٫٤۹۳ صافي  - مستحقة القبض إیرادات اإلیجار 

ً  مصروفات  ۷٫۱٤٦ ۱۳٫۹۱۷ مدفوعة مقدما

 ۲٥٫٦٦۲ ٤٤٫٥۸۱ ) ۱خسائر االئتمان المتوقعة ( من ة مدینة أخرى، صافیذمم 

  ----------------------  -------------------- 
 ۱۱۲٫٦٦۰ ۱٥۰٫٤۹۷ المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى 

  ----------------------  -------------------- 
 ۱٫۰۷٥٫٤۳۰ ۱٫۳٥۸٫۰۸۲ ألخرى والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدینة اذمم التأمین المدینة إجمالي 

  ==== == ====  = == ======= 
 
: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ۱٫۹۳۲تم بیان الذمم المدینة األخرى بعد خصم خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  ) ۱(

 .  ألف درھم) ۱٫٥۲٥
 

 عقود إعادة التأمینمطلوبات عقود التأمین وموجودات  ٥
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

   مطلوبات عقود التأمین
  ۱٫۳۸٥٫۲۳٦ ۲٫۰۰٤٫۱٥۹ ) ۱احتیاطي األقساط غیر المكتسبة (

 ۹۱۱٫٤۲۸٫۲ ۲٫۳۲۲٫۹۷٦ ) ۲قائمة (المطالبات احتیاطي ال
 ٤۳۷٫٤٥٤ ٤۷٦٫٤۹۷ عنھا  لم یتم اإلبالغ متكبدة ولكن المطالبات احتیاطي ال

  ----------------------  -------------------- 
 ٤٫۸۰۳٫٦۳۲ ٦۰۱٫۲٥۱٫٤ 
  == == ===== =  == == ===== 

   موجودات عقود إعادة التأمین
 ۹۲٦٫٦٦۷ ۱٫۳٤۷٫۹۳٦ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

 ۱٫٦۳٤٫۷۸۳ ۱٫٦۰٥٫۰۷٤ القائمة  مطالبات احتیاطي ال
  ۲٥۹٫۳۱۷ ۳۲۰٫٥٥۸ عنھا  لم یتم اإلبالغ متكبدة ولكن المطالبات احتیاطي ال

  ----------------------  -------------------- 
 ۳٫۲۷۳٫٥٦۸ ۲٫۸۲۰٫۷٦۷ 
  == == ===== =  == == ===== = 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱۱ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع) مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین ٥
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 

   صافي –التأمین عقود  مطلوبات 
  ٤٥۸٫٥٦۹ ٦٥٦٫۲۲۳ ) ۱احتیاطي األقساط غیر المكتسبة (

 ۷۹٤٫۱۲۸ ۷۱۷٫۹۰۲ ) ۲قائمة (المطالبات احتیاطي ال
 ۱۷۸٫۱۳۷ ۱٥٥٫۹۳۹ عنھا  لم یتم اإلبالغ متكبدة ولكن المطالبات احتیاطي ال

  ----------------------  ---------------------- 
 ۱٫٥۳۰٫۰٦٤ ۱٫٤۳۰٫۸۳٤ 
  == == ===== =  == == ===== = 
 

 یشمل احتیاطي األقساط غیر المكتسبة:  ) ۱(
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۱۱۰٫۰۹۷ ۷۸٫٥۸۱ إجمالي –احتیاطي عجز األقساط 
  =========  ========= 

 ۲۹٫۸۳۱ ۱٥٫٦۹۲ صافي –احتیاطي عجز األقساط 
  =========  ========= 

 ٤۰٫۸٦۰ ٥۱٫۰۹۸ إجمالي –احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة  
  =========  ========= 

 ۱۳٫۰۸۰ ۱٥٫٥٥۱ صافي  –احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة  
  =========  ========= 

 

 على احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر المخصصة وغیر المخصصة والبالغالمطالبات القائمة  یشتمل احتیاطي  ) ۲(
 درھم). ملیون  ۳٥. ۷: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(درھم  ملیون ۳٥. ۷
 

 االستثمارات  ٦
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۸۰۰٫۸۷۲ ۸٦۱٫۱۲۸ بالتكلفة المطفأة الموجودات المالیة
 ۱٫۲۰۳٫۱۰٤ ۱٫۰۹۸٫۸۷۲ اإلیرادات الشاملة األخرى بالقیمة العادلة من خالل  الموجودات المالیة
 ۳۲٥٫٤۹۳ ۳٥۱٫۰٦۷ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة

  ----------------------  --------------------- 
 ۲٫۳۱۱٫۰٦۷ ۲٫۳۲۹٫٤٦۹ 
  === == =====  ==== = ===== 

   فیما یلي التركز الجغرافي لالستثمارات: 
   

 ۱٫۳۸۲٫۷۸٦ ۱٫٤۰۷٫۰۲۷ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۹٤٦٫٦۸۳ ۹۰٤٫۰٤۰ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  ----------------------  --------------------- 
 ۲٫۳۱۱٫۰٦۷ ۲٫۳۲۹٫٤٦۹ 
  ==== = =====  ===== ===== 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱۲ 

 
 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

 
 النقد وما یعادلھ ۷

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۹۰ ۸۰ النقد في الصندوق
 ۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰ ) ۲)، (۱( الودائع القانونیة

 ۹۱۰٫۷۸٥ ۷۰۲٫۲۳٥ ) ۱( تحت الطلب/ جاریة لدى بنوك محلیة، بما فیھا الودائعحسابات  /نقد 
 ً  )٥۱۰( )٦۲۹( المتوقعةخسائر االئتمان مخصص : ناقصا

  ------------------  -------------------- 
 ۹۲۰٫۳٦٥ ۷۱۱٫٦۸٦ إجمالي األرصدة المصرفیة والنقد 

 )۱۰٫۰۰۰( )۱۰٫۰۰۰( الودائع القانونیة ناقصاً: 
 )۱۲۸٫۲۹۲( )۲۷٤٫۱۱۱( ثالثة أشھر أو أكثر أصلیة مدتھا استحقاق  فتراتودائع ذات  ناقصاً: 

  --------------------  -------------------- 
 ۷۸۲٫۰۷۳ ٤۲۷٫٥۷٥ األرصدة المصرفیة والنقد 

 ٤٤٥ ۳٥٥ خسائر االئتمان المتوقعةمخصص : زائداً 
  -------------------  -------------------- 

 ۷۸۲٫٥۱۸ ٤۲۷٫۹۳۰ الموجز الموحد المرحلي لغرض بیان التدفقات النقدیة النقد وما یعادلھ
  =========  ========= 

  
،  فیما یلي التركز الجغرافي للنقد وما یعادلھ والودائع القانونیة والودائع ذات فترات استحقاق أصلیة مدتھا ثالثة أشھر أو أكثر

 :ةمخصص الخسائر المتوقع صافي من 
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر   ۳۱ یونیو  ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۹۰۱٫۱٥۳ ٦۸۸٫٤۲۰ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱۹٫۲۱۲ ۲۳٫۲٦٦ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  ------------------  ------------------ 
 ۷۱۱٫٦۸٦ ۹۲۰٫۳٦٥ 
  ========  ======== 

 
 ٪). ۳ .٥۰٪ إلى ۲ .۰۰:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(٪ ۲ .٥۰٪ إلى  ۰ .٥٥تتراوح معدالت الفائدة على الودائع المصرفیة من  ) ۱(

 
، بشأن تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا، تحتفظ المجموعة بودیعة ۲۰۰۷لسنة    ٦وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم   ) ۲(

رئیس مجلس ال یمكن استخدامھا بدون موافقة  ملیون درھم) ۱۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۰مصرفیة بقیمة 
 حدة. ھیئة التأمین بدولة اإلمارات العربیة المت إدارة

 
 األرباح المحتجزة ۸
 

فیما   ۲۰۱۹مارس  ۱۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۱٥بتاریخ  المنعقد العمومیة االجتماع السنوي للجمعیة  خالل
المنتھیة   سنةالأرباح نقدیة متعلقة بنتائج  على توزیع، وافق المساھمون )۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱السنة المنتھیة في  یتعلق بنتائج

درھم لكل سھم    ۰ .۳۰:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(ألف درھم    ۱٤٤٫٥٥٥درھم لكل سھم بمبلغ    ۰ .۳۰  بواقع  ۲۰۱۹  دیسمبر  ۳۱في  
 . ألف درھم) ۱۱۲٫٥۰۰بمبلغ 

 
 یتم احتساب توزیعات األرباح المترتبة على تحویل سندات خاضعة للتحویل اإللزامي من تاریخ تحویل السندات في

 ) من قانون الشركات التجاریة.  ۲۳۲وفقاً للمادة رقم ( ۲۰۱۹یونیو  ۱٥



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱۳ 

 
 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

 
 (تابع) األرباح المحتجزة ۸

 

مجلس  عضاء  أل على مكافآت    وافق المساھمون ، ۲۰۲۰مارس  ۱٥بتاریخ  المنعقد العمومیة االجتماع السنوي للجمعیة  خالل
فیما یتعلق بنتائج  ألف درھم  ٥٫۸۰۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ٥٫۸۰۰بقیمة  ۲۰۱۹سنة بنتائج  اإلدارة فیما یتعلق
 ).۲۰۱۸  دیسمبر ۳۱ السنة المنتھیة في

 
 خرى ات واإلیرادات األ صافي إیرادات االستثمار ۹

 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
 أشھر المنتھیة في الستةترة ف أشھر المنتھیة في الثالثةترة ف 
 یونیو ۳۰ یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
     

(إیرادات تأجیر)،   اإلیرادات من عقارات استثماریة
 ۱٦٫۱۲۳ ۱٦٫۳٦٤ ۷٫۸۷۹ ۷٫۹۱۹ صافي 

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

 ٤٤٫۱۰۱ ٤۹٫٥٤۹ ۳۱٫۰۱۳ ۲٤٫٦٤٥ إیرادات توزیعات األرباح 
  المصرفیةصافي إیرادات الفائدة على الودائع 

 ۹٫۱٦۳ والسندات
 

۱۱٫٦۲۳ ۲۰٫۱۲۱ ۲٤٫۷۰۳ 
 - )٥٫۳۳۲( - )۲٫٦٦٦( النقص في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 

بالقیمة   للموجودات المالیةالتغیرات في القیمة العادلة 
 ٥٫۷۳۹ )۲۱٫۸۷۳( ۲٫٤۱۸ )۱٦٫۹٦۲( العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 )۱۱٫٥۳۲( )۳٫۷۰۷( )٦٫۰٦۳( )۱٫۹٥۰( األخرى  المصروفاتصافي 
  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------- 

 ٦۳٫۰۱۱ ۳۸٫۷٥۸ ۳۸٫۹۹۱ ۱۲٫۲۳۰  اتاالستثمار من  یراداتصافي اإل
  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------- 
 ۲۰٫۱٤۹ ٤٦٫۸۷۰ ٥٥٫۱۲۲ ۷۹٫۱۳٤ 
  ========  ========  ========  ======== 

 السھم األساسیة والمخفضةربحیة  ۱۰
  

سھم العادیة القائمة خالل  على المتوسط المرجح لعدد األ أرباح الفترة قسمةمن خالل األساسیة  یتم احتساب ربحیة السھم  
   .الفترة

 (غیر مدققة)  
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

 یونیو ۳۰

 (غیر مدققة) 
 فترة الستة أشھر المنتھیة في

 یونیو ۳۰
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
     

 ۱۱۸٫٦۲۸ ۱۸۹٫٦۷۷ ٦٦٫۰۰۳ ٦۷٫۰٥۹ (ألف درھم)  أرباح الفترة
  خالل الفترة على السندات  المعترف بھاالفائدة 

 - (ألف درھم)  اإللزامي لتحویلل الخاضعة  
 

٥۹۰ - 
 

۱٫۲۹۰ 
  ------- ----- --- --  -----------------  ---- -------------  ----------------- 
     

  ة الحتساب ربحیة السھم  المستخدم أرباح الفترة
 ٦۷٫۰٥۹ (ألف درھم)  والمخفضة األساسیة  

 
٦٦٫٥۹۳ ۱۸۹٫٦۷۷ 

 
۱۱۹٫۹۱۸ 

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

 ٥۷۰٫۰۰۰ ٥۷۰٫۰۰۰ ٥۷۰٫۰۰۰ ٥۷۰٫۰۰۰ (ألف) خالل الفترة القائمةاألسھم العادیة 
  ==== = = ==  ==== = = ==  ==== = = ==  ==== = = == 
     

 ۰ .۲۱ ۰ .۳۳ ۰ .۱۲ ۰ .۱۲ (درھم)  والمخفضة ربحیة السھم األساسیة
  ==== = = ==  ==== = = ==  ==== = = ==  ==== = = == 

 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱٤ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 األطراف ذات العالقة ۱۱

 
 عالقةالھویة األطراف ذات  
وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  ن الرئیسین والشركات المرتبطة بھمعالقة من المساھمیالتتألف األطراف ذات  

. تمتلك  من قبل ھؤالء األطراف تأثیر جوھريوالشركات التي تخضع لسیطرة أو سیطرة مشتركة أو الرئیسیین للمجموعة 
 المجموعة من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار.  ملكیة من حصص ٪۲٤حكومة أبوظبي 

 

بأرصدة جوھریة مع ھذه األطراف ذات  المجموعةھذه المعامالت. تحتفظ وشروط تسعیر اعتماد سیاسات ب تقوم اإلدارة 
 العالقة التي تنشأ من المعامالت التجاریة كما یلي:  

 
 في بیان المركز المالي الموجز الموحد: فیما یلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة  
 

 (غیر مدققة)  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ 

 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي 

اإلدارة  
 الرئیسیین 

المساھم  
 اإلجمالي أخرى أطراف  األساسي

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ذمم التأمین المدینة والمصروفات 
 ۲۱۰٫۰۳۳ ۲۰۷٫٤٦۰ ۱٫۸۳۸ ۷۳٥ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى    
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱٥٫٤٤۳ ۱٥٫٤۰۰ - ٤۳ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
  ==========  ==========  ==========  ========== 
 ۲۱۷٫۹۹۰ ۲۱۷٫۹۹۰ - - مصرفیةالرصدة األنقد وال
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ٤۳۲٫۸۳۹ ٤۳۲٫۸۳۹ - - استثمارات
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰ - - قانونیةودائع 
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱٫۲٥۰٫۸۰۹ ۱٫۲٥۰٫۷۱۷ ٥۹ ۳۳ مطلوبات عقود التأمین
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 

 وموظفي اإلدارة الرئیسیین.المجموعة أعضاء مجلس إدارة  الخاضعة لسیطرةاألطراف األخرى من الشركات  تتألف 
 

 (مدققة)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 
 اإلدارة الرئیسیین 

المساھم 
 اإلجمالي أطراف أخرى األساسي

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ذمم التأمین المدینة والمصروفات 
 ۱٤٥٫۳۸۹ ۱٤۳٫۷۹۹ ۲ ۱٫٥۸۸ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى    
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱۱٫۳٤۷ ۱۱٫۰۳۱ - ۳۱٦ الذمم الدائنة التجاریة 
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱۲۷٫۰۸۷ ۱۲۷٫۰۸۷ - - مصرفیة نقد وأرصدة 
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ٤۱۷٫۸٤۷ ٤۱۷٫۸٤۷ - - استثمارات
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰ - - قانونیةودائع 
  ==========  ==========  ==========  ========== 

 ۱٫۰۱٥٫۰۰۰ ۱٫۰۱٤٫۸۲۷ ۷۰ ۱۰۳ التأمینمطلوبات عقود 
  ==========  ==========  ==========  ========== 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱٥ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع) األطراف ذات العالقة ۱۱

 
دیسمبر   ۳۱(ألف درھم  ۹٥٫٤٥۰بقیمة  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰تم إصدار التزامات طارئة لصالح أطراف ذات عالقة كما في  

 ).درھم ألف ۹٦٫۲۳۷: ۲۰۱۹
 
 : خالل الفترةمع األطراف ذات العالقة   المعامالتفیما یلي  
 

 (غیر مدققة)  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةفترة  

 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي 

 اإلدارة الرئیسیین 
المساھم  
 اإلجمالي أخرى أطراف  األساسي

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۷۷۳٫۸۷۰ ۷۷۳٫۷٥۳ ٦٤ ٥۳ أقساط مكتتبة 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ۲٥۰٫۳٥۲ ۲٥۰٫۲۸۳ ٤٦ ۲۳ مطالبات متكبدة
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ۸٫۷۷۹ ۸٫۷۷۹ - - إیرادات توزیعات األرباح 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ٥٫۲٤۱ ٥٫۲٤۱ - - إیرادات الفائدة
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ٥٫۸۰۰ - - ٥٫۸۰۰ أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ۸٤ ۸٤ - - إیرادات االستثمار األخرى 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 
 

 (غیر مدققة)  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةفترة  

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 
 اإلجمالي أطراف أخرى المساھم األساسي اإلدارة الرئیسیین 

 درھمألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۷۰۸٫۰۰۹ ۷۰۷٫۷۹۸ ۸۳ ۱۲۸ أقساط مكتتبة 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ۱۱٫۲۱۲ ۱۱٫۱۹۷ ۸ ۷ مطالبات متكبدة
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ٦٫۰٦٤ ٦٫۰٦٤ - - إیرادات توزیعات األرباح 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ۱۰٫٤۹۷ ۱۰٫٤۹۷ - - الفائدةإیرادات 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ٥٫۸۰۰ - - ٥٫۸۰۰ أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 

 ۹۲ ۹۲ - - إیرادات االستثمار األخرى 
  = = ======  = = ======  = = ======  = = ====== 
 
 
 
 
 
 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱٦ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع) األطراف ذات العالقة ۱۱

 
 : فیما یلي تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 
أشھر   الستةفترة 

 المنتھیة في 
أشھر  الستةفترة 

 المنتھیة في 
  یونیو ۳۰  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 درھمألف  ألف درھم  
   

 ۸٫۸۱٥ ۸٫۷۱٦ قصیرة األجل وامتیازاترواتب 
 ۲۲٦ ۲۳۱ نھایة الخدمة للموظفین تعویضات

  ---------------  --------------- 
 ۸٫۹٤۷ ۹٫۰٤۱ 
  = = = ====  == = ==== 
 

 العادلة لألدوات المالیة  ةالقیم ۱۲
 

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

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

قاریر المالیة األخرى ھذه القیاسات. إن ھذا المعیار  بكیفیة قیاس القیمة العادلة عندما تتطلب أو تجیز المعاییر الدولیة إلعداد الت
یضع 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.
 

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

ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، بما في ذلك األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تفي بمتطلبات المعا
 المستوى في النظام المتدرج لقیاس القیمة العادلة الذي یجب فیھ تصنیف ھذه التقییمات. 

 
معطیات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف   المجموعةعند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم 

 كما یلي:  القیم العادلة ضمن عدة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم
 
 األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.  : ۱المستوى  •
التي تكون ملحوظة للموجودات أو المطلوبات إما   ۱مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى : ۲ستوى الم •

 .) بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (أي مشتقة من األسعار
(وھي المدخالت  المدخالت الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق الملحوظة  :  ۳المستوى   •

 غیر الملحوظة).
 

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

 فیھ مدخالت ھامة في أقل مستوى للقیاس بأكملھ.  
 

بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر والتي یتم خاللھا إجراء   تبالتحویال المجموعةتعترف 
 التغییر. 

 
 
 
 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱۷ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع) العادلة لألدوات المالیة  ةالقیم ۱۲

 
 المتدرج للقیمة العادلة النظام  –مقاسة بالقیمة العادلة ال الموجودات 

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

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

     (غیر مدققة)  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

 ۳٥۱٫۰٦۷ ۲٦۸٫۱٦۱ - ۸۲٫۹۰٦ األرباح أو الخسائر 
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

 ۱٫۰۹۸٫۸۷۲ ۱٤٦٫٥۷۸ - ۹٥۲٫۲۹٤ اإلیرادات الشاملة األخرى 
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
 ۱٫۰۳٥٫۲۰۰ - ٤۱٤٫۷۳۹ ۱٫٤٤۹٫۹۳۹ 
  = = ========  = = ========  = = ========  = = ======== 
     

     (مدققة)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

 ۳۲٥٫٤۹۳ ۳۲۳٫٦۲۲ - ۱٫۸۷۱ األرباح أو الخسائر 
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

 ۱٫۲۰۳٫۱۰٤ ۱۷٥٫٤۹۹ - ۱٫۰۲۷٫٦۰٥ اإلیرادات الشاملة األخرى 
  --------------------  --------------------  --------------------  -------------------- 
 ۱٫۰۲۹٫٤۷٤ - ٦۹۹٫۱۲۱ ۱٫٥۲۸٫٥۹۷ 
  =========  =========  =========  ========= 
 

أسالیب التقییم  الموجزة الموحدة ھي نفس المستخدمة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة إن أسالیب التقییم والمدخالت 
 .  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  آخر بیانات مالیة سنویة موحدة للمجموعةالمدخالت المستخدمة في و
 

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

 تقارب قیمھا العادلة. المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة،في  بھا
 
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة   
 ألف درھم  ألف درھم  
   

   (غیر مدققة)  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰
 ۸۸۸٫۹۹۹ ۸٦۱٫۱۲۸ المطفأةالموجودات المالیة بالتكلفة 

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

   (مدققة)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۸۲۲٫۷٥۰ ۸۰۰٫۸۷۲ الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

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



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱۸ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع) العادلة لألدوات المالیة  ةالقیم ۱۲

 
 (تابع)  القیمة العادلة لألدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 
 والموجودات المالیةبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    المسجلة  للموجودات المالیة  ۳الحركة في المستوى    فیما یلي  

 : اإلیرادات الشاملة األخرىبالقیمة العادلة من خالل 
 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ٥۰۱٫۷۹۹ ٤۹۹٫۱۲۱ ینایر  ۱الرصید كما في  
 )۲٦٫۳٤۱( )٤۰٫۸۳۰( التغیر في القیمة العادلة

 ۱۰٥٫۸٥٥ ۱۱۰٫٥۳۲ إضافات
 )۱۸٫۲۷٥( )۹٦٫۷۸۰( التحویالت
 )٦۳٫۹۱۷( )٥۷٫۳۰٤( استبعادات

  --------------------  -------------------- 
 ٤۹۹٫۱۲۱ ٤۱٤٫۷۳۹ الرصید كما في الفترة / السنة المنتھیة 

  ==== == ===  ==== == === 
 
إلى   ۳المستوى  ألف درھم من  ۹٦٫۷۸۰تم إجراء تحویالت بقیمة ، ۲۰۲۰یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةفترة  خالل 

 . )۱ إلى المستوى ۳المستوى   ألف درھم من ۱۸٫۲۷٥: تم إجراء تحویالت بقیمة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۱المستوى 
 

 معلومات حول القطاعات  ۱۳
 
 إن المجموعة مقسمة إلى قطاعي أعمال رئیسیین: 
 
الجوي، التأمین    التأمین السفن،  بما في ذلك الشحن البحري،  العامة  تتضمن كافة أنواع التأمین  – التجاریة  اكتتاب أعمال التأمین   

 الھندسي؛ والتأمین و يالعقار التأمین الطاقة،التأمین على 
 
 أمین الصحي.، السیارات والتضد الحوادثتتضمن كافة أنواع التأمین بما في ذلك التأمین  -اكتتاب أعمال التأمین الشخصیة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۱۹ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع) معلومات حول القطاعات ۱۳

 
 (غیر مدققة)یونیو  ۳۰في  المنتھیةفترة الستة أشھر  
 اإلجمالي            الشخصي           التجاري            
 یونیو  ۳۰ یونیو ۳۰ یونیو  ۳۰ یونیو ۳۰ یونیو  ۳۰ یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ۲٫۳٤۷٫۹۲۲ ۲٫٥٦۲٫۳٤۰ ۱٫۰٥۲٫۰٦٦ ۱٫۰٤٤٫۳۹٤ ۱٫۲۹٥٫۸٥٦ ۱٫٥۱۷٫۹٤٦ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ً من إجمالي إعادة التأمین  حصة: ناقصا

 ) ۱٫٥۸۳٫۲۷۹( ) ۱٫٦۸٤٫٥٥۰( ) ٤۹٦٫۳۸٥( ) ٤۰۰٫۸۰٤( ) ۱٫۰۸٦٫۸۹٤( ) ۱٫۲۸۳٫۷٤٦( أقساط التأمین المكتتبة 
  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 
       

 ۷٦٤٫٦٤۳ ۸۷۷٫۷۹۰ ٥٥٥٫٦۸۱ ٦٤۳٫٥۹۰ ۲۰۸٫۹٦۲ ۲۳٤٫۲۰۰ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
 احتیاطي األقساط    إلى التحویلصافي 

 ) ۲۹٫۸۸۹( غیر المكتسبة 
 
)۳٦٫۸٦۰ ( )۱٦۷٫۷٦٥ ( 

 
)۸٤٫۸۹۹ ( )۱۹۷٫٦٥٤ ( 

 
)۱۲۱٫۷٥۹ ( 

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

 ٦٤۲٫۸۸٤ ٦۸۰٫۱۳٦ ٤۷۰٫۷۸۲ ٤۷٥٫۸۲٥ ۱۷۲٫۱۰۲ ۲۰٤٫۳۱۱ صافي األقساط المكتسبة 
  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 
       

 ) ۱٫۰٤۲٫۳۲۱( ) ۱٫۰۲۲٫۰۸٦( ) ٦٥۳٫٤۸٥( ) ٥۷۸٫٤٤۱( ) ۳۸۸٫۸۳٦( ) ٤٤۳٫٦٤٥( إجمالي المطالبات المدفوعة 
 ً : حصة إعادة التأمین من  ناقصا

 ۳۰۹٫۰۷۰ المطالبات المدفوعة 
 

۲٦۷٫۹٥٦ ۲۱۰٫۹۲۰ 
 

۱۸۲٫۷۱۸ ٥۱۹٫۹۹۰ 
 

٤٥۰٫٦۷٤ 
  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 

 ) ٥۹۱٫٦٤۷( ) ٥۰۲٫۰۹٦( ) ٤۷۰٫۷٦۷( ) ۳٦۷٫٥۲۱( ) ۱۲۰٫۸۸۰( ) ۱۳٤٫٥۷٥( صافي المطالبات المدفوعة 
ي المطالبات القائمة صافي التغیر ف

لم یتم اإلبالغ  والمتكبدة والمطالبات 
 ۷۸٫٤۰۸ عنھا 

 
٤٦٫۸۸٦ ۲۰٫۰۱٦ 

 
٤٤٫۱۸٦ ۹۸٫٤۲٤ 

 
۹۱٫۰۷۲ 

  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 
 ) ٥۰۰٫٥۷٥( ) ٤۰۳٫٦۷۲( ) ٤۲٦٫٥۸۱( ) ۳٤۷٫٥۰٥( ) ۷۳٫۹۹٤( ) ٥٦٫۱٦۷( صافي المطالبات المتكبدة 

  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 
 ۱۱۸٫٥٦۷ ۹۳٫۹۲۹ ٤۱٫٥٤٥ ۳۸٫۲٦۰ ۷۷٫۰۲۲ ٥٥٫٦٦۹ المكتسبة  تإیرادات العموال

 ) ۷٦٫٥۸۰( ) ٦۷٫٥۸٦( ) ۲۳٫۷۲٤( ) ۱۹٫۳۷۸( ) ٥۲٫۸٥٦( ) ٤۸٫۲۰۸( المتكبدة  تالعموال  مصروفات
  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 

 ٤۱٫۹۸۷ ۲٦٫۳٤۳ ۱۷٫۸۲۱ ۱۸٫۸۸۲ ۲٤٫۱٦٦ ۷٫٤٦۱ العموالت  مصروفاتصافي 
  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 

 ۸٫٤٥٤ ٦٫۸٤٦ ۲٫۸۸۷ ۱٫٦۰۹ ٥٫٥٦۷ ٥٫۲۳۷ إیرادات االكتتاب األخرى 
 ) ۲۷٫۳۱۲( ) ۳۳٫۳٥۷( ) ۱۸٫۸۸٥( ) ۲۲٫٤۲٦( ) ۸٫٤۲۷( ) ۱۰٫۹۳۱( مصروفات االكتتاب األخرى 

  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 
 ) ۱۸٫۸٥۸( ) ۲٦٫٥۱۱( ) ۱٥٫۹۹۸( ) ۲۰٫۸۱۷( ) ۲٫۸٦۰( ) ٥٫٦۹٤( صافي مصروفات االكتتاب األخرى 

  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 
 ۱٦٥٫٤۳۸ ۲۷٦٫۲۹٦ ٤٦٫۰۲٤ ۱۲٦٫۳۸٥ ۱۱۹٫٤۱٤ ۱٤۹٫۹۱۱ صافي إیرادات االكتتاب

  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------ ---- ---  ------------------- ---- ---  ------------------- ---- --- 
صافي إیرادات االستثمار واإلیرادات  

 األخرى 
    

٥٥٫۱۲۲ 
 

۷۹٫۱۳٤ 
 ) ۱۱۹٫۲۱٤( ) ۱۱۷٫۰٤٦(  مصروفات عمومیة وإداریة 

 المدینة  مخصص األنخفاض فى قیمة األقساط وذمم التأمین
 

)۲٤٫٦۹٦٫(  ) ٥۷۳۰ ( 
 

 ۱۱۸٫٦۲۸ ۱۸۹٫٦۷۷     أرباح الفترة  
      ========== =  ========== = 
 

 یتم استخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة عامة في جمیع القطاعات. لم تكن ھناك أي معامالت بین القطاعات.
 
 
 
 
 
 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۲۰ 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 

 
 (تابع) معلومات حول القطاعات ۱۳

 
 

 (غیر مدققة)یونیو  ۳۰في  المنتھیةفترة الثالثة أشھر  
 اإلجمالي            الشخصي           التجاري            
 یونیو  ۳۰ یونیو ۳۰ یونیو  ۳۰ یونیو ۳۰ یونیو  ۳۰ یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ٦۰٦٫٤۱٥ ٦۸۷٫٤۸۰ ۲٤۳٫۹٦۲ ۲٦۹٫٥۲٦ ۳٦۲٫٤٥۳ ٤۱۷٫۹٥٤ أقساط التأمین المكتتبة إجمالي 
 ً من إجمالي إعادة التأمین  حصة: ناقصا

 ) ٤۱۰٫۰۰۳( ) ٤۱۰٫۷۸٥( ) ۱۱۳٫٥٥۰( ) ۹۱٫٦۳۸( ) ۲۹٦٫٤٥۳( ) ۳۱۹٫۱٤۷( أقساط التأمین المكتتبة 
  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 

 ۱۹٦٫٤۱۲ ۲۷٦٫٦۹٥ ۱۳۰٫٤۱۲ ۱۷۷٫۸۸۸ ٦٦٫۰۰۰ ۹۸٫۸۰۷ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
 احتیاطي األقساط    إلى التحویلصافي 

 ) ٤٫۳٤٥( غیر المكتسبة 
 

۱۲٫۷۸۸ ٦۱٫۳۰۸ 
 

۹۳٫٤٦۸ ٥٦٫۹٦۳ 
 

۱۰٦٫۲٥٦ 
  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 

 ۳۰۲٫٦٦۸ ۳۳۳٫٦٥۸ ۲۲۳٫۸۸۰ ۲۳۹٫۱۹٦ ۷۸٫۷۸۸ ۹٤٫٤٦۲ صافي األقساط المكتسبة 
  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 

 ) ٤۲۳٫۹۳۸( ) ٤٥۳٫٥٤۰( ) ۳۱٤٫۰۱٦( ) ۲٦٥٫۱۸٤( ) ۱۰۹٫۹۲۲( ) ۱۸۸٫۳٥٦( إجمالي المطالبات المدفوعة 
 ً إعادة التأمین من  : حصة ناقصا

 ۱۰٥٫۷۸۰ المطالبات المدفوعة 
 

٦٤٫۷۱۱ ۸۹٫۲۱٦ 
 

۹٤٫۷۱٤ ۱۹٤٫۹۹٦ 
 

۱٥۹٫٤۲٥ 
  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 

 ) ۲٦٤٫٥۱۳( ) ۲٥۸٫٥٤٤( ) ۲۱۹٫۳۰۲( ) ۱۷٥٫۹٦۸( ) ٤٥٫۲۱۱( ) ۸۲٫٥۷٦( المطالبات المدفوعة صافي 
ي المطالبات القائمة صافي التغیر ف

لم یتم اإلبالغ  والمتكبدة والمطالبات 
 ٥۹٫٥۲۰ عنھا 

 
۲۱٫٤۱۸ )۷٫۰۰۱ ( 

 
۱۲٫۲۲۳ ٥۲٫٥۱۹ 

 
۳۳٫٦٤۱ 

  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 
 ) ۲۳۰٫۸۷۲( ) ۲۰٦٫۰۲٥( ) ۲۰۷٫۰۷۹( ) ۱۸۲٫۹٦۹( ) ۲۳٫۷۹۳( ) ۲۳٫۰٥٦( صافي المطالبات المتكبدة 

  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 
 ٦۰٫۷٥۹ ٤۰٫٥۰۸ ۲۱٫٥٥۷ ۱۷٫٥٤۲ ۳۹٫۲۰۲ ۲۲٫۹٦٦ المكتسبة  تإیرادات العموال

 ) ٤۱٫٥۷۳( ) ۳۲٫۷٥٦( ) ۱۲٫٦۷٥( ) ۹٫۹٥۷( ) ۲۸٫۸۹۸( ) ۲۲٫۷۹۹( المتكبدة  تالعموال  مصروفات
  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 

 ۱۹٫۱۸٦ ۷٫۷٥۲ ۸٫۸۸۲ ۷٫٥۸٥ ۱۰٫۳۰٤ ۱٦۷ العموالت إیراداتصافي 
  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 

 ٤٫۱۸٦ ٤٫۷٦٤ ۱٫٤٤۷ ۱٫۰۳۷ ۲٫۷۳۹ ۳٫۷۲۷ إیرادات االكتتاب األخرى 
 ) ۱٤٫۰٥٥( ) ۱٥٫۰۷٦( ) ۹٫۷۹٤( ) ۹٫۷٦۳( ) ٤٫۲٦۱( ) ٥٫۳۱۳( مصروفات االكتتاب األخرى 

  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 
 ) ۹٫۸٦۹( ) ۱۰٫۳۱۲( ) ۸٫۳٤۷( ) ۸٫۷۲٦( ) ۱٫٥۲۲( ) ۱٫٥۸٦( صافي مصروفات االكتتاب األخرى 

  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 
 ۸۱٫۱۱۳ ۱۲٥٫۰۷۳ ۱۷٫۳۳٦ ٥٥٫۰۸٦ ٦۳٫۷۷۷ ٦۹٫۹۸۷ صافي إیرادات االكتتاب

  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- --  ------------------- --- -- 
صافي إیرادات االستثمار واإلیرادات  

 األخرى 
    

۲۰٫۱٤۹ 
 

٤٦٫۸۷۰ 
 ) ٥۸٫٦٤۳( ) ٥۹٫۲٥۷(     مصروفات عمومیة وإداریة 

 ) ۳٫۳۳۷( )              ۱۸٫۹۰٦( مخصص األنخفاض فى قیمة األقساط وذمم التأمین المدینة 
      ------------------- --- --  ------------------- --- -- 

 ٦٦٫۰۰۳ ٦۷٫۰٥۹     أرباح الفترة  
      ========= =  ========= = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وشركتھا التابعة  للتأمین ش.م.عشركة أبوظبي الوطنیة 

۲۱ 

 
 المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةالمعلومات إیضاحات حول 

 
 المطلوبات وااللتزامات الطارئة ۱٤

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ٦٤٫٦۰۰ ٤٤٫٦۸۱ بھا كاستثمارات   محتفظ أسھم  في  غیر مطالب بھباكتتاب   تتعلقالتزامات 
  === =====  === ===== 

 ۲۱۸٫٦۰۲ ۲۰۷٫٦۱۰ ضمانات مصرفیة
  === =====  === ===== 

 ۳۸٤ ۳۸٤ اعتمادات مستندیة
  === =====  === ===== 

 
 أعاله ضمن سیاق األعمال االعتیادیة. واالعتمادات المستندیةتم إصدار الضمانات المصرفیة   
 
 مطالبات قانونیة 
 
بناء على  . قضائیة في سیاق األعمال االعتیادیة لدعاوىشركات التأمین،  على غرار الغالبیة العظمى منتخضع المجموعة،  

، تقوم  ینوالخارجی  ینالداخلی  ینالقانونی  في تسویة الخسائر والمستشارینمستقلین  خبراء    االستشارة التي تم الحصول علیھا من
 تدفق خارجي للموارد االقتصادیة. تنتج عنالمتوقع أن  لمبالغیمثل ا، عند الضرورةمخصص،  برصد اإلدارة 

 
 عام ۱٥
 

تم اعتماد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة والتصریح بإصدارھا باإلنابة عن أعضاء مجلس  
 .۲۰۲۰أغسطس  ٥اإلدارة بتاریخ 
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