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����xyxz{�|y}z{~��������~�����z����� ���)���������,���+���������
��+������+���� � ��� ���������xyxz{�����x��}������������������y}�x�����y�������������� ���+������ ���+&���������������)������+�
*����+������'���
&�����)�*���%/��������/����+�������+�����+��� �������
��+����� � +&����������������1�+�����0&����������������01�+�����������������������	���� ���"������������������������������
*�����*�����������%/��������/���� ������������������� ��¡�����
*���������*��������¢���+�£�����������������+������������%/� �������/����� � ���¤�¡��+
�����'���(��� ��¡�����������������������
*�����*���������+�£�������¢� ���������������+��������%/��������/����� �����������¥��*����'��¦�+��
�����,������������
*����*�����)��¢�������+�����������+��%/� �������/����� ������������
*����+������'������������*�������)��¢������+�������+������%/��������/������� ����§�*�'�*�̈����)������+�
*����+������'���
&��)�*��� � �����������+��©���)��(����ª«,�¬�����������+�
*����+������'���
&)�)�*���������������&�
 �������*����������%-��®+�
*����+������������� ̄��ª«,�§�*����������������&������������©����°*�� �)������+�
*����+������'���
&���������������+&�����§�����±
��²��� ��� ����+&�����¥����� ��������������������&�
����������&����*�������§�����'�����+&����-�/���&����+'���
&����+����� ������§������+�
*�����'����*��§����)����
�� ��+&����§�����³�������+�
*����+������'���
& )��������)�*���'���¢���±
������©����!�¡������+��� ��)��°�����������������+����*����+�� ��������'²��́��
�
*�¤�¡��+&����'²�����+ �����¥��������¥������������§����§���+&�������� µ������������³«�����������������
��+����������&�
���������'������±
��§�°*������������¶�+&������́� �+����������+�����+����±
������������������
��	�&�����������£¡����������§� �������������¶����́� �����������³������� ��



�

��� ��������	�
�����	������������������	���������������	�������	���� �!���"�#�����$%��&'���������������	� ���	��(��� ��)�	* $%�� �������������+	���� �	����,�-�	���� .��./ .���������	������0 ���12��3.���#�"����4 �$	 ��5�6�7#��8�,#	��9����5�� �3-������	�
�����	���������������������������:�.��;�<�����	�����	���� �!�"�#��	����5���
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٦  
 

  ع وشركتها التابعة .م.تأمين شالوطنية لل  شركة الوثبة
  

  الموحد المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  (غير مدققة) يونيو ٣٠ في ية المنته للفترة

  
  في  أشهر المنتهية تة الس ترة ف  في  أشهر المنتهية الثالثةترة ف    
    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   إيضاح  
            

  ٢٠١٬٥٣٣  ١٨١٬٤٦٦  ٨٥٬٩٤٢  ٧٧٬٦٩٤  ١-١٨    المكتتبة األقساط إجمالي 
  ) ٥٤٬٨١٦(  ) ٥٦٬٤٨٤(  ) ١٩٬١٦٨(  ) ١٧٬٩٣٦(  ١-١٨  تتبةالمكاط قسإجمالي األمن إعادة التأمين شركات حصة 

ــ ــــ  ــ ــــــــــــــــــ     ــ ــ  ــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ١٤٦٬٧١٧  ١٢٤٬٩٨٢  ٦٦٬٧٧٤  ٥٩٬٧٥٨    قساط األصافي 
  ) ٥١٬٩٧٠(  ) ١٩٬٤٤٨(  ) ١٦٬٤٢٧(  ) ٨٬٣٨٤(  ١-١٨  قساط غير المكتسبة  األ محول إلى احتياطي لاصافي 

ــ ــ     ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ٩٤٬٧٤٧  ١٠٥٬٥٣٤  ٥٠٬٣٤٧  ٥١٬٣٧٤    قساط المكتسبة   األصافي 
  ١٩٬٩٩٥  ١٢٬٩٩١  ٩٬٧٦٦  ٧٬١١٥    إعادة التأمين المكتسبة  عموالت
  ) ٢٦٬٠٧٢(  ) ٢٩٬٨٦٦(  ) ١٧٬٠١٩(  ) ١٤٬٦٥٥(    فات العموالت المتكبدة مصرو

ــ ــ     ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ٨٨٬٦٧٠  ٨٨٬٦٥٩  ٤٣٬٠٩٤  ٤٣٬٨٣٤    إجمالي إيرادات التأمين 

ــ ــ     ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ) ٥١٬٥٤٩(  ) ٦٥٬٠٥٠(  ) ٢٢٬٢٨٥(  ) ٣٢٬٨٩٦(    ةفوعإجمالي المطالبات المد

  ١٥٬٢٩٣  ١٥٬٨٨٥  ٩٬٦٤٦  ٦٬٦١١    لبات المدفوعة مطاال إجمالي أمين منادة التعإ شركاتحصة 
ــ ــ    ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ) ٣٦٬٢٥٦(  ) ٤٩٬١٦٥(  ) ١٢٬٦٣٩(  ) ٢٦٬٢٨٥(   المدفوعة  المطالبات صافي 
  ) ٤٬٥٨٧(  ) ١٤٬٣٠٣(  ٥٬٣١٥  ) ١٦٬٢٥٩(    ة تسويالد قيالمطالبات  احتياطيإجمالي في  التغير
حصة  التغير من  التأ  إعادةت  شركا  في  قيد  المطالبات  احتياطي  مين 

  ٥٬٥٥٥  ١٤٬٤٩٤  ) ٩٬٥٥٤(  ١٧٬٥٠١   التسوية 
  ) ٣٬٠٩٤(  ) ١٬٩٧٢(  ) ٢٬٦٤٤(  ) ٧٤٨(   ولم يتم اإلبالغ عنها المتكبدةفي احتياطي المطالبات   صافي التغير

           غير المخصصة  الخسائر وية تس  فات رومصفي احتياطي  التغير
  ) ٢١٧(  ١٣١  ) ٦٢(  ١٥١   في احتياطي المخاطر غير المنتهية  اتالتغير

   ٩٩٤  ٣٢٤  ) ١٨(  ٣٧٩  
ــ ــ     ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ) ٣٧٬٦٠٥(  ) ٥٠٬٤٩١(  ) ١٩٬٦٠٢(  ) ٢٥٬٢٦١( ١-١٨    المتكبدةبات المطال  يصاف
ــ ــ     ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ٥١٬٠٦٥  ٣٨٬١٦٨  ٢٣٬٤٩٢  ١٨٬٥٧٣    إيرادات التأمين 
  ) ٢٦٬٣٥٦(  ) ١٨٬٦٨١(  ) ١٥٬٦٦٥(  ) ٩٬٢٠٥(    أمين المصروفات المتعلقة بالت

ــ ــ     ــ ــــ  ــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ٢٤٬٧٠٩  ١٩٬٤٨٧  ٧٬٨٢٧  ٩٬٣٦٨    التأمين  صافي إيرادات 

  ) ٩٠٬٢٢٩(  ٦٥٬٢٠٢  ) ١٢٬١٠٩(  ٤١٬٥١٥ ١٤  ، صافيتثمارساال(خسائر) إيرادات / 
  ٢٬٩٥٦  ١٬٨٦٣  ١٬٥١٧  ٨٠٧ ١-١٨  يرادات التأجير إ - ت من العقارات االستثمارية رادااإلي

  ) ٢٠(  ) ١٬٦١٥(  ) ١١٧(  ) ٨١٩(   التحوط أدوات  نم الخسائر
  ) ٧٬١٤١(  ٩٬٣٦٢  ٨٥١  ٣٬٩٢٩ ١-١٨  زميلة  اتشركسائر) (خ /  أرباحالحصة من 

ــ ــ    ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ) ٦٩٬٧٢٥(  ٩٤٬٢٩٩  ) ٢٬٠٣١(  ٥٤٬٨٠٠   (الخسائر)  يرادات /اإل  إجمالي

ــ ــ ــــ    ــ ــ  ــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ) ٢٬٣٦١(  ) ١٬٦٠٥(  ) ١٬٢٨١(  ) ٧٨٣(   أخرى  مصروفات

  ) ٧٬٨٠٨(  ) ٤٬٣٠٤(  ) ٣٬٧٣٣(  ) ٢٬٠٢٤(   ل تكاليف التموي 
ــ ــ    ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ   ــ

  ) ٧٩٬٨٩٤(  ٨٨٬٣٩٠  ) ٧٬٠٤٥(  ٥١٬٩٩٣   الفترة   (خسائر)أرباح / 
    == = ===== =   == = ======   == = ======   == = ======  

  )٠ .٣٩(  ٠ .٤٣  )٠ .٠٣(  ٠ .٢٥ ١٥  رة) السهم األساسية والمخففة ربحية / (خسا
     == = ======   == = ======   == = ======   == = ======  
  

  .الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٤إلى   ١٠ت من الصفحا ىلرجة عتُشكل اإليضاحات المد
  

   .٤و  ٣الصفحتين مدرج على الموحدة  رحلية الموجزةالمعلومات المالية الم المستقلين حول مراجعة قي الحسابات إن تقرير مدق 
  

  
  



  

٧  
 

  ة لتابعع وشركتها ا.م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
  

  الموحد المرحلي الموجز  رباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىألابيان 
  )(غير مدققة يونيو ٣٠ ي ف المنتهية لفترةل
  
  في  أشهر المنتهية الستةترة ف في  أشهر المنتهية الثالثةترة ف    
    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  إيضاح  
            
  ) ٧٩٬٨٩٤(  ٨٨٬٣٩٠  ) ٧٬٠٤٥(  ٥١٬٩٩٣    الفترة) (خسائر / احأرب
            
            يرادات الشاملة األخرىاإل
            

  األرباح  بيان يتم إعادة تصنيفها إلى لن  التي   البنود
            أو الخسائر في فترات الحقة   
            
  ) ١٠٬٠٩٥(  ٣٬٣٦٦  ) ٢٬٥٥٢(  ٤٬٨٤٦    لشركات زميلة  الشاملة األخرى )الخسائر(/من اإليرادات ةحصال

خالل بالقيمة العادلة من  موجودات ماليةبيع  من )الخسائر (/احاألرب
  ٢٤١  ١٬٤٤٤  ) ٩٤٧(  ١٬٤٤٤    اإليرادات الشاملة األخرى

جودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من مة العادلة لموي القيالتغير ف
  ) ٩٢٬٧٠٢(  ٣٠٬٢٤٨  ١٧٩  ٢٧٬٠٧٥    خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

            
ها إلى بيان األرباح أو  ة تصنيفتم إعادالبنود التي يتم أو قد ي

            ائر في فترات الحقةالخس
            
يمة الفعال من التغيرات في القالجزء  – التدفق النقدي اتوطتح

  ) ٥٬٧٠٣(  ٢١٨  ) ٦٨٠(  ٢٦٣    العادلة
ــ ــ     ــ ـ  ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــ   ــــــــــــــــ
  ) ١٠٨٬٢٥٩(  ٣٥٬٢٧٦  ) ٤٬٠٠٠(  ٣٣٬٦٢٨    شاملة األخرى للفترة ال )الخسائريرادات / (اإل
ــ ــ     ــ ـ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ) ١٨٨٬١٥٣(  ١٢٣٬٦٦٦  ) ١١٬٠٤٥(  ٨٥٬٦٢١    رةللفت الشاملة (الخسائر)اإليرادات / إجمالي 
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  .الموحدة ية الموجزةمرحلة الماليالمعلومات الجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٤إلى   ١٠الصفحات من رجة على ضاحات المدتُشكل اإلي
  

   .٤و  ٣الصفحتين مدرج على الموحدة  علومات المالية المرحلية الموجزةالم عة مراجحول حسابات المستقلين ير مدققي التقرإن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

٨  

  ع وشركتها التابعة .م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
  

  الموحد  موجزالمرحلي ال  المساهمين ملكيةبيان التغيرات في حقوق  
  دققة) (غير م ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  ستة أشهر ال لفترة 

  ال لمرأس ا  
اطي  حتياال
  قانوني لا

  حتياطي  الا
  عام اطي الاالحتي  النظامي 

احتياطي  
  المال رأس 

احتياطي  
مخاطر إعادة  

  التأمين  
احتياطي إعادة  

 ثمار تقييم االست
ط  وحي ت ياطاحت 

  التدفق النقدي 
األرباح  

  المحتجزة 
حقوق    إجمالي
  الملكية 

  م  ألف دره  ألف درهم    ف درهم  لأ  ألف درهم    ألف درهم    درهم  ف أل    همدرألف   درهم  ف أل  ألف درهم    ألف درهم    
                      

  ٧٦٥٬٨٥٩  ٤٠٠٬٠١٩  -  ) ٩٥٬١٢٢(  -  ٩٬٩٥٩  ٨١٬١٨٥  ٥١٬٧٥٠  ١٠٣٬٥٠٠  ٢٠٧٬٠٠٠  ) مدققة( ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
                      

                      :الشاملة  اإليراداتلي إجما
  ) ٧٩٬٨٩٤(  ) ٧٩٬٨٩٤(  -  -  -  -  -  -  -  -  الفترة خسائر

  ) ١٠٨٬٢٥٩(  ٢٤١  ) ٥٬٧٠٣(  ) ١٠٢٬٧٩٧(  -  -  -  -  -  -  خرى ألا ملةالشا ت)/اإليرادارالخسائ(
ــ    ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ــــــــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ) ١٨٢٬٤٥٠(  ) ٧٩٬٦٥٣(  ) ٥٬٧٠٣(  ) ١٠٢٬٧٩٧(  -  -  -  -  -  -    الشاملةائر لي الخسامجإ
                      

   موجودات رباح المحتجزة عند استبعاد األ منحول الم
  -  ) ١٢٫٧١٠(  -  ١٢٫٧١٠  -  -  -  -  -  - إليرادات الشاملة األخرىابالقيمة العادلة من خالل ية مال

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  النقدية التدفقات ط احتياطي تحو
ــ    ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ   ـ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ٥٧٧٬٧٠٦  ٣٠٧٬٦٥٦  ) ٥٬٧٠٣(  ) ١٨٥٬٢٠٩(  -  ٩٬٩٥٩  ٨١٬١٨٥  ٥١٬٧٥٠  ١٠٣٬٥٠٠  ٢٠٧٬٠٠٠  مدقق) ير(غ ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠الرصيد في 
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  ٧٢٣٬١١٩  ٣٩٥٬٠٩٠  ) ٥٬٩٢٩(  ) ١٢٧٬٠١٩(  ١٥  ٩٬٩٥٩  ٨٨٬٧٥٣  ٥١٬٧٥٠  ١٠٣٬٥٠٠  ٢٠٧٬٠٠٠  مدقق) ( ٢٠٢١ يناير  ١الرصيد في 
  
                      :الشاملة  داتيرااإللي ماإج

  ٨٨٬٣٩٠  ٨٨٬٣٩٠  -  -  -  -  -  -  -  -  الفترة أرباح
  ٣٥٬٢٧٦  ١٬٤٤٤  ٢١٨  ٣٣٬٦١٤  -  -  -  -  -  -  خرى  ألا  ملةالشااإليرادات 

ــ    ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ــ ــ  ــ ــ   ــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ١٢٣٬٦٦٦  ٨٩٬٨٣٤  ٢١٨  ٣٣٬٦١٤  -  -  -  -  -  -  الشاملة  اإليرادات إجمالي 

                      

  ) ١٠٬٣٥٠(  ) ١٠٬٣٥٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح 
  حتياطي مخاطر  المحول من األرباح المحتجزة إلى ا

  -  ) ٢٨٢(  -  -  ٢٨٢  -  -  -  -  -  مين ة التأادإع  
موجودات  رباح المحتجزة عند استبعاد األ منحول الم

  -  ) ٤٬٠٢٤(  -  ٤٬٠٢٤  -  -  -  -  -  - إليرادات الشاملة األخرىامالية بالقيمة العادلة من خالل 
تحوط  حتياطي الخسائر من ا وأالتحويل إلى األرباح 

  ٨٥٩  -  ٨٥٩  -  -  -  -  -  -  -  التدفقات النقدية 
ــ ــــــــــ   ــ   ــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــ  ـــــــــ ــ ــ ـــــــــ  ـــ ــ   ــــــ ــ ـــــــــــ   ـــــ

  ٨٣٧٬٢٩٤  ٤٧٠٬٢٦٨  ) ٤٬٨٥٢(  ) ٨٩٬٣٨١(  ٢٩٧  ٩٬٩٥٩  ٨٨٬٧٥٣  ٥١٬٧٥٠  ١٠٣٬٥٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠٢١يونيو   ٣٠الرصيد في 
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  .الموحدة الية المرحلية الموجزةلما اتومعلالم من هذه جزءاً ال يتجزأ  ٢٤إلى   ١٠الصفحات من لى المدرجة عتُشكل اإليضاحات 



  

٩  

  التابعة كتها ع وشر.م.شللتأمين   طنيةالو  بةث و لا كةشر
  

  الموحد  المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدية 
  (غير مدققة)  يونيو ٣٠ المنتهية في  ستة أشهراللفترة 

  ٢٠٢٠  يونيو ٣٠  ٢٠٢١ يونيو  ٣٠  إيضاح  
  ألف درهم    ألف درهم   

        غيليةة التشنشطألاالتدفق النقدي من  
  ) ٧٩٬٨٩٤(  ٨٨٬٣٩٠     ةرفتال )سائرخ ( /باح رأ

        

        تعديالت لـ:
  ٥٬٣٨٥  ) ١٬٣٤٢(    المدينةالتأمين ذمم مخصص انخفاض قيمة 

  -   ٩٬٤٢٣    تثماريةسانخفاض قيمة العقارات اال
  ٧٣٬٠٨٤  ) ٥٦٬٦٢٠(  ١٤  لخسائرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو االتغير في القيمة العادلة لموجودات مالي

  ٣٨٬٩٦٦  ) ٢٦٩(  ١٤  رباح أو الخسائرمن خالل األالعادلة بالقيمة مالية وجودات تبعاد مسا خسائر)/أرباح(
  ٣٦٣  ٣٨٣    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ٧٣٥  ١٬٠٦٧    استهالك ممتلكات ومعدات
  ٧٬١٤١  ) ٩٬٣٦٢(    زميلة  كاتشر خسائر)/ أرباح(من حصة ال

  ٧٬٨٠٨  ٤٬٣٠٤    تكاليف التمويل 
  ) ٢٨٬٦١٥(  ) ٢٤٬٧٣٨(  ١٤  األرباح  تإيرادات توزيعا

  )١٨٨(  ) ١٤٩(  ١٤  دات الفائدةراإي
  ٢٠  ١٬٦١٥    تحوط السائر من أدوات خ 
ــ      ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ٢٤٬٨٠٥  ١٢٬٧٠٢    :لمال العاملالنقدية من األنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأس االتدفقات 
  

        العامل:  لمالالتغيرات في رأس ا
  ) ٥١٬٩٤١(  ) ١٤٬٤٨٤(    مين المدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىأتة الصدرأ

  ٢٨٬٧٥٥  ٣٬٢٧٨    ذمم دائنة تجارية وأخرى
  ٥١٬٩٧١  ١٩٬٤٤٨    صافي ، التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة

 ك  ي ذلا فمب تكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهابات الموالمطال سويةقيد التإجمالي المطالبات  احتياطي التغير في
  ٦٬٥٤٥  ١٥٬٥٢٤    نتهية الم اطر غيرخ غير المخصصة واحتياطي المالمخصة ومصروفات تسوية الخسائر   

   المتكبدةالمطالبات  اتواحتياطي  قيد التسويةالتغير في حصة إعادة التأمين من المطالبات 
  ) ٥٬١٩٦(  ) ١٤٬١٩٨(    ولم يتم اإلبالغ عنها   

ــ        ــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
  ٥٤٬٩٣٩  ٢٢٬٢٧٠    النقد الناتج من العمليات

    )٣٢٦(  ) ١٨٧(  
ــ     فين  لمدفوعة للموظا  مةة الخدمكافآت نهاي ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

    ٥٤٬٦١٣  ٢٢٬٠٨٣  
ــ     صافي النقد من األنشطة التشغيلية ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

        
        ة االستثمارية نشطاألمن  ةالتدفقات النقدي

  )٦٨١(  ) ٧٧٤(    شراء ممتلكات ومعدات
  ) ١٤٬٨٥٠(  ) ٣١٬٠٦٣(    شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  -   )٨(    يرادات الشاملة األخرىشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإل
  )١٦(  -     شراء استثمار في شركة زميلة 

  ٧٬٤٦٢  ٤٬٧٧٥     يرادات الشاملة األخرىمن خالل اإلموجودات مالية بالقيمة العادلة  تبعاداسن ت مصالمتح 
  ٩١٬٧٥٣  ٢١٬٩٧١    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تبعاداسن م تصالمتح 

  ٤٬٨٧٥  ) ١٬٥٠٧(    (إيداع) / سحب ودائع ألجل  
  ١٨٨  ١٤٨    فوائد مستلمة

  ١٬٣٣٠  ١٬٢٦٧    مستلمة من شركات زميلةرباح عات أزيوت
  ٢٨٬٦١٥  ٢٤٬٧٣٨    باح مستلمةتوزيعات أر

ــ      ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ١١٨٬٦٧٦  ١٩٬٥٤٧    يةارثماالست   األنشطة صافي النقد الناتج من

ــ      ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
        مويلية تالتدفقات النقدية من األنشطة ال 

  ) ٧٬٨٠٨(  ) ٤٬٣٠٤(    عةتكاليف التمويل المدفو 
  ٣٧٧٬٥٦١  -     ستلم مُ  ألجل قرض 

  -   ) ٨٬١١٠(    سداد قرض ألجل 
  -   ) ١٠٬٣٥٠(    دفوعةباح المتوزيعات األر

  -   ) ١٬٦٠٢(    تسوية أداة مالية مشتقة 
ــ      ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ٣٦٩٬٧٥٣  ) ٢٤٬٣٦٦(    شطة التمويلية نمن األ  جالنات(المستخدم في) / صافي النقد 
ــ      ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ٥٤٣٬٠٤٢  ١٧٬٢٦٤    في النقد وما يعادلهة يادالزصافي  
        

  ) ٣٤٣٬٤١٣(  ١٤٤٬٩٠١    الفترةداية دله في ب النقد وما يعا
  -   ) ٧٤٬٦٥٥(    النقد المقيّد 

ــ        ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
  ١٩٩٬٦٢٩  ٨٧٬٥١٠  ١٠  الفترةله في نهاية يعاد  وما النقد

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

  .ةوحد الم وجزةالمرحلية الم الماليةعلومات المجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٤إلى  ١٠الصفحات من ات المدرجة على ح اإليضاتُشكل 
  

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



  

١٠  

  بعة ها التاع وشركت .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
   سيةرئيال الوضع القانوني واألنشطة  ١

  
ش  تأسست للتأمين  الوطنية  الوثبة  أبوظبي("الشركة")  ع  .م.شركة  تسجي  في  االتحا  عامة  مساهمة  ةككشرها  لوتم  للقانون  لدولة وفقاً  دي 
هيئة   تأسيسبشأن    ٢٠٠٧) لسنة  ٦رقم (وتخضع ألحكام القانون االتحادي  (وتعديالته)    ١٩٨٤لسنة    )٨(تحدة رقم  بية المعرالرات  اإلما
قرار مجلس إدارة  و،  يالتهدرية وتعت التجاابشأن الشرك  ٢٠١٥) لسنة  ٢، القانون االتحادي رقم (أمين وتعديالتهيات التملع  موتنظيأمين  الت

بشأن   ٢٠١٩) لسنة  ٢٣رقم ( هيئة التأمين  قرار مجلس إدارة  لشركات التأمين ولية  ح المااللوائبشأن    ٢٠١٤) لسنة  ٢٥هيئة التأمين رقم (
 . إعادة التأمين تياعملة لالتوجيهات المنظم

 
في  لل  الرئيسي  اطنشال  ثلتمي العالتأ  أعمالشركة  الشرك  .ئاتالفلكافة  مة  امينات  الرئيسي  تزاول  مركزها  خالل  من  أعمالها  في  ئن  الكاة 
واوأب والعين  دبي  من  كل  في  وفروعها  الرئ  .لشارقة ظبي  المقر  هو  إن  للشركة  الدولة  يسي  المتحاإلمارات  الودة  عربية  مسجل  العنوان 

بريد  لمكتب صندوق  هو  الرئيسي  المالعرب  تاراألما  وظبي،أب،  ٤٥١٥٤ها  لألوراق    .تحدةية  أبوظبي  سوق  في  مدرجة  الشركة  أسهم  إن 
 . المالية

  
    إلعدادأساس ا  ٢
  
  أساس التوحيد    أ)(

  
  : )"المجموعة"يشار إليها مجتمعة ( كاملشركتها التابعة المملوكة بالمن النتائج المالية للشركة وة الموحدالموجزة المالية  المعلوماتتتألف 

  
    

  الملكية    بلد التأسيس    سي  الرئي النشاط   الشركة التابعة
        

  ٪ ١٠٠  جزر الكايمان    إدارة االستثمار   أونك انفستمنتس ليمتد 
  

الشرك توحيد  التايتم  تاريخ  ة  من  بالكامل  إلى  بعة  السيطرة  تتعرض  الشركةتحويل  عندما  السيطرة  تتحقق  األم.  أو  الشركة  لديها يكون  ، 
عائدات  حقوق،   من  في  المالشرمع    طهااارتبمتغيرة  ولدكة  فيها  تلك  ستثمر  على  التأثير  على  القدرة  خالل    العائدات يها  على   نفوذهامن 

حاسبية  م  ساتسياباستخدام  ،  للشركةكما هو الحال  ،  ركة التابعة لنفس سنة التقريرالمالية للش  المعلومات  تم إعداد  فيها.  الشركة المستثمر 
  متسقة.

  
     يان التوافق ب   )(ب

  
للمعيار الية الموجزة الموحدة  مالية المرحلمات العلوالمهذه    تم إعداد لي، وبالتا  ."التقارير المالية المرحلية"  ٣٤  محاسبي الدولي رقموفقاً 

 ى ءتها جنباً إللة، ويتعين قرالكاما  يةالمالللبيانات    معلومات الالزمةلى كافة الال تشتمل عالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة    نفإ
داد ولية إلعللمعايير الدها وفقاً  ، والتي تم إعداد٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في وللسنة المنتهية في    للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  جنب مع

ً مؤ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  ستة أشهرال تعتبر نتائج فترة ال .ارير الماليةتقال    .٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  تهيةالمن السنة جلى نتائع  شرا
  

رقم  دص  ٢٠٢٠سبتمبر    ٢٧في   اتحادي  بقانون  المرسوم  رقم    ليعدذي  لا  ٢٠٢٠لسنة    ٢٦ر  االتحادي  القانون  أحكام  نة لس  )٢(بعض 
ب  المجموعةتقوم  .  ٢٠٢١يناير    ٢في  ت  ال لتعديم تفعيل اوتبشأن الشركات التجارية    ٢٠١٥ جديدة وسيتم تطبيق الحكام  األمراجعة  حالياً 

  . ديالتالتع تفعيلة من تاريخ واحد ةسنوز تجا يال متطلباتها في موعد
  

  أساس القياس   )(ج
  

إ الموحدة  هذه    عدادتم  الموجزة  المرحلية  المالية  أساس  المعلومات  باساعلى  التاريخية  الما  تثناءلتكلفة  بالالموجودات  من العا  لقيمةية  دلة 
والموجودا الخسائر  أو  األرباح  خالخالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  األشامال   تداإليراال  ت  والعقارات واألدوات    خرىلة  المشتقة  المالية 

    .تم تسجيلها بالقيم العادلة والتي االستثمارية 
  

   المالية إعداد التقاريروعملة   التشغيليةملة الع  )(د
  

  التشغيليةوهو العملة    )اإلماراتي"  الدرهم"(  متحدةات العربية البدرهم اإلمارالموجزة الموحدة  لية المرحلية  اات الملمعلوماهذه    عرضتم  
    .ر خالف ذلكإلى أقرب رقم صحيح باأللف، ما لم يذك ماراتياإللدرهم لمبينة بالية الماات اموب المعلتم تقري .للمجموعة



  

١١  

  التابعة كتها ع وشر.م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  ع)ب(تا  أساس اإلعداد  ٢
  
  استخدام التقديرات واألحكام    )(هـ
  

 تافتراضــات تــؤثر علــى تطبيــق السياســاوضــع أحكــام وتقــديرات وب رةقامت اإلدالموجزة الموحدة المرحلية ات المالية لومامعلا دادإع عند
  .تلك التقديرات نقد تختلف النتائج الفعلية ع  .وفاتمصروالات رادإليوا المطلوباتدات وللموجو  المسجلةلمبالغ واالمحاسبية 

 
 لعــدم اليقــين فــي التقــديراتصادر الرئيســية والم للمجموعةالمحاسبية ياسات اإلدارة عند تطبيق الس  قبلة من  الموضوع  األحكام الهامة  كانت

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ية في هتالمن للسنةموحدة  ةويسنية مالبيانات  في آخر المبينةالمحاسبية هي نفس السياسات 
  
  حاسبية الهامة ات المالسياس  ٣
  

فــي  لمجموعــةمــن قبــل االمطبقة  السياسات نفس هيوحدة لمرحلية الموجزة المالمعلومات المالية ا  هذه  يف  بقةالمط  يةبالمحاس  اساتسيلا  إن  
   .ذلك التاريخ في المنتهية وللسنة  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في  كما الموحدة المالية البيانات

 

  فعيلها بعد ت تميالمعايير الصادرة ولكن لم   ١- ٣
  

إال أن ؛ ويسمح بالتطبيق المبكر ٢٠٢١يناير  ١ بعدي تبدأ الت يةت السنويير على الفتراالمعا ىيالت علدعلتجديدة والمعايير الايسري عدد من  
  لموحدة.ا  إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة عندبتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مبكر  ملم تق  ةالمجموع

  

  ر المالية عقود التأمينقاريعداد التدولية إلمن المعايير ال ١٧المعيار رقم 
  

، مع أرقام المقارنة المطلوبة. ٢٠٣٢يناير    ١تبدأ في أو بعد    ت التيللفتراارير المالية  من المعايير الدولية إلعداد التق  ١٧لمعيار رقم  ي ايسر
تطبيــق تــاريخ  في أو قبل    ير الماليةرااد التقإلعدالدولية  من المعايير    ٩رقم  لمعيار  كذلك بتطبيق اة  قيام الشرك  شريطة  المبكريُسمح بالتطبيق  

ا بتقيــيم  لعيالتففي تاريخ لتطبيق المعيار تخطط المجموعة . ارير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التق  ١٧ر رقم  المعيا المطلوب وتقوم حاليــً
  التأثير المتوقع.

  

  المعايير والتعديالت الجديدة
  

د عنــ  ،حدة للمجموعةهري على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموة التالية تأثير جوعايير الجديدة والمعدليكون للمليس من المتوقع أن  
  تفعيلها:

  تفعيل تاريخ ال  
    

المتحصالت قبل  –واآلالت والمعدات الممتلكات  – ١٦لمحاسبي الدولي رقم معيار الى ال الت ععديالت
  ٢٠٢٢يناير  ١  االستخدام المزمع 

  ٢٠٢٢يناير  ١  انجاز العقد  تكلفة  –قلة بالتزامات المثالعقود  – ٣٧م رقيار المحاسبي الدولي التعديالت على المع
  ٢٠٢٢يناير  ١  المفاهيمي   رمراجع اإلطا –داد التقارير المالية ولية إلعالد اييرالمعمن  ٣يار رقم على المع تديالالتع

  ٢٠٢٣يناير  ١  تداولة م تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير – ١رقم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
  

  طارئةااللتزامات الو طاتبااالرت  ٤
  

  الطارئة المطلوبات
ف  مطلوبات  موعةالمجلدى  كان  ،  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠في  كما   الضمان  طارئة  بخطابات  يتعلق  األعمالقائمة  يما  نطاق  ضمن  ال الصادرة 

  مليون درهم).  ٠ .٥:  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(مليون درهم  ٠ .٥االعتيادية والبالغة 
  

  مطالبات قانونية 
  

المجموعة،   التخضع  معلى غرار  األعمال  غالبية العظمى  سياق  في  قضائية  لدعاوى  اإلدةالعتيادي ان شركات التأمين،  قامت  بناًء  .  ارة، 
المستقلين   الخسائر  مقيمي  من  مشورة  الداخلي،    اريواالستشعلى  بقيمة  القانوني  مخصص  درهم    ١١  .٨بتكوين  ديسمبر   ٣١(مليون 

  محتمل للموارد االقتصادية.  خارج يمثل المبالغ المتوقع أن ينتج عنها تدفق مليون درهم) ١٦ .٣: ٢٠٢٠
  

  ). : ال شيء٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ في كماائمة ال توجد التزامات ق
  

  طفأةلمبالتكلفة ا الموجودات المالية  ٥
  

ربح  مليون درهم وبمعدل    ٩بقيمة إجمالية  غير المدرجة  لمدة خمس سنوات  صكوك  من    اثنانبالتكلفة المطفأة  تتضمن الموجودات المالية    
لأشهر    ٦ هم وبمعدل  مليون در  ٥  ةيمبقد  ى، وسنلعأيهما أ  ٪٦  .٠٥اس أو  نقطة أس  ٤٩٥ة السائدة لدى بنوك اإلمارات +  معدل الفائدوفقاً 

إجمالية    سلمدة خم  المدرجة  غير  من الصكوك  ثالثة:  ٢٠٢٠يسمبر  د  ٣١(  ٪٨  .٢٥ربح   بقيمة  درهم   ٩سنوات    ٦ربح  وبمعدل    مليون 
هم وبمعدل ربح  ون در ليم  ٥  ةيمبقد  نى، وسلعأأيهما    ٪٦  .٠٥نقطة أساس أو    ٤٩٥ة السائدة لدى بنوك اإلمارات +  معدل الفائدوفقاً لأشهر  
٨ .٢٥٪( .  



  

١٢  

  ع وشركتها التابعة .م.وثبة الوطنية للتأمين شال ركةش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  اإليرادات الشاملة األخرىلة من خالل المالية بالقيمة العادوجودات  الم  ٦
  

  بر ديسم ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  )ققة(مد  مدققة) ر غي(  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٥٨٬٠١٦  ٢٩١٬٠٢٢  مدرجة أوراق مالية
  ١٥٬٥٩٧  ٩٬٥١٦  غير مدرجة  ماليةأوراق  

ــ ـــــــــــــ   ــ ـــــــــــــ ـــ  ـــ
  ٢٧٣٬٦١٣  ٣٠٠٬٥٣٨  
   == = ======  == = ===== = 
  

بتسجيل المجموعة  المدرجة    قامت  غير  السندات  عضو بعض  اإل  باسم  ل دامجلس  نفعية  رة  لهذه  بلغ  .جموعةللممصلحة  العادلة  القيمة  ت 
  . مليون درهم) ٩ .٨:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( مليون درهم  ١١ .٨ما قيمته  ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في  اتالسند

  
  رادات الشاملة األخرى:لعادلة من خالل اإليبالقيمة ا للموجودات الماليةلي التوزيع الجغرافي فيما ي

  

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (مدققة)  مدققة)  (غير  
  ف درهم أل  ألف درهم  
      

  ٢٦٩٬٨٣٩  ٣٠٠٬١٤٥  ل دولة اإلمارات العربية المتحدةداخ
  ٣٬٧٧٤  ٣٩٣  دةة المتحالعربي اتإلمار اخارج دولة 

ــ ـــــــــــــ   ــ ـــــــــــــ  ـــ   ـــ
  ٢٧٣٬٦١٣  ٣٠٠٬٥٣٨  
   == = ======  == = ====== 

  
  أو الخسائر   الل األرباحمن خ  القيمة العادلةية بالموجودات المال  ٧
  
  

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  مدققة)(  (غير مدققة)   
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٣٨٢٬٩٠٢  ٤٤٨٬٨٨٣  جةكية مدرسندات حقوق مل
   == = ======  == = ====== 
      

  : سائررباح أو الخاأل خالللعادلة من بالقيمة ا للموجودات الماليةلي التوزيع الجغرافي فيما ي
  

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ف درهم أل  ألف درهم  
      

  ٣٨٢٬٩٠٢  ٤٤٨٬٨٨٣  ل دولة اإلمارات العربية المتحدةداخ
   == = ======  == = ====== 

  



  

١٣  

  ع وشركتها التابعة .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
ً والمصروفات المدفوعة الذمم المدينة األخرى و مين المدينةأرصدة التأ  ٨   مقدما
  

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  مدققة)(  قة) غير مدق(  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٤١٬٧٥٧  ٤٦٬٤٩٦  الوكالءو المستحق من حاملي وثائق التأمين
  ٢٤٬٠٢١  ٢١٬٣٧٦  )١٦(إيضاح ف ذات عالقة أطرا  –تأمين ق الوثائمن حاملي  مستحقال

  ٢٠٬١٤٣  ١٧٬٨٩٦  إعادة التأمين ن شركات التأمين والمستحق م 
ــ ـــــــــــــ    ----------------  ـــ
  ٨٥٬٩٢١  ٨٥٬٧٦٨  

 ً   ) ٢٩٬٢٨٤(  ) ٢٧٬٩٤٢(  االئتمان المتوقعة خسائر: مخصص  ناقصا
ــ ـــــــــــــ     --- -------------   ـــ

  ٥٦٬٦٣٧  ٥٧٬٨٢٦  لمدينة التأمين ا أرصدة
ــ ـــــــــــــ     ----------------   ـــ

  ١٬٨٤٩  ٧٬٧٦٠  المصروفات المدفوعة مقدماً  
  ٢٬٠٩١  ٢٬٧٦٦  ستحق مالدخل ال

  ٢٤٬٢٠٤  ٣٢٬٢٨٥  خرى األمدينة الذمم ال
ــ ـــــــــــــ     ----------------   ـــ

  ٢٨٬١٤٤  ٤٢٬٨١١  قدماً ة مدفوعت المالذمم المدينة األخرى والمصروفا 
ــ ـــــــــــــ     ----------------   ـــ
  ٨٤٬٧٨١  ١٠٠٬٦٣٧  
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١٤  

  ع وشركتها التابعة .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  ينلتأم إعادة ا عقود عقود التأمين وموجودات  مطلوبات  ٩

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (مدققة)  دققة) (غير م  
  ألف درهم   ف درهمأل  

      مينألتة من عقود االناشئ  المطلوبات
  ١٣١٬٢٥٤  ١٦٢٬٨٥٤  ي األقساط غير المكتسبةتياطاحجمالي إ
  ١٧٦٬٢٠٩  ١٩٠٬٥١٢  )١( يةقيد التسوالمطالبات  جمالي احتياطيإ

  ٤٠٬٩٠٥  ٤٢٬٥٨١  بالغ عنهايتم اإل ولم بات المتكبدةالمطالاحتياطي 
  ٤٬٧٣٢  ٤٬٦٠١  صةسوية الخسائر غير المخصتاحتياطي 
  ١٬٥٨٨  ١٬٢٦٤  مخاطر غير المنتهيةاحتياطي ال

ــ ـــــــــــــ     ----------------   ـــ
  ٣٥٤٬٦٨٨  ٤٠١٬٨١٢  
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      ن التأميموجودات عقود إعادة 
  ) ٢٧٬٦٢٨(  ) ٣٩٬٧٨٠(  احتياطي األقساط غير المكتسبة  ن منحصة شركات إعادة التأمي

  ) ١١٠٬٩٨٠(  ) ١٢٥٬٤٧٤(  قيد التسوية طي المطالبات احتيامن إعادة التأمين  حصة شركات
  ) ٨٬٨٨٣(  ) ٨٬٥٨٧(  مطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهااطي اليمن احت نميات إعادة التأحصة شرك

ــ ـــــــــــــ     --- -------------   ـــ
  )١٤٧٬٤٩١(  ) ١٧٣٬٨٤١ (  
   = = = ======   == = ======  
      افيص
  ١٠٣٬٦٢٦  ١٢٣٬٠٧٤  لمكتسبة غير ا  األقساطاطي احتي

  ٦٥٬٢٢٩  ٦٥٬٠٣٨  سوية قيد التاحتياطي المطالبات 
  ٣٢٬٠٢٢  ٣٣٬٩٩٤  هانع ولم يتم اإلبالغ احتياطي المطالبات المتكبدة

  ٤٬٧٣٢  ٤٬٦٠١  مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة
  ١٬٥٨٨  ١٬٢٦٤  لمنتهيةر غير اي المخاط طتيااح
ــ ـــــــــــــ     ----------------   ـــ
  ٢٠٧٬١٩٧  ٢٢٧٬٩٧١  
   = = = ======  == = ====== 

 
الضمن  يت ) ١(  التسويةبات  مطالاحتياطي  مصر  قيد  الاحتياطي  الخسائر  تسوية  ديسمبر    ٣١(درهم    مليون  ٤  .٥٣  البالغصة  ص مخوفات 

  .هم)در  ألف ٤  .٧٣: ٢٠٢٠
  

  لنقد وما يعادله ا  ١٠
  

  يسمبر د ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  مدققة)(  (غير مدققة)   
  هم ألف در  همألف در  
      

  ١٤٤٬٩٠١  ١٦٢٬١٦٥  النقد واألرصدة المصرفية 
  ٦٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠  نظاميةوديعة 

  ٩٨٬٤٤٧  ٩٩٬٩٥٤  ودائع ألجل
   ----------------   ----------------  

  ٢٤٩٬٣٤٨  ٢٦٨٬١١٩  األرصدة المصرفية و النقد
ُ نا   ) ٩٨٬٤٤٧(  ) ٩٩٬٩٥٤(  أشهر  ٣تجاوز تترات استحقاق أصلية ل ذات فألج ودائع: قصا

 ً   ) ٧٧٬٢٣٩(  ) ٧٤٬٦٥٥(  قيد مرهون مقابل قروضنقد مٌ  :ناقصا
 ً   ) ٦٬٠٠٠(  ) ٦٬٠٠٠(  نظامية: ودائع ناقصا

   ----------------   ----------------  
  ٦٧٬٦٦٢  ٨٧٬٥١٠  ما يعادله النقد و
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١٥  

 

  ابعة ع وشركتها الت .م.كة الوثبة الوطنية للتأمين شرش
  

  لموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية ا
  

  )تابع(  النقد وما يعادله  ١٠
  

  :المصرفيةدة ألرصلنقد وا ي لفلتركيز الجغرايما يلي اف
 

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  قة)مدق(  (غير مدققة)   
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٤٤٫٩٠١  ١٦٢٫١٤٨  العربية المتحدة تمارااإلداخل دولة 
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إلى   أشهر   ثالثةصلية من  األ  االستحقاقتتراوح فترات    .المتحدةة اإلمارات العربية  دول  في  ؤسسات ماليةجل لدى مائع ألدالواالحتفاظ بتم  ي
ً اث  ٪ ٠  .٠٣  :٢٠٢٠ر  ديسمب  ٣١(سنوياً    ٪٥  .٥٠إلى    ٪٠  .٠٢من    اوحتترقاً لمعدالت سنوية  وف  القبضالفائدة مستحقة  كون  ت  .نى عشر شهرا

  .سنوياً) ٪٦ .١٥إلى 
  

لمتطثاالمت  ضلغر   االالقانو  لباتال  لدولن  التحادي  اإلمارات  (ة  رقم  المتحدة  لسنة  ٦عربية  وت  ٢٠٠٧)  التأمين  هيئة  تأسيس  نظيم بشأن 
خدام من تسوهي غير متاحة لال  مليون درهم)   ٦:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١( مليون درهم    ٦بمبلغ  بوديعة مصرفية    المجموعةظ  تحتف،  عملياتها

ً متحدة المركزي  اإلمارات العربية المصرف  ( متحدةالعربية ال إلماراتا دولة  يغير موافقة هيئة التأمين ف    .)حاليا
  

  المال  رأس  ١١
  
  ديسمبر  ٣١  ونيو ي ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (مدققة)  مدققة)  غير(  
  ألف درهم   مألف دره  
      

  بالكاملالمصدر والمدفوع المصرح به و
ً سهم ٢٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠    درهم للسهم الواحد ١بقيمة  اً عاديا

  ٢٠٧٫٠٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  )  سهم ٢٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠مبر  سدي ٣١(  
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١٦  

  بعة التاع وشركتها .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  القروض   ١٢

  
  ديسمبر  ٣١    نيويو ٣٠    

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  مدققة)(  (غير مدققة)   
  ألف درهم   مألف دره  
      

  ٢٤٤٫٤٣٣  ٢٤٤٫٧٢٨  ١ل ألجقرض 
  ١٢٩٫٢٣٨  ١٢٠٫٨٣٣  ٢قرض ألجل 

ــ ـــــــــ   ــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ  ــ
  ٣٧٣٫٦٧١  ٣٦٥٫٥٦١  
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    ١ل القرض ألج  
الدوليــة جاريــة ه مــن أحــد البنــوك التيــ عل حصــولتــم ال  مليون درهــم  ٢٣٧  .٩  مبلغب  مصرفي  تسهيلعلى    المجموعةت  لصح  ،٢٠٢٠خالل    

ً شهر أ ٣ دةابت لمثفائدة يخضع القرض لمعدل  .يرة األجلمطلوبات قصو  اتمويل عملياتهلغرض    بنــوكلــدى ئدة ســا لمعدالت الفائــدة الوفقا
 دفعـة واحـدة فـي نهايـة مـدةيستحق سداد قيمة القرض    .نويس  بشكل ربع  ادهسدم  سنوياً يت  ٪١  .٧٥زائداً    العربية المتحدة  دولة اإلمارات

 .زميلــةت اشــرك ر فــيثمااالستحقوق الملكية و سنداتفي  اتستثماراال ن بموجبما أن القرض مضموك  .القرض الممتدة لثالث سنوات
مليــون   ٢٤٤.  ٤:  ٢٠٢٠ديســمبر    ٣١(  مليون درهــم  ٢٤٤  .٨  متضمنا تكاليف التمويل مبلغ  قرض القائمالرصيد  قرير بلغ  ريخ التفي تا  كما

    .)درهم
  

    ٢القرض ألجل  
 .لمحليــةايــة أحــد البنــوك التجار ه مــنيــ لالحصــول عتم مليون درهم   ١٣٣  .٥مبلغ  هيل مصرفي بتسعلى    المجموعةت  صلح  ،٢٠٢٠  خالل  

ً أ ٣ فائــــدة ثابــــت لمــــدةيخضــــع القــــرض لمعــــدل   دولــــة اإلمــــارات زائــــداً  بنــــوك لــــدىســــائدة لفائــــدة اللمعــــدالت ا شــــهر وفقــــا
ً سنو ٪٢ .٣٠  ً عشرين على لقرض ايمة قداد سيستحق   .ويبشكل ربع سن سداده يتم يا ً  قسطا بريــل ا ١٢مــن اعتباراً تبدأ  مظغير منت أساسيا

كمــا  .أرضعــة قطتــب الرئيســي وتتألف من مبنى المكاستثمارية عقارات قرض مضمون بموجب ما أن الك .٢٠٢٥ناير  ي  ١٢حتى    ٢٠٢٠
 .)درهممليون    ١٢٩. ٢:  ٢٠٢٠بر ديسم  ٣١(  ممليون دره  ١٢٠ .٨ بلغم القائمالقرض  رصيد ، بلغ في تاريخ التقرير

 
  األدوات المالية المشتقة   ١٣

    
  دةئلفاضة أسعار امقاي–تحوطات التدفق النقدي   

  
 . تغيرملها فائدة ويكون معدل الفائدة ل عتخضالتي  سلفياتلقروض والللفائدة على التقلبات التدفقات النقدية المستقبلية  المجموعةتعرض ت 

  
 غيــرالمت الفائــدة ســعر، من ترتيب مقايضة أسعار الفائدة المجموعة  أبرمت،  روضعلى هذه القبات أسعار الفائدة  يل تعرضها لتقلقلت  لغرض  

٪ مــن ١٠٠يغطــي الــذي ،  للقــروض  ادالســحب والســد  جــدولعكــس  ت  قيمــة إســمية  ظيــرة نمقابلــ األطراف الأحد  مع    الفائدة الثابت  سعرإلى  
الت الفائــدة معدإلى  المتغيريستند سعر الفائدة  و  .٪١  .٦٧  وعةللمجمالثابت    الفائدة  سعريبلغ    .تخضع لفائدة  التية  القائم  لفياتوالسالقروض  

ديســمبر   ٣١(مليــون درهــم    ٢٤٥  مبلــغ  ٢٠٢١  يونيــو  ٣٠القائمــة فــي    يةبلغــت القيمــة اإلســم  .دةنوك اإلمارات العربية المتحبدى  دة لسائال
    .مليون درهم)  ٢٤٥:  ٢٠٢٠

  
ال لغرض    امهاإبرتم  التي    ةتقالمش  لألداة  كان   سالبة  قيم  يالنقد  تدفقتحوط  عادلة  في    ٥  .٢مبلغ  بة  درهم    ٣١(  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠مليون 
  . )مليون درهم ٦ .٣ة سالبة بمقدار قيمة عادل: ٢٠٢٠ ربيسمد



  

١٧  

  ع وشركتها التابعة .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 

  ثمار، صافياالست(خسائر) ات / إيراد  ١٤
  

  ي ر المنتهية فأشه الستةفترة   ر المنتهية في أشه الثالثةفترة   
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مدققة)   قة) (غير مدق  (غير مدققة)   قة) (غير مدق  
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
          

  مسجلة بالقيمة  موجودات ماليةاستبعاد رباح من األ/)(الخسائر
  ) ٣٨٬٩٦٦(  ٢٦٩  ) ٤١٬٠١٢(  )١١٠(  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   

  -   ) ٩٬٤٢٣(  -   ) ٩٬٤٢٣(  )١(اض قيمة العقارات االستثمارية خسائر انخف
  ن مبالقيمة العادلة لموجودات مالية غير في القيمة العادلة الت
  ) ٧٣٬٠٨٤(  ٥٦٬٦٢٠  ٢٤٬٣٤٩  ٥٠٬٨٢٦  سائر  خأو ال خالل األرباح  

  ١٨٨  ١٤٩  ٩٦  ٧٥  الفائدة  إيرادات
  ٢٨٬٦١٥  ٢٤٬٧٣٨  ٥٬١٤٣  ٧٠٣  إيرادات توزيعات األرباح

  ) ٦٬٩٨٢(  ) ٧٬١٥١(  ) ٦٨٥(  )٥٥٦(  لقة باالستثماراتروفات أخرى متعمص
ــ ــــــــــــ   ــ ــــــــــــ  ـــ ــ ــــــــــــ  ـــ ــ ــــــــــــ  ـــ   ـــ
  ٩٠٬٢٢٩(  ٦٥٬٢٠٢  ) ١٢٬١٠٩(  ٤١٬٥١٥ (  
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تيكــوم، دبــي). (  منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونيــة واإلعــالمسكني على قطعة أرض تقع في    برج  خططت المجموعة لبناء ) ١( 

  نخفاض القيمة بالكامل.الت عضخالخاصة بالبناء لتصميم واألعمال الهندسية تكاليف افإن وبالتالي  ،بناءخطة العة قد ألغت إال أن المجمو
  

  ضةوالمخف ةيساساأل همالس )رةخسا( / ربحية  ١٥
  

مة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائ  الفترة)  خسائر/ (  أرباحمن خالل تقسيم    ةياألساس  همالس   )رةخسا(  /  ربحيةيتم احتساب  
  .الفترةخالل 

  
مة ألسهم العادية القائ دد اعلى المتوسط المرجح لع  الفترة)  خسائر/ (  من خالل تقسيم أرباح   المخفضة  همالس   )رةخسا (  /  ربحيةم احتساب  يت

  .الحتساب تأثير األدوات المخفضة، معدلة الفترةخالل 
  
  ر المنتهية في أشه الستةفترة   ر المنتهية في أشه الثالثةفترة   
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مدققة)   قة) (غير مدق  (غير مدققة)   قة) (غير مدق  
  ألف درهم   ألف درهم  لف درهم أ  همألف در  
          

  ) ٧٩٬٨٩٤(  ٨٨٬٣٩٠  ) ٧٬٠٤٥(  ٥١٬٩٩٣  الفترة (خسائر)  أرباح / 
   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==  

  ٢٠٧٬٠٠٠  ٢٠٧٬٠٠٠  ٢٠٧٬٠٠٠  ٢٠٧٬٠٠٠   )ألف سهم( لفترةخالل ا ائمةالقلعادية ااألسهم  ددالمتوسط المرجح لع
   = == = == ==   = == = == ==   = == = == = =   = = = = == ==  

  ) ٠ .٣٩(  ٠ .٤٣  ) ٠ .٠٣(  ٠ .٢٥  (درهم) ةضمخفوالاألساسية السهم ) خسارةربحية / (
   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٨  

  ع وشركتها التابعة .م.لتأمين شلركة الوثبة الوطنية  ش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  لعالقةات ااألطراف ذ  ١٦

  
 راف ذات العالقةية األطهو  
 مجموعة الموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى  ودارة  اإلأعضاء مجلس  لة وكبار المساهمين والشركات الزميتتألف األطراف ذات العالقة من    
أرصدة    المجموعةلدى    . عليها  تأثير هامممارسة    مأو التي بمقدرته ؤالء األطراف  من ه  ركةتشة أو سيطرة ميطرلس  الخاضعةالمنشآت  و

  :وفقاً ألسعار تجارية متفق عليهاق األعمال االعتيادية رية في سياامن المعامالت التجتنشأ ت العالقة ك األطراف ذامع تلهامة 
 

   :الموحد وجزي المرحلي الملالمالمركز األطراف ذات العالقة التي تم إدراجها في بيان ا معفيما يلي األرصدة   
  

  ر يسمبد ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  هم درألف   ألف درهم  

  ن المدينة  التأميمدرجة ضمن ذمم 
  ٢٤٬٠٢١  ٢١٬٣٧٦  )٨إيضاح ( ينالمستحق من حاملي وثائق التأم

ً موعة مقدفات مدفمصرو   -   ١٥٣  ا
   == = ==== == ==   == = = === == ==  

  مدرجة ضمن الذمم الدائنة األخرى 
  ) ١١٬٥٩٢(  ) ٥٬٤٦٢(  ينلتأمق ائلحاملي وثاق المستح

   == = = === = = ==   == = = === == ==  
  موظفي اإلدارة الرئيسيين

  ٢٬٨٣٨  ٢٬٩٢١  ة األجليضات طويلتعو
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  ة:رخالل الفت العالقةات طراف ذألي المعامالت مع افيما يل

  
  ر المنتهية في أشه الستةفترة   ر المنتهية في أشه الثالثةفترة   
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    ويوني  ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مدققة)   قة) (غير مدق  (غير مدققة)   قة) (غير مدق  
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
          

  ٢٩٬٦٧٢  ٢٤٬٣٢٦  ٣٬٠٦٨  ٣٬٧٨٧  األقساط المكتتبة إجمالي 
   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==  

  ٧٬٦٢٨  ٥٬٦٨٨  ٣٬٩٩٠  ٢٬٠٦٥  عةفولمدالبات لمطاا صافي
   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==  

  ٢٥٥  ٢٣٠  ١٢٧  ١١٥  إيجار –مصروفات أخرى 
   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==  

  ١٬٩٨٨  ١٬٩٥١  ٩٩٢  ٩٧٦  )١( يني اإلدارة الرئيسيموظفأة مكاف
   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==   = == = == ==  
  

  .ة المتفق عليها في عقد التوظيف المعتمد من أعضاء مجلس اإلدارةافأي اإلدارة الرئيسيين على المكموظفأة كز مكافترت ) ١( 
  

  لألدوات المالية    دلةالقيمة العا  ١٧
  
ة وغير ماليالقيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات القياس    بالمجموعةحات الخاصة  ة واإلفصابيالمحاس  تلسياسامن ايتطلب عدد    
  . يةلمالا

  
لة باستخدام معلومات من  عاديتم قياس القيم العندما    .غير الملحوظة الهامة وتعديل التقييم  مدخالتعة المراج ب  تقوم اإلدارة بصورة منتظمة  
جة، م النتيى لدعالدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرة بتقييم  تسعير، تقوم اإلدارخدمات ال  أوسيط  وعار الرف أخر مثل أسط

م المتدرج لقياس نظاتوى المتضمن في الية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المسالدول   عاييرالم  اتبحيث تستوفي هذه التقييمات متطلب 
  .التقييماتصنيف هذه ت طارهإتم في لعادلة الذي ياالقيمة 

  



  

١٩  

  ع وشركتها التابعة .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  (تابع)  ألدوات الماليةل ة العادلةمالقي  ١٧

  
يتم تصنيف القيم    .ى قدر ممكنة إلى أقصمعطيات السوق الملحوظ  المجموعة المطلوبات، تستخدم  ة العادلة للموجودات أو  اس القيمعند قي
  ى النحو التالي: علة نالمبي  ييمساليب التقأفي  المدخالت المستخدمة ًء علىبنا  ةلللقيمة العادضمن عدة مستويات في النظام المتدرج  العادلة

  

  سواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقةالمدرجة (غير معدلة) في أ ألسعار: ا١المستوى .  
 اء ، سوتدات أو مطلوباوهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجو ١  ت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى: مدخال٢ المستوى

    .ألسعار)ا من (مشتقةشر كل غير مباشل مباشر (كاألسعار) أو ببشك
  غير ملحوظة)  مدخالتعلى معطيات السوق الملحوظة (ت أو مطلوبات، غير مرتكزة  موجودا: مدخالت ل٣المستوى .  
  

ظام المتدرج للقيمة  في الن لفة  تمن مستويات مخياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضأمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في ق   في حال
تصدالعا يتم  المسيملقاقياس    نيفلة،  نفس  ضمن  بأكمله  العادلة  فية  ال  توى  للقيمة  المتدرج  المدخالت النظام  على  ينطوي  الذي  عادلة 

األقل   بالالجوهرية  بأكملها أهمية  القياس  لعملية  بين    باالعتراف  المجموعة  تقوم  .نسبة  فيما  النظابالتحويالت  لالم  ممستويات  لقيمة  تدرج 
   .ها التغييرلخال لتي تمر اترة التقريف العادلة في نهاية 

  
  

  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ف درهمأل  

  مدققة) (غير  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  

  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
          

 خاللمن  ادلةة العيمالموجودات المالية بالق
  ٤٤٨٬٨٨٣  -   ٣٢٬٨٩٠  ٤١٥٬٩٩٣  ئر األرباح أو الخسا

الل ن خادلة م الع ةالموجودات المالية بالقيم
  ٣٠٠٬٥٣٨  ٩٬٥١٥  ٣٨٬٢٨٧  ٢٥٢٬٧٣٦ ات الشاملة األخرىاديراإل

ــ    ــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  ــــــ ــ ـــــــــــــ  ـــــ   ــــــ
  ٧٤٩٬٤٢١  ٩٬٥١٥  ٧١٬١٧٧  ٦٦٨٬٧٢٩  
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         عادلة المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة ال
          

  ٥٫٢٤٢  -   ٥٫٢٤٢  -   المالية المشتقةاألدوات 
   == ==== == ==  = = === = == ==  = = === = == ==  = = === = == == 

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢ المستوى  ١المستوى   
  ألف درهم   ألف درهم   لف درهم أ  هم در ألف  

  مدققة) ( ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١
  

  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
          

 لخاللة من لعاديمة االموجودات المالية بالق
  ٣٨٢٫٩٠٢  -   ٢٣٫٦٧٤  ٣٥٩٫٢٢٨  لخسائر األرباح أو ا

 ن خالليمة العادلة م الموجودات المالية بالق
  ٢٧٣٫٦١٣  ١٥٫٥٩٧  ٢٧٫٥٥٩  ٢٣٠٫٤٥٧ األخرىالشاملة ت اإليرادا

   ----------------  --------------  --------------  --------------- 
  ٦٥٦٫٥١٥  ١٥٫٥٩٧  ٥١٫٢٣٣  ٥٨٩٫٦٨٥  
   == ==== == ==  = = === = == ==  = = === = == ==  = = === = == == 

         عادلة المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة ال
      

  ٦٫٣٠٦  -   ٦٫٣٠٦  -   المالية المشتقةاألدوات 
   == ==== == ==  = = === = == ==  = = === = == ==  = = === = == == 
 

بين المستوى   تحويالت  هناك  تكن  الملق  ٢لمستوى  وا  ١لم  إلى  أو  أيضا من  تحويالت  هناك  تكن  لقياس    ٣وى  ستياس القيمة العادلة ولم 
الفترة خالل  العادلة  ل  .القيمة  المستوى  الستثمارات  بالنسبة  المستخدالت  أساليب تستند  ،  ٣ضمن  المرحلية  لهذمة  قييم  المالية  المعلومات  ه 

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في يرة للمجموعة وية األخن سذكورة في البيانات المالية الب الملينفس األساالموجزة الموحدة هي 
  

ما   القيموباستثناء  أن  اإلدارة  ترى  أعاله،  للردفتال  ورد  المالية  ية  اموجودات  اللمالوالمطلوبات  بمعتية  في  رف  اها  المركز  لمالي  بيان 
  مها العادلة.قيموجز الموحد تقارب المرحلي ال



  

٢٠  

  ع وشركتها التابعة .م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
  
  دة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحول ات حاحضإي

  
  ع) (تاب القيمة العادلة لألدوات المالية   ١٧

 
   ٣ستوى الم في  لةعادلقياسات القيم ا مطابقة

  
  رى: من خالل اإليرادات الشاملة األخ لةمالية بالقيمة العادالجودات لمول ٣الحركة في المستوى فيما يلي 

 

  

    يونيو ٣٠
٢٠٢١  

  (غير مدققة) 

  ديسمبر   ٣١
٢٠٢٠ 

  )مدققة(
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٣٬٠٣٨  ١٥٬٥٩٧  يناير ١كما في الرصيد 
  -   ) ٣٬٣٣٢(  استبعاد

  ) ٣٬٤٥٢(  ) ٢٬٧٥٠(  العادلة يمةالقفي  غيرالت
ــ ـــــــ   ــ ـــــــ  ــــــــــــ   ــــــــــ

    ١٩٬٥٨٦  ٩٬٥١٥  يونيو ٣٠في الرصيد 
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وضة فرلمك البخالف ت  راغبينثة بين أطراف  ياألداة في معاملة حدبدال  يمكن مقابلها است  تم إدراج القيمة العادلة للموجودات المالية بقيمة
 .و مبيعات التصفيةأ

  
  



  

٢١  

  تابعة ع وشركتها ال.م.ين شية للتأموطن شركة الوثبة ال
  

  الموحدةلية المرحلية الموجزة المعلومات الما ل حو إيضاحات  
  

  حول القطاعات المعلومات  ١٨
  

إدا   تقسيم  ألغراض  يتم  أقس  المجموعةرية،  عليهاإلى  المؤمن  المخاطر  لفئات  وفقاً  تقارير  ي  التي  لعملاعات  قطا  ل مثتت  . ام  بشأنها  والحوادث  ريالحو  الجويوالبحري  بـ:    المجموعةصدر  والسيارات العامة  ق 
   .تالستثمارااوالصحي و

  

 يبين الجدول التالي اإلفصاحات  .نلتأمياً ألرباح افقو  تعاطايتم تقييم أداء الق  .ر وتقييم األداءض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادنتائج التأمين الخاصة بقطاعات العمل كل على حدة لغر  ةببمراقتقوم اإلدارة    
  .للفترة المجموعة اح بومطابقتها مع دخل وأرة ترطاعات للفالقطاعات وقياس أرباح الق لخاصة باإليرادات ال حو

  
  

 إيرادات ونتائج القطاعات  ١- ١٨
  

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في المنتهية  ستة أشهرفترة ال  
  (غير مدققة) 

  
  وي جالبحري وال

ق والحوادث يرلحا
  جمالي اإل  االستثمارات  لصحيا  السيارات  لعامةا

  مرهد ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهمألف د  ألف درهم  
              

  ١٨١٬٤٦٦  -   ١٬٧٧٦  ١١٨٬١٧٠  ٥٧٬١٨٩  ٤٬٣٣١  قساط المكتتبة إجمالي األ
  ) ٥٦٬٤٨٤(  -   ) ١٬٣٨٤(  ) ٦٬٩٧٦(  ) ٤٤٬٦٠٥(  ) ٣٬٥١٩(   المتنازل عنها من أقساط التأمين عادة التأمينإحصة 
  ) ١٩٬٤٤٨(  -   ٦٨  ) ١٦٬٤٨٠(  ) ٣٬٠٣١(  )٥(  احتياطي األقساط غير المكتسبة  في التغيرصافي 

  ) ٥٠٬٤٩١(  -   )٣٦١(  ) ٤٧٬٤٢١(  ) ٢٬٥٩٠(  )١١٨(  ة بدتكصافي المطالبات الم
  ) ١٦٬٨٧٥(  -   )٢٣(  ) ٢٠٬٦٩٣(  ٢٬٩٦٠  ٨٨١  / (المتكبدة) الت المكتسبةصافي العمو

  ١٬٨٦٣  ١٬٨٦٣  -   -   -   -   في، صارأجيتالإيرادات 
  ٥٩٬٢٨٣  ٥٩٬٢٨٣  -   -   -   -   مويلمن تكاليف التصافية  – اتستثماراال من اإليرادات
  ٩٬٣٦٢  ٩٬٣٦٢  -   -   -   -   صافي -  لةزمي  ةأرباح شرك منالحصة 

ــ    ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  ــ ـــــــــــــــــــ  ـــــ   ــ
  ١٠٨٬٦٧٦  ٧٠٬٥٠٨  ٧٦  ٢٦٬٦٠٠  ٩٬٩٢٣  ١٬٥٧٠  صصة القطاع قبل المصروفات المخأرباح 

  ) ١٨٬٦٨١(  -   )٣٥٠(  ) ١٢٬٦٤٥(  ) ٥٬٠٩١(  )٥٩٥(  ، صافيصةخصالمصروفات الم
ــ   ــ ـــــــــــــــــــ   ــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ  ــــــ ــ ـــــــــــــ  ـ ــ ـــــــ  ــــــ   ـــــــــ

  ٨٩٬٩٩٥  ٧٠٬٥٠٨  )٢٧٤(  ١٣٬٩٥٥  ٤٬٨٣٢  ٩٧٥  قطاع ال(خسائر)   /أرباح 
ــ ـــــــــــ   ــ ــــــــــــــ  ــــــــ ــ   ـــــ ــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ   ـــ ــ ـــ  ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  ) ١٬٦٠٥(            صصةخالم فات غير المصرو
ــ ــــــ               ــــــــــ

  ٨٨٬٣٩٠            الفترة  أرباح
             == = === = = ==  
              

 



  

٢٢  

  ة ع وشركتها التابع.م.نية للتأمين ششركة الوثبة الوط
  

  وجزة الموحدة المعلومات المالية المرحلية المإيضاحات حول 
  

  تابع)( ول القطاعاتح المعلومات  ١٨
  
  )(تابع اتئج القطاعاونت إيرادات  ١- ١٨

  
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في المنتهية  ستة أشهرفترة ال  

  (غير مدققة) 
  

  جوي البحري وال
يق والحوادث رالح
  ماليجاإل  االستثمارات  لصحيا  السيارات  لعامةا

  م رهد ألف  لف درهم أ  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

  ٢٠١٬٥٣٣  -   ١٬٨٥٨  ١٤٧٬١٤٩  ٤٩٬٠٩٩  ٣٬٤٢٧  إجمالي األقساط المكتتبة 
  ) ٥٤٬٨١٦(  -   ) ١٬٢٩٣(  ) ١٢٬٦٩٧(  ) ٣٨٬٢٢٦(  ) ٢٬٦٠٠(   المتنازل عنها من أقساط التأمين عادة التأمينإحصة 
  ) ٥١٬٩٧٠(  -   ١٣٢  ) ٤٨٬٣٤٢(  ) ٣٬٥٤٩(  ) ٢١١(  ير المكتسبة احتياطي األقساط غ في التغيرصافي 

  ) ٣٧٬٦٠٥(  -   ) ٤٦٧(  ) ٣٥٬٣٤٢(  ) ١٬٥٥٠(  ) ٢٤٦(  ة بدتكصافي المطالبات الم
  ) ٦٬٠٧٧(  -   ) ٢٣(  ) ٧٬٧٣٣(  ١٬٣٩١  ٢٨٨  / (المتكبدة) ت المكتسبةي العموالصاف

  ٢٬٩٥٦  ٢٬٩٥٦  -   -   -   -   صافي – رالتأجيإيرادات 
  ) ٩٨٬٠٥٧(  ) ٩٨٬٠٥٧(  -   -   -   -     مويلتكاليف الت متضمنة – اتارستثماال من ئرالخسا

  ) ٧٬١٤١(  ) ٧٬١٤١(  -   -   -   -   ، صافيلةزمي ةشرك خسائر منالحصة 
ــ ــــــــــــــــــ   ــ ـــــ  ـ ــ   ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ  ـــــ ــ ــــــــــــــ  ــــــــــ   ــ

  ) ٥١٬١٧٧(  ) ١٠٢٬٢٤٢(  ٢٠٧  ٤٣٬٠٣٥  ٧٬١٦٥  ٦٥٨  صصةل المصروفات المخ) القطاع قبسائر(خ /أرباح 
  ) ٢٦٬٣٥٦(  -   ) ٤٤٣(  ) ١٩٬٧١٩(  ) ٥٬٤٦٨(  ) ٧٢٦(  ، صافيصةخصالمصروفات الم

ــ ــــ   ــ   ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ  ــــــ ــ ـــــــــــــ  ــــــ ــ ـــــــ  ــــــ   ـــــــــ
  ) ٧٧٬٥٣٣(  ) ١٠٢٬٢٤٢(  ) ٢٣٦(  ٢٣٬٣١٦  ١٬٦٩٧  ) ٦٨(  قطاع ال(خسائر)   /باح أر
ــ ـــــــــــ   ــ ـــــــــ  ــــــــ ــ ــــــــــــــــ  ــــــــــ ــ   ـــ ــ   ـــــــــــــــــــ ــ ـــ  ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  ) ٢٬٣٦١(            فات غير المخصصةالمصرو
  ــ ــــــــــــــــ            

  ) ٧٩٬٨٩٤(            الفترة  خسائر
             == = === = = ==  
              

  
 

 
 
 
 

 



٢٣  

  تابعة وشركتها ال ع.م.ششركة الوثبة الوطنية للتأمين 

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ولضاحات حإي

  ابع)(ت تالمعلومات حول القطاعا  ١٨

  اع طلوبات القطموجودات وم   ٢- ١٨

  (مدققة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   غير مدققة)( ٢٠٢١ ونيو ي ٣٠ا في كم
  اإلجمالي  اراتستثماال  التأمين  اإلجمالي   ستثماراتاال  التأمين 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمألرهمد ألف  درهمألف 

  ١٬٥٥٧٬٧٥٢ ١٬١٦٥٬٠٥٠ ٣٩٢٬٧٠٢  ١٬٧١٣٬٢٧٥  ١٬٢٦٢٬٦٤٧  ٤٥٠٬٦٢٨  موجودات القطاع 
  ٨٬٨٨٣  ٨٬٩٥٩  خصصةم  جودات غيرمو

ــ ــــــــــــــــــ ــ   ـــ   ــــــــــــــــــ
  ١٬٥٦٦٬٦٣٥  ١٬٧٢٢٬٢٣٤  اتوجودإجمالي الم

 = = ==== ====   = = ==== ===  
  ٨١٥٬٣٧٦  ٣٩٣٬٢٠٣ ٤٢٢٬١٧٣  ٨٦٢٬٥٠٩  ٣٨١٬٢٩٧  ٤٨١٬٢١٢  مطلوبات القطاع 

  ٢٨٬١٤٠  ٢٢٬٤٣١  صةبات غير مخصمطلو
ــ ــــ ــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ   ــــ

  ٨٤٣٬٥١٦  ٨٨٤٬٩٤٠  وباتطلإجمالي الم
 = ==== ====  ========= 

  كتتاباالن إدارات م  عإيرادات القطا  ٣- ١٨

) والمصنفة بكتتا لقة باالواإليرادات األخرى المتع لي األقساط والعموالت المكتسبةماإج التي تمثل(  مجموعةالفيما يلي تحليل إليرادات 
  . االكتتاب الرئيسية إداراتحسب 

  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠
٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  ) (غير مدققة  غير مدققة) (
  ألف درهم   مألف دره

  ٤٬٠٢٢  ٥٬٧٢٠  بحري وجوي 
  ٥٥٬٩٢٤  ٦٥٬٧٢٧  يق وحوادث عامةحر

  ١٥٩٬٧٢٤  ١٢١٬٢٣٤  سيارات
  ١٬٨٥٨  ١٬٧٧٦  صحي

ــ  ــ   ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
٢٢١٬٥٢٨  ١٩٤٬٤٥٧  

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

  ةماليإدارة المخاطر ال  ١٩

حول البيانات    ٣١ضاح  ات المالية هي نفسها التي تم اإلفصاح عنها في اإليفيما يتعلق باألدو  المجموعةلدى    مخاطرالإن سياسات إدارة  
  .٢٠٢٠  يسمبرد ٣١المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

  ١٩- تأثير كوفيد    ٢٠

الع٢٠٢٠مارس    ١١في   الصحة  منظمة  أعلنت  كوفيد  ةيالم،  السريع  وباء  ١٩- رسمياً  االنتشار  ضوء  في  جميع    ١٩- يدلكوف   عالمي.  في 
وعة  مجم  ضإلى فرالحكومات والسلطات    تودفع،  لقطاعات المختلفة اضطرابات كبيرة وعدم اليقينأنحاء العالم ، واجهت االقتصادات وا
  من التدابير الحتواء انتشار الفيروس.



٢٤  

  تابعة ع وشركتها ال.م.ن شللتأمي شركة الوثبة الوطنية  

موحدةزة ال المعلومات المالية المرحلية الموجول إيضاحات ح

  )تابع(  ١٩- تأثير كوفيد    ٢٠

  مخاطر التأمين    (أ)

  األعمال. توقف ئق التأمين ضدافيما يتعلق بوث تأمين الخاص بهالفي قطاع اساسي بشكل أ جموعةالمض عرتت

ض المعدية والوبائية. قامت  ألمراوثائق تأمين تتضمن استثناءات من ا لديها المجموعةألعمال، فإن قف التأمين ضد توفيما يتعلق بوثائق ا
 على الفحص األولي  بموجبها إلى دفع تعويضات. بناءً   المجموعةألعمال التي قد تضطر  بتقييم كافة وثائق التأمين ضد توقف ا  المجموعة

ى االحتفاظ مستو  انخفاضي المطالبات المدفوعة بسبب  تأثير جوهري فيما يتعلق بصافلها  الوثائق ليس  أن هذه    المجموعةللوثائق، رأت  
ع المجموعة.  تمكنتلدى  ذلك،  على  بال  المجموعة  الوة  االحتفاظ  خالل  من  الرئيسيين  أشهرعمالء  الستة  في    فترة   يونيو  ٣٠المنتهية 

 سية. لرئيط األعمال ابعض خطو ت بشكل عام تجديدات وأعمال جديدة على مستوى وشهد ٢٠٢١

  مخاطر االئتمان    (ب)

 ييمتقو،  معينةت مع أطراف  من المعامالوالحد  ،  ةبة التعرضات االئتماني مراق  ئتمان من خاللاال  رخاطم  التحكم فيتسعى المجموعة إلى  
المقابل جدارة  لا لألطراف  مس  ةاالئتمانية  حوكمة  .  تمرةبصورة  المجموعة  لدى  لضيوجد  المعيارمجيدة  إطار  مالءمة  من    ٩  رقم   ان 

من قبل إدارة   ستمرم  لكشب  ةمراجعلل  تخضععنه    ةعة الناتجالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأن تقديرات خسائر االئتمان المتوق
  . المجموعة

  مخاطر السيولة  (ج)

سيناريي  ف  المجموعةتستمر   تقييم    وهاتمقارنة  أجل  من  الراهنة  السوقية  األوضاع  مع  الضغط  المجثالتأاختبار  على  في ظل  موعة  ير 
تتمت التقرير،  تاريخ  في  كما  الحالي.  الشديد  ويتم    المجموعةع  الضغط  السيولة  حيث  من  قوي  إلدارة  استخدامهبمركز  األمثل  بالشكل  ا 

  والحد من التأثيرات الناتجة عن هذه الجائحة. 

  مالرية األعمرااست طةخ   )د(

ات التقني  توظيفمن خالل  ،  دعن بُعالعمل  وستمرارية األعمال  اللة  فعاخطط  ضعت  و ورة  تعمل بكامل طاقتها طوال الفت  وعةالمجمظلت  
لضمان المناسبة  ت  واألنظمة  توقف  العدم  واعلل  خدماتقديم  للعملياتمالء  يتسب.  تفشي  م  حدوث  حةئالجاب  كبير  تأخ  في  إصدار ير  في 

عمالئها وعملياتها وستتخذ ، على إن وجدت ،روس كورونايف شيتفة أصداء اقبمر المجموعةستواصل هذا، و بات. لمطالتسوية اق وئالوثا
  حسب الحاجة. المزيد من اإلجراءات

اتخذ التي  الخطوات  اإلدارةاحكام  ألوا  ١٩- كوفيد  فشيت  رثيتأ  قييملت  المجموعةتها  تشمل  قبل  من   ودات الموجم  قي تقييم  في    لمطبقة 
في    والمطلوبات المكال  ،  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما  الكممن  وعايير  مثل  ا ية  االكتواريلنوعية  والتحليل  المخاطر  حيث  تحديد  تمكنت ، 
ف  هذه اإلجراءات  من خالل  المجموعة ينن  م من أالرغعلى    ،دقةوبسب  ناقت المي الومن تحديد تعرضها  على  هذا األمر  أحكام  طوي 

  . كوروناجائحة  تفشيات ديناميكي سرعة تغير بسبب امةه

  عام   ٢١
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