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 بي إم جي لوار جلف لیمتد  كي
 ۲، نیشن تاور ۱۹الطابق 

 بي، اإلمارات العربیة المتحدة ورنیش أبوظك
 +۹۷۱) ۲( ٦۳۲۷٦۱۲+، فاكس: ۹۷۱) ۲( ٤۰۱٤۸۰۰ھاتف: 

 

۳ 
 

 انترناشیونالجي  ي شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إمد، عضو فلیمت كي بي إم جي لوار جلف
 لحقوق محفوظة. یة. كافة اكوبریتف ("كي بي إم جي انترناشیونال")، شركة سویسر

 المتحدة.ربیة مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبیة بموجب قوانین دولة اإلمارات الع كي بي إم جي لوار جلف لیمتد
 

 
 مدققي الحسابات المستقلین  تقریر 

 
 للتأمین ش.م.ع ة الوطنیة لوثب اشركة اھمي مسالسادة 

 
 المالیة المرحلیة الموجزة   ت ا مالمعلوتقریر حول مراجعة ال
 

 مقدمة  
 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع لقة مرفال علومات المالیة المرحلیة الموجزة الملقد قمنا بمراجعة 
 : تتألف منالتي ، و۲۰۲۰ یونیو ۳۰ كما في ("الشركة") 

 
 ؛۲۰۲۰ یونیو ۳۰ كما فيي الموجز رحلالم يبیان المركز المال •
 
 ؛۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  تینالمنتھیأشھر  تةالثالثة والس تيلفترالمرحلي الموجز الخسائر   بیان األرباح أو •

 
أشھر   تةالثالثة والس تيلفترالمرحلي الموجز واإلیرادات الشاملة األخرى أو الخسائر  بیان األرباح •

 ؛۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  تینالمنتھی
 

  یونیو ۳۰في  ةالمنتھی أشھر  تةالس ةترفلالمرحلي الموجز المساھمین ملكیة لتغیرات في حقوق ن ابیا •
 ؛۲۰۲۰

 
 ؛ و ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  ةالمنتھی أشھر  تةالس ةترفل بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز •

 
 . علومات المالیة المرحلیة الموجزة المإیضاحات حول  •
 

ً لبشكل عادل  لمرحلیة الموجزة علومات المالیة االمعرض ھذه اد ودإن اإلدارة مسؤولة عن إع لمعیار وفقا
تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه   .‘التقاریر المالیة المرحلیة’، ۳٤ي الدولي رقم المحاسب 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بھا.  المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
 

   عة مراجلنطاق ا 
 

ً للمعیار الدولي حلقد قمنا بمراجعتنا وفق المالیة   المعلومات مراجعة " ۲٤۱۰ول ارتباطات المراجعة رقم ا
علومات المالیة المرحلیة  الم". تنطوي أعمال مراجعة للمنشأة مستقل الحسابات الدقق المرحلیة من قبل م

یام والق  ،المالیة والمحاسبیة األمورن ع نی بصورة رئیسیة من األشخاص المسؤول ،على استفسارات الموجزة
ذي یتم تدقیق الطاق المراجعة أقل بشكل كبیر من نطاق الإجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن ن ب 
فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكیدات بأننا سنكون   ،وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي لقیام بھا

یاً فإننا ال نبدي رأ ،وبالتالي ل التدقیق.یھا من خالمور الھامة التي یمكن التعرف علة األفعلى درایة بكا
 تدقیقیاً.
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  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

   الموحد وجز مالمرحلي ال األرباح أو الخسائر بیان 
 (غیر مدققة)  ونیو ی  ۳۰ فيالمنتھیة  لفترةل
 الستة أشھر المنتھیة فيفترة  الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة   
 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ إیضاح 
 رھمألف د ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
      

 ۱۳۹٬۳۳۸ ۲۰۱٬٥۳۳ ٤۷٬۹٥۷ ۸٥٬۹٤۲ ۱۹٬۱ المكتتبة األقساط إجمالي 
 ) ٥۳٬۹۲۰( ) ٥٤٬۸۱٦( ) ۱٦٬۹۱۹( ) ۱۹٬۱٦۸( ۱۹٬۱ قساط  إجمالي األة التأمین من ادإعت اشركحصة 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ۸٥٬٤۱۸ ۱٤٦٬۷۱۷ ۳۱٬۰۳۸ ٦٦٬۷۷٤  صافي األقساط 

 ٥٬۰۳۹ ) ٥۱٬۹۷۰( ۱٥٬۱۲٤ ) ۱٦٬٤۲۷( ۱۹٬۱ األقساط غیر المكتسبة  المحول إلى احتیاطيصافي 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ۹۰٬٤٥۷ ۹٤٬۷٤۷ ٤٦٬۱٦۲ ٥۰٬۳٤۷  قساط المكتسبة  األ صافي
 ۲۰٬۰۳۷ ۱۹٬۹۹٥ ٥٬۹٦۸ ۹٬۷٦٦  إعادة التأمین المكتسبة عموالت

 ) ۱۷٬٤۰٤( ) ۲٦٬۰۷۲( (٦٬٤۸۱) ) ۱۷٬۰۱۹(  تأمین عقود تكالیف االستحواذ على
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ۹۳٬۰۹۰ ۸۸٬٦۷۰ ٤٥٬٦٤۹ ٤۳٬۰۹٤  إجمالي إیرادات التأمین
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ) ٦۱٬۰٦۸( ) ٥۱٬٥٤۹( ) ۳۰٬۹۰۱( ) ۲۲٬۲۸٥(  المدفوعة إجمالي المطالبات
 ۱٤٬۱٦٥ ۱٥٬۲۹۳ ۸٬۱٥۳ ۹٬٦٤٦  المدفوعة المطالبات إجمالي إعادة التأمین منشركات حصة 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ) ٤٦٬۹۰۳( ) ۳٦٬۲٥٦( ) ۲۲٬۷٤۸( ) ۱۲٬٦۳۹(  دفوعةالبات المالمط صافي
 ) ۱۰٬٦۰۲( ) ٤٬٥۸۷( ) ٥٬٤٤٤( ٥٬۳۱٥  المطالبات تحت التسویة احتیاطيفي  التغیر
تحت  المطالباتاحتیاطي إعادة التأمین من شركات في حصة  التغیر

 ۷٬۹٦۱ ٥٬٥٥٥ ٥٬۱۲۷ ) ۹٬٥٥٤(  التسویة
 ) ۱٬۲۲۲( ) ۳٬۰۹٤( ) ۱٬۰۹٦( ) ۲٬٦٤٤(  ولم یتم اإلبالغ عنھا كبدةمتالت افي احتیاطي المطالب صافي التغیر

 ) ۲٥٥( ) ۲۱۷( ) ۱۹۰( (٦۲)  المخصصةغیر  تسویة الخسائر مصروفاتفي احتیاطي  التغیر
 - ۹۹٤ - (۱۸)  منتھیةالمخاطر غیر التیاطي اح في التغیر

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ) ٥۱٬۰۲۱( ) ۳۷٬٦۰٥( ) ۲٤٬۳٥۱( ) ۱۹٬٦۰۲( ۱۹٬۱  المتكبدة مطالباتصافي ال

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ٤۲٬۰٦۹ ٥۱٬۰٦٥ ۲۱٬۲۹۸ ۲۳٬٤۹۲  إیرادات التأمین

 ) ۲۰٬۸۸۸( ) ۲٦٬۳٥٦( ) ۱۱٬٦٦۸( ) ۱٥٬٦٦٥(  بالتأمین المصروفات المتعلقة
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ۲۱٬۱۸۱ ۲٤٬۷۰۹ ۹٬٦۳۰ ۷٬۸۲۷  التأمین إیرادات فيصا
 ۲٬۱٥۹ ) ۹۰٬۲۲۹( ) ۲٬٤٤۷( ) ۱۲٬۱۰۹( ۱٤ ، صافياالستثمار إیرادات(خسائر) / 

 ۳٬۹۹۳ ۲٬۹٥٦ ۲٬۲۰۰ ۱٬٥۱۷ ۱۹٬۱ أجیرإیرادات الت -ستثماریة قارات االالع نت ماإلیرادا
 - (۲۰) - (۱۱۷)  خسائر من التحوطال

 ) ٦٬۳۱٤( (۷٬۱٤۱) ) ۷٬٤٤۰( ۸٥۱ ۱۹٬۱ زمیلة اتشرك ح(خسائر)/ أرباالحصة من 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ۲۱٬۰۱۹ ) ٦۹٬۷۲٥( ۱٬۹٤۳ ) ۲٬۰۳۱(  یراداتإلا / (الخسائر)إجمالي 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ) ۱٬۹۹۱( ) ۲٬۳٦۱( ) ۸۹۲( ) ۱٬۲۸۱(  المصروفات األخرى
 ) ۸٬٥۲۳( ) ۷٬۸۰۸( ) ٤٬٦۰۹( ) ۳٬۷۳۳(  تكالیف التمویل

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ۱۰٬٥۰٥ ) ۷۹٬۸۹٤( ) ۳٬٥٥۸( ) ۷٬۰٤٥(  الفترة (خسائر)/ أرباح

   == = ======= ======== ======== ======== 
 ۰٫۰٥ )۰٫۳۸( ) ۰. ۰۲( ) ۰. ۰۳( ۱٥ للسھم  فالربح األساسي والمخف(الخسارة)/  
   == = ======= ======= ======= ======== 
 

 .وجزةالمعلومات المالیة المرحلیة المجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲۲إلى  ۱۰مدرجة على الصفحات من یضاحات التُشكل اإل
 . ٤ و ۳مدرج على الصفحتین  علومات المالیة المرحلیة الموجزةالممراجعة  حول إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین
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  ثبة الوطنیة للتأمین ش.م.عالو شركة
 

   المرحلي الموجز الموحد  اإلیرادات الشاملة األخرىالخسائر و األرباح أو بیان 
 دققة) (غیر م  یونیو  ۳۰ في المنتھیة لفترةل
 
 أشھر المنتھیة في تةالس  فترة أشھر المنتھیة في فترة الثالثة  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ف درھملأ ألف درھم ألف درھم احإیض 
      

 ۱۰٬٥۰٥ ) ۷۹٬۸۹٤( )۳٬٥٥۸( ) ۷٬۰٤٥(  الفترة أرباح (خسائر)/ 
      

      اإلیرادات الشاملة األخرى 
      

 یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح   ن لالتي   البنود 
 ات الحقة ائر في فتر الخسأو    

  
  

      
 )۱۸٬۸۸۸( ) ۱۰٬۰۹٥( )۱۹٬۲۳۰( ) ۲٬٥٥۲(  ة الشاملة األخرى لشركات زمیل الخسائرالحصة من 

بالقیمة العادلة من خالل   موجودات مالیة بیع  مناألرباح ) / (الخسائر 
 ٦٬۲۳٦ ۲٤۱ ٥٬٥۱۰ ) ۹٤۷(  اإلیرادات الشاملة األخرى 

بالقیمة العادلة من خالل  ودات مالیة لموج التغیر في القیمة العادلة 
 )۱٦٬۷۱۹( ) ۹۲٬۷۰۲( )۸٬۸۸٤( ۱۷۹ ٦ املة األخرى اإلیرادات الش

      
 باح  یفھا إلى األر یتم إعادة تصن قد بنود
 أو الخسائر في فترات الحقة    

  
  

     
 - ) ٥٬۷۰۳( - ) ٦۸۰( رات القیمة العادلة ن تغی ال مالفع الجزء  –ط التدفقات النقدیة تحو

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 )۲۹٬۳۷۱( )۱۰۸٬۲٥۹( )۲۲٬٦۰٤( )٤٬۰۰۰( الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
 )۱۸٬۸٦٦( ) ۱۸۸٬۱٥۳( )۲٦٬۱٦۲( ) ۱۱٬۰٤٥( ئر الشاملة األخرى للفترة سا لخإجمالي ا
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۸ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 المرحلي الموجز  الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

   غیر مدققة) ( ۲۰۲۰ یونیو ۳۰المنتھیة في أشھر  الستة لفترة 

 رأس المال 
االحتیاطي 

 ونيالقان
 االحتیاطي 

 االحتیاطي العام اإللزامي
احتیاطي 

 رأس المال
احتیاطي 

 لةالقیمة العاد

احتیاطي 
تحوط 

التدفقات 
 النقدیة

 األرباح
 زةالمحتج

حقوق الملكیة 
العائدة 
مي لمساھ

 الشركة
الحصص غیر 

 المسیطرة
حقوق  إجمالي
 الملكیة

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  رھم ف دلأ ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  رھم دف أل ألف درھم  
            

 ۸٥۱٬۲۲۳ ۷۷ ۸٥۱٬۱٤٦ ٤۲۸٬۹۷۹ - ) ۳۱٬۲۲۷( ۹٫۹٥۹ ۸۱٬۱۸٥ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ (مدقق) ۲۰۱۹ینایر  ۱د في الرصی
            

 ۱۰٬٥۰٥ - ۱۰٬٥۰٥ ۱۰٬٥۰٥ - - - - - - - الفترة أرباح
 ) ۲۹٬۳۷۱( - ) ۲۹٬۳۷۱( ٦٬۲۳٦ - ) ۳٥٬٦۰۷( - - - - - الشاملة األخرىئر) لخسااإلیرادات / (ا

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ) ۱۸٬۸٦٦( - ) ۱۸٬۸٦٦( ۱٦٬۷٤۱ - ) ۳٥٬٦۰۷( - - - - - إجمالي اإلیرادات / (الخسائر) الشاملة

ة عند رباح المحتجزالمحول إلى األ
 - - - ) ۲٬۸۱٦( - ۲٬۸۱٦ - - - - - استبعاد اإلیرادات الشاملة األخرى  

            الشركة  كيمع مالمالت المعا
 ) ۳۱٫۰٥۰( - ) ۳۱٫۰٥۰( ) ۳۱٬۰٥۰( - - - - - - - مدفوعةألرباح الات اتوزیع

في الحصص غیر صافي التغیرات 
 ) ۷۷( ) ۷۷( - - - - - - - - - لمسیطرةا
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

غیر ( ۲۰۱۹ یونیو ۳۰الرصید في 
 ۸۰۱٬۲۳۰ - ۸۰۱٬۲۳۰ ٤۱۱٬۸٥٤ - ) ٦٤٬۰۱۸( ۹٫۹٥۹ ۸۱٫۱۸٥ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ مدقق)
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 ۷٦٥٬۸٥۹ - ۷٦٥٬۸٥۹ ٤۰۰٬۰۱۹ - ) ۹٥٬۱۲۲( ۹٫۹٥۹ ۸۸٬۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ )(مدقق ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

  ) ۷۹٬۸۹٤( - ) ۷۹٬۸۹٤( ) ۷۹٬۸۹٤( - - - - - - - الفترة خسائر
 ) ۱۰۲٬٥٥٦( - ) ۱۰۲٬٥٥٦(    ۲٤۱ - ) ۱۰۲٬۷۹۷( - - - - - األخرى  اإلیرادات الشاملة ائر)/(الخس

عند المحول إلى األرباح المحتجزة 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة تبعاد اس

 - - - ) ۱۲٬۷۱۰( - ۱۲٬۷۱۰ - - - - - یرادات الشاملة األخرىمن خالل اإل
 ) ٥٬۷۰۳( - ) ٥٬۷۰۳( - ) ٥٬۷۰۳( - - - - - - تحوط التدفقات النقدیةطي حتیاا
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 ) ۱۸۸٬۱٥۳( - ) ۱۸۸٬۱٥۳( ) ۹۲٬۳٦۳( ) ٥٬۷۰۳( ) ۹۰٬۰۸۷(      الشاملة ئراخسالإجمالي 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

(غیر   ۲۰۲۰یو یون ۳۰الرصید في 
 ٥۷۷٬۷۰٦ - ٥۷۷٬۷۰٦ ۳۰۷٬٦٥٦ ) ٥٬۷۰۳( ) ۱۸٥٬۲۰۹( ۹٫۹٥۹ ۸۸٬۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ مدقق) 
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۹ 

 ع م.طنیة للتأمین ش.شركة الوثبة الو
 موجزلي الالمرحبیان التدفقات النقدیة 

 یونیو ۳۰ المنتھیة في أشھر  الستة لفترة 

 إیضاح 
 ۲۰۲۰ یونیو ۳۰

 (غیر مدقق)
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

 (غیر مدقق)
 ألف درھم   ألف درھم  
    األنشطة التشغیلیةقدیة من ات النفقتدال
 ۱۰٬٥۰٥ )۷۹٬۸۹٤(  ةتوقف الم الفترة من العملیات أرباح) / خسائر(
ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ    ــ

    تعدیالت لـ: 
 )٥٬۰۳۹( ٥۱٬۹۷۱  احتیاطي األقساط غیر المكتسبة، صافي

ك المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا بما في ذل  لباتالمطالبات تحت التسویة واحتیاطي المطااطي احتی
 ۱٥٬۲۸۸ ٦٬٥٤٥  مخصصة وغیر المخصصةخسائر ال تسویة الطي احتیافات احتیاطي مصرو

تأمین من احتیاطي المطالبات تحت التسویة واحتیاطي المطالبات المتكبدة ولم ت إعادة الشركاحصة 
 )۱۱٬۱۷۰( )٥٬۱۹٦(  بالغ عنھایتم اإل
 ۲٬۷۸۷ ٥٬۳۸٥  التأمین  ةألرصد المدینة ذممالاض قیمة انخفمخصص تحمیل 
 ٤۰٬۲۱۹ ۷۳٬۰۸٤ ۱٤ ر رباح أو الخسائتثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األلة السالعاد ي القیمةالتغیر ف

 )۸٬۸۸۰( ۳۸٬۹٦٦ ۱٤ ن خالل األرباح أو الخسائرعند استبعاد استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة م )أرباحخسائر / (
 )۲٥( -  األرباح عند استبعاد ممتلكات ومعدات 

 ۳۹۱ ۳٦۳  ینللموظف یة الخدمةمخصص تعویضات نھا
 ٥٥۳ ۷۳٥  ممتلكات ومعدات استھالك 

 ٦٬۳۱۳ ۷٬۱٤۱  ركات زمیلةش أرباحالحصة من 
 ۸٬٥۲۳ ۷٬۸۰۸  تكالیف التمویل  

 )۳۳٬۸٦٤( )۲۸٬٦۱٥( ۱٤ رباحإیرادات توزیعات األ
 )۱۸۸( )۱۸۸( ۱٤ ئدةالفاإیرادات 
 - ۲۰  ألدوات لتحوط  الخسائر 

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ   ــ ـ  ــــ
  ۷۸٬۱۲٥ ۲٥٬٤۱۳ 

    : لمال العاملالتغیرات في رأس ا
 )۱٥٬۷٦٤( )٥۱٬۹٤۱(  فوعة مقدماً والمصروفات المد ذمم التأمین المدینة

 ٥٬۰۸۳ ۲۸٬۷٥٥  تجاریة واألخرى دائنة الالذمم ال
ــ  ـــــــــــــــــــ   ــ ــــــــ  ــــــ

 ۱٤٬۷۳۲ ٥٤٬۹۳۹  النقد الناتج من العملیات 
 )۲۲۳(   )۳۲٦(  تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

ــ  ـــــــــــــــــــ   ــ ـــــــــــ  ــــ
 ۱٤٬٥۰۹ ٥٤٬٦۱۳  ةاألنشطة التشغیلیالناتج من صافي النقد 

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ   ــ ــــ  ـــ
    األنشطة االستثماریة

 )۱٬۰۸۰( )٦۸۱(  معدات الت وممتلكاال   شراء
 )۳۳٥( -  اإلضافات إلى العقارات االستثماریة 

 )۲۲۱٬٥۷٦( )۱٤٬۸٥۰( ۷ شراء استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 )۲۳٬٦۲۹( -  لشاملة األخرى ات ا شراء استثمارات مسجلة من خالل اإلیراد

 - )۱٦(  في شركات زمیلة شراء استثمارات 
 )٥٬۰۰۰( -  لفة المطفأة سجلة بالتك ثمارات م شراء است
 ۲٥ -  ممتلكات ومعدات  ت من بیعالمتحصال

 ۳۲٬۹٦٥ ۷٬٤٦۲  اإلیرادات الشاملة األخرى استبعاد استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل   المتحصالت من
 ۱۳۸٬٦٤۱ ۹۱٬۷٥۳  خسائر المتحصالت من استبعاد استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ال

 ۱٤٬۰٤۷ ٤٬۸۷٥  ودائع ألجل
 ۱۸۸ ۱۸۸  فائدة المستلمة لا

 ٤٬٦۲٦ ۱٬۳۳۰  ستلمة من شركات زمیلةتوزیعات األرباح الم
 ۳۳٬۸٦٤ ۲۸٬٦۱٥  باح المستلمة توزیعات األر

ــ  ـــــــــــــــــــ   ــ ـــــــــــ  ـــــ
 )۲۷٬۲٦٤( ۱۱۸٬٦۷٦  الستثماریةشطة ااألن )المستخدم في( ناتج عن /ال صافي النقد

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ    ــــ
    األنشطة التمویلیة

 )۸٬٥۲۳( )۷٬۸۰۸(  تكالیف تمویل مدفوعة
 - ۳۷۷٬٥٦۱  جل مستلم أل قرض

 (۳۱٬۰٥۰) -  وعةفدمح أرباتوزیعات 
ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ   ــ ـ  ـــــــ

 )۳۹٬٥۷۳( ۳٦۹٬۷٥۳  التمویلیةاألنشطة  )المستخدم في( ناتج عن /ال صافي النقد
ــ ــــ ــــــــــــــــــــــ   ــ ـــــــ  ـــــــ

 )٥۲٬۳۲۸( ٥٤۳٬۰٤۲  ا یعادلھد ومالنق(النقص) في  /صافي الزیادة 
ــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــ ــــــــ  ــ

 )۲۸۷٬۰۹۰( )۳٤۳٬٤۱۳(  النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 
ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــ ــــ  ــــ

 )۳۳۹٬٤۱۸( ۱۹۹٬٦۲۹ ۱۰ النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة
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 . علومات المالیة المرحلیة الموجزةالم جزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲۲إلى  ۱۰فحات من الص  تُشكل اإلیضاحات المدرجة على
 .٤ و ۳مدرج على الصفحتین المالیة المرحلیة الموجزة  ومات  علالمإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 
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۱۰ 

 
 ة الرئیسی   الوضع القانوني واألنشطة ۱

 
ً للقانون االتح مساھمة عامة  كشركة وتم تسجیلھا  في أبوظبي("الشركة")  م.ع ن ش.شركة الوثبة الوطنیة للتأمی  تأسست  ادي لدولة  وفقا

. إن الشركة مسجلة في سجل شركات  أعمالھابشأن تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم  ۲۰۰۷ة ) لسن ٦(رقم العربیة المتحدة رقم اإلمارات 
 ). ۱۰جیل رقم (التأمین بموجب تس

 
أعمال التأمینات  عامالت المتعلقة ب باإلضافة إلى الم الفئات ن لكافة ی أعمال التأمینات العامة وإعادة التأمركة في للش الرئیسیة اطنشالتمثل ی 

ل من دبي والعین  في أبوظبي وفروعھا في ك الكائن تزاول الشركة أعمالھا من خالل مركزھا الرئیسي . كافة الفئاتأمین لدة الت العامة وإعا
،  ٤٥۱٥٤ھو صندوق برید  العنوان المسجل لمكتبھا الرئیسيو اإلمارات العربیة المتحدةسي للشركة ھو دولة لرئی قة. إن المقر اوالشار

 تحدة.  یة الماألمارات العرب أبوظبي، 
 

 أساس اإلعداد   ۲
 
     بیان التوافق    أ)

 
ال تشتمل على   اإنھالتقاریر المالیة المرحلیة". " ۳٤وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  ةعلومات المالیة المرحلیة الموجزالمتم إعداد ھذه 

كما في وللسنة   للشركة  راءتھا جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة تعین قلة، وی السنویة الكام الموحدة  نات المالیةكافة المعلومات الالزمة للبیا
أشھر المنتھیة في   الستةفترة  جال تعتبر نتائ . التقاریر المالیةداد للمعاییر الدولیة إلع، والتي تم إعدادھا وفقاً ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 .  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في مؤشراً إلى نتائج السنة المنتھیة  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰
 

 أساس القیاس  ب) 
 

من خالل   عادلةة الالموجودات المالیة بالقیم التاریخیة باستثناء لفةلتكاعلى أساس  علومات المالیة المرحلیة الموجزةالمتم إعداد ھذه 
 القیم العادلة.  یلھا ب تم تسجوالتي   ة األخرىل اإلیرادات الشاملوالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خال راألرباح أو الخسائ 

 
 المالیة   إعداد التقاریرالعملة الرسمیة وعملة   ج) 

 
الرسمیة للشركة.   لعملةاوھو  )اإلماراتي"  الدرھم"( متحدةة البدرھم اإلمارات العربی  یة المرحلیة الموجزة المال علوماتالمھذه  عرضتم 

   .صحیح باأللف، ما لم یذكر خالف ذلك  رب رقم إلى أق ھم اإلماراتيلمالیة المبینة بالدرتم تقریب المعلومات ا
 

 استخدام التقدیرات واألحكام   د) 
 

المحاسـبیة  یـق السیاسـاتب افتراضـات تـؤثر علـى تطو وتقدیرات حكاموضع أب  قامت اإلدارة ةلیة المرحلیة الموجزات الماالمعلومإعداد  عند
 . قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.صروفاتوالمات والمطلوبات واإلیرادات وجودللم المسجلةوالمبالغ 

 
ھـي  لعدم الیقین في التقـدیرات یسیةالرئ  د تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادراألحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عن  كانت

  .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في تھیة ن الممالیة البیانات الفي  المبینةات المحاسبیة السیاس سنف
 
 اسات المحاسبیة الھامةسی لا ۳
 
  كماللشركة  لیةالما البیانات فيالمطبقة  السیاسات نفس ھي موجزةل ا المرحلیة المالیة المعلومات  ھذه في  المطبقة المحاسبیة السیاسات إن 

 ذلك التاریخ.   في  المنتھیة ة لسن ول ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في 
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۱۱ 

 
 (تابع) یة الھامة المحاسب  السیاسات ۳
 
 ولم تسري فعالیتھا بعد التي صدرتالمعاییر  ۳-۱
 

تأثیراً مادیاً على  ناك ، وعلى كل حال فإنھ لیس ھ۲۰۲۰ر ینای  ۱تبدأ بعد  يت للفترات السنویة الوتعدیالتھا  یسري عدد من المعاییر الجدیدة
 للشركة: المالیة المرحلیة الموجزة  المعلومات

 
 اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.حول اإلطار المفاھیمي في المعلى المراجع تعدیالت ع •
 ).۳رقم اد التقاریر المالیة دعتعریف النشاط التجاري (تعدیالت على المعیار الدولي إل •
 من معاییر المحاسبة الدولیة). ۸و  ۱معیارین ت على الدیال(تع الماديتعریف  •
 

" في  "عقود التأمین ۱۷المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ریان مفعول ثیراً مادیاً لسأن یكون ھناك تأالمتوقع  ، فإنھ من على ذلكعالوة 
 . ۲۰۲۳ینایر  ۱أو بعد 

 
 الطارئة  والمطلوبات االرتباطات   ٤
 

ملیون   ٦ .٦اف أخرى بمبلغ الشركة بإصدار خطابات ضمان في سیاق األعمال االعتیادیة لصالح أطرتتعامل معھا لتي قامت البنوك ا
   . ملیون درھم) ٦ .٦ : ۲۰۱۹ ردیسمب  ۳۱(درھم 

 
 المطالبات القانونیة 

 
، بناًء على مشورة  اإلدارةامت ، لدعاوى قضائیة في سیاق األعمال العادیة. قمینتأالمثل الغالبیة العظمى من شركات تخضع الشركة 

 ۱٤: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ماراتي (ون درھم إملی  ۱٥٬٦مبلغ ب ص خص تكوین مي ، ب مقیمي الخسائر المستقلین والمستشار القانوني الداخل
 قتصادیة. ا  ردوالمتوقع أن تؤدي إلى تدفق محتمل من المیمثل مبالغ والذي ملیون درھم إماراتي) 

 
 ة ة المطفأ تكلفبال الموجودات المالیة ٥

 
ي تحمل  مالیین درھم إماراتي والت  ۹مس سنوات بقیمة إجمالیة تشتمل الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة على صكین مدرجین لمدة خ

ً لمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة  فائدة ائم  وسند د اً، أیھما أعلى٪ سنوی ۷٬٥ساس أو نقطة أ  ۳۰۰ أشھر زائداً  ستة وفقا
مالیین   ۹لمدة خمس سنوات بقیمة  ان ان مدرج كص: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱٪ (۸٬۳بنسبة  فائدةوالذي یحمل  یین درھم إماراتيمال ٥ة بقیم

  ۰٫۳۷: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون درھم إماراتي ( ۰٫۲۹مستحقة قدرھا  فوائدب ) مالیین درھم إماراتي  ٥د دائم بقیمة درھم إماراتي وسن 
 ). ملیون درھم إماراتي

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  ٦
 

 دققة) ر م(غی 
 یونیو   ۳۰

 مدققة) (
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۳۲۳٬٥٤۷ ۲۲۷٬۰۷٦ أوراق مالیة مدرجة 
 ۲۳٬۰۳۸ ۱۹٬٥۸٦ أوراق مالیة غیر مدرجة 

 --------------- --------------- 
 ۲٤٦٬٦٦۲ ۳٤٦٬٥۸٥ 
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ملیون  ۱۱٬٥ مبلغ ۲۰۲۰نیو یو ۳۰كما في العادلة  قیمتھابلغت  ، والتي دیر لصالح الشركةباسم مالمسجلة بعض األوراق المالیة  ھناك
 ). درھم إماراتي ملیون ۱۲٬۸: ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱( درھم إماراتي
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 ع) (تاب ت الشاملة األخرى خالل اإلیرادا من   لموجودات المالیة بالقیمة العادلة ا ٦
   

 شاملة األخرى: بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات ال الیة في الموجودات الم التغیر فیما یلي
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر ۳۱ یونیو   ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم رھم ألف د  
   

 ۲٦۷٬۸٦٥ ۳٤٦٬٥۸٥ في بدایة الفترة / السنة 
 ۱٦۳٬٦۰٥ - ات اإلضاف

 (٤۲٬۹٤٥) (۷٬۲۲۱) ستبعاداتاال
 (٤۱٬۹٤۰)   (۹۲٬۷۰۲) التغیر في القیمة العادلة 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۳٤٦٬٥۸٥ ۲٤٦٬٦٦۲ السنة  /  الرصید في نھایة الفترة 
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 لشاملة األخرى: ل اإلیرادات اخال  منفیما یلي التوزیع الجغرافي لالستثمارات بالقیمة العادلة 

 
 ۳٤۲٬٦۰٤ ۲٤۲٬۸۱٤ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ۳٬۹۸۱ ۳٬۸٤۸ مارات العربیة المتحدةخارج دولة اإل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۲٤٦٬٦٦۲ ۳٤٦٬٥۸٥ 
  == = ======  == = ====== 
 

: ال شيء) مضمونة مقابل قروض بنكیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ن درھم (ملیو ۱۲۹٬۳لة لعادالتي یبلغ إجمالي قیمتھا اوبعض االستثمارات 
 ). ۱۲یضاح إ(
 
 

 ل األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خال  ۷
 
. فیما یلي التغیر في  حلیة المدرجة في السندات الم من خالل األرباح أو الخسائر من االستثمارات العادلة بالقیمةالموجودات المالیة تتألف  

 سائر: من خالل األرباح أو الخ  ستثمارات بالقیمة العادلةاال
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر ۳۱ یونیو   ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ٤٦٦٬٤۸۸ ٤۲٤٬٥۳۷ السنة  / الرصید في بدایة الفترة 
 ۳۲۲٬۷۳٤ ۱٤٬۸٥۰ اإلضافات 

 (۳۳۸٬۱٦٦) (۱۳۰٬۷۱۹) االستبعادات
 (۲٦٬٥۱۹)  (۷۳٬۰۸٤) )۱۲(إیضاح العادلة التغیر في القیمة 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ٤۲٤٬٥۳۷ ۲۳٥٬٥۸٤ السنة  /  الرصید في نھایة الفترة 

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

) مضمونة مقابل قروض بنكیة   شيءال: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون درھم ( ٦٥٬٥التي یبلغ إجمالي قیمتھا العادلة وت ستثمارابعض اال
 ). ۱۲یضاح إ(
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۱۳ 

 
 مدینة أقساط وذمم التأمین ال ۸

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

 ۳۷٬۸٦۳ ٤۹٬۳۳۹ لوسطاء ائق التأمین واالمستحق من حاملي وث 
 ۱٦٬۰۰۲ ۲۷٬۳٦۷ ) ۱٦(إیضاح قة  ت عالأطراف ذا –المستحق من حاملي وثائق التأمین  

 ۱٥٬۲۰۱ ۱٥٬۰۳۰ ستحق من شركات التأمین وإعادة التأمینالم
ــ ــــــــ  ــ  ــــــــ  ــــــــــــــــ
 ۹۱٬۷۳٦ ٦۹٬۰٦٦ 

 ً  )۲۰٬۰۰۷( ) ۲٥٬۳۹۲( ) ۱خسائر االئتمان المتوقعة (: مخصص انخفاض قیمة ناقصا
ــ   ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 ٤۹٬۰٥۹ ٦٦٬۳٤٤ التأمین المدینة ذمم
ــ ــــــــ  ــ  ــــــــ  ــــــــــــــــ

 ۲٬۷۷۳ ٦٬۹۳۲ المصروفات المدفوعة مقدماً  
 ۱٬۳٦٥ ۱٬۹۱٥ الدخل المستحق 

 ٤٬۱۱۰     ٤٬۰۱۰ الذمم المدینة األخرى 
 - ۲٤٬۷۱۷   ذ مؤجلة استحوا تكلفة

ــ   ــ ـ ــ ـــ ــ  ــــــــ  ــــــــــــــــ
 ۸٬۲٤۸ ۳۷٬٥۷٤ ة مقدماً  دینة األخرى والمصروفات المدفوع الذمم الم

ــ ــــــــ  ــ  ــــــــ  ــــــــــــــــ
 ۱۰۳٬۹۱۸ ٥۷٬۳۰۷ 
  == = ======  == = ====== 
 : التغیر في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة فیما یلي  ) ۱(

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 سمبردی  ۳۱ یو یون   ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 مألف درھ ألف درھم  
   

 ۱۳٬٦۷۰ ۲۰٬۰۰۷ ینایر   ۱الرصید في 
 ۱۲٬٤۹۹ ۷٬۳٤٦ المحمل للفترة / السنة 

 )٥٬٦۲۹( ) ۱٬۹٦۱( معكوس خالل الفترة / السنة 
 )٥۳۳( - مشطوب خالل الفترة / السنة 

ــ   ــ ــــــــ ــ  ــــــ  ــــــــــــــــ
 ۲۰٬۰۰۷ ۲٥٬۳۹۲ ر دیسمب ۳۱الرصید في  

  == = ======  == = ====== 
 
 إعادة التأمین  د عقو وموجودات عقود التأمین  بات مطلو ۹

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 سمبردی  ۳۱ یونیو   ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 مألف درھ ألف درھم  

   ن عقود التأمینالمطلوبات الناشئة ع 
 ۱۱۹٬٥٤٥ ۱۸۲٬۹۱۸ یر المكتسبة إجمالي احتیاطي األقساط غ

 ۳٦٬۱۷۷ ۳۸٬۹۱۲ ااطي المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھاحتی 
 ۱۷٦٬۱۸۸ ۱۸۰٬۹۹۲ طي المطالبات تحت التسویة حتیاإجمالي ا

 ۲٬٤۹٤ ۱٬٥۰۰ احتیاطي المخاطر المتبقیة
ــ   ــ ــــــــ ــ  ــــــ  ــــــــــــــــ
 ٤۰٤٬۳۲۲ ۳۳٤٬٤۰٤ 
  == = ======  == = ====== 
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۱٤ 

 (تابع)   إعادة التأمین  عقود  موجودات وین عقود التأم بات مطلو ۹
 

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

 مألف درھ ألف درھم موجودات عقود إعادة التأمین
 (۲۸٬۰۰۲)   (۳۹٬٤۰٤) ةحصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر المكتسب

 (۹٬۹۷۷) (۹٬٦۱۸) طالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھاالم شركات إعادة التأمین من احتیاطيحصة 
 (۱۱۸٬۳۰۲) (۱۲۳٬۸٥۷) لتأمین من إجمالي احتیاطي المطالبات تحت التسویةحصة شركات إعادة ا

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 (۱۷۲٬۸۷۹) (۱٥٦٬۲۸۱) 
  = = = ======  == = ====== 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ۲۰۱۹سمبردی ۳۱ ۲۰۲۰یونیو ۳۰ 

 مألف درھ ألف درھم صافي
 ۹۱٬٥٤۳ ۱٤۳٬٥۱٤ كتسبةالم اطي المطالبات غیراحتی

 ۲٦٬۲۰۰ ۲۹٬۲۹٤ بالغ عنھاالمتكبدة ولم یتم اإل احتیاطي المطالبات
 ٥۷٬۸۸٦ ٥۷٬۱۳٥ احتیاطي المطالبات تحت التسویة

 ۲٬٤۹٤ ۱٬٥۰۰ احتیاطي المخاطر المتبقیة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۲۳۱٬٤٤۳ ۱۷۸٬۱۲۳ 
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و  ھم در ملیون ٤٬۷ البالغالمخصصة وفات تسویة الخسائر المخصصة وغیر تحت التسویة احتیاطي مصرتیاطي المطالبات ن احیتضم ) ۱(
 . )ھمدر ملیون ٤٬٤ و  ھمدر ملیون ٤٬۱: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ھم در ملیون ٤٬٦

 
 النقد وما یعادلھ  ۱۰

 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ۲۰۱۹سمبردی ۳۱ ۲۰۲۰یونیو ۳۰ 
 مألف درھ ألف درھم 

 ٤۳٬۲۰٦ ۲۲۷٬٥۹٤ رصدة المصرفیةالنقد واأل
 ٦٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰ ودیعة إلزامیة

 ۹۱٬٥٤٤   ۸٦٬٦٦۹ ودائع ألجل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 ۱٤۰٬۷٥۰ ۳۲۰٬۲٦۳ النقد واألرصدة المصرفیة
 (۳۸٦٬٦۱۹) (۲۷٬۹٦٥) بات المصرفیة على المكشوفو: السحناقصاً 
 ُ  (۹۱٬٥٤٤) (۸٦٬٦٦۹) أشھر ۳عن  استحقاق أصلیة تزید : ودائع ألجل ذات فتراتناقصا

 (٦٬۰۰۰)    (٦٬۰۰۰) ودائع إلزامیة :صاً ناق
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 (۳٤۳٬٤۱۳) ۱۹۹٬٦۲۹ النقد وما یعادلھ
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 : لمكشوفوبات المصرفیة على االسحبما في ذلك  لنقد واألرصدة المصرفیةالتركیز الجغرافي لفیما یلي  
  

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

 )۲٤٥٬۸٦۹( ۲۹۲٬۲۹۸ العربیة المتحدة داخل دولة اإلمارات 
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ى عشر اثن  األصلیة من ثالثة أشھر إلى االستحقاقالعربیة المتحدة. تتراوح فترات یتم إیداع الودائع ألجل لدى مؤسسات مالیة في دولة اإلمارات 

ً  ٪٦٫۰۰إلى  ٪۸٥٫۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(سنویاً  ٪٦٫۰۰لى إ ٪۸٥٫۰من وفقاً لمعدالت سنویة   القبضالفائدة مستحقة  تتراوحشھراً.   ).سنویا
 
 ،تھاملیابشأن تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم ع ۲۰۰۷) لسنة ٦إلمارات العربیة المتحدة رقم (القانون االتحادي لدولة ا لغرض االمتثال لمتطلبات 

على  ام دون الحصول وھي غیر متاحة لالستخد لیون درھم)م ٦: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ٦تحتفظ الشركة بودیعة مصرفیة بمبلغ 
 قة ھیئة التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. مواف
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۱٥ 

 رأس المال  ۱۱
 

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

 المصدر والمدفوع بالكامل المصرح بھ و
ً اً عاسھم ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰   درھم للسھم الواحد  ۱بقیمة  دیا
 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ )  سھم ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(   
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 اإلقتراضات  ۱۲

 
 - ۲٤٤٬٥۲٤ ۱رض ألجل ق

 - ۱۳۳٬۰۳۷ ۲قرض ألجل 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 - ۳۷۷٬٥٦۱ السنة  /  ة الفترة الرصید في نھای
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 فیما یلي التغیر في تسھیالت القروض للشركة:  
 

   الت قرض ألجل تسھی 
 - ۳۷٥٬۱۳۸ متحصالت من اقتراضات (بالصافي) خالل الفترة / السنة 

 - ۲٬٤۲۳ التمویل  تكلفة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 - ۳۷۷٬٥٦۱ السنة  /  الرصید في نھایة الفترة 
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 ۱قرض ألجل  
: ال شيء) من بنك تجاري دولي لتمویل  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون درھم ( ۲۳۷٬۹، حصلت الشركة على تسھیل بنكي بمبلغ ۲۰۲۰خالل 

ً لمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة ة فائدة األجل. یحمل القرض معدل یرقص وباتھومطل عملیاتھ  زائد  أشھر  ثالثةوفقا
مضمون  ، وھو یتم تحصیلھ كل ثالثة أشھر. یتم سداد مبلغ القرض دفعة واحدة في نھایة مدة القرض البالغة ثالث سنوات، ٪ سنویًا۱٫۷٥

 ۲٤٤٬٥، بلغ رصید القرض القائم ي تاریخ التقریریلة. كما فت زموق ملكیة واستثمارات في شركا الیة وحقمقابل استثمارات في أوراق م
 : ال شيء). ۲۰۱۹یسمبر د ۳۱درھم (ملیون 

 
 ۲قرض ألجل  
: ال شيء) من بنك تجاري محلي.  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون درھم ( ۱۳۳٬٥، حصلت الشركة على تسھیل بنكي بمبلغ  ۲۰۲۰خالل عام 

ً لمعدالت المعدل فائدة ل القرض یحم لھ كل ثالثة  یتم تحصی ، ٪ سنویًا۲٫۳۰زائد أشھر  ثالثة ة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة فائدوفقا
ینایر  ۱۲حتى  ۲۰۲۰أبریل  ۱۲من األقساط  سداد بدأی من أصل القرض  ینأشھر. یتم سداد مبلغ القرض على عشرین قسًطا غیر منتظم

  رصید  ، بلغ كتب الرئیسي وقطعة أرض. كما في تاریخ التقریرالم رات استثماریة تتكون من مبنىقابل عقا. القرض مضمون م۲۰۲٥
 : ال شيء). ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون درھم ( ۱۳۳ائم لقالقرض ا

 
 المشتقة  األدوات المالیة ۱۳

 
 مقایضة أسعار الفائدةعقود  –تحوطات التدفق النقدي 

 بمعدالت متغیرة. ض والسلف التي تحمل فائدة لقرویة للفوائد المستقبلیة على اات النقدتتعرض الشركة للتغیرات في التدفق
 

متغیر  فائدة ، دخلت الشركة في ترتیب مقایضة أسعار الفائدة ، من سعر سعار الفائدة على ھذه القروضلتقلبات أ من أجل تقلیل تعرضھا
القروض   ٪ من۱۰۰الذي یغطي و، القروضسداد سحب و ول جدیعكس  صوريطرف مقابل مبلغ كثابت مع بنك فائدة لى سعر إ

معدالت الفائدة السائدة  یعتمد سعر الفائدة المتغیر على ، و٪۱٫٦۷شركة الثابت لل معدل الفائدةیبلغ فوائد. التي تحمل والتسھیالت القائمة 
 : ال شيء). ۲۰۱۹مبر  دیس  ۳۱( ملیون درھم ۲٤٥یبلغ  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰. كان المبلغ االسمي القائم في لدى بنوك اإلمارات 

 
  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ملیون درھم كما في  ٥٬۷ة قدرھا عادلة سالب المشتقة التي تم الدخول فیھا لغرض تغطیة التدفقات النقدیة قیمة داة كان لأل

 : ال شيء). ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
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۱٦ 

 
 إیرادات االستثمار، صافي(خسائر)/  ۱٤

 

 
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 یو یون   ۳۰
أشھر المنتھیة في   الستة فترة 

 ونیو ی  ۳۰
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
     

مسجلة بالقیمة   موجودات مالیةاستبعاد (الخسائر) / األرباح عند 
 ۸٬۸۸۰ ) ۳۸٬۹٦٦( )۷۸۹( ) ٤۱٬۰۱۲( العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

مسجلة بالقیمة العادلة   لموجودات مالیةقیمة العادلة ي الالتغیر ف
 )٤۰٬۲۱۹( ) ۷۳٬۰۸٤( )۳٬٦٤۳( ۲٤٬۳٤۹ ) ۷(إیضاح خسائر رباح أو ال من خالل األ
 ۱۸۸ ۱۸۸ ۹۳ ۹٦ إیرادات الفائدة 

 ۳۳٬۸٦٤ ۲۸٬٦۱٥ ۲٬۲٤۹ ٥٬۱٤۳ توزیعات األرباح  إیرادات
 )٥٥٤( ) ٦٬۹۸۲( )۳٥۷( ) ٦۸٥( ثمارات ى متعلقة باالست ادات أخر(مصروفات)/ إیر

ــ   ــ ــــــــ ـ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــ  ــــــــــــ
 )۱۲٬۱۰۹ ( )۲٬٤٤۷( )۹۰٬۲۲۹ ( ۲٬۱٥۹ 
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   للسھم   فالربح األساسي والمخف  ۱٥

 
 . مة خالل الفترةسھم القائ الفترة على المتوسط المرجح لعدد األ خسائر   /أرباح   قسمةعن طریق   لسھم ل األساسي  الربحیتم احتساب 

 

القائمة خالل الفترة،  لعدد األسھم العادیة الفترة على المتوسط المرجح  / خسائر أرباح لسھم من خالل قسمةل المخفف  الربحتم احتساب ی 
ً لة المعد  .  لسھم التخفیض على ربحیة ا لتأثیر وفقا

 
 فترة الستة أشھر المنتھیة في  ة أشھر المنتھیة في فترة الست 
 یونیو   ۳۰ یونیو   ۳۰ 
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  دققة) (غیر م 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  مألف درھ ألف درھم  
     

 ۱۰٬٥۰٥ ) ۷۹٬۸۹٤( )۳٬٥٥۸( ) ۷٬۰٤٥( رھم) (ألف دأرباح الفترة  
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خالل    ائمةاألسھم القالمتوسط المرجح لعدد 
 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ) درھم  (ألف فترةال

  == = == == ==  == = == == ==  == = == == ==  == = == == == 
لسھم  األساسي والمخفف ل (الخسارة)/ الربح

 ۰ .۰٥ ) ۰ .۳۸( )۰ .۰۲( ) ۰ .۰۳( م) (درھ
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 األطراف ذات العالقة  ۱٦

 
 طراف ذات العالقة ھویة األ 
 

علیھا في   تأثیر ھامممارسة  مأو التي بمقدرتھلسیطرتھم  الخاضعةتتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمنشآت  
یاق األعمال  جاریة في سمن المعامالت الت تنشأ مع تلك األطراف ذات العالقة  أرصدة ھامة ة لشرك لدى ات المالیة والتشغیلیة. القرارا اتخاذ
 وفقاً ألسعار تجاریة على النحو التالي: تیادیة االع
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۱۷ 

 
 (تابع)         األطراف ذات العالقة ۱٦

 
 رحلي الموجز:  الم راجھا في بیان المركز الماليتي تم إدالقة الفیما یلي األرصدة مع األطراف ذات الع

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

 مدرجة ضمن ذمم التأمین المدینة
 ۱٦٬۰۰۲ ۲۷٬۳٦۷ ) ۸اح (إیض المستحق من حاملي وثائق التأمین

 ً  ٤۲٤ ۱۲۷ مصروفات مدفوعة مقدما
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 األخرى   ائنةمدرجة ضمن الذمم الد
 )۹٬۱۷٦( ) ۹٬۸٦۸( المستحق لحاملي وثائق التأمین

  == = == = = ==  == = == = = == 
 موظفي اإلدارة الرئیسیین
 ۲٬٦٦۲ ۲٬۷٤۸ تعویضات طویلة األجل 

 
 

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

 ۱٬۷۹۳ ۱٬۹۸۸ ) ۱(تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین 
  == = == == ==  = = = == == == 
   

مدة من قبل أعضـاء مجلـس بھم والمعت ة رة الرئیسیین على التعویضات المتفق علیھا في عقود العمل الخاصإلداترتكز تعویضات موظفي ا ) ۱(
 اإلدارة.

 

 
 خالل الفترة: العالقةفیما یلي المعامالت مع األطراف ذات 

 
 أشھر المنتھیة في   الثالثةفترة  

 یونیو   ۳۰
 في لمنتھیة ة أشھر ا فترة الست
  یونیو   ۳۰

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (غیر مدققة)  دققة) (غیر م (غیر مدققة)  دققة) (غیر م 
 ألف درھم ألف درھم  مدرھ ألف ف درھم أل 
     

 ۳٦٬۱۰٥ ۲۹٬٦۷۲ ٦٬٥٥۸    ۳٬۰٦۸ إجمالي األقساط المكتتبة
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 ٦٬٤۲۹ ۷٬٦۲۸ ۱٬۸۱۷ ۳٬۹۹۰ وعة صافي المطالبات المدف 
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 القیمة العادلة لألدوات المالیة    ۱۷
 

ات المالیة وغیر  لوب طعادلة لكل من الموجودات والمالقیم القیاس  بالشركةمحاسبیة واإلفصاحات الخاصة تتطلب مجموعة من السیاسات ال
 المالیة. 

 
عندما یتم قیاس القیم العادلة باستخدام معلومات   ظة الھامة وتعدیل التقییم.ر الملحو لمدخالت غی تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة ا

ألخرى لدعم  ف اا لذي تم الحصول علیھ من األطرالدلیل اأو خدمات التسعیر، تقوم اإلدارة بتقییم  من طرف أخر مثل أسعار الوسیط 
لتقاریر المالیة، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج  إلعداد ار الدولیة النتیجة، بحیث تستوفي ھذه التقییمات متطلبات المعایی 

 ه تصنیف ھذه التقییمات. لقیاس القیمة العادلة الذي یتم في إطار



 
 للتأمین ش.م.ع شركة الوثبة الوطنیة

   المالیة المرحلیة الموجزة   ات البیانحول إیضاحات 
 

۱۸ 

 
 (تابع)         وات المالیة   دلة لألدالقیمة العا ۱۷

 
الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. یتم تصنیف القیم  طیات السوقمع  الشركةخدم قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تست  عند

 لى النحو التالي: نة عیم المبی في أسالیب التقی  لة بناًء على المدخالت المستخدمة ة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العادالعادلة ضمن عد
 

 ات مطابقة. ودات أو مطلوب : األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموج ۱وى المست  •
عبارة عن معطیات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  وھي  ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى  •

 األسعار).  من  ر (مشتقة بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غیر مباش
 ملحوظة).  غیر مدخالت وق الملحوظة (ت لموجودات أو مطلوبات، غیر مرتكزة على معطیات السدخال: م۳المستوى  •

 

ضمن مستویات مختلفة في النظام المتدرج   لموجودات أو مطلوبات یمة العادلة في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس الق
لمدخالت  وي على انفس المستوى في النظام المتدرج للقیمة العادلة الذي ینط ضمن مة العادلة بأكملھ قیاس القی م تصنیف للقیمة العادلة، یت 

بالتحویالت فیما بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة   العترافبا الشركة تقوم جوھریة األقل أھمیة بالنسبة لعملیة القیاس بأكملھا.ال
 لھا التغییر.  تي تم خالتقریر الفي نھایة فترة ال

 
 

 

 جمالي اإل ۳المستوى   ۲المستوى   ۱توى  المس 
 م ألف درھ ھم ألف در ألف درھم  ألف درھم  
     

     (غیر مدققة)   ۲۰۲۰ یونیو   ۳۰
 ۲۳٥٬٥۸٤ - - ۲۳٥٬٥۸٤ األرباح أو الخسائر بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة 
ل اإلیرادات الشاملة  من خاللعادلة بالقیمة اموجودات مالیة 

 ۲٤٦٬٦٦۲ ۱۹٬٥۸٦ - ۲۲۷٬۰۷٦ األخرى 
 )٥٬۷۰۳( - - )٥٬۷۰۳( وط عقود مقایضة معدل الفائدة المستخدمة للتح 

ــ   ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 ٤٥٦٬۹٥۷ - ۱۹٬٥۸٤ ٦۷٦٬٥٤۳ 
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     مدققة) ( ۲۰۱۹ نیویو ۳۰
 ٤۲٤٬٥۳۷ - - ٤۲٤٬٥۳۷ الخسائر ألرباح أو ا بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة 
ت الشاملة  من خالل اإلیرادالعادلة بالقیمة اموجودات مالیة 

 ۳٤٦٬٥۸٥ ۲۳٬۰۳۸ - ۳۲۳٬٥٤۷ األخرى 
ــ   ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــ  ـ  ـــــــــــــــــــ
 ۷٤۸٬۰۸٤ - ۲۳٬۰۳۸ ۷۷۱٬۱۲۲ 
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قیاسات القیمة  إلى أو  منت اللم تكن ھناك تحوی كما ، قیاسات القیمة العادلةمن  ۲والمستوى  ۱المستوى ناك اي تحویالت بین لم تكن ھ
المعلومات  ھذه في مة ، فإن أسالیب التقییم العادل المستخد۳الستثمارات من المستوى ص اا یخ فیمل الفترة. الخ ۳العادلة من المستوى 

 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ھي نفسھا تلك الموضحة في البیانات المالیة السنویة األخیرة للشركة للسنة المنتھیة في  الموجزة المالیة المرحلیة 
 

   ۳في المستوى  م العادلة لقیاسات القی  مطابقة
 

 : ت الشاملة األخرى ل اإلیرادا المالیة بالقیمة العادلة من خال موجودات لل ۳التغیر في المستوىي ا یلفیم
 

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

 ۲۷٫٦۱۱ ۲۳٬۰۳۸ ینایر   ۱في الرصید 
 ) ٥۸( - استبعادات

 )٤٬٥۱٥( ) ۳٬٤٥۲( قیمة العادلة التغیر في ال
ــ   ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــ

 ۲۳٬۰۳۸ ۱۹٬٥۸٦ ر دیسمب  ۳۱ي فالرصید 
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 للتأمین ش.م.ع شركة الوثبة الوطنیة
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۱۹ 

 حول القطاعات  لوماتالمع ۱۸
 

كة  الشر اریرالتي تصدر بشأنھا تقالعمل مثل قطاعات ألغراض إداریة، یتم تقسیم الشركة إلى أقسام وفقاً لفئات المخاطر المؤمن علیھا. تت 
 ستثمارات.  االوالجوي والبحري والصحي وبـ: الحریق والحوادث العامة 

 
قطاعات العمل كل على حدة لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع المصادر وتقییم األداء. یتم نتائج التأمین الخاصة ب  بمراقبةتقوم اإلدارة 

ً ألرباح التأمین. یبین الجدول اتقییم أداء القطاعا  ات  القطاعات وقیاس أرباح القطاعفصاحات حول اإلیرادات الخاصة ب ي اإل للتات وفقا
 ومطابقتھا مع دخل وأرباح الشركة للفترة. للفترة 

 
 إیرادات ونتائج القطاعات  ۱۸-۱

 
  
   ۲۰۲۰  یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةفترة  

 (غیر مدققة) 
 

 
البحري  
 والجوي 

الحریق  
والحوادث  

 اإلجمالي  الستثمارات ا حي الص المركبات  العامة 

 

  درھم  ألف  ف درھم أل رھم ألف د  رھم ألف د  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ۲۰۱٬٥۳۳ - ۱٬۸٥۸ ۱٤۷٬۱٤۹ ٤۹٬۰۹۹ ۳٬٤۲۷ مكتتبةإجمالي األقساط ال
  (٥٤٬۸۱٦) - (۱٬۲۹۳) ) ۱۲٬٦۹۷( ) ۳۸٬۲۲٦( ) ۲٬٦۰۰( إعادة التأمین المتنازل عنھا أقساط 

األقساط   یاطي صافي المحول إلى احت 
 غیر المكتسبة

)۲۱۱ ( )۳٬٥٤۹ ( )٤۸٬۳٤۲ ( ۱۳۲ - (٥۱٬۹۷۰)  

  (۳۷٬٦۰٥) - (٤٦۷) ) ۳٥٬۳٤۲( ) ۱٬٥٥۰( ) ۲٤٦( دةلمتكب البات اصافي المط
  (٦٬۰۷۷) - (۲۳) ) ۷٬۷۳۳( ۱٬۳۹۱ ۲۸۸ ) دةلمتكب ا/ ( صافي العموالت المكتسبة 

   ۲٬۹٥٦  ۲٬۹٥٦    - - - - ، صافي التأجیرإیرادات 
تكلفة   متضمنة تثمارات ر اسخسائ 

 - - - - التمویل
(۹۸٬۰٥۷) (۹۸٬۰٥۷) 

 
  (۷٬۱٤۱) (۷٬۱٤۱) - - - - زمیلة  ة شرك  رائ خس  منة الحص 

  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 
القطاع قبل   ائر) (خس / رباح أ

   (٥۱٬۱۷۷) (۱۰۲٬۲٤۲) ۲۰۷ ٤۳٬۰۳٥ ۷٬۱٦٥ ٦٥۸ المصروفات المخصصة 
  (۲٦٬۳٥٦)  - (٤٤۳) ) ۱۹٬۷۱۹( ) ٥٬٤٦۸( ) ۷۲٦( بالصافي  - المصروفات المخصصة 

  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 
  ) ۷۷٬٥۳۳( (۱۰۲٬۲٤۲) ) ۲۳٦( ۲۳٬۳۱٦ ۱٬٦۹۷ ) ٦۸( القطاع  / (خسائر)  أرباح

ــ   ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
  ) ۲٬۳٦۱(      المصروفات غیر المخصصة 

  ــــــــــــــــــ      
  ) ۷۹٬۸۹٤(      الفترة  خسائر

       == = ==== = =  
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۲۰ 

 
 (تابع)   حول القطاعات  لوماتالمع ۱۸

 
 (تابع)  إیرادات ونتائج القطاعات  ۱۸-۱

 
  

 
  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةفترة 

  (غیر مدققة) 

 
البحري  
 والجوي 

الحریق  
والحوادث  

  اإلجمالي  االستثمارات الصحي  تركباالم العامة
  ألف درھم درھم ألف رھمف د أل رھمألف د  ألف درھم ألف درھم 
        

  ۱۳۹٬۳۳۸ - ۲٬٦۰۹ ۹۲٬۲۲۲ ٤۲٬۳٤٥ ۲٬۱٦۲ مكتتبةإجمالي األقساط ال
  (٥۳٬۹۲۰) - (۱٬٦۰٤) (۱٤٬۳۸٤) (۳٦٬۲۰۹) (۱٬۷۲۳) إعادة التأمین المتنازل عنھا أقساط 

احتیاطي األقساط   إلى صافي المحول
  ٥٬۰۳۹ - (۳۸۸) ۷٬۲۷٦ (۱٬۸۷۱) ۲۲ غیر المكتسبة

  (٥۱٬۰۲۱) - (۸۱۸) (٤۷٬٤۲۸) (۲٬٥۱٦) (۲٥۹) دةلمتكب طالبات اصافي الم
  ۲٬٦۳۳ - ۱۲۰ (٥٬٥٦۱) ٦٬۷٤۱ ۱٬۳۳۳ ) دةلمتكب ا/ ( صافي العموالت المكتسبة 

   ۳٬۹۹۳  ۳٬۹۹۳  -  -  -  - التأجیر إیرادات 
  (٦٬۳۱٤) (٦٬۳۱٤)  -  -  -  - زمیلة  ات شرك  رائ خس  منالحصة 

ة  تكلف تضمنة مخسائر استثمارات 
  (٦٬۳٦٤) (٦٬۳٦٤)  -  -  -  - التمویل

ــ   ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
ر) القطاع قبل  خسائ (  / رباح أ

   ۳۳٬۳۸٤ (۸٬٦۸٥)  (۸۱)  ۳۲٬۱۲٥  ۸٬٤۹۰  ۱٬٥۳٥ المصروفات المخصصة 
  (۲۰٬۸۸۸)  - (٥۹٥) (۱٤٬٤۳٤) (٥٬۲۳۸) (٦۲۱) بالصافي  - المصروفات المخصصة 

ــ   ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ
  ۱۲٬٤۹٦ ) ۸٬٦۸٥( )٦۷٦( ٦۹۱۱۷٬ ۳٬۲٥۲ ۹۱٤ القطاع  / (خسائر)  أرباح

ــ   ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
  )۱٬۹۹۱(      المصروفات غیر المخصصة 

  ــــــــــــــــــ      
  ۱۰٬٥۰٥      الفترة  خسائر

       == = ==== ==  
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۲۱ 

 
 (تابع) المعلومات حول القطاعات   ۱۸

 
 ومطلوبات القطاع  موجودات ۱۸-۲ 
 
   

 (مدققة)  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱كما في   (غیر مدققة)  ۲۰۲۰  یونیو ۳۰كما في    
 الي اإلجم ثماراتالست ا التأمین  اإلجمالي  ستثمارات اال التأمین  
 مألف درھ ھمألف در ألف درھم  ھم ألف در ألف درھم  ألف درھم  
        

 ۱٬٥٦۰٬٤٥٦ ۱٬۲۰۱٬۹۷۳ ۳٥۸٬٤۸۳  ۱٬٤۹٥٬۹٦۸ ۱٬۰٥٥٬۱۱۷ ٤٤۰٬۸٥۱ موجودات القطاع 
 ۹٬۱۱۲    ۸٬۷٦۷   موجودات غیر مخصصة 

 ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ   
 ۱٬٥٦۹٬٥٦۸    ۱٬٥۰٤٬۷۳٥   دات موجوإجمالي ال
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 ۷۷۳٬۰۱۸ ۳۹۹٬۲۸٥ ۳۷۳٬۷۳۳  ۹۰۰٬٦۰۰ ٤۲۲٬٦۳٥ ٤۷۷٬۹٦٥ طاع طلوبات القم

 ۳۰٬٦۹۱    ۲٦٬٤۲۹   مطلوبات غیر مخصصة 
 ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ   

 ۸۰۳٬۷۰۹    ۹۲۷٬۰۲۹   لوبات إجمالي المط
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 االكتتاب إدارات إیرادات القطاع من    ۱۸-۳

 
سبة واإلیرادات األخرى المتعلقة باالكتتاب) المصنفة من قبل  لمكت فیما یلي تحلیل إلیرادات الشركة (التي تمثل إجمالي أقساط التأمین والعموالت ا

 ب الرئیسیة. ات االكتتاإدار
 
 مدققة) غیر ( (غیر مدققة)  
 دیسمبر ۳۱ یونیو   ۳۰ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۹۸٬٥٤٦ ۱٥۹٬۷۲٤ المركبات
 ۱۹٬٥۰٤ ۲۳٬۳٦۸ الھندسة 

 ۳٤٬۹٥۳ ۳۲٬٥٥٦ الحریق والحوادث العامة 
 ۳٬٥۸٥ ٤٬۰۲۲ حري والجوي الب 

 ۲٬۷۸٦ ۱٬۸٥۸ شخصي الصحي والالتأمین الحیاة والتأمین على 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۲۲۱٬٥۲۸ ۱٥۹٬۳۷٤ 
  == = ======  == = ====== 
 

 ) ۱۹كوفید  الفیروس التاجي (تأثیر  ۱۹
 

م. كما في  بشكل كبیر وسلبي على الشركات في جمیع أنحاء العالفي العالم  ) ۱۹فید (كو جائحة الفیروس التاجي أثرت التداعیات االقتصادیة لتفشي 
أساسي في قطاع استثماراتھا حیث بلغ صافي الخسائر غیر المحققة على الموجودات المالیة المقاسة  ، تأثرت الشركة بشكل ۲۰۲۰یونیو  ۳۰

على  ملیون درھم  ۷۳ملیون درھم و  ۹۲٬۷ة من خالل األرباح أو الخسائر عادلوالقیمة ال ى اآلخر ة الشامل اإلیرادات بالقیمة العادلة من خالل 
 لمستقبل. في ا  المنحىھذا معلومات كافیة متاحة لتقییم  كان ھالتجاه العالمي. ال توجد مع ا ھذه االستثمارات خسائر ، وتتسق يالتوال

 



 للتأمین ش.م.ع شركة الوثبة الوطنیة
المالیة المرحلیة الموجزة   ات البیانحول إیضاحات 

۲۲ 

 (تابع)  ) ۱۹كوفید  الفیروس التاجي (تأثیر  ۱۹

 مخاطر التأمین  (أ)  

األعمال.  توقف لسیاسات  في قطاع التأمین الخاص بھاعرض الشركة بشكل أساسي تت 

وبئة واألمراض المعدیة. قامت الشركة بتقییم جمیع لسیاسة مكافحة األ معمول بھا استثناءات ھالدى الشركة ، فإن األعمال توقففیما یتعلق بسیاسات 
،یاساتللس لمبدئيالفحص لنتیجة ولمطالبات بشأنھا. تضطر الشركة إلى تكبد مدفوعات  ي قد والت األعمال  توقف والخاصة ب المعمول بھا سیاسات ال

، ب انخفاض مستویات االحتفاظ بالشركة. عالوة على ذلكلن یكون لھا تأثیر مادي فیما یتعلق بصافي المطالبات المدفوعة بسب ھ قررت الشركة أن 
جدیدة ات وأعمال وشھدت بشكل عام تجدید ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ترة الستة أشھر المنتھیة في ل فتمكنت الشركة من االحتفاظ بالعمالء الرئیسیین خال

 عبر بعض خطوط األعمال الرئیسیة. 

 مخاطر االئتمان  (ب)  

تمر المسخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانیة ، والحد من المعامالت مع أطراف معینة ، والتقییم تحاول الشركة السیطرة على م 
، وتتم مراجعة   ۹ رقم لتقاریر المالیةعداد اءمة إطار المعیار الدولي إلة لضمان مالللجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة. لدى الشركة حوكمة قوی 

 المتوقعة الناتجة بشكل مستمر من قبل إدارة الشركة. تقدیرات الخسائر االئتمانیة 

 خطة استمراریة األعمال  (ج)  

من خالل تلك الخطط  تم تمكین، حیث مل عن بُعدالعوفعالة ستمراریة األعمال الالخطط تعمل بكامل طاقتھا طوال الفترة ووضعت ركة ظلت الش
في حدوث أي تأخیرات كبیرة في إصدار الوثائق   حة ئ الجا. لم یتسبب تفشي التقنیات واألنظمة المناسبة لضمان خدمات مستمرة للعمالء والعملیات

دت ، على عمالئھا وعملیاتھا وستتخذ المزید من  إن وج،  جيجائحة الفیروس التا تفشيستواصل الشركة مراقبة أصداء ھذا، وبات. مطالوتسویة ال
 اإلجراءات حسب الحاجة. 

تقییم قیم  في  المطبقة من قبل اإلدارةواألحكام  )۱۹(كوفید  جائحة الفیروس التاجي تفشي تشمل الخطوات التي اتخذتھا الشركة لتقدیر تأثیر
، حیثعاییر الكمیة والنوعیة مثل تحدید المخاطر والتحلیل االكتواريكال من المفیما یخص  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في  ودات والمطلوباتالموج

عة  سری  تدینامیكیاال مّكن ھذا التحلیل الشركة من تحدید تعرضھا في الوقت المناسب وبدقة على الرغم من أن ذلك یخضع ألحكام مھمة بسبب 
 . جائحة الفیروس التاجي تفشيل التغیر

 عام    ۲۰

August 2020 13 الخاصة بالشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ __________________.  الموجزة المعلومات المالیة المرحلیة  على إصدار تمت الموافقة
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