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 للشركات األعضاء  العالمية بي إم جي كي منظمةعضو في حدة والمتاإلمارات العربية ة ُمرخصة في دولة  ، شركجلف ليمتد بي إم جي لوار يك
 ة. جميع الحقوق محفوظن. بالضما محدودة نجليزية خاصةإليمتد، شركة  نترناشيونالإبي إم جي المستقلة التابعة لـ كي 
 .اإلمارات العربية المتحدةلة بموجب قوانين دوة رخصومُ  ة ف ليمتد مسجلكي بي إم جي لوار جل

 

 
 

 المرحلية الموجزة الموحدة حول مراجعة المعلومات المالية    قلينالمست   مدققي الحسابات تقرير 
 

 للتأمين ش.م.ع ة الوطنية لوثب اشركة اهمي مس /السادة إلى 
 

 مقدمة  
 

  ش.م.ع تأمين  ة للوطني شركة الوثبة ال لقة  مرفال  المرحلية الموجزة الموحدةعلومات المالية  الملقد قمنا بمراجعة  

 : تتألف منالتي ، و2021 سبتمبر  30 كما في"المجموعة"(، التابعة )  وشركتها)"الشركة"(  

 

 ؛2021 سبتمبر  30 كما في المرحلي الموجز الموحد يبيان المركز المال •
 

 30في    تينالمنتهي أشهر    التسعةو  أشهر  الثالثة  تيلفتر  المرحلي الموجز الموحدالخسائر    بيان األرباح أو •
 ؛ 2021 سبتمبر

 

األرباح • األخرى    راداتواإلي الخسائر  و  أ  بيان  الموحدالشاملة  الموجز  أشهر  ة  الث الث   تيلفتر  المرحلي 
 ؛ 2021 سبتمبر 30في  تينالمنتهي أشهر  التسعةو

 

  30في    ةالمنتهي أشهر    التسعة  ةترف ل  المرحلي الموجز الموحدالمساهمين  ملكية  لتغيرات في حقوق  ن ابيا •
 ؛ 2021 سبتمبر

 

 ؛ و2021 سبتمبر  30في   ةي المنتهر شهأ  التسعة ةترفل موجز الموحدلي الحالمر بيان التدفقات النقدية  •
 

 . المرحلية الموجزة الموحدةومات المالية لعالمإيضاحات حول  •
 

إع اإلدارة مسؤولة عن  ودإن  المالية  المعرض هذه  اد  الموحدة علومات  الموجزة  وفقاً  بشكل عادل    المرحلية 

المحاسب ل الدولي رقم  لمعيار  ااالتق’،  34ي  المرحليةرير  التعب   . ‘لمالية  استن تنحصر مسؤوليتنا في  تاجنا  ير عن 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.   المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية حول هذه 

 
   عة مراجلنطاق ا 

 
وفق بمراجعتنا  قمنا  حلقد  الدولي  للمعيار  رقم  اً  المراجعة  ارتباطات  المالية    ومات لالمعمراجعة  "  2410ول 

م قبل  من  تنطو شأة للمن مستقل  الحسابات  الدقق  المرحلية  أعمال ".  المالية  الممراجعة    ي  المرحلية  علومات 

  ،المالية والمحاسبية  األمور ن  ع  ني بصورة رئيسية من األشخاص المسؤول  ، على استفسارات  الموجزة الموحدة 

ب والق ن يام  إن  أخرى.  تحليلية وإجراءات مراجعة  الال  ق طاإجراءات  نطاق  كبير من  بشكل  أقل  تدقيق  مراجعة 

اال يتم  ً   لقيام بهذي  صول على تأكيدات   تمكننا من الحعة الفإن المراج  ،ق وبالتاليالدولية للتدقي   عايير للموفقا

بكا دراية  األفبأننا سنكون على  التعرف علة  يمكن  التي  الهامة  التدقيق.يها من خالمور  فإننا ال    ،وبالتالي  ل 

ً نبدي رأ  قيقياً. تد يا



 

 
 
 للشركات األعضاء  العالمية بي إم جي كي منظمةعضو في حدة واإلمارات العربية المت ، شركة ُمرخصة في دولة بي إم جي لوار جلف ليمتد يك

 جميع الحقوق محفوظة.. بالضمان محدودة نجليزية خاصةإتد، شركة ليم  نترناشيونالإإم جي  لة التابعة لـ كي بي  المستق
 .اإلمارات العربية المتحدةبموجب قوانين دولة ة رخصومُ  ةسجلجلف ليمتد م  لواركي بي إم جي 
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   م.عشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.
 قلين حول مراجعة ابات المستتقرير مدققي الحس

 الموحدة  المرحلية الموجزةعلومات المالية الم 
 2021 سبتمبر 30

 
 

 جاالستنتا
    

قة كما  المرف  الموحدة  المرحلية الموجزة علومات المالية  المأن  تقد  يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعم  ، لان مراجعت بناًء على  

التقارير ’   34الدولي رقم    يار المحاسبيقاً للمعوف،  لنواحي الماديةافة امن ك  ،لم يتم إعدادها  2021  سبتمبر  30  في

 . ‘لية المرحليةالما

 

 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 
 
 
 
 
 شارد أكالندري 

 1015رقم التسجيل: 
 ات العربية المتحدة مار، اإلأبوظبي
November 2021 13التاريخ:
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 . ٤ و ۳ تینمدرج على الصفح المرحلیة الموجزة الموحدةمات المالیة علوالم مراجعة  المستقلین حول  إن تقریر مدققي الحسابات

   لتأمین ش.م.عشركة الوثبة الوطنیة ل
 

 موحد المرحلي الموجز ال باح أو الخسائر راأل ان بی
 (غیر مدققة) سبتمبر ۳۰ فية ینتھالم لفترةل
 
 أشھر المنتھیة في   عةالتس فترة  الثالثة أشھر المنتھیة في فترة   
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
 رھم ألف د ألف درھم  ف درھم لأ ألف درھم   
      

 ۲٥۹٫٥٥۰ ۲٦۸٬۸٥۸ ٥۸٫۰۱۷ ۸۷٬۳۹۲ ۱-۱۸ تتبة  مكالاألقساط إجمالي 
 )۷٥٫۰۳۹( )۸۰٬۹۹۲( )۲۰٫۲۲۳( )۲٤٬٥۰۸( ۱-۱۸ المكتتبةقساط  أللي اإجماة التأمین من ادإعت  اشركحصة  

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۱۸٤٫٥۱۱ ۱۸۷٬۸٦٦ ۳۷٫۷۹٤ ٦۲٬۸۸٤  صافي األقساط  

 )۳۳٫۲۰٦( )۲۸٬۲۷٥( ۱۸٫۷٦٤ )۸٬۸۲۷( ۱-۱۸ األقساط غیر المكتسبة    يالمحول إلى احتیاطصافي 
  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 ۱٥۱٫۳۰٥ ۱٥۹٬٥۹۱ ٥٦٫٥٥۸ ٥٤٬۰٥۷  قساط المكتسبة   األ  صافي
      

 ۲۳٫٤٤۳ ۱۹٬٥۱٤ ۳٫٤٤۸ ٦٬٥۲۳  إعادة التأمین المكتسبة  عموالت
 )۳٥٫٤٤۲( )٤۹٬۹۷۳( )۹٫۳۷۰( )۲۰٬۱۰۷(  بدة العموالت المتكتكالیف 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۱۳۹٫۳۰٦ ۱۲۹٬۱۳۲ ٥۰٫٦۳٦ ٤۰٬٤۷۳  أمینات التدإجمالي إیرا

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 )۸۳٫٤۸۳( )۹۹٬۱۹۳( )۳۱٫۹۳٤( )۳٤٬۱٤۳(  المدفوعة  إجمالي المطالبات

 ۲٥٫٦٤۸ ۱۹٬۹۸۸ ۱۰٫۳٥٥ ٤٬۱۰۳  المدفوعة   مطالباتلا الي جمإ ین منإعادة التأم شركات حصة 
  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 )٥۷٫۸۳٥( )۷۹٬۲۰٥( )۲۱٫٥۷۹( )۳۰٬۰٤۰(  دفوعة البات المالمط   صافي
      

 )۱۲٫۸٥۱( )۱۱٬۸۰۷( )۸٫۲٦٤( ۲٬٤۹٦  المطالبات تحت التسویة   احتیاطيفي   التغیر
تحت   اتبطالالم احتیاطي التأمین من دة اعإكات رشفي حصة  تغیرلا

 ۷٫۱۰۳ ۱۳٬۲۷۱ ۱٫٥٤۸ ) ۱٬۲۲۳(  التسویة 
 )۳٫٦٦۳( )۲٬٥۷٤( )٥٦۹( )٦۰۲(  عنھا ولم یتم اإلبالغ  كبدةمتال ت افي احتیاطي المطالب صافي التغیر

 )۳۸۳( ۳۲۳ )۱٦٦( ۱۹۲  المخصصة  یرغ تسویة الخسائر  مصروفاتفي احتیاطي  التغیر
 ۹۰۷ ۹۳۱ )۸۷( ٦۰۷  منتھیة المخاطر غیر  الاطي  یت حا  في التغیر

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 )٦٦٫۷۲۲( )۷۹٬۰٦۱( )۲۹٫۱۱۷( )۲۸٬٥۷۰( ۱-۱۸   المتكبدة مطالبات صافي ال 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۷۲٫٥۸٤ ٥۰٬۰۷۱ ۲۱٫٥۱۹ ۱۱٬۹۰۳  إیرادات التأمین 

 )۳۹٫٤٥۱( )۲۸٬۲۹۰( )۱۳٫۰۹٥( )۹٬٦۰۹(  ین بالتأم المصروفات المتعلقة
  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 ۳۳٫۱۳۳ ۲۱٬۷۸۱ ۸٫٤۲٤ ۲٬۲۹٤  التأمین  إیرادات  فيصا
      

 )۳٦٫۱۲۹( ۱۳۸٬٦۰۸ ٥٤٫۱۰۰ ۷۳٬٤۰٦ ۱٤ ، صافي االستثمار  (خسائر)إیرادات/ 
 ٤٫۰٦٦ ۲٬۷۱۱ ۱٫۱۱۰ ۸٤۸ ۱-۱۸ أجیر التدات إیرا - ستثمارات العقاریة ال ا نت ماإلیرادا 

 )٦۰۸( )۲٬٤۳۹( )٥۸۸( )۸۲٤(  األدوات المالیة المشتقة خسائر من ال
 ۸٬٥۸۹ ۲۲٬۲۲۳ ۱٥٬۷۳۰ )٤٬٦۳٥( ۱-۱۸ زمیلة  ات شرك (خسائر) في أرباح/الحصة 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۹٫۰٥۱ ۱۸۲٬۸۸٤ ۷۸٫۷۷٦ ۷۱٬۰۸۹  یرادات اإلإجمالي 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 )۳٫٤۹۲( )۲٬٤٦۷( )۱٫۱۳۱( )۸٦۲(  المصروفات األخرى 

 )۱۱٫۰۹۹( )٦٬٤٦٥( )۳٫۲۹۱( )۲٬۱٦۱(  تكالیف التمویل 
  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 )٥٫٥٤۰( ۱۷۳٬۹٥۲ ۷٤٫۳٥٤ ٦۸٬۰٦٦  الفترة  (خسائر) /أرباح
 ======== ======== ======== ========  ربحبة السھم: 

 )۰٫۰۳( ۰٫۸٤ ۰. ۳٦ ۰٫۳۳ ۱٥  ةففلمخوا ة األساسیالسھم  خسارة)( /ربحیة 
  ======== ======== ======== ======== 
 

بیان بیان   ثة أشھر والستة أشھر تي الثال وفتر  ۲۰۲۱مارس    ۳۱الثة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالمرحلي الموجز الموحد  ئر  الخسا   اح أواألربتمت إعادة 
 .  ۲۰. راجع اإلیضاح لغرض تصحیح الخطأ ۲۰۲۱یونیو   ۳۰المنتھیتین في 

 
 . المرحلیة الموجزة الموحدةلیة الما  تاالمعلومجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۲۷إلى  ۱۰مدرجة على الصفحات من یضاحات التُشكل اإل 

 
 . ٤ و ۳مدرج على الصفحتین  المرحلیة الموجزة الموحدةعلومات المالیة الممراجعة  حول المستقلینات سابحال قي مدقإن تقریر 



 

۷ 
 

 

   ثبة الوطنیة للتأمین ش.م.عالو شركة
 

 وحد المرحلي الموجز الم اإلیرادات الشاملة األخرىالخسائر و األرباح أو بیان 
 )دققة(غیر م سبتمبر ۳۰ في المنتھیة لفترةل
 
 أشھر المنتھیة في   التسعة فترة ة في نتھیأشھر الم  ثةالثال رةتف 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ف درھم لأ ألف درھم  ألف درھم  
     

 )٥٫٥٤۰( ۱۷۳٬۹٥۲ ۷٤٫۳٥٤ ٦۸٬۰٦٦ الفترة  (خسائر)أرباح/  
     

     اإلیرادات الشاملة األخرى 
     

     ات الحقةائر في فترالخس أو ح ربااأل یفھا إلى نصت  ةإعاد یتم   ن لالتي   البنود 
     

 )۳٫۰۲۱( ٤۸٦ ۷٫۰۷٤ ) ۲۸۸( ة الشاملة األخرى لشركات زمیل ) الخسائر( في اإلیرادات/ الحصة 
بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات   موجودات مالیة بیع  من ) (الخسائر / األرباح 

 )٥٫٥۷٤( ۱٬٦٦٤ )٥٫۸۱٥( ۲۲۰ ة األخرى ملشاال
بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات  ودات مالیة لموج ادلة لعمة اقی لافي  التغیر

 )٦۸٫٥۸۰( ٥٤٬۰۷۲ ۲٤٫۱۲۲ ۲۳٬۸۲٤ ، صافي املة األخرىالش
     

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

                               )٥٫۳۷۲( ۷۲٥ ۳۳۱ ٥۰۷ ة مة العادل قی لات ارن تغی مال الفع جزء لا –دیة ات النقط التدفقتحو
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 )۸۲٬٥٤۷( ٥٦٬۹٤۷ ۲٥٬۷۱۲ ۲٤٬۲٦۳ الشاملة األخرى للفترة  ) الخسائراإلیرادات/ (
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 )۸۸٫۰۸۷( ۲۳۰٬۸۹۹ ۱۰۰٫۰٦٦ ۹۲٬۳۲۹ للفترة لة  شام ال  ) ئرسالخ ا(  دات/اإلیرا  إجمالي 
 ======== ======== ======== ======== 
 

بیان   بیان  مارس    ۳۱الثة أشھر المنتھیة في  لفترة الث شاملة األخرى المرحلي الموجز الموحد  واإلیرادات الئر  األرباح أو الخساتمت إعادة 
 .  ۲۰لغرض تصحیح الخطأ. راجع اإلیضاح  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في تي الثالوفتر ۲۰۲۱

 
 . المرحلیة الموجزة الموحدةات المالیة المعلومجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲۷إلى  ۱۰ة على الصفحات من احات المدرج تُشكل اإلیض

 
 .  ٤ و  ۳تین مدرج على الصفح یة الموجزة الموحدةرحلالم لمالیة ات اعلومالمعة راجول م لین حمستقلابات اسمدققي الحریر إن تق
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   شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
  المرحلي الموجز الموحد  الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

   دققة)غیر م( سبتمبر ۳۰المنتھیة في أشھر  التسعة لفترة 

 رأس المال  
  يط تیاحاال
 وني قانلا

 االحتیاطي  
 االحتیاطي العام  امي زلاإل

احتیاطي  
 ل رأس الما 

احتیاطي  
مخاطر إعادة  

 التأمین 
احتیاطي إعادة  
 تقییم االستثمار 

احتیاطي  
تحوط  

التدفقات  
 النقدیة 

 األرباح 
 زة المحتج

حقوق   إجمالي 
 الملكیة 

 ف درھم  لأ   ألف درھم رھم  ف دلأ م  ألف درھ رھم  ف دلأ ھم  رد  ألف   ألف درھم ھم  در  ألف م  رھدف  أل ألف درھم   
           

 ۷٦٥٬۸٥۹ ٤۰۰٬۰۱۹ - ) ۹٥٬۱۲۲( - ۹٫۹٥۹ ۸۸٬۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ (مدقق)  ۲۰۲۰ایر ین ۱د في الرصی
           : الشاملةاإلیرادات إجمالي 
 ) ٥٬٥٤۰( ) ٥٬٥٤۰( - - - - - - - - الفترة  خسائر

 ) ۷۷٬۱۷٥( ) ٥٬٥۷٤( - ) ۷۱٬٦۰۱( - - - - - - للفترة   رىالشاملة األخ  رئالخسا
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 ) ۷۱٬٦۰۱( - - ) ۷۱٬٦۰۱( - - - - - - للفترة الخسائر الشاملة  إجمالي
موجودات  استبعاد الند ة عرباح المحتجز المحول إلى األ

 - ۱٥٬۱۲۹ - ۱٥٬۱۲۹ - - - - - - بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى الیة  الم
 ) ٥٬۳۷۲( - ) ٥٬۳۷۲( - - - - - - - احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة 

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
   ) ٥٬۳۷۲( ) ۱٥۱٬٥۹٤( - ۹٫۹٥۹ ۸۸٬۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ مدقق) غیر ( ۲۰۲۰ برتمسب  ۳۰رصید في لا
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

 ۷۲۳٬۱۱۹ ۳۹٥٬۰۹۰ ) ٥٬۹۲۹( ) ۱۲۷٬۰۱۹( ۱٥ ۹٫۹٥۹ ۸۸٬۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ) (مدقق ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
           

           : الشاملةت رادااإلیإجمالي 
 ۱۷۳٬۹٥۲ ۱۷۳٬۹٥۲ - - - - - - - - الفترة  ربح

 ٥٦٬۹٤۷ ۱٬٦٦٤ ۷۲٥ ٥٤٬٥٥۸ - - - - - - األخرى للفترة اإلیرادات الشاملة 
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 ۲۳۰٬۸۹۹ ۱۷٥٬٦۱٦ ۷۲٥ ٥٤٬٥٥۸       للفترة الشاملة  اإلیرادات   إجمالي
 ) ۱۰٬۳٥۰( ) ۱۰٬۳٥۰( - - - - - - - - )۱۱المدفوعة (ایضاح  رباحاألتوزیعات 

دة  مخاطر إعا لى احتیاطيإاألرباح المحتجزة  منول المح
 - ) ٤۰٥( - - ٤۰٥ - - - - - التأمین 

موجودات مالیة  تبعاد عند اسالمحول إلى األرباح المحتجزة 
 - ) ٤٬۳٤٥( - ٤٬۳٤٥ - - - - - - خرى الشاملة األ دات یرااإل  بالقیمة العادلة من خالل

ط  تحو أو الخسائر من احتیاطي  المحول إلى األرباح
 ۱٬۳۰٤ - ۱٬۳۰٤ - - - - - - - التدفقات النقدیة 

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۹٤٤٬۹۷۲ ٥٥٥٬٦۰٦ ) ۳٬۹۰۰( ) ٦۸٬۱۱٦( ٤۲۰ ۹٫۹٥۹ ۸۸٫۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰    ۲۰۷٫۰۰۰ دقق) (غیر م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ي الرصید ف

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
 .۲۰لغرض تصحیح الخطأ. راجع اإلیضاح  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في  ةالستة أشھر المنتھی ة وفتر ۲۰۲۱مارس  ۳۱د لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في المرحلي الموجز الموح ات في حقوق الملكیةغیرالت تمت إعادة بیان بیان  

 
 . المرحلیة الموجزة الموحدةة علومات المالی الم ال یتجزأ من ھذه  ءاً جز ۲۷إلى  ۱۰ مدرجة على الصفحات منلایضاحات تُشكل اإل

 



 

۹ 

 ع  .مطنیة للتأمین ش.لوثبة الوا ةركش
 المرحلي الموجز الموحد بیان التدفقات النقدیة 

 (غیر مدقق)  سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيأشھر  عةالتسلفترة 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
 ألف درھم   ألف درھم  
    األنشطة التشغیلیةقدیة من ات النفقتدال

 ) ٥٫٥٤۰( ۱۷۳٬۹٥۲  ترة  الف (خسائر) / حأربا
    

    تعدیالت لـ: 
 ۱۱٫٤۸۳ )۲٬۲۹۰(  المدینةالتأمین  ذمماض قیمة انخفخسائر مخصص ) / محرر(
 - ۹٬٤۲۳  اریةصص إنخفاض قیمة اإلستثمارات العقخم

 ۱۸٫۷۷۰ ) ۱۲۳٬۹٤٦( ۱٤ رلخسائرباح أو ا ل األمن خالة العادلة میبالق مسجلة لموجودات مالیةلة  ادالع ي القیمةالتغیر ف
 ۳۸٫۷۸۳ )٦٬٦۲٥( ۱٤ رل األرباح أو الخسائخالن عند استبعاد استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة م خسائر / )أرباح(

 - ٥  ات ومعدات عند استبعاد ممتلك سائرالخ
 ٥٦۱ ٥٤۸  ینظفللمو مةیة الخدمخصص تعویضات نھا

 ۱٫۱٤٤ ۱٬٤۷٥  ومعدات ممتلكات ك الاستھ
 ) ۸٫٥۸۹( ) ۲۲٬۲۲۳(  لة ركات زمیش أرباح فيحصة لا

 ۱۱٫۰۹۹ ٦٬٤٦٥  تكالیف التمویل  
 ) ۲۸٫٦۷۸( ) ۲٥٬٥۱۹( ۱٤ حبارإیرادات توزیعات األ

 ) ۲٦٥( )۲۲۸( ۱٤ ئدةالفات ادا إیر
 ٦۰۸ ۲٬٤۳۹  تقة ة مشمالی  آداةمن  رخسائ

 ۳۹٬۳۷٦ ۱۳٬٤۷٦  التغیرات في رأس المال العامل قبل  ة التشغیلیةنشطاأل ات النقدیة من التدفق ---------------------- ----------------------  
    

    : مللمال العارأس اات في التغیر
 ) ٤٦٫۲۸٤( ) ۲۸٬۰٦۲(  ى والذمم المدینة األخر فوعة مقدماً دوالمصروفات الم دینةذمم التأمین الم

 ۲۱٫۸٤۷ ۸٬۰۸٦  تجاریة واألخرى ة الئنداالذمم ال
 ۳۳٬۲۰٦ ۲۸٬۲۷٥  صافي  -التأمین غیر المكتسبة   أقساط یر في احتیاطيالتغ

الغ المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبواحتیاطي  احتیاطي المطالبات تحت التسویةإجمالي التغیر في  
خصصة وغیر المخصصة واحتیاطي مئر ال ات تسویة الخساي ذلك احتیاطي مصروفبما ف عنھا
 ۱٤٬۱۸۲ ۱۳٬۹۷۳  طر غیر المنتھیة المخا

المتكبدة  ات والمطالب یر في حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات تحت التسویةتغال
 ) ٥٬۲۹٥( ) ۱٤٬۱۱۷(  ولم یتم اإلبالغ عنھا 

 ٥۷٫۰۳۲ ۲۱٬٦۳۱  العملیات النقد الناتج من  ---------------------- ----------------------  
   )۳۲٦( )۲٬٥۹٥(  موظفین للفوعة الخدمة المدیة نھاضات تعوی

   ٥٦٫۷۰٦ ۱۹٬۰۳٦  ةاألنشطة التشغیلیالناتج من صافي النقد  ---------------------- ----------------------  
    ریة االستثمااألنشطة التدفقات النقدیة من  ---------------------- ----------------------  

 ) ۹۲٥( )۹٥۳(  ت دامعت وممتلكا  شراء
 - )۱۰۸(  تحت التطویر االستثمارات العقاریةإلى  اإلضافات 

 ) ۳٤٫۰٥٦( ) ۹۰٬٥۷٤(  ل األرباح أو الخسائر قیمة العادلة من خالالب مسجلة موجودات مالیةشراء  
 - ) ۱۳٬٥٥۷(  لة األخرى ام لشات ا خالل اإلیرادبالقیمة العادلة من مسجلة موجودات مالیة   اءشر

 ) ۱۷( -  ت زمیلة في شركا تثماراتشراء اس
 ۱۷٫٤٤۹ ۱٤٬۳٤٤  رادات الشاملة األخرى یاإلمسجلة بالقیمة العادلة من خالل  موجودات مالیة   استبعاد المتحصالت من

 ۱۰۱٫۹۹٥ ٦۸٬۹۳۲  خسائرمسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ال موجودات مالیة  المتحصالت من استبعاد 
 ۲٤٫۸۷٤ )۱٬٦۸۲(  ع ألجل ئاود) / سحب (إیداع

 ۳۷٥ ۳۰۳  ستلمة الم فائدةلا
 ۳۰٫۰۰۸  ۱٬۲٦٦  من شركات زمیلة ةستلمتوزیعات األرباح الم

 - ۲٥٬٥۱۹  توزیعات األرباح المستلمة 
 ۳۷۰٫۱۳۹ ۳٬٤۹۰  الستثماریةشطة ااألن ناتج عنال صافي النقد ---------------------- ----------------------  
    یةة التمویلطشناأل قدیة من التدفقات الن ---------------------- ----------------------  

 ) ۰۹۹٫۱۱( )٦٬٤٦٥(  مدفوعة تكالیف تمویل 
 ۷۷۱٫۳۷٥ ) ۱٤٬٥۸٦(  / (متحصالت) من قرض ألجل  سداد

 - ) ۱۰٬۳٥۰(  وعةفدمح أرباتوزیعات 
 - )۲٬٤۳۷(  شتقة مالیة م آداةتسویة 

 ۳٦٤٬٦۱۸ ) ۳۳٬۸۳۸(  التمویلیةة طشاألن )المستخدم في( /ناتج عنال صافي النقد ---------------------- ----------------------  
 ٥٦۱٬۰۲۷ ) ۱۱٬۳۱۲(  ا یعادلھم ود النق(النقص) في  /ادةصافي الزی ---------------------- ----------------------  
  ---------------------- ---------------------- 

 ) ٤۱۳٫۳٤۳( ۱٤٤٬۹۰۱  في بدایة الفترة النقد وما یعادلھ 
 ) ۱۱۰٬۰۰۰( ) ٦۲٬٦٥٥(  یّد المق النقد

  ---------------------- ---------------------- 
 ٤٦۱٫۷۱۰ ۷۰٬۹۳٤ ۱۰ ترةالنقد وما یعادلھ في نھایة الف

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

لغرض تصحیح  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في  ةالستة أشھر المنتھیة وفتر  ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في ترة د لفالمرحلي الموجز الموح نقدیة التدفقات التمت إعادة بیان بیان 
 . ۲۰یضاح الخطأ. راجع اإل

 .المرحلیة الموجزة الموحدةعلومات المالیة الم جزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲۷إلى  ۱۰من   فحاتالص  المدرجة على حاتتُشكل اإلیضا
 .٤ و ۳مدرج على الصفحتین  المرحلیة الموجزة الموحدةمالیة ل اومات  علالمت المستقلین حول مراجعة ابدققي الحساإن تقریر م



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۱۰ 

 
 ة الرئیسی   ةطشألناو  وضع القانونيلا ۱

 
الوثبة  سستأت  للتأمی ال  شركة  أبوظبي ("الشركة")    م.عن ش.وطنیة  تسجیلھا    في  اوفقاً أل  مساھمة عامة  كشركةوتم  لقانون  حكام 

بشأن    ۲۰۰۷ة  ) لسن ٦( رقم  رقم  ادي  االتحوالقانون  (وتعدیالتھ)    ۱۹۸٤لسنة  )  ۸ت العربیة المتحدة رقم (ة اإلمارا حادي لدول ت اال
ھی  وت إنشاء  التأمین  وتعدیالتھئة  التأمین  عملیات  (و،  نظیم  رقم  االتحادي  لسنة  ۲القانون  التجاریة    ۲۰۱٥)  الشركات  بشأن 
ھیئة  و،  وتعدیالتھ إدارة  مجلس  لسنة  ۲٥(  رقمالتأمین  قرار  وبشأن    ۲۰۱٤)  التأمین    ة الی الم  ح وائ اللالتشریعات  وقرار  لشركات 

 . بشأن تعلیمات تنظیم أعمال إعادة التأمین ۲۰۱۹) لسنة ۲۳(  مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم
 
في    الرئیسي  اطنشلا  ثلتمی  بأعمالامالالمعللشركة  المتعلقة  العامة التأم  ت  التزاو .  ات الفئ كافة  ل  ینات  أعل  ن خالل  مالھا مشركة 

أ  الكائنالرئیسي  مركزھا   وفربوظب في  للشركة  .  ینوالع  بيد  كل من  في  وعھاي  الرئیسي  المقر  دولإن  یة  العرب   اتماراإلة  ھو 
لمكتبھاالمالعنوان  و  المتحدة برید  ھو  سي  الرئی   سجل  المت ٤٥۱٥٤صندوق  العربیة  األمارات  أبوظبي،  الشركة  إن  .  حدة،  أسھم 

 ة. ی وراق المالق أبوظبي لألمدرجة في سو 
 

 عداد  أساس اإل ۲
 
      لتوحید أساس ا    أ)

 
المالیة   المعلومات  الموحدةتشتمل  الما  الموجزة  النتائج  وشركتھعلى  للشركة  معًا  لیة  إلیھا  (یشار  بالكامل  المملوكة  التابعة   بـا 

 "المجموعة"): 
 

 یة الملكنسبة  د التأسیس بل النشاط الرئیسي  الشركة التابعة 
    

 ٪ ۱۰۰ جزر الكایمن  مار إدارة االستث  لیمتد فستمنتسأونك ان 
 

یكون  ، أو  الشركة األم. تتحقق السیطرة عندما تتعرض  شركةل اتحویل السیطرة إلى  بعة بالكامل من تاریخ  ة التایتم توحید الشرك 
من خالل    العائداتتلك    لىى التأثیر عیھا القدرة علدستثمر فیھا ولكة المالشرمع    طھااارتب متغیرة من  في عائدات  لدیھا حقوق،  

باستخدام  ،  للشركةكما ھو الحال  ،  تقریرركة التابعة لنفس سنة الالمالیة للش المعلومات   تم إعداد  فیھا.  على الشركة المستثمر  ھاوذنف
 حاسبیة متسقة. م  ساتسیا

 
     یان التوافق ب   ) (ب

 
العلوالمھذه    تم إعداد  المرحلمات  الموح ا  یة مالیة  للدة  لموجزة  الوفقاً  الدولي رقممعیار  المرحلیة"   ۳٤  محاسبي  المالیة    . "التقاریر 

لة، ویتعین لكاما یةالمالللبیانات  معلومات الالزمةلى كافة الال تشتمل عوحدة  المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الم  نلي، فإوبالتا
ھا ، والتي تم إعداد۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ة في  المنتھی   ي وللسنةا فكم  للمجموعة   دةالموح  المالیة  البیانات  جنب مع  ىءتھا جنباً إلقرا

 ج لى نتائ ع  شراً مؤ  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰المنتھیة في    أشھر   التسعةترة  ال تعتبر نتائج ف  . اریر المالیة تقالداد  ولیة إلعللمعاییر الدوفقاً  
   .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  تھیةالمن  السنة

 
  ) ۲(لقانون االتحادي رقم  حكام ابعض أ   لیعدذي  لا  ۲۰۲۰لسنة    ۲٦رقم  حادي  ون ات وم بقان ر المرسدص  ۲۰۲۰سبتمبر    ۲۷في  
ب   المجموعة تقوم  .  ۲۰۲۱ینایر    ۲  فيت  اللتعدی م تفعیل اوت بشأن الشركات التجاریة    ۲۰۱٥نة  لس جدیدة  الحكام  األمراجعة  حالیاً 

 . دیالتالتع ل تفعی ة من تاریخ واحد  ةسن وز  تجا ی ال  وسیتم تطبیق متطلباتھا في موعد 
 

 القیاس أساس  ) (ج
 

دلة  العا  لقیمةیة بالالماالموجودات    تثناءلتكلفة التاریخیة باسا على أساس  المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  ومات  المعلھذه    عدادتم إ
ة  المشتق   المالیة  دوات واأل  خرىلة األشامال   تدا إلیراال  ت المالیة بالقیمة العادلة من خالمن خالل األرباح أو الخسائر والموجودا 

   . تم تسجیلھا بالقیم العادلة والتيرات االستثماریة  لعقاوا



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۱۱ 

 
 (تابع) أساس اإلعداد  ۲
 

   المالیة  تقاریرد الإعدا وعملة   التشغیلیةملة الع ) (د 
 

لة  وھو العم  )اإلماراتي"  الدرھم"(  متحدةات العربیة البدرھم اإلمارالموجزة الموحدة  لیة المرحلیة  اات الملمعلوماھذه    عرضتم  
 . ر خالف ذلكإلى أقرب رقم صحیح باأللف، ما لم یذك ماراتياإللدرھم لمبینة بالیة الماات اموب المعل تم تقری  .للمجموعة  ةالتشغیلی 

 
 م  واألحكاالتقدیرات   خدام است ) د

 
 اتیـق السیاسـب طتـؤثر علـى ت  وتقـدیرات حكـامأع وضـب  رةاإلدا تمقا المرحلیة الموجزة الموحدةلیة ات الماموالمعلھذه إعداد  عند

 دیرات.. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقصروفاتوالمات والمطلوبات واإلیرادات وجودللم لنةالمعالمحاسبیة والمبالغ 
 
 قین في التقدیراتالی  لعدم یسیةالرئ  والمصادر ةكرسبیة للشالمحاات یاسد تطبیق السن عدارة قبل اإلوعة من ة الموضاألحكام الھام  نإ

اء مـا ھـو ، باسـتثن ۲۰۲۰دیسـمبر  ۳۱فـي تھیـة ن المللسـنة  موحدة نویةسمالیة ات ان بی  آخرفي  المبینةسبیة  لمحاات االسیاس  سھي نف
 .۲۰ضاح مبین في اإلی 

 
 اسات المحاسبیة الھامةسی لا ۳

 
 البیانـات  فـي  المطبقـة  تسیاسـاال  سفـن   ھـي  المرحلیة المـوجزة الموحـدة  المالیة  اتالمعلوم  ھذه  في  المطبقة  المحاسبیة  تالسیاسا  إن
 ذلك التاریخ. في المنتھیة ةلسن ول ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما الموحدة للمجموعة ةالسنوی  لیةمالا

 
 عد ب عیلھا فتلم یتم  ولكن  الصادرة المعاییر  ۳-۱

 
یق ویسـمح بـالتطب  ۲۰۲۱ینـایر  ۱ بعـدي تبـدأ التـ یةت السـنوییر علـى الفتـراالمعا ىیالت علدعلت جدیدة والمعاییر الامن    عدد  یسري
 المرحلیة المـوجزة إعداد ھذه المعلومات المالیة عندالمعدلة بشكل مبكر  بتطبیق المعاییر الجدیدة أو  ملم تق  ةوعالمجمإال أن  ؛  المبكر

 لموحدة.ا
 

 ر المالیة عقود التأمینقاریعداد التدولیة إلمعاییر المن ال ۱۷م المعیار رق
 

مـع أرقـام المقارنـة  ،۲۰۳۲ینایر  ۱تبدأ في أو بعد  ت التيراللفت اریر المالیة د التقمن المعاییر الدولیة إلعدا ۱۷لمعیار رقم  ي ایسر
في أو  یر المالیةرااد التقإلعدالدولیة من المعاییر  ۹رقم  لمعیاركذلك بتطبیق اة قیام الشرك شریطة  المبكرالمطلوبة. یُسمح بالتطبیق  

 لعیـالتفیخ فـي تـارلتطبیق المعیار تخطط المجموعة  .  اریر المالیةإلعداد التقمن المعاییر الدولیة    ۱۷ر رقم  المعیاتطبیق  تاریخ  قبل  
 توقع.المطلوب وتقوم حالیًا بتقییم التأثیر الم

 
 معاییر أخرى

 
حـدة ھري علـى المعلومـات المالیـة المرحلیـة المـوجزة الموة التالیـة تـأثیر جـوعـاییر الجدیـدة والمعدلـیكون للممن المتوقع أن  س  لی 

 د تفعیلھا:عن  ،للمجموعة
 

 تفعیل تاریخ ال ت الجدیدة والتعدیالالمعاییر  
  

المتحصالت   –واآلالت والمعدات ات  متلكالم – ۱٦لمحاسبي الدولي رقم معیار الى الالت ععدی الت 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ المزمع قبل االستخدام 

 ۲۰۲۲یر ینا ۱ انجاز العقد  فة كلت  –قلة بالتزامات المث العقود  – ۳۷م رقیار المحاسبي الدولي التعدیالت على المع
  ر طاع اإلمراج –داد التقاریر المالیة ولیة إلعالد اییرالمعمن  ۳یار رقم على المع تدیالالتع

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ المفاھیمي 
  تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر – ۱رقم  لدولي معیار المحاسبي االتعدیالت على ال

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تداولةم
 



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۱۲ 

 
 تزامات الطارئة وااللت  طا االرتبا ٤

  
 االلتزامات الطارئة 
 
بمبلغ مال االعتیادیة في سیاق األعقائمة ضمان  باتاطخالتزامات طارئة تتعلق ب  دى المجموعة، كان ل۲۰۲۱بر سبتم  ۳۰كما في   

  ملیون درھم). ۰٫٥: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۰٫٥
 
 مطالبات قانونیة 
 
تـم  يتشـارة التـسعلـى اال  ة. بنـاءسـیاق األعمـال االعتیادیـ  ائیة فـيلتأمین، لدعاوى قضـركات ا، مثل غالبیة شالمجموعةتخضع   

 ۳۱(ملیـون درھـم  ۷٫٥، قامـت اإلدارة برصـد مخصـص بمبلـغ یـةر القانونیـة الداخلدوائ لین والـین مستقمقیم الحصول علیھا من
 ة.صادی خارجیة للموارد االقت ات للمبالغ المتوقع أن یترتب علیھا تدفق ملیون درھم) ۱٦٫۳: ۲۰۲۰دیسمبر 

 
 ).: ال شيء۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ تىح قائمةلم تكن ھناك التزامات  
 
 ة ة بالتكلفة المطفأ ت المالیوجوداالم ٥

  
رھـم ملیون د ۹بقیمة إجمالیة سنوات اثنین من الصكوك غیر المدرجة لمدة خمس تشتمل الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة على   

دیسـمبر  ۳۱٪ سـنویًا) علـى التـوالي (٦٫۱٤أرباًحا بنسبة  تحملإماراتي ( مالیین درھم ٤٪ سنویًا) و ٦٫۰٦ (تحمل أرباًحا بنسبة
قطـة ن  ٤۹٥مالیین درھم وتحمل أرباًحا لمدة تسعة أشھر إیبور +  ۹س سنوات بقیمة  : ثالثة صكوك غیر مدرجة لمدة خم۲۰۲۰

 ٪).۸٫۲٥أرباًحا بنسبة  یحملھم مالیین در ٥واحد بقیمة  ٪ أیھما أعلى وسند٦٫۰٥أساس أو 
 
 رى شاملة األخ ل اإلیرادات الة بالقیمة العادلة من خال المالی ت داوجو الم ٦

 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۲٥۸٬۰۱٦ ۳۱۲٬۸۲۰ مدرجة  اتسند
 ۱٥٬٥۹۷ ۱٥٬۷٤۲ غیر مدرجة  سندات

 ---------------------- ---------------------- 
 ۳۲۸٬٥٦۲ ۲۷۳٬٦۱۳ 
 ======== ======== 
 

نفعیة للشركة.  اللمصلحة  بغرض امجلس اإلدارة    أحد أعضاءعرة باسم  غیر المسالمالیة  السندات  قامت المجموعة بتسجیل بعض  
العادل القیمة  في  بلغت  كما  السندات  لھذه  قیمتھ    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ة  (  ۷٫۷ما  درھم  ملیون    ۹٫۸:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون 

 ). درھم
 
 لة األخرى: لشامادات ال اإلیرخال من العادلة  ةمالقی ب  للموجودات المالیة لجغرافي ا زیعالتو یلي یماف
 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٦۹٬۸۳۹ ۳۲۸٬۱٦۹ المتحدةالعربیة  اإلمارات  لةوداخل د
 ۳٬۷۷٤ ۳۹۳ العربیة المتحدة رات ماخارج دولة اإل

 ---------------------- ---------------------- 
 ۳۲۸٬٥٦۲ ۲۷۳٬٦۱۳ 
 ======== ======== 
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۱۳ 

 
 ل األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خال  ۷

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۸۲٬۹۰۲ ٥۳٥٬۱۱٥ جة دركیة مسندات حقوق مل
 ======== ======== 
   

 : سائررباح أو الخ األ خالل لعادلة من مة القی با للموجودات المالیة لي التوزیع الجغرافي فیما ی 
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۸۲٬۹۰۲ ٥۳٥٬۱۱٥ ل دولة اإلمارات العربیة المتحدةداخ
 ======== ======== 

 
ً   المدفوعة  ت والمصروفااألخرى  مدینةالوالذمم   نة دیمال التأمین أقساط  ۸  مقدما

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٤۱٬۷٥۷ ٤۸٬٥۳٥ سطاء ولوا  ائق التأمینالمستحق من حاملي وث 
 ۲٤٬۰۲۱ ۱۷٬۱٦۳ ) ۱٦(إیضاح قة  عال ت ذاأطراف  –أمین  الت  لمستحق من حاملي وثائقا

 ۲۰٬۱٤۳ ۱۹٬۹۸۳ نق من شركات التأمین وإعادة التأمی ستحالم
 ---------------------- ---------------------- 
 ۸٥٬٦۸۱ ۸٥٬۹۲۱ 

ً ناق  )۲۹٬۲۸٤( ) ۲٦٬۹۹٤( ) ۱(خسائر االئتمان المتوقعة  : مخصص  صا
 ---------------------- ---------------------- 

 ٥٦٬٦۳۷ ٥۸٬٦۸۷ التأمین المدینة ذمم
 ---------------------- ---------------------- 

 ۱٬۸٤۹ ۱٦٬٥۳۲ لمدفوعة مقدماً  ا ت المصروفا 
 ۲٬۰۹۱ ۳٬۲۱۳ الدخل المستحق 

 ۲٤٬۲۰٤ ۳٦٬۸۲۸ الذمم المدینة األخرى 
 ---------------------- ---------------------- 

 ۲۸٬۱٤٤ ٥٦٬٥۷۳ ة مقدماً  لمدفوع ألخرى والمصروفات ادینة ام المالذم
 ---------------------- ---------------------- 
 ۱۱٥٬۲٦۰ ۸٤٬۷۸۱ 
 ======== ======== 
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۱٤ 

 
 إعادة التأمین  د عقو وموجودات ن یمعقود التأ بات لومط ۹

 (مدققة)  قة) (غیر مدق 
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   ن عقود التأمینالمطلوبات الناشئة ع 
 ۱۳۱٬۲٥٤ ۱٦۹٬۸٤۰ سبة یر المكت اطي األقساط غاحتی  إجمالي

 ۱۷٦٬۲۰۹ ۱۸۸٬۰۱٦ البات تحت التسویة ي المططحتیاا
 ٤۰٬۹۰٥ ٤٤٬۳۲٥ ابالغ عنھمتكبدة ولم یتم اإلاطي المطالبات الاحتی 
 ٤٬۷۳۲ ٤٬٤۰۹ لمخصصة ا رسائر غی طي مصروفات تسویة الخاحتیا

 ۱٬٥۸۸ ٦٥۷ غیر المنتھیةحتیاطي المخاطر ا
 ---------------------- ---------------------- 
 ٤۰۷٬۲٤۷ ۳٥٤٬٦۸۸ 
 ======== ======== 

 
 دققة) (م غیر مدققة) ( 
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   ین م موجودات عقود إعادة التأ
 )۲۷٬٦۲۸( ) ۳۷٬۹۳۹( ة المكتسب  حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر

 ) ۱۱۰٬۹۸۰( ) ۱۲٤٬۲٥۱( ة وی سالت  قیداحتیاطي المطالبات  ن لتأمین مإعادة ا حصة شركات 
 )۸٬۸۸۳( ) ۹٬۷۲۹( انھع ولم یتم اإلبالغ  طالبات المتكبدةالم طيیاالتأمین من احت ادة شركات إعحصة 

 ---------------------- ---------------------- 
 )۱۷۱٬۹۱۹ ( )۱٤۷٬٤۹۱ ( 
 ======== ======== 
   
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   صافي 
 ۱۰۳٬٦۲٦ ۱۳۱٬۹۰۱ كتسبة الم  یري المطالبات غاطی احت 

 ٦٥٬۲۲۹ ٦۳٬۷٦٥ التسویة  یدقطي المطالبات  احتیا
 ۳۲٬۰۲۲ ۳٤٬٥۹٦ بالغ عنھام اإلیت م المتكبدة ول طالباتحتیاطي الم ا
 ٤٬۷۳۲ ٤٬٤۰۹ حتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة ا

 ۱٬٥۸۸ ٦٥۷ غیر المنتھیةاحتیاطي المخاطر 
 ---------------------- ---------------------- 
 ۲۳٥٬۳۲۸ ۲۰۷٬۱۹۷ 
 ======== ======== 
 
  ۳۱(  ھمدر  ملیون  ٤٫۹۱  البالغوالخسائر المخصصة    وفات تسویة طي مصرالتسویة احتیا  قید  ت باالتیاطي المطن احضمیت   )۱(

 . )ھمدر ملیون ٤٫۷۳: ۲۰۲۰دیسمبر 
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۱٥ 

 
 لھ النقد وما یعاد  ۱۰

   

 (مدققة)  ) (غیر مدققة  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٦٬۰۰۰ ٦٫۰۰۰ ودیعة إلزامیة 
 ۹۸٬٤٤۷ ۱۰۰٬۱۲۹ جل ودائع أل
 ۱٤٤٬۹۰۱ ۱۳۳٬٥۸۹ المصرفیة رصدة ألالنقد وا

 ---------------------- ---------------------- 
 ۲٤۹٬۳٤۸ ۲۳۹٬۷۱۸ النقد واألرصدة المصرفیة 

ً اقن   )٦٬۰۰۰( ) ٦٫۰۰۰( ودائع إلزامیة  : صا
 ُ  )۹۸٬٤٤۷( ) ۱۰۰٬۱۲۹( أشھر  ۳عن  دأصلیة تزی حقاق  است  ات فتراتجل ذ: ودائع أل ناقصا

ً قان   )۷۷٬۲۳۹( ) ٦۲٬٦٥٥( روض ُمقید المرھون مقابل ق النقد ال : صا
 ---------------------- ---------------------- 

 ٦۷٬٦٦۲ ۷۰٬۹۳٤ النقد وما یعادلھ 
 ======== ======== 

 
 : والنقد  األرصدة المصرفیةالتركیز الجغرافي فیما یلي 

   
 (مدققة)  ر مدققة) (غی  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٤٤٬۹۰۱         ۱۳۳٬٥۸۹ ةالمتحد العربیة  ولة اإلمارات داخل د
 ======== ======== 
 

الودائع ألجل  إیداع  اإلماراتلدى مؤسسات م  یتم  دولة  المتحدة.  الیة في  فترات  تترا  العربیة  ثالثة  صلی األ   االستحقاقوح  ة من 
لمعد   القبض قة  الفائدة مستح  تتراوحراً.  ى عشر شھاثن   إلىأشھر   یسمبر  د  ۳۱(یاً  سنو  ٪٥٫٥۰إلى    ٪۰٫۰۲من  الت سنویة  وفقاً 
ً س ٪٦٫۱٥إلى  ۰٫۰۳٪: ۲۰۲۰  ). نویا

 
لمتطلبات االمتثال  االقانون    لغرض  لدولة  المتحدة ر إلمارات  االتحادي  (العربیة  لسنة  ٦قم  تأسی   ۲۰۰۷)  التأمین ئ س ھی بشأن  ة 

عوتنظی  درھم  ٦بمبلغ  بودیعة مصرفیة    المجموعة ظ  تحتف  ،تھالیامم  درھم) م  ٦:  ۲۰۲۰  دیسمبر   ۳۱(  ملیون  غی   لیون  ر  وھي 
 بیة المتحدة.  مارات العرقة ھیئة التأمین في دولة اإلوافمعلى ون الحصول د ام تاحة لالستخد م
 

 لمال رأس ا ۱۱
 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ر دیسمب  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 رھم ألف د ألف درھم  
   

 ر والمدفوع بالكامل المصدالمصرح بھ و
ً اً عاسھم ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰   لسھم الواحد م لدرھ ۱ بقیمة دیا
 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ )  سھم ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(   
 ======== ======== 
 

  ۰٫۰٥، وافق المساھمون على توزیع أرباح نقدیة بقیمة  ۲۰۲۱أبریل    ۲٥في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي الذي عقد في  
 ). : ال شيء ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ملیون درھم ( ۱۰٫۳٥  إجمالیة  بقیمةودرھم للسھم الواحد 
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۱٦ 

 
 القروض  ۱۲

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   
 ۲٤٤٬٤۳۳                   ۲٤٤٬۸٥۹ ۱ رض ألجلق

 ۱۲۹٬۲۳۸ ۱۱٤٬۲۲٦ ۲قرض ألجل 
 ---------------------- ---------------------- 
 ۳٥۹٬۰۸٥ ۳۷۳٬٦۷۱ 
 ======== ======== 
 

 ۱قرض ألجل  
  
  تمویل   من أحد البنوك التجاریة الدولیة لغرض   ملیون درھم   ۲۳۷  .۹صرفي بمبلغ  ، حصلت الشركة على تسھیل م۲۰۲۰خالل   

ومطلوب عملیاتھ ی   ھاات ا  األجل.  فائدةال  خضعقصیرة  لمعدل  لمدة    قرض  الفائدة    ۳ثابت  لمعدالت  وفقاً  ب   السائدةأشھر    نوك لدى 
  الممتدة ة في نھایة مدة القرض  لقرض دفعة واحدا  قیمةسداد  یستحق بشكل ربع سنوي.    اسنویاً یتم سدادھ  ٪۱  .۷٥ارات زائداً  ماإل
استثمار في شركات زمیلة.  ملكیة وت حقوق  ندا ي ساستثمارات فو  ةودیعة نقدی   جب ضمون بموم. كما أن القرض  ثالث سنوات ل

 ).  ملیون درھم ۲٤٤٫٤: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(لیون درھم م ۲٤٤٫۹ رقری لت اریخ اكما في ت  القرض القائم رصید بلغ
 
   ۲  قرض ألجل 
  
حصلت  ۲۰۲۰خالل    بمبلغ  ،  مصرفي  تسھیل  على  در  ۱۳۳  .٥الشركة  التجاری   م ھملیون  البنوك  أحد  امن  یخضع  ة  لمحلیة. 

بشكل    اسنویاً یتم سدادھ  ٪۲٫۳۰  ارات زائداً اإلم  لدى بنوكالسائدة    أشھر وفقاً لمعدالت الفائدة  ۳مدة  ض لمعدل فائدة ثابت لالقر
سنوي.  الق   ربع  قیمة  قسط ریستحق سداد  ممنتظم    غیر  أساسي   ض على عشرین   ینایر  ۱۲حتى    ۲۰۲۰بریل  أ  ۱۲ن  اعتباراً 

القرض  رصید    بلغأرض.    لف من مبنى المكتب الرئیسي وقطعة تثماریة تتأون بموجب عقارات اسمضمن القرض  . كما أ۲۰۲٥
 ). ملیون درھم ۱۲۹٫۲: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۱٤٫۲ القائم

 
 قة ت مشال األدوات المالیة ۱۳

 
 مقایضة أسعار الفائدة –قدي تحوطات التدفق الن 

 
 .ةتغیرم فائدةمعدالت السلفیات التي تخضع لدة على القروض وئ لفامن اتقبلیة دیة المسلبات التدفقات النقلتق المجموعةتتعرض 

 
فائـدة  مـن سـعر  ،لفائـدةأسعار ا  ھذه القروض، أبرمت الشركة ترتیب مقایضة  منلتقلبات أسعار الفائدة    تعرضھا  تقلیصلغرض  

نحـو على لقروض، ااد سدسحب وكس جدول إسمیة تعة  لمقابلة نظیر قیممع بنك من أحد األطراف ا  ،ثابتفائدة  عر  إلى س  متغیر
ً   ٪۱٫٦۷  للمجموعةیبلغ سعر الفائدة الثابت    القائمة التي تخضع لفائدة.سلفیات  ٪ من القروض وال۱۰۰یغطي   یسـتند ھـذا و. سنویا
مبلـغ  ۲۰۲۱بتمبر سـ ۳۰ئمـة فـي میة القا. بلغت القیمـة اإلسـة لدى بنوك اإلماراتدالت الفائدة السائدالمتغیر إلى معلفائدة  اسعر  

 . )ملیون درھم۲٤٤٫٤: ۲۰۲۰مبر دیس ۳۱(ملیون درھم   ۲٤٤٫۹
 

  ۲۰۲۱تمبر  سب   ۳۰في  ملیون درھم    ٤٫۳إبرامھا لغرض تحوط التدفق النقدي قیمة عادلة سالبة بمبلغ    لمشتقة التي تمكان لألداة ا
 ). ملیون  ٦٫۳قیمة عادلة سالبة بلغت : ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(
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۱۷ 

 
 مدققة)  (غیر االستثمار، صافي (خسائر) /  إیرادات ۱٤

 

 في   شھر المنتھیةأ عةالتس فترة  یة في  ھلمنت ھر ا ة الثالثة أشرفت 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم رھم د ألف  
     

  موجودات مالیةاستبعاد  عند (الخسائر)  /  األرباح
 )۳۸٫۷۸۳( ٦٬٦۲٥ ۱۸۲ ٦٬۳٥٦ أو الخسائر  باحر األ ادلة من خالل عمسجلة بالقیمة ال

 - ) ۹٬٤۲۳( - - ) ۱(  تحت التطویرثمارات خسارة انخفاض قیمة است 
مسجلة بالقیمة   ةلموجودات مالی ة قیمة العادلي الالتغیر ف

 )۱۸٫۷۷۰( ۱۲۳٬۹٤٦ ٥٤٫۳۱٤ ٦۷٬۳۲٦ ) ۷ ح(إیضا خسائر رباح أو الالعادلة من خالل األ
 ۲٦٥ ۲۲۸ ۷۸ ۷۹ إیرادات الفائدة 

 ۲۸٫٦۷۸ ۲٥٬٥۱۹ ٦۳ ۷۸۱ توزیعات األرباح  إیرادات
 )۷٫٥۱۹( ) ۸٬۲۸۷( )٥۳۷( ) ۱٬۱۳٦( رات ثمامتعلقة باالست ى ر خأ  روفاتمص

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۷۳٬٤۰٥٤٫ ٦۱۰۰ ۱۳۸٬٦۰۸ )۳٦٫۱۲۹( 
 ======== ======== ======== ======== 

 
حرة للتكنولوجیا والتجارة اإللكترونیة واإلعالم  على قطعة أرض تقع في منطقة دبي ال خططت المجموعة لبناء برج سكني    )أ(

ناء، وبالتالي فإن تكالیف التصمیم واألعمال الھندسیة الخاصة بالبناء خضعت  ة قد ألغت خطة الب (تیكوم، دبي). إال أن المجموع 
 النخفاض القیمة بالكامل. 

 . 
 

 (غیر مدققة)   ففةالمخ وة  اسیالسھم األس رة) (خسا / ربحیة ۱٥
 

احتساب  ی  ا  /بحیة رتم  األساسیةل(خسارة)  المت   )ر خسائ (   /أرباح  ة قسمطریق  عن    سھم  على  األوس الفترة  لعدد  المرجح  سھم  ط 
 . الفترة لمة خال القائ 

 
ة  العادی ھم  لعدد األسلى المتوسط المرجح  الفترة ع  (خسائر)  /أرباح  من خالل قسمة  المخففةلسھم  (خسارة) ا  /ربحیة تم احتساب  ی 

ً وفقلة  دل الفترة، المعة خال مالقائ   .  ضةالمخف األدوات ى التخفیض عل تأثیرل ا
 

 أشھر المنتھیة في  التسعةفترة  ة في تھیأشھر المن  الثالثةفترة  
 سبتمبر   ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
     

 )٥٬٥٤۰( ۱۷۳٬۹٥۲ ۷٤٬۳٥٤ ٦۸٬۰٦٦ م) رھف د(أل الفترة  (خسائر)  /أرباح
 ======== ======== ======== ======== 

  (ألف  فترةخالل ال  ائمةالقاألسھم دد جح لعرالمتوسط الم 
 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ) درھم

 ======== ======== ======== ======== 
 )۰٫۰۳( ۰٫۸٤ ۰٫۳٦ ۰٫۳۳ م) (درھ  ففةخمساسیة والالسھم األ ة)(خسار / ربحیة

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

 القة ع األطراف ذات ال ۱٦
 

 طراف ذات العالقة ألھویة ا  
 
 تأثیرممارسة    مبمقدرتھ  أو التي  لسیطرتھم  الخاضعة   والمنشآت   المجموعة ف ذات العالقة من أعضاء مجلس إدارة  األطراتتألف   

ت  من المعامالتنشأ    العالقة  طراف ذاتمع تلك األ  مةأرصدة ھاالمجموعة  لدى  شغیلیة.  لیة والت ت المارالقراا  تخاذعلیھا في ا  ھام
 . متفق علیھا سعار تجاریةوفقاً ألة  تیادی یاق األعمال االعس جاریة فيلت ا
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۱۸ 

 
 (تابع)   ةاألطراف ذات العالق ۱٦

 
 :  المرحلي الموجز الموحد المركز الماليجھا في بیان راإدتم  تيالقة العطراف ذات الع األي األرصدة میما یلف

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ضمن ذمم التأمین المدینة جة  مدر
 ۲٤٬۰۲۱ ۱۷٬۱٦۳ ) ۸اح یض(إ المستحق من حاملي وثائق التأمین

 - ۳۸ ة دممق دفعات 
 ======== ======== 

 األخرى  ائنةضمن الذمم الد   مدرجة
 )۱۱٬٥۹۲( ) ۷٬۰۸۱( ي وثائق التأمینلحاملالمستحق 

 ======== ======== 
 ارة الرئیسیین اإلدموظفي 

 ۲٫۸۳۸ ۱٬۰۳۷ األجل طویلة  امتیازات
 
 

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

 
 :غیر مدققة)( خالل الفترة العالقةذات ت مع األطراف فیما یلي المعامال

 
 شھر المنتھیة في أ  الثالثةفترة  

 مبر سبت  ۳۰
 في تھیة لمنا أشھر  التسعةفترة 

  ر سبتمب  ۳۰
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  مدرھ ألف ف درھم لأ 
     

 ۳۷٫٥٦۱ ۲۷٬۷٤٤ ۷٫۸۸۹    ۳٬٤۱۸ كتتبةإجمالي األقساط الم
 ======== ======== ======== ======== 

 ۱۱٫٤٥۱ ۸٬۳۲۸ ۳٫۸۲۳ ۲٬٦٦۰ ة وعدف ت المصافي المطالبا
 ======== ======== ======== ======== 
 ۳۸۲ ۳٤٤ ۱۲۷ ۱۱٤ یجار اإل -صروفات أخرىم
 ======== ======== ======== ======== 
 ۱٬۲۱۰ ۱٬۲٥۳ ۳٬۱٦۱ ۳٬۲٤۱ 
 ======== ======== ======== ======== 
     

 
 .المعتمد من أعضاء مجلس اإلدارة ة المتفق علیھا في عقد التوظیفأافي اإلدارة الرئیسیین على المكموظفأة ز مكافكترت  )۱(

 
، قامت المجموعة بالتنازل عن حقوق التصویت في شـركة الواحـة كابیتـال ش.م.ع لصـالح إحـدى الشـركات الزمیلـة خالل الفترة )۲(

حصـة الشـركة الزمیلـة فـي مجلـس إدارة شـركة بتمثیـل المجموعـة  وسـتقوم.م.ع) ("الشركة الزمیلة") فودكو القابضة ش(شركة  
 ابیتال ش.م.ع. الواحة ك

 
 قیمة العادلة لألدوات المالیة   لا ۱۷
 

  ات لوب طمن الموجودات والم عادلة لكل  قیم الالس  قیا  بالمجموعةات الخاصة  فصاحمحاسبیة واإل سات المجموعة من السیا  تتطلب
 مالیة. لوغیر ا الیةالم
 

منت  اإلدارة بصورة  بمرظتقوم  امة  اللمدخالت غی اجعة  وتعدیل  ملحور  الھامة  قیا  لتقییم.اظة  یتم  باستخدام    س عندما  العادلة  القیم 
ف  ا صول علیھ من األطرلذي تم الحدلیل االم  ر، تقوم اإلدارة بتقیی لتسعی أو خدمات ا  الوسیط ف أخر مثل أسعار  معلومات من طر 

مت ةالنتیج  لدعمخرى  ألا التقییمات  ھذه  تستوفي  بحیث  اط،  الدولیة  لمعایی لبات  اإلعدر  المالیة،  اد  المستوى  ب لتقاریر  ذلك  في  ما 
 ییمات. التق ه تصنیف ھذهي إطارعادلة الذي یتم فضمن في النظام المتدرج لقیاس القیمة الت الم
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۱۹ 

 
 (تابع)ة وات المالیة لألددلعاالقیمة ال ۱۷

 
القی   عند اقیاس  للمولعادمة  تست لة  المطلوبات،  أو  السوق طی مع  ة ك الشرخدم  جودات  إل  ات  یتم  الملحوظة  ممكن.  قدر  أقصى  ى 

العادلة ضمت  القیم  للقیمةعد  نصنیف  المتدرج  النظام  المدخال   لةالعاد  ة مستویات في  البناًء على  الت   خدمةمست ت   یم قی في أسالیب 
 حو التالي: لى الن ع نةالمبی 
 
 مطابقة.  ات طلوب م ودات أو دلة) في أسواق نشطة لموج (غیر معرجة المد: األسعار ۱وى المست  •
األسعار  :  ۲المستوى   • بخالف  المستوى  امدخالت  ضمن  أو ھي  و  ۱لمدرجة  لموجودات  ملحوظة  معطیات  عن    عبارة 

 ر).  األسعان م (مشتقة ر اشار) أو بشكل غیر مب سع(كاأل   ، سواء بشكل مباشرمطلوبات
 ملحوظة).  غیر خالت مد ظة (و وق الملح ر مرتكزة على معطیات السبات، غی مطلوأو  ت لموجودات دخال: م۳المستوى  •

 
م  ت مختلفة في النظان مستویاضم  لموجودات أو مطلوباتیمة العادلة  الق  الت المستخدمة في قیاس خي حال أمكن تصنیف المدف

وي  تدرج للقیمة العادلة الذي ینط ظام المالن  ى في نفس المستوضمن ة العادلة بأكملھ ماس القی قی تصنیف  م یت ج للقیمة العادلة، تدرالم
اع ال لملى  األقلدخالت  لعملیة  جوھریة  بالنسبة  بأكملھا.   أھمیة  م  العترافبا  لشركةا  تقوم  القیاس  بین  فیما  ستویات  بالتحویالت 
 ھا التغییر.  لتم خال تيریر التقالدلة في نھایة فترة لعایمة النظام المتدرج للقا

 
بخالف تلك  لة للموجودات المالیة بقیمة قد یتم من خاللھا تبادل األداة في معاملة حدیثة بین أطراف راغبین  لعادتم إدراج القیمة ا

 المفروضة أو مبیعات التصفیة. 
 
 جمالي اإل ۳مستوى  ال ۲المستوى   ۱توى  المس 
 م ألف درھ ھم ف درلأ ألف درھم  ألف درھم  
     

     ) (غیر مدققة   ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰
     بالقیمة العادلة  مقاسة لیة ت ماموجودا

األرباح أو  القیمة العادلة من خالل ب موجودات مالیة 
 ٥۳٥٬۱۱٥ - ۲۷٬۹۰۲ ٥۰۷٬۲۱۳ سائر الخ
ات  ل اإلیرادمن خال ادلةلعبالقیمة امالیة  داتموجو

 ۳۲۸٬٥٦۲ ۱٥٬۷٤۲ ۳۲٬٤۸۰ ۲۸۰٬۳٤۰ الشاملة األخرى 
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۷۸۷٬٥٥۳ ٦۰٬۳۸۲ ۱٥٬۷٤۲ ۸٦۳٬٦۷۷ 
 ======== ======== ======== ======== 
     

     بالقیمة العادلة  مقاسة مالیة  ات مطلوب 
 ٤٬۲۸۰ - ٤٬۲۸۰ - آداة مالیة مشتقة 

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

 جمالي اإل ۳مستوى ال ۲وى المست  ۱توى المس 
 مألف درھ ھمف درلأ ألف درھم ألف درھم 
     

     ) (غیر مدققة ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰
     بالقیمة العادلة  مقاسة موجودات مالیة 

األرباح أو  من خالل  القیمة العادلةب ة موجودات مالی 
 ۳۸۲٫۹۰۲ - ۲۳٫٦۷٤ ۳٥۹٫۲۲۸ سائر الخ
ات  ل اإلیرادن خالم ادلةلعبالقیمة امالیة  داتموجو

 ۲۷۳٫٦۱۳ ۱٥٫٥۹۷ ۲۷٫٥٥۹ ۲۳۰٫٤٥۷ الشاملة األخرى 
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ٥۸۹٫٦۸٥ ٥۱٫۲۳۳ ۱٥٫٥۹۷ ٦٥٦٫٥۱٥ 
 ======== ======== ======== ======== 
     

     قیمة العادلة بال  مقاسة مالیة  ات مطلوب 
 ٦٫۳۰٦ - ٦٫۳۰٦ - آداة مالیة مشتقة 

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

ھ تكن  بین    ةی أناك  لم  العادلةمن    ۲والمستوى    ۱  وىالمست تحویالت  القیمة  تح  كما،  قیاسات  ھناك  تكن  إلى  أو    نمت  الوی لم 
  عادلة لالقیمة ایم  تقی فإن أسالیب  ،  ۳المستوى    ضمن رات  الستثماا  ص ا یخفیمل الفترة.  الخ  دلة لعاایاسات القیمة  قمن    ۳ى  المستو

المالیة  ھذه  في  مة  المستخد الموحدة المعلومات  الموجزة  ن   المرحلیة  المالیة    ب األسالی   فس ھي  البیانات  في  السنویة  الموضحة 
 . ۲۰۲۰ بریسمد ۳۱ للسنة المنتھیة في للمجموعة األخیرة 



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲۰ 

 
 (تابع)ة یوات المالة لألددلعایمة الالق ۱۷

 
لمالي  ا ركز  بیان المھا في  رف ب معت یة اللمالوالمطلوبات اموجودات المالیة  یة للردفت ال  ورد أعاله، ترى اإلدارة أن القیم باستثناء ما  
 مھا العادلة. قی موجز الموحد تقارب المرحلي ال

 
   ۳ستوى  الم في  م العادلةات القیقیاس ل  مطابقة

 
 : ت الشاملة األخرى إلیرادا ل اخال  المالیة بالقیمة العادلة منودات موج لل ۳توىالتغیر في المس يا یلفیم

 
 (غیر مدققة)  
 سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲۳٫۰۳۸ ۱٥٬٥۹۷  ینایر ۱في   كما الرصید
 - ) ۳٬۳۳۲( استبعادات
 )۳٫٥۹۹( ۳٬٤۷۷ لة دقیمة العالاالتغیر في 

 ---------------------- ---------------------- 
 ۱۹٫٤۳۹ ۱٥٬۷٤۲ ر دیسمب  ۳۱ي فالرصید 

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

 



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲۱ 

 
 حول القطاعات  التقاریر  ۱۸

 
البحري  والصحي  ین  والتأمامة  العوالحوادث    رائق الح في    اریربشأنھا تق  الصادر  مل العمثل قطاعات  . تت ات واالستثمار  لمخاطر المؤمن علیھاا  ئاتلفقاً  إلى أقسام وف  لمجموعةاریة، یتم تقسیم  ألغراض إدا

 ارات.  ستثماالوالجوي  و
 

تأمین. یبین قاً ألرباح الوف  ت اعاییم أداء القط. یتم تقألداء المصادر وتقییم ا  توزیعت حول  على حدة لغرض اتخاذ القرارا  لكل قطاع   األعمال وذلكقطاعات  ج التأمین الخاصة ب نتائ   بمراقبة دارة  إلتقوم ا
 للفترة.  المجموعة خل وأرباح ومطابقتھا مع دترة فات للاح القطاعالقطاعات وقیاس أرب اإلیرادات الخاصة ب  ل ت حواحا فصي اإللالت ل االجدو 

 
 دات ونتائج القطاعات إیرا ۱۸-۱

 
 (غیر مدققة)  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ في  نتھیةھر المتسعة أشفترة ال 
 

 ويوالجالبحري 
دث  والحوا  رائقالح

 جمالي اإل ارات ستثم الا حي الص ین التأم المركبات  العامة 
 

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

  ۲٦۸٬۸٥۸  - ۱٬۷۷۸ ۱۷۹٬۳٤۸ ۸۰٬۹۰۲ ٦٬۸۳۰ مكتتبة إجمالي األقساط ال
  ) ۸۰٬۹۹۲( - ) ۱٬۳۸٦(  ) ۱۰٬٤٥٤( ) ٦۳٬۷۲۰( ) ٥٬٤۳۲(   طمن إجمالي األقسا مین إعادة التأ شركات حصة 

  ) ۲۸٬۲۷٥( - ۳۰۸   ) ۲٦٬۱۳۳( ) ۲٬۳٦٤( ) ۸٦( المكتسبة األقساط غیر   یاطيحت ا  ىالتحویل إلي فصا
  ) ۷۹٬۰٦۱( - ) ٥٦۲( ) ۷٦٬٤۹٤( ) ۲٬۰۳۱( ۲٦ دة لمتكبلبات ااصافي المط

  ) ۳۰٬٤٥۹( - ) ۳٥( ) ۳٥٬٦۸٥( ٤٬۱۳٥ ۱٬۱۲٦ ) دةمتكبلا/ ( سبةكتصافي العموالت الم
  ۲٬۷۱۱ ۲٬۷۱۱ - - - - صافي  -اإلیجار ات إیراد

  ۱۲۹٬۷۰٤ ۱۲۹٬۷۰٤ - - - - التمویل  تكالیف بعد خصم  –تثمارات ساال من  إلیراداتا
  ۲۲٬۲۲۳ ۲۲٬۲۲۳ - - - - صافي  - زمیلة ةشركأرباح  من ة الحص

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------  
  ۲۰٤٬۷۰۹ ۱٥٤٬٦۳۸ ۱۰۳ ۳۰٬٥۸۲ ۱٦٬۹۲۲ ۲٬٤٦٤ المخصصة   مصروفاتلع قبل ا االقط رباحأ
        

  ) ۲۸٬۲۹۰( - ) ٤۳۷( ) ۱۹٬۱۱۸( ) ۷٬۷٥٦( ) ۹۷۹(   ة المصروفات المخصصافي ص
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------  

  ۱۷٦٬٤۱۹ ۱٥٤٬٦۳۸ ) ۳۳٤( ۱۱٬٤٦٤ ۹٬۱٦٦ ۱٬٤۸٥ القطاع  خسائر)( / أرباح
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------  

  ) ۲٬٤٦۷(      غیر المخصصة المصروفات 
      ----------------------  

  ۱۷۳٬۹٥۲      الفترة أرباح 
      ========  



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲۲ 

 
 تابع) ( طاعات القحول  لوماتالمع ۱۸
 

 (تابع)  طاعات إیرادات ونتائج الق ۱۸-۱
 

  
 ة)یر مدقق(غ ۲۰۲۰مبر سبت ۳۰ تسعة أشھر المنتھیة فيرة الفت 
 

 وي والجحري الب
دث  والحوا الحرائق

 جمالي اإل ثمارات الست ا حي الصالتأمین  المركبات  عامة ال
 

  درھم   ألف ف درھم أل رھم ألف د رھم لف دأ ألف درھم  م ھألف در 
        

  ۲٥۹٫٥٥۰ - ۱٫۸٦۳ ۱۸٥٫۰۸۷ ٦۷٫٥۱۲ ٥٫۰۸۸ مكتتبة إجمالي األقساط ال
  ) ۷٥٫۰۳۹( - ) ۱٫٤٤۰( ) ۱۷٫۹۱۱( ) ٥٥٫۱٦۸( ) ٥۲۰(   ساطلي األقمن إجمامین لتأإعادة ا حصة شركات 

  ) ۳۳٫۲۰٦( - ٤٦٥ ) ۲۹٫۳۸۷( ) ۳٫۹٦٤( ) ۳۲۰( المكتسبة األقساط غیر   اطيیاحت  التغیر في صافي 
  ) ٦٦٫۷۲۲( - ) ٦۹٤( ) ٦۲٫۰۱۱( ) ۳٫٦۹٦( ) ۳۲۱( دة لمتكبا  الباتصافي المط
  ) ۱۱٫۹۹۹( - ) ۳٥( ) ۱٥٫٥٦۲( ۲٫٦۸۸ ۹۱۰ ) دةلمتكبا/ ( والت المكتسبةصافي العم

  ٤٫۰٦٦ ٤٫۰٦٦ - - - - اإلیجار  إیرادات 
  ) ٤۷٫۸۳٦( ) ٤۷٫۸۳٦( - - - - یلة زم ةشرك رائخس منة الحص

  ۸٫٥۸۹ ۸٫٥۸۹ - - - - التمویل   یفبما في ذلك تكالتثمارات سالمن ا ر خسائال
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------  
 ٤٫۸۳۷ ۷٫۳۷۲ ٦۰٫۲۱٦ ۱٥۹ )۳٥٫۱۸۱ ( ۳۷٫٤۰۳  
        لمصروفات المخصصة قبل ا القطاع  ائر)(خس /رباح أ

  ) ۳۹٫٤٥۱( - ) ۷۲٥( ) ۲۹٫۰۱۸( ) ۸٫٥۷۲( ) ۱٫۱۳٦( المصروفات المخصصة في اص
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------  

  ) ۲٫۰٤۸( ) ۳٥٫۱۸۱( ) ٥٦٦( ۳۱٫۱۹۸ ) ۱٫۲۰۰( ۳٫۷۰۱ لقطاع ا  )رخسائ(/  أرباح
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------  

  ) ۳٫٤۹۲(      المخصصة یر غت المصروفا
      ----------  

  ) ٥٫٥٤۰(      الفترة  أرباح
      ========  



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲۳ 

 
 تابع) (المعلومات حول القطاعات  ۱۸

 
 القطاعات  ومطلوبات ودات  موج ۱۸-۲

 
 قة) ق(مد ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ي كما ف  ر مدققة) (غی  ۲۰۲۱ ر سبتمب ۳۰ما في ك   
 الي جماإل ثماراتالست ا أمین الت   لي اإلجما  مارات ستثاال التأمین  
 مدرھ ألف ھمألف در ألف درھم  ھم ألف در ف درھم أل ألف درھم  
        

 ۱٬٥٥۷٬۷٥۲ ۱٬۱٦٥٬۰٥۰ ۳۹۲٬۷۰۲  ۱٬۸۰۸٬۷۱٦ ۱٬۳۷۱٬۸۰٦ ٤۳٦٬۹۱۰ موجودات القطاع 
 ۸٬۸۸۳    ۲۱٬۷٥۸   صة مخص غیر ات موجود

   ----------------------    ---------------------- 
 ۱٬٥٦٦٬٦۳٥    ۱٬۸۳۰٬٤۷٤   دات ووجمإجمالي ال

   ==========    ========== 
 ۸۱٥٬۳۷٦ ۳۹۳٬۲۰۳ ٤۲۲٬۱۷۳  ۸٦٤٬۰٦٦ ۳۷٤٬۹٥۷ ٤۸۹٬۱۰۹ طاع طلوبات القم

 ۲۸٬۱٤۰    ۲۱٬٤۳٦   صة مطلوبات غیر مخص
   ----------------------    ---------------------- 

 ۸٤۳٬٥۱٦    ۸۸٥٬٥۰۲   ت لوباإجمالي المط
   ==========    ========== 

 
 االكتتاب رات إدا ع من دات القطاإیرا   ۱۸-۳
 

یليفیم إل  ا  إجمالي  (ا  جموعةالمادات  یرتحلیل  تمثل  التأمین  لتي  اوالعموال أقساط  واإلیرلمكت ت  األخسبة  المتعادات  تاب)  ت باالك  لقةرى 
 ب الرئیسیة. االكتتا ات إدار المصنفة من قبل

 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 سبتمبر  ۳۰ سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 درھم ألف  ألف درھم  
   

 ۲۸٫۹۸۲ ۲۹٬۷۹۰ ندسة الھ
 ٦٫٥۸۸ ۸٬۷٤۲ ي والجو  حريالب 

 ٤۸٫٤۷۰ ٦٤٬۰۸۱ وادث العامة لح وا  الحرائق
 ۱۹۷٫۰۹۰ ۱۸۳٬۹۸۱ المركبات

 ۱٫۸٦۳ ۱٬۷۷۸ صحي  المین التأ
 ---------------------- ---------------------- 
 ۲۸۸٬۳۷۲ ۲۸۲٫۹۹۳ 
 ========== ========== 

 
 ة مالیإدارة المخاطر ال ۱۹

 
حول البیانات    ۳۱ضاح  ت المالیة ھي نفسھا التي تم اإلفصاح عنھا في اإلی ا فیما یتعلق باألدو  المجموعة لدى    مخاطر الإن سیاسات إدارة  

 . ۲۰۲۰ یسمبرد ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في  المالیة السنویة الموحدة
 



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲٤ 

 
 تصحیح الخطأ  ۲۰

 
")  فیھا  المستثمرلشركة  این في شركة الواحة كابیتال ش.م.ع ("تأكیًدا من اثنین من المساھمعلى  ("الشركة الزمیلة")    فودكو القابضة ش.م.ع إدارة إحدى الشركات الزمیلة    حصلت ،    ۲۰۲۱ینایر    ۱في  

عن حقوق التصویت لصالح    قاموا بالتنازلإلى أنھم    شیری ،  ، على التوالي ٪ في شركة الواحة كابیتال ش.م.ع٤٪ ومساھم آخر یمتلك  ۸.  ٦متلك  ت   يت ال  عم.كة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.شریتمثل ب أحدھما  
،  علیھوفي مجلس إدارة الشركة المستثمر فیھا.  للشركة الزمیلة  تمثیل حقیقي  ھذا التنازل    ى عل  تب ترمجلس إدارة الشركة المستثمر فیھا.  في    الشركة الزمیلةحصة    سیقومون بتمثیلالشركة الزمیلة وأنھم  

اعتباًرا من   المستثمر فیھا كشركة زمیلة  الشركة  بیان معلوماتھا المالیة ۲۰۲۱ینایر    ۱تعتبر  بإعادة  الزمیلة  الشركة  المنتھیة في    لموجزة االمرحلیة    ، وقد قامت  الثالثة أشھر    ۲۰۲۱مارس    ۳۱لفترة 
 ٪.۸ .۸۰۳٤البالغة  بحصتھا ۲۰۲۱ینایر  ۱شركة زمیلة اعتباًرا من على أنھا الواحة كابیتال ش.م.ع  شركة لتعكس  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في  تینولفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھی

 
 وعة: المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجمیلخص الجدول التالي التأثیر على المعلومات 

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ھیة في ثالثة أشھر المنتفترة ال  ۲۰۲۱مارس  ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
            
في    ورد  كما 

 تقاریر سابقة 
في    كما أعید بیانھ  تعدیالت ورد  كما 

 سابقة  تقاریر
ورد   كما أعید بیانھ  تعدیالت في    كما 

 تقاریر سابقة 
 كما أعید بیانھ  تعدیالت

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف   ألف درھم  م ألف درھ ألف درھم  
            

الخسائر  بیان   أو  المرحلي  األرباح 
 الموجز الموحد 

           

            
 ۲٦٬۸٥۸ ۱۷٬٤۹٦ ۹٬۳٦۲  ۳٬۷۲٥ ) ۲۰٤( ۳٬۹۲۹  ۲۳٬۱۳۳ ۱۷٬۷۰۰  ٥٬٤۳۳ رباح الشركات الزمیلة حصة في أ

 ۷۹٬۰۲۸ -           ۷۹٬۰۲۸  ٤۸٬۰٦٤ -       ٤۸٬۰٦٤  ۳۰٬۹٦٤ -           ۳۰٬۹٦٤ أخرى
 ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۱۰٥٬۸۸٦ ۱۷٬٤۹٦  ۸۸٬۳۹۰  ٥۱٬۷۸۹ ) ۲۰٤( ٥۱٬۹۹۳  ٥٤٬۰۹۷ ۱۷٬۷۰۰  ۳٦٬۳۹۷ بح الفترة ر
 ========== ========== ==========  ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 
            

ربحیة/ (خسارة) السھم األساسیة  
 ۰٫٥۱ ۰٫۰۸     ۰٫٤۳  ۰٫۲٥ - ۰٫۲٥  ۰٫۲٦ ۰٫۰۹      ۰٫۱۸ ة والمخفف 

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



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲٥ 

 
 (تابع)  تصحیح الخطأ  ۲۰

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ي ففترة الثالثة أشھر المنتھیة   ۲۰۲۱مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  فترة الثالثة 
            

في    ورد  كما 
 تقاریر سابقة 

في    كما أعید بیانھ  تعدیالت ورد  كما 
 تقاریر سابقة 

في    أعید بیانھ كما  تعدیالت ورد  كما 
 تقاریر سابقة 

 كما أعید بیانھ  دیالتتع

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ھم ألف در ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            

الخسا  األرباحبیان     واإلیرادات   رئأو 
الموحد    ى خر األ  ةالشامل الموجز 

 المرحلي 

           

            

 ۱۰٥٬۸۸٦ ۱۷٬٤۹٦  ۸۸٬۳۹۰  ٥۱٬۷۸۹ ) ۲۰٤( ٥۱٬۹۹۳  ٥٤٬۰۹۷ ۱۷٬۷۰۰  ۳٦٬۳۹۷ بح الفترة ر
            

خسائر) اإلیرادات / (ال حصة من
 ۷۷٤ ) ۲٬٥۹۲( ۳٬۳٦٦  ) ۲٥۰( ) ۲٬۰۹٦( ۱٬۸٤٦  ۱٬۰۲٥ ) ٤۹٥(  ۱٬٥۲۰ زمیلة  شركات الشاملة في

            

 ۳۱٬۹۱۰ -         ۳۱٬۹۱۰  ۲۸٬۷۸۲ -         ۲۸٬۷۸۲  ۳٬۱۲۸ -         ۳٬۱۲۸ للفترة  خرىاألالشاملة  اإلیرادات
 ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
            

 ۱۳۸٬٥۷۰ ۱٤٬۹۰٤  ۱۲۳٬٦٦٦  ۸۰٬۳۲۱ ) ۲٬۳۰۰( ۸۲٬٦۲۱  ٥۸٬۲٥۰ ۱۷٬۲۰٥  ٤۱٬۰٤٥ لفترة لاإلیرادات الشاملة ي إجمال
 ========== ========== ==========  ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ثة أشھر المنتھیة في فترة الثال  ۲۰۲۱مارس  ۳۱ھر المنتھیة في فترة الثالثة أش  
        
في    ورد  كما 

 ریر سابقة اتق
في    كما أعید بیانھ  تتعدیال ورد  كما 

 تقاریر سابقة 
 كما أعید بیانھ  تعدیالت

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

        مرحلي الموجز الموحد ال  رات في حقوق المساھمینالتغیبیان 
        

 ) ۹۱٬۹۷۳( ) ۲٬٥۹۲( ) ۸۹٬۳۸۱(  ) ۱۲۲٬۸۲۱( ) ٤۹٥( ) ۱۲۲٬۳۲٦( یاطي القیمة العادلة احت
 ٤۸۷٬۷٦٤ ۱۷٬٤۹٦  ٤۷۰٬۲٦۸  ٤٤۸٬۹۹٤ ۱۷٬۷۰۰  ٤۳۱٬۲۹٤ األرباح المحتجزة 

 ٤٥٦٬٤۰۷ -           ٤٥٦٬٤۰۷  ٤٥٥٬٦۲٦ -           ٤٥٥٬٦۲٦ أخرى
 ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- -------------------- 

 ۸٥۲٬۱۹۸ ۱٤٬۹۰٤  ۸۳۷٬۲۹٤  ۷۸۱٬۷۹۹ ۱۷٬۲۰٥  ۷٦٤٬٥۹٤ حقوق الملكیة إجمالي  
 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 

 



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲٦ 

  
 (تابع)  تصحیح الخطأ  ۲۰

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ثة أشھر المنتھیة في فترة الثال  ۲۰۲۱ مارس ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
        
في    ورد  كما 

 ریر سابقة تقا
في    كما أعید بیانھ  تعدیالت ورد  كما 

 تقاریر سابقة 
 كما أعید بیانھ  تعدیالت

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

        المرحلي  الموجز الموحد المركز الماليبیان 
        

 ۱٤۸٬۲۸۷ ۱٤٬۹۰٤  ۱۳۳٬۳۸۳  ۱٤٥٬٦٤٥ ۱۷٬۲۰٥  ۱۲۸٬٤٤۰ الموجودات 
 ۱٬٥۸۸٬۸٥۱ -           ۱٬٥۸۸٬۸٥۱  ۱٬٥۲٦٬۹۷۲ -           ۱٬٥۹٦٬۹۷۲ ر في شركات تابعة استثما
 ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- ---------------------- أخرى

 ۱٬٦٥٥٬٤۱۲  ۱۷٬۲۰٥ ۱٬٦۷۲٬٦۱۷  ۱٬۷۲۲٬۲۳٤  ۱٤٬۹۰٤ ۱٬۷۳۷٬۱۳۸ 
 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== الموجودات إجمالي 

        
        حقوق الملكیة 

 ) ۹۱٬۹۷۳( ) ۲٬٥۹۲( ) ۸۹٬۳۸۱(  ) ۱۲۲٬۸۲۱( ) ٤۹٥( ) ۱۲۲٬۳۲٦( ادلة یاطي القیمة العاحت
 ٤۸۷٬۷٦٤  ۱۷٬٤۹٦  ٤۷۰٬۲٦۸  ٤٤۸٬۹۹٤ ۱۷٬۷۰۰  ٤۳۱٬۲۹٤ األرباح المحتجزة 

 ٤٥٦٬٤۰۷ -           ٤٥٦٬٤۰۷  ٤٥٥٬٦۲٦ -           ٤٥٥٬٦۲٦ أخرى
 ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 ۸٥۲٬۱۹۸ ۱٤٬۹۰٤  ۸۳۷٬۲۹٤  ۷۸۱٬۷۹۹ ۱۷٬۲۰٥  ۷٦٤٬٥۹٤ حقوق الملكیة إجمالي  
 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 

 
        لي الموجز الموحد المرح  التدفقات النقدیةبیان 

        

        التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ۱۰٥٬۸۸٦   ۱۷٬٤۹٦    ۸۸٬۳۹۰  ٥٤٬۰۹۷ ۱۷٬۷۰۰  ۳٦٬۳۹۷ ربح الفترة 

 ) ۲٦٬۸٥۸( ) ۱۷٬٤۹٦( ) ۹٬۳٦۲(  ) ۲۳٬۱۳۳( ) ۱۷٬۷۰۰( ) ٥٬٤۳۳( حصة من أرباح شركات شقیقة 
 ) ٥٦٬۹٤٥( -             ) ٥٦٬۹٤٥(   -           ۱۰۸٬٤۱٥ أخرى

 ---------------------- ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۱۳۹٬۳۷۹           - ۱۳۹٬۳۷۹  ۲۲٬۰۸۳           - ۲۲٬۰۸۳ 

 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة
 

 لیس لتصحیح الخطأ أعاله أي تأثیر على التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار والتمویل. 



 
 ن ش.م.ع للتأمی شركة الوثبة الوطنیة

   زة  لیة الموجالمالیة المرح ات لبیاناحول ات إیضاح
 

۲۷ 

 
 ) ۱۹ -كوفید (  فیروسي تفشأثیر ت ۲۱

 
العالمیة رسمی   ،۲۰۲۰مارس    ۱۱في   كوفیدأعلنت منظمة الصحة  السریع  ء عالمي. في ضوءوبا  ۱۹-اً  في جمیع    ۱۹-لكوفید  االنتشار 

كومات والسلطات إلى فرض مجموعة  أنحاء العالم ، واجھت االقتصادات والقطاعات المختلفة اضطرابات كبیرة وعدم الیقین، ودفعت الح
 التدابیر الحتواء انتشار الفیروس. من 

 
 مخاطر التأمین  )  (أ   

 
فیما یتعلق بوثائق التأمین   لق بوثائق التأمین ضد توقف األعمال. یما یتعخاص بھا فتتعرض المجموعة بشكل أساسي في قطاع التأمین ال

فة  بتقییم كادیة والوبائیة. قامت المجموعة  قف األعمال، فإن المجموعة لدیھا وثائق تأمین تتضمن استثناءات من األمراض المعضد تو
بموجبھا المجموعة  تضطر  قد  التي  األعمال  توقف  ضد  التأمین  دفع  وثائق  رأت  تعویضات   إلى  للوثائق،  األولي  الفحص  على  بناًء   .

لیس   الوثائق  ھذه  أن  االحالمجموعة  مستوى  انخفاض  بسبب  المدفوعة  المطالبات  بصافي  یتعلق  فیما  جوھري  تأثیر  لدى  لھا  تفاظ 
 ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰ة في  ر المنتھی أشھ  التسعةت المجموعة من االحتفاظ بالعمالء الرئیسیین خالل فترة  ذلك، تمكن المجموعة. عالوة على  

 . ط األعمال الرئیسیةوشھدت بشكل عام تجدیدات وأعمال جدیدة على مستوى بعض خطو
 

 مان مخاطر االئت   (ب) 
 

 ییمتقو،  معینةت مع أطراف  من المعامالوالحد  ،  ةئتمانی عرضات االبة الت مراق  ئتمان من خالل اال  رخاطم   التحكم فيتسعى المجموعة إلى  
لألطراف  االجدارة  لا مس  ةالمقابلئتمانیة  حوكمة  .  تمرة بصورة  المجموعة  لدى  لضیوجد  إ مجیدة  مالءمة  المعیاران  من    ۹  رقم  طار 

من قبل إدارة    ستمر م  ل كشب   ة مراجع لل  ضعتخ عنھ    ة جعة النات خسائر االئتمان المتوقإلعداد التقاریر المالیة وأن تقدیرات    المعاییر الدولیة 
 . المجموعة 

 
 لة مخاطر السیو  (ج) 
 

الراھنة من  وھاتمقارنة سیناری ي  ف  عة المجموتستمر   السوقیة  تقییم    اختبار الضغط مع األوضاع  المجث التأأجل    في ظل موعة  یر على 
ال تاریخ  في  كما  الحالي.  الشدید  تتمت الضغط  ق   المجموعةع  تقریر،  من حیث بمركز  ویتم    وي  إلدارة  استخدامھالسیولة  األمثل  بالشكل  ا 

 الجائحة.  ت الناتجة عن ھذه والحد من التأثیرا
 

 مال ریة األعمرا است طةخ   )د (
 

ات  التقنی   توظیف   من خالل ،  دعن بُعالعمل  وراریة األعمال  ستماللة  فعاخطط  ضعت  و ورة  تھا طوال الفت تعمل بكامل طاق  وعة المجمظلت  
المن  ت   ناسبة لضماواألنظمة  توقف  العدم  واعلل  خدمات قدیم  للعملیاتمالء  یتسب .  تفشي  م  كبیر  ی تأخ  في حدوث  حةئ الجاب  في إصدار  ر 

عمالئھا وعملیاتھا وستتخذ  ، على إن وجدت ،روس كورونای ف شيتف ة أصداء اقب مر المجموعةستواصل  ھذا، و بات. لمطالتسویة اق وئ الوثا
 حسب الحاجة.  من اإلجراءات  المزید

 
الخطوا تش اتخذمل  التي  اإل لاحكام  ألوا  ۱۹-كوفید  فشيت   رثی تأ  قییملت   المجموعةتھا  ت  قبل  من    ودات الموجم  قی تقییم  في    دارةمطبقة 

في    والمطلوبات المكال  ،  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰كما  الكممن  وعاییر  مثل  ایة  االكتواريتحدید  لنوعیة  والتحلیل  حیث  المخاطر  ت  تمكن ، 
الودید تعرضھا فمن تح  ءات ھذه اإلجرا  من خالل   المجموعة  المي  أالرغعلى    ،دقةوب سب  ناقت  ی ن  م من  أحكام  طوي على  ن ھذا األمر 

 . كوروناجائحة  تفشيات دینامیكی  سرعة تغیر بسبب  امةھ
 

 عام    ۲۲
 

 ____.________ یخمجلس اإلدارة بتار من قبل جموعة الموحدة للم الموجزة حلیة المرات المالیة ممعلوال إصدارعلى  وافقةتمت الم
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