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

 ۷٦۱۳كورنیش أبوظبي، ص.ب: 
 أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة

 www.kpmg.com/ae+، ۹۷۱) ۲( ٤۰۱ ٤۸۰۰ھاتف: 
 
 

 الحسابات المستقلینتقریر مدققي 
 

 الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع وشركتھا التابعة شركة إلى السادة مساھمي 
 

 الموحدة التقریر حول تدقیق البیانات المالیة
 

 الرأي 
 

") الشركة(" الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع  شركةالمرفقة لالبیانات المالیة الموحدة لقد قمنا بتدقیق 
،  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  الموحد ")، التي تتألف من بیان المركز الماليالمجموعة("  التابعةوشركتھا 

، واألرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى، والتغیرات في  الموحد وبیانات األرباح أو الخسائر
باإلضافة إلى إیضاحات تتضمن السیاسات حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، 

 المحاسبیة الھامة ومعلومات إیضاحیة أخرى. 
 

المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، عن المركز البیانات المالیة الموحدة في رأینا، إن  
للسنة   الموحدة یةوتدفقاتھا النقد الموحد ، وعن أدائھا المالي ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  للمجموعة المالي 

 المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 
 

 أساس إبداء الرأي 
 

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

لسلوك المھني للمحاسبین القانونیین الصادرة عن مجلس المعاییر الدولیة ل قواعدلوفقاً ل المجموعة
باإلضافة إلى متطلبات أخالقیات (التي تتضمن معاییر االستقاللیة الدولیة) األخالقیة الدولیة للمحاسبین 

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وقد استوفینا  الموحدة المھنة المتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة
ؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه المتطلبات ولقواعد السلوك المھني للمحاسبین القانونیین الصادرة  مس

عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین. ھذا ونعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة  
 ومناسبة لتزویدنا بأساس إلبداء رأینا. 

 
 أمور التدقیق الرئیسیة

 
تتمثل أمور التدقیق الرئیسیة في تلك األمور التي نراھا، وفقاً ألحكامنا المھنیة، أكثر األمور أھمیة في  

للفترة الحالیة. تم تناول ھذه األمور في سیاق تدقیقنا وأثناء تكوین رأینا  الموحدة تدقیقنا للبیانات المالیة
ً البیانات المالیة الموحدة حول    منفصالً حول ھذه األمور.بشكل مجمل، وال نبدي رأیا
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 الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع  شركة 
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 
 

 أمور التدقیق الرئیسیة (تابع)
 
 تقییم مطلوبات عقود التأمین   -۱
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة ۳۱و ۱۸و (ھـ)۲راجع اإلیضاحات 
 

كما أنھا تتطلب وضع عدد من االفتراضات التي تنطوي عملیة تقییم ھذه المطلوبات على أحكام جوھریة،  
ذلك بشكل محدد على المطلوبات التي یتم على درجة عالیة من عدم الیقین في التقدیرات. ینطبق تنطوي 

یتم احتساب المطالبات  وعة عنھا.المجمفیما یتعلق بالمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم إبالغ االعتراف بھا 
 خبیر تقییم اكتواري خارجي مستقل ومؤھل للشركة.یتم اإلبالغ عنھا من قبل  المتكبدة التي لم 

 
لتقییم المطلوبات، وخاصة االفتراضات المتعلقة إن التغیرات غیر الجوھریة في االفتراضات المستخدمة 

على تقییم ھذه المطلوبات كما یكون لھا تأثیر ون لھا تأثیر مادي وتوقیت المطالبات المستقبلیة، قد یكبقیمة 
احتساب إن االفتراضات الرئیسیة التي یتم االعتماد علیھا في   بیان األرباح أو الخسائر.مماثل على 

یكون مناسباً، والتقدیرات الخاصة بتكرار وحجم المطالبات، وحیثما االحتیاطي تتضمن معدالت الخسائر 
 األجل. ت الخصم لفئات األعمال طویلة معدال

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

عملیة تقییم المطلوبات بشكل مادي في حال عدم  استخدامھا غالباً لتقدیر المطالبات المستقبلیة. قد تتأثر 
أو المستخدمة لوضع أحكام بیانات المستخدمة في احتساب مطلوبات عقود التأمین، وعدم دقة الاكتمال 

 الرئیسیة.حول االفتراضات  
 

تضمنت إجراءات تدقیقنا المدعومة من قبل الخبراء االكتواریین المتخصصین لدینا ما  الرد الخاص بنا:
 یلي:

 

بالتعامل مع المطالبات وإجراءات تكوین تقییم واختبار الضوابط الرقابیة الرئیسیة الخاصة   •
على تطبیق الضوابط الرقابیة على تقییم االحتیاطي لدى المجموعة. كما قمنا بفحص األدلة 

قد تم تقییم المبالغ المسجلة في  الفردي للمطالبات قید التسویة والتحقق مما إذا كان  االحتیاطي 
 بشكل مالئم؛ البیانات المالیة 

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

 أرصدة االحتیاطي لبعض فئات األعمال؛
 

المجموعة والتحدیات التي تمت مواجھتھا عند تحدید لدى  تقییم خبرة وكفاءة خبیر التقییم االكتواري •
 االحتیاطیات؛

 
القائمة من خالل مقارنة القیمة المقدرة  فحص عینة من االحتیاطیات الخاصة بالمطالبات  •

 والقائمین على تقدیر الخسائر؛   المناسبة، مثل تقاریرالحتیاطیات المطالبات قید التسویة بالوثائق 
 

بھذه المطلوبات بما في ذلك جدول تطور إذا كانت إفصاحات المجموعة مالئمة فیما یتعلق تقییم ما  •
 المطالبات.
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 شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 

 أمور التدقیق الرئیسیة (تابع)
 
 أرصدة التأمین المدینة -۲
 

 الموحدة حول البیانات المالیة ۱۰و  ۳اإلیضاحین راجع 
 

لدى المجموعة ذمم أرصدة تأمین مدینة ھامة مقابل أقساط وثائق التأمین المكتتبة. ھناك مخاطر تتعلق 
 بإمكانیة استرداد وانخفاض قیمة ھذه الذمم المدینة.  

 
ر الدولیة إلعداد التقاریر من المعایی ۹بتطبیق منھجیة مبسطة یجیزھا المعیار رقم  المجموعةقامت 

المالیة، والتي تتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى فترة االستحقاق منذ االعتراف المبدئي بذمم 
أرصدة التأمین المدینة. وفقاً لھذه المنھجیة المبسطة، یتضمن المخصص معدل الخسائر التاریخیة إلى  

 تم وضعھا بعین االعتبار.جانب االفتراضات االستشرافیة وعوامل أخرى ی
 

من المعاییر  ۹ھناك عدد من األحكام الھامة الالزمة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار رقم 
 . الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 
تضمنت إجراءاتنا بشأن إمكانیة استرداد وخسائر انخفاض قیمة ذمم أرصدة التأمین  الرد الخاص بنا:

 المدینة المدعومة من قبل المتخصصین لدینا: 
 
 الرئیسیة على اإلجراءات الموضوعة لتسجیل ومراقبة ذمم التأمین المدینة؛ اختبار الضوابط الرقابیة  •

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

 
الحصول على تأكیدات باألرصدة من خالل عینة من األطراف المقابلة ذات الصلة مثل حاملي   •

 وإعادة التأمین؛ وثائق التأمین والوسطاء وشركات التأمین 
 

لقائم مقابل تتبع المبلغ ا من خالل في حال عدم الحصول على تأكیدات،القیام بإجراءات بدیلة  •
 المستندات الداعمة األساسیة؛ 

 
 التحقق من الدفعات المستلمة من ھذه األطراف المقابلة بعد نھایة السنة؛ •

 
 تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة؛ل المجموعةفھم اإلجراءات المتبعة من قبل  •

 
 و  التأمین المدینة؛مراجعة طریقة احتساب احتمالیة التعثر باستخدام منھجیة معدل تدفق أرصدة   •

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

 
النظر في مدى كفایة المخصصات الخاصة بانخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة للعمالء المھمین، مع  •

لتعثر عن السداد الوضع باالعتبار تقییمات مخاطر ائتمان معینة لكل عمیل على حدة على أساس ا
أو وجود نزعات حول الرصید القائم أو تاریخ تسویة مطلوبات الذمم المدینة مع ذات الطرف  

 المقابل. 
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 أمور التدقیق الرئیسیة (تابع)

 
 االستثماریةتقییم العقارات  -۳
 

 الموحدة حول البیانات المالیة ۱۲و ۳و (ھـ)۲اإلیضاحات راجع 
 

یتم تحدید قیمة العقارات االستثماریة من خالل تطبیق آلیات تقییم غالباً ما تنطوي على ممارسة أحكام 
 اتوعدم الیقین في التقدیر ألھمیة العقارات االستثماریةتقدیرات. نظراً الفتراضات وبعض االواستخدام 

الصلة، تعتبر العقارات االستثماریة أحد أمور التدقیق الرئیسیة. تم إدراج العقارات االستثماریة   ذات
دیسمبر  ۳۱كما في  للمجموعةبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن بیان المركز المالي 

 لما تم تحدیده من قبل خبراء التقییم الخارجي لدى المجموعةوفقاً  ۲۰۲۰
 

 لدینا: متخصصي التقییم: تضمنت إجراءات تدقیقنا المدعومة من قبل الخاص بنا الرد
 
بنود ارتباطھم ومراجعة ، لمجموعةل الخارجیینالتقییم تقییم مدى كفاءة واستقاللیة ونزاھة خبراء   •

قد أثرت على موضوعیتھم أو قد فرضت قیود  لتحدید ما إذا كانت ھناك أي أمور   المجموعةمع 
 على نطاق عملھم؛ 

 
حصلنا على تقاریر خبراء التقییم الخارجي لكافة العقارات، وتأكدنا من أن منھجیة التقییم تتوافق مع  •

 د القیم العادلة؛ الملكي للمساحین القانونیین وأنھا مالئمة لالستخدام في تحدیمعاییر المعھد 
 

تقییم معقولیة المدخالت الرئیسیة المستخدمة من قبل خبراء التقییم الخارجیین للمجموعة في تحدید   •
عنھا من قبل خبیر التقییم الخارجي  الُمعلن  القیم العادلة واستنتاج مدى مالءمة القیم العادلة 

 ؛ للمجموعة
 

خبراء التقییم ل اإلدارة إلى  تنفیذ إجراءات الختبار ما إذا كانت البیانات األساسیة المقدمة من قب •
 الخارجي مناسبة وموثوقة؛ و

 
 الموحدة.  اإلفصاحات المدرجة في البیانات المالیةبناًء على نتائج تقییمنا، قمنا بتقدیر مدى كفایة   •
 

 المعلومات األخرى
 

 . مجلس اإلدارةإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى تقریر أعضاء 
 

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

 

القیام  ، تنحصر مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند حدةالموفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة 
البیانات المالیة بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بصورة مادیة مع 

أو مع المعلومات التي تم الحصول علیھا أثناء عملیة التدقیق، أو ما إذا كانت تشوبھا أخطاء الموحدة 
في حال خلُصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا، فإننا  مادیة.

 لم یسترع انتباھنا أي أمر یستدعي اإلبالغ عنھ في ھذا الشأن.  األمر.ملزمون باإلبالغ عن ھذا  
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 المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشیونال لیمتد، شركة إنجلیزیة خاصة محدودة بالضمان. جمیع الحقوق محفوظة.
 كي بي إم جي لوار جلف لیمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 

 

 
 

 
 
 

 
 شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 

 المستقلینتقریر مدققي الحسابات  
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 
 الموحدة مسؤولیة اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البیانات المالیة

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

المالیة، وإعدادھا بما یتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة التقاریر 
،  ۲۰۰۷) لسنة  ٦والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( ۲۰۱٥لسنة )  ۲المتحدة رقم (

خالیة  بحیث تكون البیانات المالیة الموحدة خلیة التي ترى اإلدارة أنھا ضروریة إلعداد وعن الرقابة الدا
 من األخطاء المادیة، الناتجة عن االحتیال أو الخطأ. 

 
على مواصلة أعمالھا  المجموعة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الموحدة عند إعداد البیانات المالیة

واإلفصاح، حیثما یكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام   وفقاً لمبدأ االستمراریة
أو إیقاف عملیاتھا أو لم   المجموعةمبدأ االستمراریة كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة 

 یكن لدیھا بدیل فعلي غیر ذلك. 
 

 . للمجموعة اد التقاریر المالیة یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعد
 

 الموحدة مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة
 

، بشكل الموحدة تتمثل أھداف تدقیقنا في الحصول على تأكیدات معقولة حول ما إذا كانت البیانات المالیة
وإصدار تقریر مدققي الحسابات مجمل، خالیة من األخطاء المادیة، التي تنتج عن االحتیال أو الخطأ، 

الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن درجة عالیة من التأكید، لكنھ لیس ضماناً بأن أعمال  
التدقیق التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ 

لخطأ وتُعتبر ھذه األخطاء مادیة إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر األخطاء نتیجة االحتیال أو ا
بصورة فردیة أو جماعیة على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه البیانات 

 . الموحدة المالیة
 

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

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

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

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

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

 . للمجموعةللظروف الراھنة، ولیس بغرض إبداء الرأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة 
 

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

  



 

۸ 
 المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمیة للشركات األعضاءكي بي إم جي لوار جلف لیمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربیة 

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

 

 

 
 
 
 
 

 
 شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 
 

 (تابع)البیانات المالیة الموحدة مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق 
 

التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبیة المتعلقة بمبدأ االستمراریة وتحدید ما إذا   •
كان ھناك عدم یقین جوھري، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، فیما یتعلق باألحداث 

وفقاً لمبدأ  على مواصلة أعمالھا المجموعةحول قدرة  شكوك جوھریةأو الظروف التي قد تُثیر 
االستمراریة. في حال خلصنا إلى وجود عدم یقین جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في 

، أو نقوم بتعدیل البیانات المالیة الموحدةتقریر مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في  
التدقیق التي تم الحصول   رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة

علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب 
 عن مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة.  المجموعةفي توقف 

 
وھیكلھا ومحتواھا بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما البیانات المالیة الموحدة تقییم عرض  •

تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطریقة تضمن عرض  البیانات المالیة الموحدة إذا كانت 
 بصورة عادلة. البیانات المالیة الموحدة 

 
اریة داخل الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بشأن المعلومات المالیة للمنشآت واألنشطة التج •

المجموعة إلبداء رأي حول البیانات المالیة الموحدة. نحن نتحمل مسؤولیة توجیھ أعمال التدقیق  
 للمجموعة واإلشراف علیھا وتنفیذھا. نحن مسؤولون وحدنا عن رأینا التدقیقي.

 
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنھا نطاق أعمال التدقیق واإلطار الزمني 

حدد لھا والنتائج الجوھریة المترتبة على أعمال التدقیق بما في ذلك أي قصور جوھري یتم اكتشافھ في  الم
 نظام الرقابة الداخلیة خالل أعمال تدقیقنا.

 
نُقدم أیضاً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبھ التزامنا بقواعد السلوك المھني فیما یتعلق باالستقاللیة، 

كافة العالقات واألمور األخرى التي قد یُعتقد بصورة معقولة أنھا تؤثر على استقاللیتنا، ونطلعھم على 
 والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.

 
في ضوء األمور التي یتم التواصل بشأنھا مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أھمیة أثناء تدقیق 

عتبر ھذه األمور ھي أمور التدقیق الرئیسیة. نقوم للفترة الحالیة، وبذلك تُ البیانات المالیة الموحدة 
باستعراض ھذه األمور في تقریر مدققي الحسابات ما لم یكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً 

بموجب القوانین أو التشریعات أو عندما نرى في حاالت نادرة للغایة أنھ یجب عدم اإلفصاح عن أمر ما 
متوقع أن تكون التداعیات السلبیة للقیام بذلك أكثر من المنافع التي تعود على  في تقریرنا إذا كان من ال

 المصلحة العامة نتیجة ھذا اإلفصاح.
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 ش.م.ع وشركتھا التابعة –شركة الوثبة الوطنیة للتأمین 
 

۱۱ 

 بیان األرباح أو الخسائر
 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  إیضاحات  
    

 ۲٥۰٫۰۳۰ ۳۰٦٫٦۰۷ ۱-۳۳ إجمالي األقساط المكتتبة
 (۸٦٫۲۰۲)    ) ۸۷٫۲۱۷( ۱-۳۳ التأمینإجمالي أقساط حصة إعادة التأمین من 

  -------------- -------------  
 ۱٦۳٫۸۲۸ ۲۱۹٫۳۹۰  صافي األقساط المكتتبة 

    

 ۱٤٫٥۲۸      ) ۱۲٫۰۸۳( ۱-۳۳ صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
  -------------- -------------  

 ۱۷۸٫۳٥٦ ۲۰۷٫۳۰۷  صافي األقساط المكتسبة 
    

 ۲۸٫۷٦۷ ۲۰٫۳۰۰ ۱-۳۳ العموالت المكتسبة 
 (۳۲٫۳۰٤)   ) ٤۲٫۹٥٥( ۱-۳۳ العموالت المتكبدة 

  -------------- --------------  
 ۱۷٤٫۸۱۹  ۱۸٤٫٦٥۲  التأمین إجمالي إیرادات 

  ---------------- ---------------  
 (۱۳٦٫۸۳۸) ) ۱۲۳٫۳٤۰(  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ٤۱٫٥۱۱    ٤۳٫۷۹۷  حصة إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة 
  -------------- -------------  

 (۹٥٫۳۲۷) ) ۷۹٫٥٤۳(  صافي المطالبات المدفوعة 
    

 (۳۰٫٥۳۲) ) ٤٫۳۹٤(  التغیر في احتیاطي المطالبات القائمة 
 ۲۸٫٦٤۲ ) ۷٫۳۲۲(  المطالبات القائمة التغیر في حصة إعادة التأمین من احتیاطي 

 (۲٫٤٤۱) ) ٥٫۸۲۲(  الزیادة في احتیاطي المطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا 
 (۱٫۰۱۸) ) ۳٥۹(  الزیادة في احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة 

)۲٫٤۹٤( ۹۰٦  النقص/ (الزیادة) في احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة  
  -------------- ---------------  

 (۱۰۳٫۱۷۰) ) ۹٦٫٥۳٤( ۱-۳۳ صافي المطالبات المتكبدة 
  -------------- --------------- 

 ۷۱٫٦٤۹ ۸۸٫۱۱۸  التأمین إیرادات  
    

 ٤٫۷۸۸ ۲٫۹۹۰  إیرادات أخرى متعلقة باالكتتاب 
)۳٦٫۱۰٥( ) ٤۳٫۱۱٥( ۲٦ مصروفات عمومیة وإداریة متعلقة باالكتتاب  

)٦٫۸۷۰( ) ۹٫۹۰۸( ۱۰ صافي  -مخصص خسائر االئتمان المتوقعة    
  ------------ ------------ 

 ۳۳٫٤٦۲ ۳۸٫۰۸٥  التأمین صافي إیرادات 
    

 ۹٫٦۷۱ ) ۲۰٫٥۰۷( ۲۷ صافي (الخسائر)/اإلیرادات من االستثمارات، 
 ۷٫۱٥۳ ٥٫۲۹۹ ۱۲ صافي اإلیرادات من العقارات االستثمارایة (إیرادات اإلیجار)،  

 - ) ۱٫٤۱۱(  الخسائر من التحوط 
)۲۱٫۸۰۳( ۱۳٫۲٤۳ ۱۳ حصة األرباح / (الخسائر) من شركات زمیلة   

  ------------ ------------ 
 ۲۸٫٤۸۳ ۳٤٫۷۰۹  إجمالي اإلیرادات 

    
)٤٫۱٦۲( ) ٤٫٦۷۸( ۲٦ مصروفات أخرى   

)٦۳۰( ) ۱٫٥۷٥(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   
)۱۷٫۷۲٤( ) ۱۳٫۲۳۳(  تكالیف التمویل  

  -------------- --------------  
 ٥٫۹٦۷ ۱٥٫۲۲۳  أرباح السنة 

   ======  ====== 
    ر بحیة السھم: 

۰ .۰۳ ۰ .۰۷ ۲۹ ربحیة السھم األساسیة والمخففة (درھم)  
   =====  ===== 
 

 من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ال یتجزأ جزءاً  ۳٦إلى  ۱المرفقة من تشكل اإلیضاحات 
 

 .۹إلى  ۳إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات من 



 ش.م.ع وشركتھا التابعة –شركة الوثبة الوطنیة للتأمین 
 

۱۲ 

 بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  إیضاحات  
    

 ٥٫۹٦۷ ۱٥٫۲۲۳  أرباح السنة 
    

    الخسائر الشاملة األخرى 
    

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

 )۲٥٫۳۷٦(  ۲٫۳۹۸ ۱۳ الشاملة األخرى من شركات زمیلة  (الخسائر)اإلیرادات /  حصة 
    

 أرباح من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  (خسائر) / 
) ٥٫٦۱۹(  اإلیرادات الشاملة األخرى      ۷٫۱۱۲ 
    

 التغیرات في القیمة العادلة المتعلقة بموجودات بالقیمة العادلة من  
) ٤۸٫۸۱۳( ۷ صافي الشاملة األخرى،  خالل اإلیرادات     )٤۱٫۹٤۰(  
    

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

 - ) ٥٫۹۲۹(  الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة   –احتیاطي التحوط النقدي 
  --------------- --------------- 

) ٥۷٫۹٦۳(  الخسائر الشاملة األخرى للسنة    )٦۰٫۲۰٤(  
  --------------- --------------- 

) ٤۲٫۷٤۰(  الشاملة األخرى للسنة إجمالي الخسائر  )٥٤٫۲۳۷(  
   =======  ======= 
    
 

 من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأ جزءاً  ۳٦إلى  ۱المرفقة من تشكل اإلیضاحات 
 

 . ۹إلى  ۳إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات من 
 



  وشركتھا التابعة ش.م.ع –شركة الوثبة الوطنیة للتأمین 

۱۳ 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة
 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   منسوبة إلى مساھمي المجموعة  

 رأس المال 
احتیاطي 

 قانوني
احتیاطي 

 احتیاطي عام نظامي
احتیاطي رأس 

 المال 

احتیاطي 
مخاطر إعادة  

 التأمین

احتیاطي إعادة 
تقییم 

 االستثمارات

احتیاطي 
تحوط التدفق 

 اإلجمالي أرباح محتجزة النقدي
الحصص غیر 

 المسیطرة
إجمالي حقوق 

 الملكیة
 ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم ألف درھـم 
             

 ۸٥۱٫۲۲۳ ۷۷ ۸٥۱٫۱٤٦ ٤۲۸٫۹۷۹ - )۳۱٫۲۲۷(  - ۹٫۹٥۹ ۸۱٫۱۸٥ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 إجمالي اإلیرادات الشاملة: 

 ٥٫۹٦۷ - ٥٫۹٦۷ ٥٫۹٦۷ - - - - - - - - أرباح السنة 
 )٦۰٫۲۰٤( - )٦۰٫۲۰٤( ۷٫۱۱۲ - )٦۷٫۳۱٦( - -         -          -          -            -            (الخسائر)/ اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة 

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------- ----------- 
 )٥٤٫۲۳۷( - )٥٤٫۲۳۷( ۱۳٫۰۷۹ - )٦۷٫۳۱٦( - - - - - - إجمالي (الخسائر)/ اإلیرادات الشاملة للسنة 

             
             المعامالت مع مالكي الشركة: 

 )۷۷( )۷۷( - - - - - - - - - - صافي التغیرات في الحصص غیر المسیطرة
 )۳۱٫۰٥۰( -          )۳۱٫۰٥۰( )۳۱٫۰٥۰(  - -           - -         -          -          -            -            )۱٥(إیضاح توزیعات أرباح مدفوعة 

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------- ----------- 
 )۳۱٫۱۲۷( )۷۷( )۳۱٫۰٥۰( )۳۱٫۰٥۰( - - - - - - - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة  

 أرباح محتجزة إلى االحتیاطي العامتحویل من 
 - - - )۷٫٥٦۸( - - - - ۷٫٥٦۸ - - - )۱٦(إیضاح    

 تحویل من أرباح محتجزة عند استبعاد
 مالیة بالقیمة العادلة من خالل    موجودات   

 - - - )۳٫٤۲۱( - ۳٫٤۲۱ - - - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى      
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------- ----------- 

 ۷٦٥٫۸٥۹ - ۷٦٥٫۸٥۹ ٤۰۰٫۰۱۹ - )۹٥٫۱۲۲( - ۹٫۹٥۹ ۸۸٫۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 ۷٦٥٫۸٥۹ - ۷٦٥٫۸٥۹ ٤۰۰٫۰۱۹ - )۹٥٫۱۲۲( - ۹٫۹٥۹ ۸۸٫۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
             إجمالي اإلیرادات الشاملة: 

 ۱٥٫۲۲۳ - ۱٥٫۲۲۳ ۱٥٫۲۲۳ - - - - - - - - أرباح السنة 
 )٥۷٫۹٦۳( - )٥۷٫۹٦۳( )٥٫٦۱۹( )٥٫۹۲۹( )٤٦٫٤۱٥( - -         -          -          -            -            الخسائر الشاملة األخرى للسنة 

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------- ----------- 
 )٤۲٫۷٤۰( - )٤۲٫۷٤۰( ۹٫٦۰٤ )٥٫۹۲۹( )٤٦٫٤۱٥( - - - - - - إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

             

 تحویل من أرباح محتجزة عند استبعاد 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل     
 - - - )۱٤٫٥۱۸( - ۱٤٫٥۱۸ - - - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى      

 تحویل من أرباح محتجزة إلى احتیاطي مخاطر  
  - - )۱٥( - - ۱٥ - - - - - )۱٦(إیضاح إعادة التأمین    
 ----------- ----------- ---------- ------------ --------- -------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- ------------ 

 ۷۲۳٫۱۱۹ - ۷۲۳٫۱۱۹ ۳۹٥٫۰۹۰ )٥٫۹۲۹( )۱۲۷٫۰۱۹( ۱٥ ۹٫۹٥۹ ۸۸٫۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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الموحدة. من ھذه البیانات المالیةجزءاً ال یتجزأ  ۳٦إلى  ۱المرفقة من تشكل اإلیضاحات 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع

۱٤ 

 بیان التدفقات النقدیة 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاحات 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٥٫۹٦۷ ۱٥٫۲۲۳  أرباح السنة 

    
    تعدیالت لـ: 

 ٦٫۸۷۰ ۹٫۹۰۸ ۱۰ مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة، صافي من المبالغ المعكوسة  
 ٤۳۱ -  مخصص إعادة التأمین المتنازل عنھ 
 ۱٤۳ -  البنك   لدىشطب أموال متقادمة  
 )۱٫۹۸۰( -  استرداد حسابات متقادمة   
 ۲٦٫٥۱۹ )۲٥٫۸۲۱( ۲۷ التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 )۲۸٫٦۷٥( ۳۸٫۱۸٤ ۲۷ من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )أرباحخسائر / ( 
 ۸۲٥ ۷٦۷ ۲٤ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 )۳٥( )۹(  من استبعاد ممتلكات ومعدات  أرباح 
 ۱٫۲۱۰ ۱٫٥۷۱ ۲۸و ۱٤ استھالك ممتلكات ومعدات  
 ۲۱٫۸۰۳ )۱۳٫۲٤۳( ۱۳ شركات زمیلة  خسائر)/ أرباح( من حصة ال 
 ۲۱٫۰۰٦ ۲۹٫۳۹۲ ۱۲ التغیرات في القیمة العادلة لعقارات استثماریة  
 ۱۷٫۷۲٤ ۱۳٫۲۳۳  تكالیف التمویل  
 )۳٤٫۰۷٤( )۲۹٫۳۰۷( ۲۷ إیرادات توزیعات األرباح 
 )۳۷٦( )۳٤۲( ۲۷ إیرادات الفائدة 

 - ۱٫٤۱۱  خسائر من أدوات تحوط 
  -------------- -------------- 

 ۳۷٫۳٥۸ ٤۰٫۹٦۷  النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل تغیرات رأس المال العاملالتدفقات 
 ٦٫۱۳٤ )۳۷٫٤۱٥(  تأمین المدینة ومصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى أرصدة ال 
 )۸٫۳٦٦( ۲٥٫۷٥۷  ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 )۱٤٫٥۲۸( ۱۲٫۰۸۳  صافي، التغیر في احتیاطي أقساط غیر مكتسبة
 ۳۸٫٦٥٤ ۸٫٥۷٥  والمطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا التغیر في إجمالي المطالبات القائمة

 )۳۰٫۸۱۱( ۸٫٤۱٦  ولم یتم اإلبالغ عنھا المتكبدةالتغیر في حصة إعادة التأمین من المطالبات القائمة واحتیاطي المطالبات  
  -------------- -------------- 

 ۲۸٫٤٤۱ ٥۸٫۳۸۳  النقد الناتج من العملیات 
 )۳٦۸( )۳٥۹( ۲٤ مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

  -------------- -------------- 
 ۲۸٫۰۷۳ ٥۸٫۰۲٤  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

  -------------- -------------- 
    األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 

 )۲٫۱۰٥( )۱٫۰٤۷( ۱٤ شراء ممتلكات ومعدات 
 ۳٥ ۹  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 )٤۷۳( )۲۹( ۱۱ إضافات إلى عقارات استثماریة قید التطویر 
 )۳۲۲٫۷۳٤( )۷۸٫۷۳۲( ۸ شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 ۳٦٦٫۸٤۱ ۱۰۸٫۰۰٤  متحصالت من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 - )۱۷( ۱۳ شراء استثمار في شركة زمیلة  

 )۱٦۳٫٦۰٥( - ۷ شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 ٥۰٫۰٥۷ ۱۸٫٥٤۰  متحصالت من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  

 )٥٫۰۰۰( -  شراء موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 ۲٫٤۳۸ )٦٫۹۰۳(  (إیداع) / سحب ودائع ألجل  

 ۲۲٥ ٤۲۳  فوائد مستلمة 
 ٤٫٦۲٥ ۱٫۳۳۱ ۱۳ توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة 

 ۳٤٫۰۷٤ ۲۹٫۳۰۷ ۲۷ توزیعات أرباح مستلمة 
  -------------- ---------------- 

 )۳٥٫٦۲۲( ۷۰٫۸۸٦  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة
  -------------- ---------------- 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 )۳۱٫۰٥۰( -  مدفوعةتوزیعات أرباح 

 - ۳۷۳٫٦۷۱ ۲۲ قرض طویل األجل مستلم
 - )۷۷٫۲۳۹(  نقد مقید

 - )۱٫۰۳٤(  تسویة أداة مالیة مشتقة  
 )۱۷٫۷۲٤( )۱۳٫۲۳۳(  تكالیف التمویل المدفوعة

  ---------------- ---------------- 
 )٤۸٫۷۷٤( ۲۸۲٫۱٦٥  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التمویلیة 

  ---------------- ---------------- 
 )٥٦٫۳۲۳( ٤۱۱٫۰۷٥  صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما یعادلھ

    
 )۲۸۷٫۰۹۰( )۳٤۳٫٤۱۳(  النقد وما یعادلھ في بدایة السنة

  ------------------ ------------------- 
 )۳٤۳٫٤۱۳( ٦۷٫٦٦۲ ٦ النقد وما یعادلھ في نھایة السنة

   =======  ========= 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

.۹إلى  ۳إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات من 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۱٥ 

 
 الوضع القانوني واألنشطة ۱
 

")، تأسست في أبوظبي كشركة مساھمة عامة بموجب الشركةشركة مساھمة عامة ("  –إن شركة الوثبة الوطنیة للتأمین 
لقانون االتحادي ا ، وتخضع ألحكام (وتعدیالتھ) ۱۹۸٤لسنة  )۸(القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 

والقانون ، وتعدیالتھأعمالھا المتعلق بتأسیس ھیئة التأمین وتنظیم  ۲۰۰۷لسنة  )٦(لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 
  ۲۰۱٤) لسنة ۲٥وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( بشأن الشركات التجاریة وتعدیالتھ  ۲۰۱٥) لسنة ۲االتحادي رقم (

 بشأن التعلیمات المالیة لشركات التأمین.
 

شركة أعمالھا من خالل  أعمال التأمینات العامة لكافة الفئات. تزاول الاالكتتاب في یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في 
مركزھا الرئیسي الكائن في أبوظبي وفروعھا في كل من دبي والعین والشارقة. إن المقر الرئیسي للشركة ھو دولة  

، أبوظبي، األمارات العربیة ٤٥۱٥٤اإلمارات العربیة المتحدة والعنوان المسجل لمكتبھا الرئیسي ھو صندوق برید 
لم تقدم المجموعة أي مساھمات مجتمعیة خالل  ة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة.مدرج المجموعةإن أسھم المتحدة. 

 السنة. 
 

 أساس اإلعـداد  ۲
 
 أساس التوحید  )أ

 
 من النتائج المالیة للشركة وشركتھا التابعة المملوكة بالكامل:البیانات المالیة الموحدة تتألف  

 
  

 الملكیة  بلد التأسیس  النشاط الرئیسي  الشركة التابعة 
    

 ٪ ۱۰۰ جزر الكایمان   إدارة االستثمار  أونك انفستمنتس لیمتد
 

یتم توحید الشركة التابعة بالكامل من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو  
 العائدات مع الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك  ارتباطھامتغیرة من في عائدات لدیھا حقوق، یكون 

 فیھا. على الشركة المستثمر نفوذھامن خالل 
 

 فیما بین المجموعة وأي أرباح / خسائر غیر محققة ناتجة عن المعامالت فیما بین یتم حذف األرصدة والمعامالت 
 . المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة 

 
 بیان التوافق )ب
 

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

التجاریة، وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم بشأن الشركات  ۲۰۱٥) لسنة ۲أعمال التأمین والقانون االتحادي رقم (
بشأن   ۲۰۱۹) لسنة ۲۳اللوائح المالیة لشركات التأمین وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (بشأن  ۲۰۱٤) لسنة ۲٥(

 إعادة التأمین. تنظیم تعلیمات 
 

 أساس القیاس )ج
 

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموحدة تم إعداد البیانات المالیة  لقیمة  العقارات االستثماریة والموجودات المالیة باوفقا
واألدوات   العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 التي یتم قیاسھا بالقیم العادلة.  ،  المالیة المشتقة
 

 عملة التشغیلیة وعملة إعداد التقاریرال )د
 

التشغیلیة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھو العملة الموحدة تم عرض ھذه البیانات المالیة 
 یُذكر خالف ذلك.  . تم تقریب جمیع المبالغ إلى أقرب عدد صحیح باأللف، ما لم  للمجموعة



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۱٦ 

 
 
 (تابع)أساس اإلعـداد  ۲
 

 والتقدیرات استخدام األحكام ھـ)
 

بوضع بعض األحكام والتقدیرات  إدارة المجموعة، قامت ۳عند تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة في اإلیضاح رقم 
واالفتراضات حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متاحة بسھولة من المصادر األخرى. ترتكز 
التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا على الخبرات السابقة وعوامل أخرى تُعتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن  

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

الفترة التي یتم فیھا إجراء التعدیل  في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر على تلك الفترة فقط أو
والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة. تم أدناه بیان األحكام والتقدیرات الھامة 

موجودات التي قامت اإلدارة بوضعھا، التي تنطوي على مخاطر ھامة یترتب علیھا تعدیالت مادیة على القیم الدفتریة لل
 والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة. 

 
 االلتزام النھائي الناتج من مطالبات عقود التأمین

 
إن تقدیر االلتزام النھائي الناتج من مطالبات عقود التأمین یعتبر أھم تقدیر محاسبي لدى المجموعة. ھناك مصادر عدم  

الذي ستقوم المجمعة في النھایة بسداده مقابل ھذه المطالبات. یتعین یقین یتعین أخذھا بعین االعتبار عند تقدیر االلتزام 
وضع تقدیرات في نھایة فترة التقریر لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة الخاصة بالمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا والتكلفة 

تزامات الخاصة بالمطالبات القائمة التي تم النھائیة المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا. یتم تقدیر االل
بھا وترتكز تقدیرات اإلدارة  المجموعةاإلبالغ عنھا باستخدام مدخالت التقییمات الخاصة بالحاالت الفردیة التي تم إبالغ 

یتم في نھایة  على االتجاھات الخاصة بتسویة المطالبات السابقة فیما یتعلق بالمطالبات المتكبدة التي لم یتم اإلبالغ عنھا.
 كل فترة تقریر إعادة تقییم التقدیرات الخاصة بمطالبات السنة السابقة للتأكد من مالءمتھا ویتم تعدیل المخصص. 

 
 انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة 

 
معلومات استشرافیة داعمة ومقبولة ترتكز على االفتراضات حول   المجموعةعند قیاس خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم 

التغیرات المستقبلیة في العوامل االقتصادیة المختلفة وكیفیة تأثیر تلك العوامل على بعضھا البعض. تمثل الخسائر المحتملة  
النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك  عند التعثر تقدیر للخسارة الناشئة عن التعثر في السداد، وتستند إلى الفرق بین التدفقات

التي یتوقع المقرض الحصول علیھا، مع األخذ باالعتبار التدفقات النقدیة من الضمانات والتعزیزات االئتمانیة. تعتبر 
ً في عملیة قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. تمثل احتمالیة التعثر تقدیر الحتمال یة احتمالیة التعثر عن السداد مدخالً رئیسیا

 التعثر على مدى فترة زمنیة؛ وتتضمن عملیة احتسابھا بیانات سابقة وافتراضات وتوقعات لألحداث المستقبلیة.
 

 تقدیرات أخرى
 

 اختبار كفایة المطلوبات
 

  المجموعة یتم في نھایة كل فترة تقریر إجراء اختبار مدى كفایة المطلوبات لضمان كفایة مطلوبات عقد التأمین. تستخدم 
تقدیرات التدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة وتسویة المطالبات والمصروفات اإلداریة وكذلك اإلیرادات االستثماریة أفضل 

من الموجودات التي تدعم ھذه المطلوبات عند تقییم مدى كفایة المطلوبات. یتم على الفور تحمیل أي عجز على األرباح أو  
 الخسائر.

 
 الممتلكات والمعداتوتثماریة انخفاض قیمة العقارات االس

 
الممتلكات والمعدات مقابل انخفاض القیمة عندما یكون ھناك مؤشر على انخفاض القیمة ویتم اختبار العقارات االستثماریة 

وذلك من خالل استخدام أسالیب تقییم مقبولة یتم تطبیقھا من قبل شركة تقییم مستقلة أخرى. تتم مقارنة القیم العادلة بالقیم  
 الدفتریة وذلك لتقییم أي انخفاض محتمل في القیمة.  

 
على سیاسات المحاسبیة للشركة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالیة، باستثناء تلك األحكام التي تنطوي تطبیق ال عند

 .  الموحدة تقدیرات، التي لھا التأثیر األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة
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۱۷ 

 
 (تابع)أساس اإلعـداد  ۲
 

 (تابع) والتقدیرات استخدام األحكام  ھـ)
 

 تصنیف االستثمارات والقیمة العادلة لالستثمارات 
 

تحدد اإلدارة عند االستحواذ على األوراق المالیة ما إذا كانت تلك األوراق المالیة مصنفة إما بالقیمة العادلة من خالل  
اإلیرادات الشاملة األخرى أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة. ولتقدیر ما إذا كانت تلك 

لیة مصنفة على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى أو بالقیمة االستثمارات في األوراق الما
لتحدید التصنیف المشار   ةالمفصلالمعاییر باالعتبار  اإلدارة أخذتالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة، 

األدوات المالیة. إن اإلدارة على قناعة من أن   -اریر المالیة من المعاییر الدولیة إلعداد التق ۹إلیھ في المعیار رقم 
 استثماراتھا في األوراق المالیة مصنفة بشكل مناسب.

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

 على كل من: 
 
 األعمال الخاص بھا إلدارة الموجودات المالیة؛ و نموذج  )أ
 

 سمات التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة.  )ب
 

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

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

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

 
المبدئي عند االعتراف  المجموعةباإلضافة إلى ذلك، في حال كانت الموجودات تفي بمعاییر التكلفة المطفأة، فقد تختار 

كبیر عدم التطابق تصنیف األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك یلغي أو یقلل بشكل 
 المحاسبي.

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

من أسواق نشطة، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم متضمنة نموذج التدفقات النقدیة الموحد المالي 
اذج من أسواق ملحوظة حیثما أمكن، ولكن في حالة عدم مالءمتھا، الحصول على معطیات ھذه النمالمخصومة.  یتم 

األحكام لتحدید القیم العادلة. تتضمن األحكام األخذ باالعتبار المعطیات مثل مخاطر السیولة  یتطلب األمر درجة من 
القیمة العادلة الُمعلنة لألدوات  على  للتغیرات في االفتراضات حول ھذه العوامل تأثیرقد یكون ومخاطر االئتمان والتقلبات. 

 المالیة. 
 

تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة إلى سعرھا السوقي المدرج ، إن وجد. عندما ال یمكن اشتقاق القیمة العادلة  
دیة المخصومة.  لھذه األدوات من األسواق النشطة، یتم تحدیدھا باستخدام تقنیات التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النق

تؤخذ مدخالت ھذه النماذج من األسواق التي یمكن مالحظتھا حیثما أمكن ، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكنًا ، یلزم وجود 
المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان دراسة في تحدید القیم العادلة. تتضمن األحكام  األحكامدرجة من 
تراضات حول ھذه العوامل یمكن أن تؤثر على القیمة العادلة المدرجة لألدوات المالیة  التغیرات في االفإن والتقلبات. 

 المشتقة.
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۱۸ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

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

 . الموحدة
 

 عقود التأمین
 

 التعریف
 

عقود التأمین  تتمثل تصدر المجموعة عقوداً یتم بموجیھا تحویل إما مخاطر التأمین أو مخاطر التأمین والمخاطر المالیة. 
المخاطر  یتم بموجبھا تحویل  مخاطر تأمین كبیرة. ال تصدر المجموعة عقود یتم بموجیھا تحویلتلك العقود التي  في

 . فقط المالیة
 

 االعتراف والقیاس
 

تصنیف عقود التأمین إلى قسمین أساسیین وذلك بناء على طول فترة تغطیة مخاطر عقد التأمین وكذلك ثبات أو عدم یتم 
 ثابت شروط وأحكام العقد.

 
 تتمثل عقود التأمین ضد الحوادث الشخصیة والتأمین على الممتلكات.

 
المخاطر الناتجة عن الضرر الذي یصیب  من المجموعةإن التأمین ضد الحوادث الشخصیة یتم من خاللھ حمایة عمالء 

أطراف أخرى خالل ممارسة األنشطة المصرح بھا. إن األضرار التي تغطیھا عقود التأمین تتضمن كلتا األحداث التي تم  
مین  التعاقد علیھا والتي لم یتم التعاقد علیھا. إن الحمایة المثالیة المقدمة یتم تصمیمھا ألصحاب العمل الذین قد یصبحون ملز

ً بسداد تعویضات لموظفین متضررین (التزامات أصحاب العمل) واألشخاص أو العمالء الذین یصبحون ملزمین  قانونیا
 بتسدید تعویضات لطرف آخر بسبب إصابات جسدیة أو اإلضرار بالممتلكات (االلتزام العام).

 
عن األضرار التي لحقت بممتلكاتھم أو عن قیمة  المجموعةیتم بموجب عقود للتأمین على الممتلكات تعویض عمالء 

الممتلكات التي فقدوھا. وكذلك بالنسبة للعمالء المؤمنین على ممتلكات مستخدمة في أنشطتھم التجاریة فإنھ من الممكن 
اریة في أنشطتھم التج علیھاتعویضھم عن الخسائر التي تلحق بھم نتیجة عدم استطاعتھم استخدام تلك الممتلكات المؤمن 

 األعمال). توقف(تغطیة مخاطر 
 

فیما یتعلق بكافة عقود التأمین المذكورة، یتم االعتراف بأقساط التأمین كإیرادات (أقساط تأمین مكتسبة) على أساس نسبي 
ة في على مدى فترة التغطیة التأمینیة. یتم االعتراف باألقساط المستلمة من العقود الساریة المتعلقة بالمخاطر غیر المنتھی

 نھایة فترة التقریر على أنھا التزامات أقساط تأمین غیر مكتسبة.
 

یتم إدراج مصروفات تسویة الخسائر والمطالبات ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا بناًء على االلتزام المتوقع لتعویض 
 حاملي عقود التأمین أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

 
 المحتفظ بھاالتأمین  إعادةعقود 

 

عن الخسائر المتكبدة عن عقد أو   المجموعةمع معیدي التأمین والتي یتم بموجبھا تعویض  المجموعةإن العقود التي تبرمھا 
إن  . إعادة التأمینوالتي تفي بمتطلبات تصنیف عقود التأمین، یتم تصنیفھا على أنھا عقود  المجموعة عقود صادرة عن 

العقود التي ال تفي بمتطلبات ھذا التصنیف یتم تصنیفھا على أنھا موجودات مالیة. یتم إدراج عقود التأمین المبرمة من قبل 
التأمین یتم  إعادةلمستحقة للمجموعة بموجب عقود المجموعة مع جھات تأمین أخرى ضمن عقود التأمین. إن المنافع ا

التأمین بصورة منتظمة لتحدید عقود إعادة التأمین. تقوم المجموعة بتقییم موجودات عقود إعادة االعتراف بھا كموجودات 
عة التأمین تقوم المجمو إعادةخسائر انخفاض القیمة. إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة موجودات عقود 

بتخفیض القیمة الدفتریة لھذه الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد ویتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة ضمن األرباح 
أو الخسائر. إن المبالغ القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى معدي التأمین یتم قیاسھا بصورة منتظمة مع المبالغ المتعلقة  

 وجب بنود كل عقد من عقود إعادة التأمین على حدة. بعقود إعادة التأمین بم
 

یتم تحدید التزامات عقد التأمین تجاه المطالبات القائمة لكافة المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا للمجموعة ولم یتم دفعھا في  
 نھایة فترة التقریر، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا. 
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۱۹ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا 

 
تشتمل األقساط غیر المكتسبة المدرجة في مطلوبات عقود التأمین على جزء مقدر من إجمالي األقساط المكتتبة التي تتعلق 

 تناسب الزمني.التقدیرھا باستخدام طریقة والتي یتم بفترات التأمین بعد نھایة فترة التقریر 
 

یتم تصنیف الجزء من حصة شركات إعادة التأمین تجاه مطالبات العقود أعاله والمطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا 
 . الموحدة واألقساط غیر المكتسبة، كموجودات عقود إعادة التأمین في البیانات المالیة

 
 تكالیف االستحواذ المؤجلة

 
والتكالیف األخرى الخاصة بضمان الحصول على عقود تأمین جدیدة وتجدید عقود التأمین القائمة، والتي  إن العموالت 

 تتفاوت من عقد ألخر، یتم إطفاؤھا على مدى فترات وثائق التأمین عند اكتساب األقساط المتعلقة بھا.
 

 تعویضات اإلحالل واالسترداد
 

الل واالسترداد بمثابة مخصص عند قیاس التزامات التأمین الخاصة  یتم اعتبار التقدیرات الخاصة بتعویضات اإلح
 بالمطالبات.

 
 اختبار كفایة المطلوبات

 
یتم في نھایة كل فترة تقریر إجراء اختبار مدى كفایة المطلوبات لضمان كفایة مطلوبات عقد التأمین صافیة من تكالیف 

عجز على األرباح أو الخسائر من خالل شطب تكالیف  االستحواذ المؤجلة ذات الصلة. یتم على الفور تحمیل أي 
 االستحواذ المؤجلة أوالً ورصد مخصص للخسائر الناتجة عن فحص كفایة المطلوبات.

 
 المتعلقة بعقود إعادة التأمین ذمم عقود التأمین المدینة والدائنة

 
ستحقة من حاملي وثائق التأمین، والمستحقة إلى  یتم االعتراف بالذمم المدینة والدائنة عند استحقاقھا، وتتضمن المبالغ الم

 ومن الوكالء والوسطاء وحاملي وثائق التامین.
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، تقوم المجموعة   ۹وفقاً لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعیار رقم 
 وذج خسائر االئتمان المتوقعة الجدید. بتخفیض القیمة الدفتریة لذمم التامین المدینة بموجب نم

 
 عقود اإلیجار 

 
تقوم المجموعة في بدایة العقد بتقییم ما إذا كان العقد یمثل، أو یتضمن، عقد ایجار. یمثل العقد عقد ایجار، أو یتضمن عقد 

 ایجار، في حال تم تحویل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة مقابل ثمن ما. 
 
 المجموعة بصفتھا مستأجر )أ(
  

تعدیل عقد ما یتضمن عنصر إیجار، تقوم المجموعة بتوزیع الثمن المذكور في العقد على كل  في بدایة العقد أو عند 
عنصر إیجار استناداً إلى سعره المنفصل ذي الصلة. أما بالنسبة لعقود إیجار العقارات، قررت المجموعة عدم فصل  

 جاري واحد. العناصر غیر اإلیجاریة واحتساب العناصر اإلیجاریة وغیر اإلیجاریة كعنصر إی
 

تقوم المجموعة باالعتراف بأصل حق االستخدام وااللتزام بموجب عقد اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار. یتم قیاس 
ً بالتكلفة التي تتضمن القیمة المبدئیة اللتزام عقد اإلیجار بعد تعدیلھا بناء على دفعات اإلیجار   أصل حق االستخدام مبدئیا

قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار، باإلضافة إلى أي تكالیف مباشرة مبدئیة تم تكبدھا والتكالیف المقدرة  التي تم سدادھا عند أو
لحل وفك الموجودات ذات الصلة أو إعادة األصل ذو الصلة أو الموقع الذي یوجد فیھ، ناقصاً حوافز اإلیجار المستلمة. یتم 

ً االس ً قیاس أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقصا تھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة ویتم تعدیلھ وفقاً الحقا
 لبعض عملیات إعادة القیاس اللتزام اإلیجار.  
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 (تابع)المجموعة بصفتھا مستأجر  )أ(
 

ً بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، ویتم  یتم قیاس التزام عقد اإلیجار مبدئیا
في عقد اإلیجار أو، إذا تعذر تحدید ذلك المعدل بسھولة، معدل الفائدة على   الضمنيتخفیضھا باستخدام معدل الفائدة 

 عام، تستخدم المجموعة معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.   االقتراض اإلضافي للشركة. وبشكل
 

ً زیادة التزام اإلیجار من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإلیجار وتخفیضھا بدفعات اإلیجار التي تم أداؤھا. یتم   یتم الحقا
ستقبلیة الناتجة عن تغییر في مؤشر أو معدل، إعادة قیاس التزام االیجار عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار الم

أو تغییر في تقدیر المبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو حیثما كان مالئماً، تغییرات في تقییم ما إذا كان  
 اإلنھاء. من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیار الشراء أو التمدید أو أنھ من المؤكد بصورة معقولة عدم ممارسة خیار

 
قامت المجموعة بتطبیق أحكام لتحدید مدة اإلیجار لبعض عقود اإلیجار التي یكون فیھا للمستأجر خیارات التجدید. یؤثر 
تقییم ما إذا كانت المجموعة على یقین معقول من ممارسة مثل ھذه الخیارات على مدة عقد اإلیجار، وھو ما یؤثر بشكل 

 ر وموجودات حق االستخدام المعترف بھا.كبیر على قیمة التزامات اإلیجا
 
 المجموعة بصفتھا مؤجر  )ب(
 

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

 
ل فعلي كافة  لتصنیف كل عقد من عقود اإلیجار، تقوم المجموعة بإجراء تقییم شامل حول ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشك

وامتیازات ملكیة األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، یعتبر عقد اإلیجار بمثابة عقد ایجار تمویلي؛ وإذا لم یكن  مخاطر 
إیجار تشغیلي. كجزء من ھذا التقییم، تأخذ المجموعة باالعتبار مؤشرات معینة مثل ما إذا كان عقد كذلك، فھو عقد 

 االقتصادي لألصل.  العمر  اإلیجار ھو للجزء األكبر من
 

عندما تكون المجموعة مؤجر وسیط، فإنھا تقوم باحتساب حصصھا في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد من الباطن بشكل  
منفصل. تقوم المجموعة بتقییم تصنیف عقد اإلیجار من الباطن استناداً إلى أصل حق االستخدام الناتج عن عقد اإلیجار  

داً إلى األصل ذو الصلة. في حال كان عقد اإلیجار الرئیسي ھو عقد إیجار قصیر األجل تطبق علیھ  الرئیسي، ولیس استنا
 المجموعة اإلعفاء الموضح أعاله، فإنھا تقوم بتصنیف عقد اإلیجار من الباطن كعقد إیجار تشغیلي.

 
من المعاییر الدولیة   ۱٥المعیار رقم إذا كان الترتیب یتضمن عناصر إیجاریھ وغیر إیجاریھ، تقوم المجموعة بتطبیق 

 المالیة بغرض تخصیص الثمن الوارد في العقد.  إلعداد التقاریر 
 

تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود إیجار تشغیلي كإیرادات على أساس القسط الثابت على مدى  
  كجزء من ’اإلیرادات العقارات االستثماریة‘.فترة اإلیجار 
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 الممتلكات والمعدات  

 
ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. تشتمل  یتم بیان الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصا

 التكلفة التاریخیة على المصروفات العائدة مباشرة لالستحواذ على الموجودات. 
 

یتم إدراج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لألصل أو یتم االعتراف بھا كأصل منفصل، حسبما یكون مالئماً، فقط 
عندما یكون من المرجح أن المزایا االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة، ویمكن قیاس تكلفة 

والصیانة األخرى على األرباح أو الخسائر خالل الفترة  اإلصالحاتمصاریف  ھذا البند بشكل موثوق. یتم تحمیل جمیع
 المالیة التي یتم تكبدھا فیھا.

 
ً منھا القیم المتبقیة المقدرة على أساس القسط   یتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات مخصوما

 المستخدمة لھذا الغرض:  األعمار اإلنتاجیة ي الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. فیما یل
 

 ۲۰           مباني
 ٤-۲        أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة

 ٤           سیارات
   ٤        معدات وملحقات الحاسب اآللي

 
تعدیلھا عندما یلزم القیام  یتم في نھایة كل فترة تقریر، مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة الخاصة باألصل ویتم 

 بذلك.
 

یتم تحدید األرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات أو سحبھ من الخدمة على أنھا الفرق بین  
 المتحصالت من االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل، ویتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر.

 
القیمة الدفتریة لألصل إلى قیمتھ القابلة لالسترداد عندنا تكون القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ  یتم على الفور تخفیض 

 المقدرة القابلة لالسترداد. 
 

 األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز
 

الیة قید اإلنجاز إلى  یتم بیان األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز بالتكلفة. عند االنتھاء من اإلنجاز، یتم تحویل األعمال الرأسم
 فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ویتم احتساب االستھالك علیھا وفقاً للسیاسات المجموعة.  

 
 العقارات االستثماریة

 
  ي أو لكل  العقارات االستثماریة المحتفظ بھا إما بغرض الحصول على إیرادات إیجاریة و/ أو لزیادة رأس المالفیما یتعلق ب

لیس بغرض البیع في سیاق األعمال االعتیادیة أو االستخدام في إنتاج أو تورید بضائع أو تقدیم خدمات  الغرضین، ولكن 
  اإلیرادات في  تطرأ علیھایتم قیاس العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة مع االعتراف بأي تغییر أو ألغراض إداریة. 

بحیث یتم إعادة تصنیفھا كممتلكات ومعدات،  العقارات. عندما یتغیر استخدام األرباح أو الخسائر الموحدفي بیان  ةالتشغیلی
الالحقة. تمتلك المجموعة عقارات استثماریة  لغرض المحاسبةفإن قیمتھا العادلة في تاریخ إعادة التصنیف تصبح تكلفتھا 

 .۱۲إیضاح  تم اإلفصاح عنھا في 
 

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
 

وعة، في نھایة كل فترة تقریر، بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على  تقوم المجم
أنھا تعرضت لخسائر انخفاض القیمة. في حالة وجود أي دلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل بغرض تحدید 

تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل ما بصورة فردیة، تقوم مدى خسائر انخفاض القیمة (إن وجدت). في حالة تعذر 
المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. في حالة إمكانیة تحدید أساس 

وإال فإنھ یتم تخصیصھا  معقول ومتوافق للتخصیص، فإنھ یتم تخصیص الموجودات الجماعیة إلى وحدات النقد الفردیة، 
 إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد والتي یمكن تحدید أساس تخصیص معقول ومتسق لھا.

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۲۲ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 

 
ً تكالیف البیع، أیھما أكبر. عند تقییم القیمة من  تتمثل القیمة القابلة لالسترداد بالقیمة من االستخدام أو قیمتھ  العادلة ناقصا

االستخدام، یتم تخفیض التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم یعكس التقییمات السوقیة 
 الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل. 

 
لقیمة القابلة لالسترداد ألصل ما (أو الوحدة المنتجة للنقد) بقیمة أقل من قیمتھ الدفتریة، فإنھ یتم تخفیض  في حالة تم تقدیر ا

القیمة الدفتریة لذلك األصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. یتم االعتراف فوراً بخسائر انخفاض  
 القیمة ضمن األرباح أو الخسائر. 

 
القیمة الدفتریة لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى التقدیر  زیادةتم عكس خسائر انخفاض القیمة الحقاً، یتم عندما ی

المعدل لقیمتھ القابلة لالسترداد، وعلیھ فإن زیادة القیمة الدفتریة ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا، في حال  
القیمة لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) في سنوات سابقة. یتم االعتراف فوراً بعكس لم یتم االعتراف بخسائر انخفاض 

 خسائر انخفاض القیمة ضمن األرباح أو الخسائر.
 

 المخصصات
 

یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتیجة حدث سابق ویكون من  
 المرجح أنھا سوف تكون ملزمة بتسویة ھذا االلتزام ویمكن تقدیر قیمة االلتزام بصورة موثوقة.  

 
االلتزام الحالي في نھایة فتـرة التقریر مع تتمثل القیمة المعترف بھا كمخصص في أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة 

األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحیطة بااللتزام. إذا ما تم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة  
 لتسویة االلتزام الحالي، فإن قیمتھ الدفتریة تكون ھي القیمة الحالیة لھذه التدفقات النقدیة.  

 
 محددةخطة المزایا ال

 
تقدم المجموعة تعویضات نھایة الخدمة للموظفین الوافدین. یرتكز استحقاق ھذه التعویضات على الراتب األساسي النھائي 
للموظف ومدة الخدمة، بشرط إكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. یكون استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه التعویضات على 

 مدى فترة التوظیف.
 

 المحددةخطة المساھمات 
 

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

 فصلة للموظفین المغتربین.خطة معاشات منالمجموعة كذلك  لدى
 

 الموجودات المالیة
 

یتم االعتراف بجمیع الموجودات المالیة وإیقاف االعتراف بھا كموجودات مالیة بتاریخ المتاجرة، عند إجراء معاملة شراء  
المعني. أو بیع أصل مالي بموجب عقد تقتضي شروطھ تسلیم بند األصل المالي خالل إطار زمني محدد من قبل السوق 

ً بالقیمة العادلة، زائداً تكالیف المعاملة، باستثناء الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة   یتم قیاس الموجودات المالیة مبدئیا
ً قیاس جمیع الموجودات المالیة   ً بالقیمة العادلة. یتم الحقا العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي تم قیاسھا مبدئیا

 كل كامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة. المعترف بھا بش
 

 تصنیف الموجودات المالیة
 

تقوم المجموعة بتصنیف الموجودات المالیة ضمن الفئات التالیة: الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة، والموجودات المالیة  
 المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات 
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 (تابع)الموجودات المالیة 

 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة وطریقة الفائدة الفعلیة

 
 النقد وما یعادلھ

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

 أصلیة ثالثة أشھر أو أقل، یتم تصنیفھ على أنھ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة.
 

 ذمم التأمین المدینة
 

المدرجة في سوق نشطة، یتم تصنیف ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى التي لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید غیر 
على أنھا موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصاً خسائر انخفاض القیمة. یتم االعتراف 
بإیرادات الفائدة من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي باستثناء الذمم المدینة قصیرة األجل عندما یكون االعتراف بالفائدة  

 . غیر مادي
 

 االستثمارات بالتكلفة المطفأة
 

 :یتم قیاس أدوات الدین بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كلي الشرطین التالیین
 
أن تكون الموجودات محتفظ بھا ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات   •

 النقدیة التعاقدیة؛ و 
الخاصة باألداة، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیـة تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي   أن ینتـج عن البـنود التعاقدیة •

 والفائدة على المبلغ األصلي قید السداد. 
 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 

ً بالقیمة العادلة زائداً تكالیف  المعاملة، إال إذا كانت مصنفة  إن أدوات الدین التي تستوفي ھذه المعاییـر یتم قیاسھا مبدئیا
بالقیمة العادلة من خالل األربـاح أو الخسـائر. ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصاً أي  

 انخفاض في القیمة. 
 

لى القیمة العادلة من خالل  عقب االعتراف المبدئي، یتعین على المجموعة إعادة تصنیف أدوات الدین من التكلفة المطفأة إ
 األربـاح أو الخسـائر إذا تغیـر ھدف نموذج األعمال على نحو لم یعد معھ یستوفي معیـار التكلفة المطفـأة.

 
الفائدة على الفترة  إیراداتإن طریقة سعر الفائدة الفعلي ھي طریقة احتساب التكلفة المطفأة ألداة دین باإلضافة إلى توزیع 

النقدیة المستقبلیة المقدرة   المقبوضاتمثل معدل الفائدة الفعلي في المعدل الذي یتم بموجبھ عادةً تخفیض ذات الصلة. یت
، إلى صافي القیمة الدفتریة عند  )حیثما یكون مناسباً (على مدى العمر المتوقع ألداة الدین أو على مدى فترة أقل، 

 االعتراف المبدئي. 
 

بدئي، أن تختار بشكل قطعي تصنیف أدوات الدین التي تستوفي معیار التكلفة المطفـأة  یمكن للمجموعة، عند االعتـراف الم
أعاله بأنھا أدوات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر في حال إذا كان التصنیف یلغي، أو یقلل بشكل كبیر، عدم  

 طفـأة.التطابق المحاسبي في حال تم قیـاس الموجودات المالیة بالتـكلفة الم
 

  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۲٤ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)الموجودات المالیة 

 
 الموجـودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
االعتراف إن أدوات الدین التي ال تفي بمعیار التكلفة المطفأة أو التي تفي بمعیار التكلفة المطفأة ولكن المنشأة اختارت عند 

المبدئي بھا تصنیفھا على أنھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  
 الخسائر.

 
عقب االعتراف المبدئي، یتعین على المجموعة إعادة تصنیف أدوات الدین من القیمة العادلة من خالل األربـاح أو  

تكلفة المطفأة إذا تغیـر ھدف نموذج األعمال على نحو یتم معھ استیفاء معیـار التكلفة المطفـأة كما أن الخسـائر إلى ال
التدفقات النقدیة التعاقدیة الخاصة باألداة تفي بمعیار التكلفة المطفأة. ال یجوز إعادة تصنیف أدوات الدین المصنفة على أنھا  

 ئر عند االعتراف المبدئي.بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا
 

یتم تصنیف االستثمارات في أدوات حقوق ملكیة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إال إذا قامت 
المجموعة بتصنیف استثمار غیر محتفظ بھ للمتاجرة على أنھ بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عند  

 ي بھ كما ھو مبین في اإلیضاح أدناه.االعتراف المبدئ
 

یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر 
 .الموحد األرباح أو الخسائربیان الناتجة ضمن 

 
 ملة األخرىالموجـودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشا

 
أن تختـار بشكل نھائي (على أساس كل أداة على حدة) تصنیف االستثمارات في   للمجموعةعند االعتراف المبدئي، یمكن 

أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. وال یجوز التصنیف بالقیمة العادلة من خالل  
 ن االستثمار في حقوق الملكیة محتفظ بھ لغرض المتاجرة. اإلیرادات الشاملة األخرى إذا كا 

 
 یُعتبر األصل المالي أنھ محتفظ بھ لغرض المتاجرة إذا: 

 
 تم شراؤه أساساً لغرض البیع في المستقبل القریب، أو •

 
ویتضمن أدلة على نمط فعلي  كان عند االعتراف المبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالیة محددة تدیرھا المجموعة  •

 على تحقیق أرباح قصیرة األجل.  حدیث 
 

ً قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المصنفة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة   یتم مبدئیا
األخرى، بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة. ویتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة ویتم االعتـراف باألرباح والخسائر الناتجة 

عندما یتم استبعاد األصل، فإن األرباح أو الخسائر  . عن التغیـرات في القیمة العادلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى
انھا مسبقاً بصورة متراكمة في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات، ال یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح المتـراكمة والتي تم بی

 ، لكن یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح المحتجزة.الموحدة أو الخسائر
 

ما یثبت حق یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في األرباح أو الخسائر عند
المجموعة في استالم ھذه التوزیعات، إال إذا كانت ھذه التوزیعات تمثل بشكل واضح استـرداد جزء من تكلفة االستثمار. 

ویتم إدراجھا ضمن "صافي إیرادات  الموحدة یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المكتسبة ضمن األرباح أو الخسائر 
 . الموحد ائراالستثمار" ضمن بیان األرباح أو الخس

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۲٥ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)الموجودات المالیة 

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

 
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على االستثمارات في أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالتكلفة 
المطفأة، وذمم التأمین المدینة واألرصدة المصرفیة بما في ذلك الودائع ألجل. یتم تحدیث قیمة خسائر االئتمان المتوقعة في 

 ات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي لألداة المالیة ذات الصلة.  تاریخ كل تقریر بحیث تعكس التغیر
 

یتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المصرفیة والودائع ألجل وأدوات الدین بالتكلفة المطفأة باستخدام تكلفة 
شھراً حیث یتم االحتفاظ بھا لدى  ۱۲مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

مؤسسات مالیة جیدة السمعة. تعتبر المجموعة أن األصل المالي لدیھ مخاطر ائتمان منخفضة عندما یكون لألصل تصنیف 
ً أو إذا كان التقییم الخارجي غیر متوفر فإن األصل لھ   ً للتعریف المفھوم عالمیا ائتماني خارجي "درجة استثماریة" وفقا

داخلي على أنھ " أصل عامل". یعني مصطلح "أصل عامل" أن الطرف المقابل یتمتع بمركز مالي قوي ولیس ھناك تقییم 
 مبالغ متأخرة السداد. 

 
تقوم المجموعة دائماً باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لذمم التأمین المدینة. یتم تقدیر خسائر 

مم التأمین المدینة باستخدام مصفوفة مخصص تستند إلى خسائر االئتمان السابقة لدى المجموعة،  االئتمان المتوقعة لذ
معدلة وفقاً للعوامل الخاصة بالمدیین والظروف االقتصادیة العامة وتقییم كل من االتجاه الحالي وكذلك توقعات األوضاع 

ن ذلك مناسباً. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  في تاریخ التقریر، بما في ذلك القیمة الزمنیة للمال حیثما كا
اإلنتاجي في خسائر االئتمان المتوقعة التي سوف تنتج من كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة 

 المالیة. 
 

 تعریف التعثر عن السداد: 
 

د ألھداف إدارة مخاطر االئتمان الداخلیة حیث تشیر الخبرة تعتبر المجموعة ما یلي بمثابة حدث على التعثر عن السدا 
 السابقة أن الموجودات المالیة التي تفي بأي من المعاییر التالیة ال یمكن استردادھا بشكل عام: 

 
 عندما لم یلتزم المدین بالتعھدات المالیة، أو  •
ً أو التي یتم الحصول ع • لیھا من مصادر خارجیة إلى أنھ من غیر  عندما تشیر المعلومات التي یتم تطویرھا داخلیا

المحتمل أن یقوم المدین بسداد مدیونیتھ بما في ذلك دیونھ تجاه المجموعة بالكامل (دون األخذ بعین االعتبار أي 
 ضمانات یتم االحتفاظ بھا من قبل المجموعة). 

 
عندما یكون األصل المالي متأخر عن السداد  بغض النظر عن التحلیل السابق، تعتبر المجموعة أن ھناك تعثر عن السداد 

یوماً مالم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة إلثبات أن المعیار االفتراضي األكثر تعثر عن  ۹۰لفترة تزید عن 
 السداد ھو أكثر مالءمة.

 
 سیاسة الشطب

 
المدین یعاني من صعوبات مالیة حادة وال  تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون ھناك معلومات تشیر إلى أن 

یوجد ھناك احتمال واقعي لالسترداد، على سبیل المثال، عندما یكون المدین قم تم وضعھ تحت التصفیة أو دخل في  
إجراءات حالة اإلفالس أو في حالة ذمم التأمین المدینة، عندما تكون المبالغ متأخرة السداد لفترة أطول، أیھما أقرب. قد  

ع الموجودات المالیة المشطوبة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة، مع األخذ باالعتبار تخض
 المشورة القانونیة حیثما كان ذلك مناسباً. یتم االعتراف بالمبالغ المستردة ضمن األرباح أو الخسائر.
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۲٦ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)الموجودات المالیة 

 
 قیاس واالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة:

 
یعتبر قیاس خسائر االئتمان المتوقعة دلیل على احتمالیة التعثر عن السداد أو الخسائر عند التعثر (بمعني حجم الخسائر في  

عثر والخسائر عن التعثر على البیانات حال حدوث تعثر عن السداد) وقیمة التعرض عند التعثر. یستند تقییم احتمالیة الت
التاریخیة التي تم تعدیلھا من خالل معلومات مستقبلیة كما ھو موضح أعاله. یتم بیان قیمة التعرض عند التعثر للموجودات 

 المالیة من خالل إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات بتاریخ التقریر وغیرھا من المعلومات المستقبلیة ذات الصلة. 
 

بالنسبة للموجودات المالیة، یتم تقدیر خسائر االئتمان المقدرة على أنھا الفرق بین كافة التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة  
ً  للمجموعة وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. ال  للعقدوفقا

 ذمم التأمین المدینة حیث ال یترتب علیھا فائدة وتقل فترة استحقاقھا عن سنة واحدة.  یوجد أي تأثیر للخصم على
 

 إیقاف االعتراف بالموجودات المالیة
 

تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل  
وكافة مخاطر وامتیازات ملكیة األصل بصورة فعلیة إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم  أو عندما یتم تحویل األصل المالي

المجموعة بتحـویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتیازات الملكیة بصورة فعلیة واستمرت في السیـطرة على األصل  
زام المرتبط بالمبالغ التي قد  المحول، تقوم المجموعة باالعتراف بحصتھا التي تحتفظ بھا في األصل باإلضافة إلى االلت

تلتزم بدفعھا. إذا احتفظت المجموعة بصورة فعلیة بكافة مخاطر وامتیازات ملكیة األصل المالي المحول، تستمر 
 المجموعة في االعتـراف باألصل المالي. 

 
 المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة

 
 التصنیف كأدوات دین أو حقوق ملكیة

 
 أدوات الدین وحقوق الملكیة كمطلوبات مالیة أو حقوق ملكیة وفقاُ لجوھر االتفاق التعاقدي. یتم تصنیف 

 
 أدوات حقوق الملكیة

 
تتمثل أداة حقوق الملكیة بأي عقد یدل على حصة متبقیة في موجودات منشأة ما بعد خصم كافة التزاماتھا. یتم قید أدوات  

 استالم المتحصالت، صافیة من تكالیف اإلصدار المباشرة. حقوق الملكیة المصدرة من قبل المجموعة عند
 

 المطلوبات المالیة
 

یتم بصورة مبدئیة قیاس المطلوبات المالیة، التي تتألف من ذمم التأمین الدائنة والمطلوبات األخرى، بالقیمة العادلة صافیة  
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طر یقة الفائدة الفعلیة مع االعتراف بمصروفات الفائدة من تكالیف المعاملة، ویتم قیاسھا الحقا

 على أساس العائد الفعلي، باستثناء المطلوبات قصیرة األجل عندما یكون االعتراف بالفائدة غیر مادي.  
 

على  تتمثل طریقة الفائدة الفعلیة في طریقة احتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي باإلضافة إلى توزیع مصروفات الفائدة 
الفترة ذات الصلة. یتمثل معدل الفائدة الفعلي في المعدل الذي یتم بموجبھ عادةً تخفیض الدفعات النقدیة المستقبلیة المقدرة 

 على مدى العمر المتوقع لاللتزام المالي أو على مدى فترة أقل، حیثما یكون مناسباً.
 

 إیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة
  

ف االعتراف بالمطلوبات المالیة فقط عندما، یتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو عندما یتم الغاؤھا أو  تقوم المجموعة بإیقا
 انتھاؤھا.
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۲۷ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 األدوات المالیة المشتقة 

 
أسعار صرف العمالت تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة إلدارة تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر 

 األجنبیة، بما في ذلك عقود مقایضة أسعار الفائدة والعقود اآلجلة لصرف عمالت أجنبیة.
 

ً إعادة قیاسھا بالقیمة  ً االعتراف باألدوات المشتقة بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام أحد العقود المشتقة، ویتم الحقا یتم مبدئیا
تم على الفور االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة ضمن األرباح أو الخسائر، ما لم العادلة في نھایة كل فترة تقریر. وی

یتم تصنیف األداة المشتقة على أنھا أداة تحوط فعًالة، في ھذه الحالة، یعتمد توقیت االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر  
 على طبیعة عالقة التحوط. 

 
 عاییر المؤھلة لمحاسبة التحوط ، كما ھو موضح أدناه:یتم احتساب التحوطات التي تستوفي كافة الم

 
 تحوط التدفق النقدي

 
مخاطر محددة  عندما یتم تصنیف المشتقات كأداة تحوط في أحد عقود تحوط التغیر في التدفقات النقدیة المنسوبة إلى 

یتم ، األرباح أو الخسائریمكن أن تؤثر على  بشكل كبیرمرتبط بأصل أو التزام معترف بھ أو معاملة متوقعة محتملة 
ویتم عرضھا في ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى  القیمة العادلة لألداة المشتقة الجزء الفعال من التغییرات فياالعتراف ب

 مشتقة لألداة الاحتیاطي التحوط في حقوق الملكیة. یتم االعتراف بأي جزء غیر فعال من التغییرات في القیمة العادلة 
أو تم  تم بیعھا. إذا لم تعد أداة التحوط تفي بمعاییر محاسبة التحوط أو انتھت صالحیتھا أو األرباح أو الخسائرمباشرة في 

إنھاؤھا أو ممارستھا أو تم إلغاء التخصیص، فسیتم إیقاف محاسبة التحوط مستقبالً. إذا لم یعد من المتوقع حدوث المعاملة  
 األرباح أو الخسائر.تصنیف الرصید في حقوق الملكیة إلى المتوقعة، فسیتم إعادة 

 
 توزیعات األرباح

 
فقط في الفترة  الموحدة للمجموعة  یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على مساھمي المجموعة كالتزام في البیانات المالیة

 توزیعات األرباح من قبل مساھمي المجموعة.یتم فیھا اعتماد التي 
 

 االعتراف باإلیرادات 
 

 یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للثمن المقبوض أو مستحق القبض في سیاق األعمال االعتیادیة.
 

 إیرادات ومصروفات العموالت
 

یتم االعتراف بإیرادات العموالت على أنھا "إیرادات مؤجلة" عندما یتم إبرام عقد إعادة التأمین ویتم الحقاً إطفاؤھا ضمن 
 ألرباح أو الخسائر على مدى فترة عقد إعادة التامین. ا
 

یتم االعتراف بمصروفات العموالت على أنھا "تكالیف استحواذ مؤجلة" ضمن المصروفات المدفوعة مقدماً عندما یتم  
 ألقساط.إصدار وثائق التأمین ویتم الحقاً إطفاؤھا ضمن األرباح أو الخسائر على مدى فترة وثائق التأمین عند اكتساب ا

 
 إیرادات توزیعات األرباح

 
 یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح عندما یثبت حق المجموعة في الحصول على الدفعات. 

 
 إیرادات الفائدة

 
 تستحق إیرادات الفائدة على أساس التناسب الزمني، وذلك استناداً إلى المبالغ األصلیة القائمة وسعر الفائدة الفعلي الُمطبق.  

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۲۸ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 العمالت األجنبیة 

 

، یعتبر الدرھم اإلماراتي ھو العملة الرسمیة وعملة عرض البیانات المالیة الخاصة  الموحدة ألغراض ھذه البیانات المالیة
أجنبیة)، وفقاُ ألسعار الصرف السائدة  یتم تسجیل المعامالت التي تتم بعمالت غیر الدرھم اإلماراتي (عمالت  بالمجموعة.

في تواریخ المعامالت. تتم إعادة تحویل البنود المالیة بالعمالت األجنبیة في نھایة فترة التقریر وفقاً ألسعار الصرف  
ة، إلى العملة  السائدة في ذلك التاریخ. تتم إعادة تحویل البنود غیر المالیة بالعمالت األجنبیة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادل

الرسمیة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. ال تتم إعادة تحویل البنود غیر المالیة 
 بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا في ضوء التكلفة التاریخیة.

 

 الفترة التي تنشأ فیھا.یتم االعتراف بفروق الصرف ضمن األرباح أو الخسائر في 
 

 المعاییر التي تم تفعیلھا مؤخراً  ٤
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة) وتعدیل  ۳رقم  طبقت المجموعة مبدئیًا تعریف األعمال (تعدیالت على المعیار
  رقم  الدولي يمعیار المحاسبالو من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۹رقم  المعیار تعدیالت على( الفائدة معدل سعر

، ومع ذلك، فإن ھذه التعدیالت ۲۰۲۰ینایر  ۱) اعتباًرا من من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۷رقم  لمعیاروا ۳۹
كما یسري عدد من المعاییر الجدیدة األخرى اعتباًرا من   لمجموعة. البیانات المالیة الموحدة للیس لھا أي تأثیر مادي على 

 :. فیما یلي ھذه المعاییر، ولكن لیس لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة۲۰۲۰ینایر  ۱
 

 المعاییر أو التعدیالت الجدیدة
 

 تعریف العمل التجاري -التقاریر المالیة من المعاییر الدولیة إلعداد   ۳التعدیالت على المعیار رقم 
 تعریف األھمیة النسبیة   - ۸والمعیار المحاسبي الدولي رقم   ۱التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

   ۱۹ –امتیازات اإلیجار ذات الصلة بكوفید   –من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   ۱٦التعدیالت على المعیار رقم 
 

 المعاییر الصادرة ولكن لم یتم تفعلیھا بعد  ٥
 

ویجوز تطبیقھا قبل ذلك التاریخ؛ إال أن   ۲۰۲۰ینایر  ۱یسري عدد من المعاییر الجدیدة على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 
 . الموحدة الیةالمجموعة لم تقم بتطبیق المعاییر الجدیدة أو المعدلة التالیة بشكل مبكر عند إعداد ھذه البیانات الم

 

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

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود  ۱۷، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار رقم ۲۰۱۷في مایو 
التأمین"، وھو معیار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین یتناول االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح. عندما یصبح  

من المعاییر  ٤المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة محل المعیار رقم من  ۱۷ساري المفعول، سوف یحل المعیار رقم 
من المعاییر الدولیة إلعداد   ۱۷. ینطبق المعیار رقم ۲۰۰٥الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود التأمین" الصادر في 

مین العام والتأمین المباشر وإعادة التأمین) التقاریر المالیة على كافة أنواع عقود التأمین (مثل التأمین على الحیاة والتأ
بغض النظر عن نوع الشركات التي تصدرھا، باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالیة ذات میزات المشاركة  

من المعاییر الدولیة إلعداد   ۱۷االختیاریة. سوف یتم تطبیق استثناءات قلیلة النطاق. یتمثل الھدف العام من المعیار رقم 
ً لشركات التأمین. وبعكس متطلبات المعیار  التقاریر المالیة في تقدیم نموذج محاسبة عن عقود التأمین أكثر فائدة واتساقا

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، التي تعتمد إلى حٍد كبیر على اتباع السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة،   ٤رقم 
المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة نموذجاً شامالً لعقود التأمین، یغطي كافة الجوانب  من  ۱۷یقدم المعیار رقم 

 المحاسبیة ذات الصلة.  
 

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

 ھج الرسوم المتغیرة)تطبیق محدد للعقود ذات میزات المشاركة المباشرة (من •
 منھج مبسط (منھج توزیع األقساط) وبشكل رئیسي للعقود قصیرة األجل.  •

 

 

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

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

 التاریخ المطلوب لتفعیلھ وتقوم حالیاً بتقییم التأثیر المتوقع.
 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۲۹ 

 
 (تابع)المعاییر الصادرة ولكن لم یتم تفعلیھا بعد  ٥

 
 معاییر أخرى

 
 

على البیانات المالیة الموحدة للشركة  فیما یلي المعاییر الجدیدة والمعدلة التي لیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي 
 عندما یتم تفعیلھا:

 
 تاریخ التفعیل  المعاییر أو التعدیالت الجدیدة

  
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، والمعیار المحاسبي الدولي رقم   ۹التعدیالت على المعیار رقم 

  –الفائدةسعر عداد التقاریر المالیة: تعدیل معدل من المعاییر الدولیة إل  ۱٦و ٤و ۷، والمعاییر رقم ۳۹
 ۲۰۲۱ینایر  ۱ ۲المرحلة  

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل   –  ۱٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ االستخدام المزمع 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ مراجع اإلطار المفاھیمي  -من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۳التعدیالت على المعیار رقم 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) ۳۷تكلفة انجاز العقد (التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -العقود المثقلة بالتزامات 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة  – ۱رقم  التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي 
 

 

 النقد وما یعادلھ ٦
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٤۳٫۲۰٦ ۱٤٤٫۹۰۱ النقد واألرصدة المصرفیة 
 ٦٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰ ودیعة نظامیة

 ۹۱٫٥٤٤ ۹۸٫٤٤۷ ودائع ألجل
 ---------------- ---------------- 

 ۱٤۰٫۷٥۰ ۲٤۹٫۳٤۸ النقد واألرصدة المصرفیة 
 ) ۳۸٦٫٦۱۹( - السحوبات المصرفیة على المكشوف ناقصاً:
 ) ۹۱٫٥٤٤( )۹۸٫٤٤۷( ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر ناقصاً:

 - )۷۷٫۲۳۹( )۲۲(راجع إیضاح  نقد مقید مرھون مقابل قروضناقصاً: 
 ) ٦٫۰۰۰( )٦٫۰۰۰( ودائع نظامیة ناقصاً:

 ---------------- ----------------- 
 ) ۳٤۳٫٤۱۳( ٦۷٫٦٦۲ النقد وما یعادلھ لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد

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

 البنوك ھي كما یلي:إن التركیز الجغرافي للنقد واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك السحوبات على المكشوف لدى  
 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ) ۲٤٥٫۸٦۹( ۱٤٤٫۹۰۱ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
  ========  ======== 

 

شھر.   ۱۲یتم االحتفاظ بالودائع ألجل لدى مؤسسات مالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، باستحقاقات أصلیة لمدة  
ً  ٪٦  .۰۰إلى  ٪ ۰ .۸٥ :۲۰۱۹(سنویاً  ٪٦ .۱٥إلى    ٪۰ .۰۳یستحق سداد الفائدة بمعدالت سنویة تتراوح من   ).سنویا

 
ً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم   ، المتعلق بتأسیس ھیئة التأمین وتنظیم ۲۰۰۷لسنة  ٦وفقا

والتي ال یمكن استخدامھا بدون  ملیون درھم) ٦: ۲۰۱۹(ملیون درھم  ٦بودیعة بنكیة بقیمة  المجموعةتحتفظ ، أعمالھا
  موافقة ھیئة التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳۰ 

 
 اإلیرادات الشاملة األخرىمدرجة بالقیمة العادلة من خالل موجودات  ۷
 
في نھایة فترة   اإلیرادات الشاملة األخرى المدرجة بالقیمة العادلة من خالل و للمجموعة الموجودات المالیة تم تفصیل  

 التقاریر المالیة أدناه. 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳۲۳٫٥٤۷ ۲٥۸٫۰۱٦ أوراق مالیة متداولة 
 ۲۳٫۰۳۸ ۱٥٫٥۹۷ أوراق مالیة غیر متداولة 

 --------------- -------------- 
 ۲۷۳٫٦۱۳ ۳٤٦٫٥۸٥ 
  =======  ======= 

 
. بلغت للمجموعةنفعیة المصلحة لبغرض امجلس اإلدارة باسم عضو  األسھم غیر المدرجةبعض قامت المجموعة بتسجیل  

ملیون   ۱۲ .۸: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۹ .۸ما قیمتھ  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القیمة العادلة لھذه األسھم كما في 
 .درھم)

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

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۲٦۷٫۸٦٥ ۳٤٦٫٥۸٥ ینایر ۱الرصید في 
 ۱٦۳٫٦۰٥ - إضافات 

 ) ٤۲٫۹٤٥( )۲٤٫۱٥۹( استبعادات
 ) ٤۱٫۹٤۰( )٤۸٫۸۱۳( التغیر في القیمة العادلة 

 ---------------- --------------- 
 ۳٤٦٫٥۸٥ ۲۷۳٫٦۱۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 

  ========  ======== 
 
 ھو كما یلي: اإلیرادات الشاملة األخرىالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل  للموجودات المالیةإن التوزیع الجغرافي  
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳٤۲٫٦۰٤ ۲٦۹٫۸۳۹ اإلمارات العربیة المتحدةداخل دولة 
 ۳٫۹۸۱ ۳٫۷۷٤ خارج داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 --------------- --------------- 
 ۲۷۳٫٦۱۳ ۳٤٦٫٥۸٥ 
  ========  ======= 
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳۱ 

 
 الخسائرومدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  موجودات مالیة ۸
 

دولة  األسھم المدرجة في األسواق المالیة ببالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من  الموجودات المالیةتتكون  
 اإلمارات العربیة المتحدة.

 
 ر كما یلي:بلغت الحركة في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٤٦٦٫٤۸۸ ٤۲٤٫٥۳۷ ینایر ۱الرصید في 
 ۳۲۲٫۷۳٤ ۷۸٫۷۳۲ إضافات 

 ) ۳۳۸٫۱٦٦( )۱٤٦٫۱۸۸( استبعادات
 ) ۲٦٫٥۱۹( ۲٥٫۸۲۱ ) ۲۷(إیضاح   التغیر في القیمة العادلة

 ---------------- ---------------- 
 ٤۲٤٫٥۳۷ ۳۸۲٫۹۰۲ دیسمبر ۳۱الرصید في 

  ========  ======== 
 
 بالتكلفة المطفأة الموجودات المالیة ۹
 
ً لمعدالت درھم وبمعدل ربح  ملیون ۹بقیمة إجمالیة  من الصكوك ثالثةتتضمن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة   وفقا

ملیون  ٥وسند بقیمة  ،أشھر ٦لمدة  أیھما أعلى،  ٪٦ .۰٥نقطة أساس أو  ٤۹٥+  (ایبور) السائدة لدى بنوك اإلمارات الربح 
 ملیون ۱٤لمدة خمس سنوات بقیمة إجمالیة  غیر مدرجة صكوكثالثة : ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ٪۸ .۲٥درھم وبمعدل ربح 

 ملیون درھم).  ۰ .۳۷: أرباح مستحقة بقیمة ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱( درھمملیون  ۰ .۳۲حمل فائدة مستحقة بقیمة تودرھم) 
 

ً  والمصروفاتذمم التأمین المدینة  ۱۰  وذمم مدینة أخرى المدفوعة مقدما
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۳۷٫۸٦۳ ٤۱٫۷٥۷ مبالغ مستحقة من حاملي الوثائق
 ۱٦٫۰۰۲ ۲٤٫۰۲۱ ) ۲٥(إیضاح  أطراف ذات عالقة  –مبالغ مستحقة من حاملي الوثائق 

 ۱٥٫۲۰۱ ۲۰٫۱٤۳ مبالغ مستحقة من شركات التأمین وإعادة التأمین
 ---------------- ---------------- 
 ۸٥٫۹۲۱ ٦۹٫۰٦٦ 

 ) ۲۰٫۰۰۷( )۲۹٫۲۸٤( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً:
 ---------------- ---------------- 

 ٤۹٫۰٥۹ ٥٦٫٦۳۷ ذمم أرصدة التأمین المدینة
 ---------------- ---------------- 

 ً  ۲٫۷۷۳ ۱٫۸٤۹ مصروفات مدفوعة مقدما
 ۱٫۳٦٥ ۲٫۰۹۱ إیرادات مستحقة
 ٤٫۱۱۰ ۲٤٫۲۰٤ ذمم مدینة أخرى 

 ---------------- ---------------- 
 ۸٫۲٤۸ ۲۸٫۱٤٤ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرىمصروفات 

 ---------------- ---------------- 
 ۸٤٫۷۸۱ ٥۷٫۳۰۷ 
  ========  ======== 

  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳۲ 

 
 (تابع)ذمم التأمین المدینة والمصروفات المدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى  ۱۰

 
 دیسمبر:  ۳۱التأمین المدینة كما في  أرصدة فیما یلي تجلیل فترات استحقاق ذمم 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

ً  ۳۰أقل من    ۱۱٫٦۲٦ ۱۰٫۸۰٦ یوما
ً  ۹۰إلى    ۳۰من   ۷٫٤۳۷ ۲۱٫۲۲۱ یوما
ً  ۱۸۰إلى    ۹۱من   ۱٤٫۳۹٦ ۱۷٫٦۷٥ یوما

ً  ۱۸۰أكثر من   ۳٥٫٦۰۷ ۳٦٫۲۱۹ یوما
 ---------------- ---------------- 

 ٦۹٫۰٦٦ ۸٥٫۹۲۱ التأمین المدینةذمم أرصدة 
  ========  ======== 

 
 :خسائر االئتمان المتوقعةالحركة في مخصص  فیما یلي 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۳٫٦۷۰ ۲۰٫۰۰۷ ینایر ۱في 
 ۱۲٫٤۹۹ ۱٥٫۸۳٤ المحمل للسنة 

 ) ٥٫٦۲۹( )٥٫۹۲٦( خالل السنة  المعكوسةالمبالغ 
 ) ٥۳۳( )٦۳۱( المشطوبة خالل السنة المبالغ 

 ---------------- ---------------- 
 ۲۰٫۰۰۷ ۲۹٫۲۸٤ دیسمبر ۳۱في 

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

 قید التطویر  عقارات استثماریة ۱۱
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۸٫۹۲۱ ۹٫۳۹٤ ینایر ۱في 
 ٤۷۳ ۲۹ إضافات خالل السنة 

 ---------------- ---------------- 
 ۹٫۳۹٤ ۹٫٤۲۳ دیسمبر  ۳۱في 

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

المنطقة الحرة في ھیئة دبي للتكنولوجیا وااللكترونیات جدید على قطعة أرض تقع في لتشیید برج سكني  المجموعةتخطط 
 . ۲۰۲۲والذي من المتوقع االنتھاء من إنشائھ في دبي تیكوم") (" والتجارة واإلعالم 

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳۳ 

 
 العقارات االستثماریة ۱۲

 
 اإلجمالي  المباني  األرض   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إیضاح 
     

     ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 
 ۳۰۷٫٤٦۹ ۲۲۸٫٦۱۱ ۷۸٫۸٥۸  ۲۰۲۰ینایر  ۱في    
 )۲۹٫۳۹۲( )۱۸٫٤۰۲( )۱۰٫۹۹۰( ۱۲ التغیرات في القیمة العادلة    
  ---------------- ---------------- ---------------- 
  ٦۷٫۸٦۸ ۲۱۰٫۲۰۹ ۲۷۸٫۰۷۷ 
   ========  ========  ======== 

     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ۳۲۸٫٤۷٥ ۲٤۳٫٤۷٥ ۸٥٫۰۰۰  ۲۰۱۹ینایر  ۱في    
 ) ۲۱٫۰۰٦( ) ۱٤٫۸٦٤( ) ٦٫۱٤۲( ۱۲ تغیرات في القیمة العادلة    
  ---------------- ---------------- ---------------- 
 ۳۰۷٫٤٦۹ ۲۲۸٫٦۱۱ ۷۸٫۸٥۸  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في    
   ========  ========  ======== 

     
 :العقارات االستثماریةتتضمن  
 

)i( مبنى المكتب الرئیسي في أبوظبي 
  

مقیّم خارجي بواسطة  القیمة العادلة للعقار تم تقدیر للتأجیر ألطراف أخرى،جزء منھ متاح یقع ھذا المبنى في أبوظبي و
ملیون   ۱٦۱. ۰۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱٤۱ .٦٤بمبلغ  معتمد من قبل المعھد الملكي للمّساحین القانونیین

 درھم).
 

)ii( فلل تجاریة في جزیرة الجمیرا 
  

مقیّم خارجي بواسطة یتكون ھذا العقار من خمس فلل في دبي متاحة للتأجیر ألطراف ثالثة. تم تقدیر القیمة عادلة للعقار 
 ملیون درھم). ۲۰. ۹۹: ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱(ملیون درھم   ۲۰ .٤٥بمبلغ معتمد من قبل المعھد الملكي للمّساحین القانونیین 

 
)iii( شقة في النخیل 

  
  العقاریقع ھذا العقار في مبنى النخیل، ذي جرینز؛ دبي، وھو متاح للتأجیر إلى أطراف ثالثة. تم تقدیر القیمة العادلة لھذا 

     :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ملیون درھم ۱ .۳۰بمبلغ  مقیّم خارجي معتمد من قبل المعھد الملكي للمّساحین القانونیینبواسطة 
 درھم).   ملیون ۱ .۳٥

 
)iv( قطعة أرض في المنطقة الحرة في ھیئة دبي للتكنولوجیا وااللكترونیات والتجارة واإلعالم 

 
القیمة العادلة لھذه األرض الواقعة في دبي   تم تقدیر. ۲۰۰٤تم شراء األراضي المملوكة بالكامل والواقعة في دبي في  

:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ٦۷ .۸۷بمبلغ مقیّم خارجي معتمد من قبل المعھد الملكي للمّساحین القانونیین بواسطة 
 ملیون درھم).  ۷۸.  ۸٦

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳٤ 

 
 )تابع( العقارات االستثماریة ۱۲

 
)v( وحدات شقق سكنیة في نیویورك 

  
في نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیة. تم تقدیر القیمة العادلة   ۱٤Bو  ۱٤Aو  ۱۱Dوحدات سكنیة وھي شقة رقم  ۳تقع 

  ۳۱(ملیون درھم  ٤٦ .۸۲بمبلغ من قبل مقیّم خارجي معتمد من قبل المعھد الملكي للمّساحین القانونیین  لھذه العقارات
 ملیون درھم). ٤٥  .۱۷:  ۲۰۱۹دیسمبر 

 
عقود بموجب والتي یتم تأجیر جزء منھا ، االستثماریة عقاراتھامن  المجموعةتحققھا یرادات تأجیر العقارات التي فیما یلي إ

 :لتشغیلیة المباشرة الناتجة من العقارات االستثماریةوالمصاریف اایجار تشغیلي 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۱٫٦۸٥ ۱۰٫۰۰۹ إیرادات التأجیر 
 ) ٤٫٥۳۲( )٤٫۷۱۰( مصاریف تشغیلیة مباشرة

 ---------------- ---------------- 
 ٥٫۲۹۹ ۷٫۱٥۳   
  ========  ======== 

 

مستقل یتمتع بمؤھالت مھنیة مناسبة معترف بھا عقارات خارجي  قیممُ من قبل  ةاالستثماری للعقاراتتم تحدید القیمة العادلة 
 .ایتم تقییمھالعقارات التي وخبرة حدیثة في موقع وفئة 

 
على مدخالت أسلوب التقییم للقیمة العادلة بناًء  ۲ضمن المستوى  ةاالستثماری اتتم تصنیف قیاس القیمة العادلة للعقار

 المستخدم.
 

القائم على السوق في   األسلوبقائم على السوق. یأخذ  أسلوبالستثمارات باستخدام للعقارات ایتم تحدید القیمة العادلة 
 الموجوداتأو  الموجوداتلنفس المماثلة أو عروض األسعار / العطاءات  للموجوداتاالعتبار معامالت السوق األخیرة 

على تقییم العقارات  كبیرتأثیر سلبي  ۱۹-كوفیدجم عن جائحة فیروس المماثلة. قد یكون لالضطراب االقتصادي النا
 االستثماریة والمدخالت في تحدید القیمة العادلة. 

 
  في التقییم" بسبب اضطراب السوق الناجم عن جائحة  المادي "عدم الیقین بندعلى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یحتوي التقییم كما في 

یبطل التقییم ولكنھ یشیر إلى وجود قدر   إن ھذا البند ال، مما أدى إلى انخفاض في أدلة المعامالت وعوائد السوق. ۱۹-كوفید
ا كالمعتاد على أدلة  وزنً  یرفقأن  للمقیمأكبر من عدم الیقین مما ھو علیھ في ظل ظروف السوق العادیة. وفقًا لذلك، ال یمكن 

من أن السعر المحقق في معاملة فعلیة قد یختلف عن نتیجة القیمة.  ةمتزاید مخاطرالسوق السابقة ألغراض المقارنة، وھناك 
 . ۲۰۲۱االفتراضات بشكل كبیر في  تعدیلنتیجة لعدم الیقین ھذا، یمكن 

  
 استثمار في شركات زمیلة ۱۳

 
 دیسمبر ھي كما یلي: ۳۱كما في  للمجموعةإن تفاصیل الشركات الزمیلة  
 

   ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 نسبة الملكیة %  نسبة الملكیة %  بلد التأسیس  األنشطة الرئیسیة  الزمیلة  المجموعة اسم 

     
 ٪۱۷ .٥۳ ٪ ۱۷ .٥۳ سلطنة عمان أعمال التأمین الرؤیة للتأمین ش.م.ع.م 

     
 ٪٤۰ .۰۰ ٪ ٤۰ .۰۰ العراق  أعمال التأمین الدولیة للتأمینشركة أور 

     
 شركة فودكو ش.م.ع 

 
استیراد وتوزیع المواد  

 الغذائیة
دولة اإلمارات  

 ٪۲۲ .۸۲ ٪ ۲۲ .۸۲ المتحدة
 

  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳٥ 

 
 )تابعاستثمار في شركات زمیلة ( ۱۳

 

 االستثمار في الشركات الزمیلة خالل السنة:  في الحركة  فیما یلي 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۱٥۹٫۳۹۹ ۱۰۷٫٥۹٥ ینایر ۱في 
 )۲۱٫۸۰۳( ۱۳٫۲٤۳ للسنة  (الخسائر) حصة من األرباح /  
 )۲٥٫۳۷٦( ۲٫۳۹۸ الشاملة األخرى للشركات الزمیلة  )الخسائر(حصة اإلیرادات /  
 - ۱۷ شراء أسھم إضافیة 

 )٤٫٦۲٥( ) ۱٫۳۳۱( توزیعات أرباح نقدیة مستلمة  ناقصاً:
 ---------------- --------------- 

 ۱۰۷٫٥۹٥ ۱۲۱٫۹۲۲ دیسمبر  ۳۱في 
  ========  ======= 

 

المجموعة في  . یتم مواصلة تصنیف استثمار ٪۱۷ .٥۳الرؤیة للتأمین ش.م.ع.م شركة في المجموعة تبلغ حصة ملكیة  
تمثیل في مجلس إدارة   وجودأثیر جوھري نتیجة كاستثمار في شركة زمیلة، حیث یوجد تشركة الرؤیة للتأمین ش.م.ع.م 

 الزمیلة. الشركةاالستثمار. إن الرئیس التنفیذي وأحد أعضاء مجلس اإلدارة ھم أعضاء في مجلس إدارة 
 
 : للمجموعةبالشركات الزمیلة المتعلقة  الموحدة فیما یلي ملخص المعلومات المالیة 
 

 

فودكو القابضة  
 ش.م.ع 

 ألف درھم 
 الرؤیة للتأمین 

 ألف درھم 

شركة أور الدولیة  
 للتأمین 

 ألف درھم 
 اإلجمالي 

 ألف درھم 
     ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

 ۱٫٥۱۳٫٤٤۲ ۲٤٫٤۰۷ ٥٦۸٫۲٦۳ ۹۲۰٫۷۷۲ إجمالي الموجودات 
 ) ۹٥٥٫۹۳۱( ) ۷٫۹۳٦( ) ٤۲٥٫٦۹٤( ) ٥۲۲٫۳۰۱( إجمالي المطلوبات 

 ------------------ ------------------ ----------------- ------------------- 
 ٥٥۷٫٥۱۱ ۱٦٫٤۷۱ ۱٤۲٫٥٦۹ ۳۹۸٫٤۷۱ صافي الموجودات 

  === = =====  ===== = ===  ========  = = ======= 
 من صافي موجودات   المجموعة حصة 

 ۱۲۱٫۹۲۲ ٦٫٥۸۸ ۲٤٫٤۰۳ ۹۰٫۹۳۱ الشركات الزمیلة   
  === = =====  ===== = ===  ========  = = ======= 

 ۲۸٤٫۰۸۰ ۳٫۲۳۰ ۲۱۸٫۰۰۲ ٦۲٫۸٤۸ إجمالي اإلیرادات 
 ------------------ ------------------ ----------------- ------------------- 

 ٦٤٫٥۷۷ ) ۲٫۰۱۰( ۱۰٫۷۱۷ ٥٥٫۸۷۰ (خسائر) السنة أرباح / 
 ------------------ ------------------ ----------------- ------------------- 

 حصة المجموعة من أرباح / (خسائر)    
 ۱۳٫۲٤۳ ) ۸۰٤( ۱٫۸۷۱ ۱۲٫۱۷٦ الشركات الزمیلة للسنة    
  === = =====  ===== = ===  ========  = = ======= 

     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۱٫٦۲۹٫۹٦٥ ۲٤٫۳۹٤ ٥۹٤٫٤۷٤ ۱٫۰۱۱٫۰۹۷ الموجودات إجمالي 

 )۱٫۱۳۹٫۹۲۲( )٥٫٤٥۱( )٤٥۳٫٤۰٥( )٦۸۱٫۰٦٦( إجمالي المطلوبات 
 ------------------ ------------------ ----------------- --------------------- 

 ٤۹۰٫۰٤۳ ۱۸٫۹٤۳ ۱٤۱٫۰٦۹ ۳۳۰٫۰۳۱ صافي الموجودات 
  === = =====  ===== = ===  ========  = = ======= 

 حصة المجموعة من صافي موجودات  
 ۱۰۷٫٥۹٥ ۷٫٥۷۷ ۲٤٫۷۲٤ ۷٥٫۲۹٤ الشركات الزمیلة   
  === = =====  ===== = ===  ========  = = ======= 

 ۳۱۰٫۰٥۱ ٤٫٥۸٥ ۷۲٫۷٥۸ ۲۳۲٫۷۰۸ إجمالي اإلیرادات 
 ------------------ ------------------ ----------------- ------------------- 

 )۸۹٫۱۳۲( ۲٫۳۸۷ ۱۱٫٥۸۹ )۱۰۳٫۱۰۸( (خسائر) / أرباح السنة 
 ------------------ ------------------ ----------------- ------------------- 

حصة المجموعة من (خسائر) / أرباح  
 )۲۱٫۸۰۳( ۹٥٥ ۲٫۰۳۱ )۲٤٫۷۸۹( الشركات الزمیلة للسنة  

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



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳٦ 

 
 الممتلكات والمعدات ۱٤

 

 

   المباني 
 رض األ و

 ألف درھم 

األثاث  
 والتركیبات 
 ألف درھم 

 السیارات 
 ألف درھم 

الحاسب   أجھزة
 اآللي 

 ألف درھم 
 اإلجمالي  

 ألف درھم  
      

      ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
      التكلفة: 

 ۱۸٫۰۷٦ ۲٫۱٦۲ ۷۷۰ ۱۰٫٤۰۳ ٤٫۷٤۱ ۲۰۲۰ینایر  ۱  
 ۱٫۰٤۷ ٥٥۱ ٤۲ ٤٥٤ - إضافات   
 ) ۹( - ) ۹( - - استبعادات   
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 ۱۹٫۱۱٤ ۲٫۷۱۳ ۸۰۳ ۱۰٫۸٥۷ ٤٫۷٤۱ ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في   
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

      االستھالك المتراكم: 
 ۱۲٫۷۹٤ ٦٤۷ ۲۹۳ ۹٫۰۱۰ ۲٫۸٤٤ ۲۰۲۰ینایر  ۱  
 ۱٫٥۷۱ ٤٥۹ ۱٤٦ ٦٥۰ ۳۱٦ المحمل للسنة   
 ) ۹( - ) ۹( - - استبعادات   
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 ۱٤٫۳٥٦ ۱٫۱۰٦ ٤۳۰ ۹٫٦٦۰ ۳٫۱٦۰ ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في   
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

      صافي القیمة الدفتریة: 
 ٤٫۷٥۸ ۱٫٦۰۷ ۳۷۳ ۱٫۱۹۷ ۱٫٥۸۱ ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في   
  = = ====  = = ====  = = ====  = = ====  = = ==== 

      ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      التكلفة: 

 ۱٦٫۱۰۳ ۱٫۳۲٥ ٦۳٤ ۹٫٤۰۳ ٤٫۷٤۱ ۲۰۱۹ینایر  ۱  
 ۲٫۱۰٥ ۸۳۷ ۲٦۷ ۱٫۰۰۱ - إضافات   
 )۱۳۲( - )۱۳۱( ) ۱( - استبعادات   
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 ۱۸٫۰۷٦ ۲٫۱٦۲ ۷۷۰ ۱۰٫٤۰۳ ٤٫۷٤۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في    
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

      االستھالك المتراكم: 
 ۱۱٫۷۱٦ ٤٥٦ ۳۱٤ ۸٫٤۱۸ ۲٫٥۲۸ ۲۰۱۹ینایر  ۱  
 ۱٫۲۱۰ ۱۹۱ ۱۱۰ ٥۹۳ ۳۱٦ المحمل للسنة   
 )۱۳۲( - )۱۳۱( ) ۱( - استبعادات   
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 ۱۲٫۷۹٤ ٦٤۷ ۲۹۳ ۹٫۰۱۰ ۲٫۸٤٤ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في    
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

      صافي القیمة الدفتریة: 
      
 ٥٫۲۸۲ ۱٫٥۱٥ ٤۷۷ ۱٫۳۹۳ ۱٫۸۹۷ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في    
  = = ====  = = ====  = = ====  = = ====  = = ==== 

 
 رأس المال ۱٥

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   المصرح بھ، والصادر والمدفوع بالكامل
 سھم  )۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ عادي بقیمة درھم واحد للسھم  
  ========  ======== 

 

ال باعتماد توزیعات أرباح نقدیة بقیمة  ۲۰۲۰إبریل   ۲٦قام المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 
    درھم). ملیون ۳۱ .۰٥  درھم للسھم بإجمالي  ۰  .۱٥: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(شيء 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳۷ 

 
 االحتیاطیات ۱٦

 
 االحتیاطي القانوني 

 
ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( بشأن الشركات التجاریة والنظام األساسـي   ۲۰۱٥) لسنة ۲وفقا

غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید ھذا االحتیاطي ما  قانوني األرباح إلى احتیاطيصافي ٪ من ۱۰تحویل للشركة، یتم 
من رأس المال المدفوع، لم   ٪٥۰للمجموعة بلغ حیث أن االحتیاطي القانوني  ٪ من رأس المال المدفوع للشركة.٥۰یعادل 

 إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع.یتم إجراء أي تحویالت. 
 

 االحتیاطي النظامي
 

ي االحتیاطرصید حتى یبلغ  للشركةمن أرباح السنة إلى االحتیاطي النظامي وفقاً لمتطلبات النظام األساسي  ٪۱۰یتم تحویل 
إیقاف ھذه التحویالت  المجموعةمن رأس المال المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. قررت  ٪۲٥النظامي 

 .المدفوعمن رأس المال  ٪۲٥السنویة باعتبار أنھ بلغ إجمالي االحتیاطي 
 

 االحتیاطي العام
  

ً للنظام   ً لقرار مجلس اإلدارة بموجب السلطات الممنوحة لھ وفقا یتم إجراء التحویالت من وإلى االحتیاطي العام وفقا
 . قد یتم استخدام ھذا االحتیاطي لألھداف كما یرونھا مناسباً. للمجموعةاألساسي 

 
من األرباح المحتجزة إلى االحتیاطي العام،  ألف درھم) ۷٫٥٦۸: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ال شيء اقترح مجلس اإلدارة تحویل 

إبریل   ۲۳: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰إبریل  ۲٦األمر الذي تمت الموافقة علیھ في اجتماع الجمعیة العمومیة المتعقد في 
۲۰۱۹ .( 

 
 االحتیاطي الرأسمالي

  
مایو  ۱۹وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الذي تم اعتماده من قبل المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة السنوي بتاریخ 

مواطنین. لم یتم دفع  الأیة متطلبات متعلقة بتعویض المساھمین السابقین غیر  لتسویة، تم تخصیص ھذا االحتیاطي ۱۹۹۹
 : ال شيء).۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ة أي مبلغ لھؤالء المساھمین خالل السن

 
 

 احتیاطي مخاطر إعادة التأمین
 

، تلتزم شركات التأمین المؤسسة في الدولة  ۲۰۱۹) لسنة ۲۳) من قرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم ( ۳٤طبقاً للمادة رقم (
٪  ۰ .٥السنویة وحساباتھا الختامیة بتجنیب مبلغ یعادل  بیاناتھا المالیة الموحدةوالمرخصة من قبل ھیئة التأمین، عند إعداد 

وذلك لتكوین مخصص لمواجھة  كافة الفئات من قبلھا  المتنازل عنھادة التأمین اإلجمالیة من أقساط إعاخمسة من األلف) (
أو تعثر  للمجموعةعن دفع ما ھو مستحق علیھ  المجموعةاحتماالت امتناع أي من معیدي التأمین الذین تتعامل معھم 

دة التأمین المتنازل عنھا وال یجوز أوضاعھ المالیة. یتم احتساب ھذه المخصصات سنة بعد أخرى على أساس أقساط إعا
. وعلیھ، تم  ۲۰۲۰دیسمبر  ۱التصرف بھا إال بموافقة كتابیة صادرة من المدیر العام. یسري ھذا القـرار اعتباراً مـن 

 ألف درھم في حقوق الملكیة كاحتیاطي مخاطر إعادة التأمین.  ۱٥٫۰۰٤تسجیل مبلغ 
 

 توزیعات أرباح نقدیة مقترحة ۱۷
 

:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(درھم للسھم الواحد  ۰ .۰٥فیما یتعلق بالسنة الحالیة، اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بقیمة 
تخضع توزیعات األرباح النقدیة العتماد  : ال شيء).۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۰٫۳٥۰والبالغة  ال شيء)

 المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي.
 

  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳۸ 

 

 مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین ۱۸
 
واحتیاطي األقساط غیر المكتسبة  لم یتم اإلبالغ عنھاوإن إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة واحتیاطي المطالبات المتكبدة  

 ذات الصلة ھي كما یلي:  شركات إعادة التأمینوحصة 
 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 درھم ألف  ألف درھم  

    

    مطلوبات عقود التأمین
 ۱۷۱٫۸۱٥ ۱۷٦٫۲۰۹  )۱(احتیاطي المطالبات القائمة 

 ٤٫۳۷۳ ٤٫۷۳۲  احتیاطي تسویة الخسائر غیر المخصصة 
 ۳٦٫۱۷۷ ٤۰٫۹۰٥  احتیاطي المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا 

 ۲٫٤۹٤ ۱٫٥۸۸  احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة
 ۱۱۹٫٥٤٥ ۱۳۱٫۲٥٤  احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

  ------------------- ------------------- 
  ۳٥٤٫٦۸۸ ۳۳٤٫٤۰٤ 
  --------------------- ------------------- 

    التأمین  موجودات عقود إعادة
 ) ۱۱۸٫۳۰۲( )۱۱۰٫۹۸۰(  احتیاطي المطالبات القائمة 

 ) ۹٫۹۷۷( )۸٫۸۸۳(  احتیاطي المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا 
 ) ۲۸٫۰۰۲( )۲۷٫٦۲۸(  احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

  ---------------------- -------------------- 
  )۱٤۷٫٤۹۱( )۱٥٦٫۲۸۱ ( 
  ---------------------- -------------------- 

    صافي –مطلوبات التأمین 
 ٥۳٫٥۱۳ ٦٥٫۲۲۹  )۱احتیاطي المطالبات القائمة (

 ٤٫۳۷۳ ٤٫۷۳۲  احتیاطي تسویة الخسائر غیر المخصصة 
 ۲٦٫۲۰۰ ۳۲٫۰۲۲  احتیاطي المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا 

 ۲٫٤۹٤ ۱٫٥۸۸  احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة
 ۹۱٫٥٤۳ ۱۰۳٫٦۲٦  احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

  ------------------- ------------------ 
  ۲۰۷٫۱۹۷ ۱۷۸٫۱۲۳ 
   ===== == ==  == = ===== 

 

دیسمبر  ۳۱(درھم  ملیون ٤ .٥بقیمة  مصروفات تسویة الخسائر المخصصةالقائمة احتیاطي  المطالباتاحتیاطي  یشمل )۱(
 درھم). ملیون  ٤ .۱: ۲۰۱۹

 

التقییم االكتواري لالحتیاطي المتكبد ولم یتم اإلبالغ عنھ، واحتیاطي مصروفات تسویة الخسائر المخصصة وغیر 
 المخصصة، واحتیاطي عجز االقساط واحتیاطي مخاطر غیر منتھیة واالفتراضات ذات الصلة

 
یتم احتساب االحتیاطي المتكبد ولم یتم اإلبالغ عنھ واحتیاطي مصروفات تسویة الخسائر المخصصة وغیر المخصصة من   

قبل خبراء اكتواریین خارجیین باستخدام مجموعة مختارة من الطرق االكتواریة. إن التحلیل مجزأ على حسب خط العمل 
لمطالبات ویتم استخدام طرق مختلفة تأخذ في االعتبار مختلف اتجاھات لتوفیر ما یكفي من بیانات ذات مصداقیة ومتجانسة ل

تطور المطالبة لكل خط عمل. یتم احتساب االحتیاطي المتكبد ولم یتم اإلبالغ عنھ واحتیاطي مصروفات تسویة الخسائر 
لضمان انعكاس التأثیر  المخصصة وغیر المخصصة بإجمالي وصافي إعادة التأمین باستخدام بیانات إعادة التأمین الفعلیة

 الصحیح إلعادة التأمین في االحتیاطیات.
 
یتم احتساب احتیاطي عجز األقساط، إن وجد، واحتیاطي مخاطر غیر منتھیة من قبل خبراء اكتواریین خارجیین باستخدام  

كافیة لتغطیة مجموعة مختارة من الطرق االكتواریة على خطوط األعمال ھذه حیث أن األقساط غیر المكتسبة لیست 
االلتزامات والمطالبات والعموالت والمصاریف المستقبلیة المتوقعة. یقوم االكتواریون بتحلیل الخسائر المتوقعة من وثائق 
التأمین الساریة المفعول بشكل منفصل لكل من خطوط العمل ھذه باستخدام مجموعة من الطرق االكتواریة. تم استخدام  

لمصاریف المتوقعة على المحفظة ساریة المفعول لحساب احتیاطي عجز األقساط. یشمل عجز  دفعات العموالت الفعلیة وا
االقساط كذلك اعتبارات تكلفة رأس تكلفة رأس المال أو أرباح االقتراض. یتم االحتفاظ باحتیاطي مخاطر غیر منتھیة 

 تأمین.االضافیة لخطوط األعمال عندما ال تكون المخاطر متقاربة خالل فترة وثیقة ال
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

۳۹ 

 

 احتیاطي األقساط غیر المكتسبة ۱۹
 
 :االمتعلقة بھ شركات إعادة التأمینالحركة في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة، وحصة  فیما یلي 
 
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 

 اإلجمالي  

حصة  
شركات إعادة  

 اإلجمالي  صافي  التأمین 

حصة  
شركات إعادة  

 صافي  التأمین
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  
       

احتیاطي األقساط غیر  
       المكتسبة 

 ۱۰٦٫۰۷۱ )۲۷٫٦۹۹( ۱۳۳٫۷۷۰ ۹۱٫٥٤۳ ) ۲۸٫۰۰۲( ۱۱۹٫٥٤٥ ینایر ۱في 
 ۱٦۳٫۸۲۸ )۸٦٫۲۰۲( ۲٥۰٫۰۳۰ ۲۱۹٫۳۹۰ ) ۸۷٫۲۱۷( ۳۰٦٫٦۰۷ مكتتب خالل السنة 

 )۱۷۸٫۳٥٦( ۸٥٫۸۹۹ )۲٦٤٫۲٥٥( ) ۲۰۷٫۳۰۷( ۸۷٫٥۹۱ ) ۳۹٤٫۸۹۸( مكتسب خالل السنة 
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- 

 ۹۱٫٥٤۳ )۲۸٫۰۰۲( ۱۱۹٫٥٤٥ ۱۰۳٫٦۲٦ ) ۲۷٫٦۲۸( ۱۳۱٫۲٥٤ دیسمبر  ۳۱في 
  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

 
 لم یتم اإلبالغ عنھاواحتیاطي المطالبات القائمة واحتیاطي المطالبات المتكبدة  ۲۰

 
وحصة  لم یتم اإلبالغ عنھاوواحتیاطي المطالبات المتكبدة  الحركة في مخصص احتیاطي المطالبات القائمة فیما یلي 

 المتعلقة بھا: شركات إعادة التأمین
 
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 صافي إعادة التأمین إجمالي   صافي إعادة التأمین اإلجمالي  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

        المطالبات 
 ٥٤٫۹۷۸ ) ۸۹٫٦٦۰( ۱٤٤٫٦۳۸  ٥۷٫۸۸٦ ) ۱۱۸٫۳۰۲( ۱۷٦٫۱۸۸ احتیاطي المطالبات القائمة

 احتیاطي المطالبات المتكبدة ولم یتم 
 ۲٦٫۲۰۰ ) ۹٫۹۷۷( ۳٦٫۱۷۷ اإلبالغ عنھا  

 
۳۱٫٥٦۷ )۷٫۸۰۸ ( ۲۳٫۷٥۹ 

 ---------------- ---------------- --------------  --------------- ---------------- -------------- 
 ۷۸٫۷۳۷ ) ۹۷٫٤٦۸( ۱۷٦٫۲۰٥  ۸٤٫۰۸٦ ) ۱۲۸٫۲۷۹( ۲۱۲٫۳٦٥ ینایر ۱اإلجمالي في 

 ---------------- ---------------- --------------  --------------- --------------- -------------- 
 ) ۹٥٫۳۲۷( ٤۱٫٥۱۱ ) ۱۳٦٫۸۳۸(  ) ۷۹٫٥٤۳( ٤۳٫۷۹۷ ) ۱۲۳٫۳٤۰( مطالبات التأمین المدفوعة خالل السنة

 ۱۰۰٫٦۷٦ ) ۷۲٫۳۲۲( ۱۷۲٫۹۹۸  ۹۷٫٤٤۰ ) ۳٥٫۳۸۱( ۱۳۲٫۸۲۱ المطلوباتالزیادة في 
 ---------------- ---------------- ---------------  --------------- ------------------ -------------- 

 ۸٤٫۰۸٦ ) ۱۲۸٫۲۷۹( ۲۱۲٫۳٦٥  ۱۰۱٫۹۸۳ ) ۱۱۹٫۸٦۳( ۲۲۱٫۸٤٦ دیسمبر ۳۱اإلجمالي في 
 ---------------- ---------------- ---------------  -------------- ------------------ -------------- 

 احتیاطي المطالبات القائمة بما في ذلك 
 واحتیاطي مصروفات تسویة الخسائر   
 ٦۹٫۹٦۱ ) ۱۱۰٫۹۸۰( ۱۸۰٫۹٤۱ المخصصة وغیر المخصصة   

 

۱۷٦٫۱۸۸ )۱۱۸٫۳۰۲ ( ٥۷٫۸۸٦ 
 احتیاطي المطالبات المتكبدة ولم یتم 

 ۳۲٫۰۲۲ ) ۸٫۸۸۳( ٤۰٫۹۰٥ اإلبالغ عنھا  
 

۳٦٫۱۷۷ )۹٫۹۷۷ ( ۲٦٫۲۰۰ 
 ---------------- ---------------- --------------  ---------------- ---------------- -------------- 

 ۸٤٫۰۸٦ ) ۱۲۸٫۲۷۹( ۲۱۲٫۳٦٥  ۱۰۱٫۹۸۳ ) ۱۱۹٫۸٦۳( ۲۲۱٫۸٤٦ دیسمبر ۳۱اإلجمالي في 
  === == ====  == = === == ==  == = =====   ==== = ===  == == = = ====  === = === 
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤۰ 

 
 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى ۲۱

 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم   
    

 ۱۳٫۳۰٦ ۱۹٫٥۹۸  ذمم دائنة تجاریة 
 ۹٫۱۷٦ ۱۱٫٥۹۲  مبالغ مستحقة الدفع ألطراف ذات عالقة  
 ۱۳٫۱۲۲ ۳۰٫۱۱٦  ذمم أرصدة التأمین وإعادة التأمین الدائنة

 ۲۳٫٥٥۹ ۲۰٫۳۱۹  مصاریف مستحقة الدفع 
 ٦٫٤۲٥ ٦٫۳٤٥  توزیعات أرباح دائنة

 ۹٫۷۸۲ ۱۳٫۱٥۷  ذمم دائنة أخرى 
  ----------------------- ------------------- 
  ۱۰۱٫۱۲۷ ۷٥٫۳۷۰ 
   === == = = =====  == === ===== 

 
 یوم.  ۹۰ -  ٦۰ال تحمل الذمم الدائنة أیة فائدة وتتم تسویتھا عادةً خالل فترة  
 

 القروض ۲۲
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 - ۱۲۹٫۲۳۸ ۱قرض ألجل 
 - ۲٤٤٫٤۳۳ ۲قرض ألجل 

 --------------------- ---------------- 
 ۳۷۳٫٦۷۱ - 
  == = === = ===  ======= 

 

 : للمجموعةفي تسھیالت القروض  الحركةفیما یلي 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   تسھیالت قرض ألجل 
 - ۳۷۳٫۸۲۸ متحصالت من قروض خالل السنة 

 - ۱۰٫٦۱۷ المتكبدة خالل السنة  تكلفة التمویلزائداً: 
  ) ۱۰٫۷۷٤( مدفوعة خالل السنة مبالغ 

 -------------------- --------------- 
 - ۳۷۳٫٦۷۱ دیسمبر   ۳۱  الرصید كما في

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

 ۱قرض ألجل 
 

من أحد   : الشي)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۲۳۷ .۹۰على تسھیل مصرفي بمبلغ  المجموعة، حصلت ۲۰۲۰خالل 
ً لمعدالت  البنوك التجاریة الدولیة لغرض تمویل عملیاتھا ومطلوباتھا قصیرة األجل. یخضع القرض لمعدل فائدة ثابت وفقا

ً  ٪ ۱ .۷٥الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات زائداً  یتم سدادھا بشكل ربع سنوي. یستحق سداد قیمة أشھر  ۳لمدة سنویا
القرض دفعة واحدة في نھایة مدة القرض الممتدة لثالث سنوات. كما أن القرض مضمون بموجب ودیعة نقدیة واستثمارات 

ملیون درھم   ۲٤٤ .٤۳في سندات حقوق ملكیة واستثمار في شركات زمیلة. بلغ رصید القرض القائم كما في تاریخ التقریر 
 : ال شيء).  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
 

  ۲قرض ألجل 
 

من أحد  : الشي) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۳۳ .٥۰على تسھیل مصرفي بمبلغ  المجموعة، حصلت ۲۰۲۰خالل 
  ٪ ۲. ۳۰البنوك التجاریة المحلیة. یخضع القرض لمعدل فائدة ثابت وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات زائداً 

اعتباراً   ربع سنويیتم سدادھا بشكل ربع سنوي. یستحق سداد قیمة القرض على عشرین قسط أساسي أشھر  ۳لمدة سنویاً 
. كما أن القرض مضمون بموجب عقارات استثماریة تتألف من مبنى المكتب ۲۰۲٥ ینایر ۱۲حتى  ۲۰۲۰أبریل  ۱۲من 

 : ال شيء). ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ملیون درھم  ۱۲۹ .۲٤الرئیسي وقطعة أرض. بلغ رصید القرض القائم كما في تاریخ 
 
 

 ). ٦(إیضاح ملیون درھم لضمان مقابل قروض مصرفیة  ۷۷ .۲٤یخضع نقد بقیمة 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤۱ 

 
 األدوات المالیة المشتقة  ۲۳

 
 مقایضة أسعار الفائدة  –تحوطات التدفق النقدي 

 
لتقلبات التدفقات النقدیة المستقبلیة من الفائدة على القروض والسلفیات التي تخضع لمعدالت فائدة  المجموعةتتعرض 

 متغیرة.
 

ترتیب  المجموعة، أبرمت أعاله ۲۲اإلیضاح الُمفصح عنھا في  لغرض تقلیص تعرضھا لتقلبات أسعار الفائدة من القروض 
مقایضة أسعار الفائدة، من سعر فائدة متغیر إلى سعر فائدة ثابت، مع بنك من أحد األطراف المقابلة نظیر قیمة إسمیة تعكس 

یبلغ سعر الفائدة  ٪ من القروض والسلفیات القائمة التي تخضع لفائدة. ۱۰۰جدول سحب وسداد القروض، على نحو یغطي 
٪ سنویاً. ھذا ویستند سعر الفائدة المتغیر إلى معدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات. بلغت ۱ .٦۷ للمجموعةالثابت 

كان لألداة : ال شيء). ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۲٤٥ .۰۰مبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القیمة اإلسمیة القائمة في 
  ۳۱( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون درھم في  ٦ .۳۱لغرض تحوط التدفق النقدي قیمة عادلة سالبة بمبلغ المشتقة التي تم إبرامھا 

 : ال شيء). ۲۰۱۹دیسمبر 
 
 -القیمة االسمیة حسب فترة االستحقاق  -    

 
القیمة السوقیة  

 الموجبة  
القیمة السوقیة  

 القیمة االسمیة   السالبة 
  ۳أقل من  
 أشھر  

ثالثة أشھر  
 إلى سنة  

  ۳سنة إلى  
 سنوات 

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

       ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
محتفظ بھا كتحوط للتدفق  

       النقدي  
عقود مقایضة أسعار الفائدة  

 ۲٤٥٫۰۰۰ - - ۲٤٥٫۰۰۰ ٦٫۲۹۱ ٦٫۳۰٦ للمشتقات
 ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- 

       ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
محتفظ بھا كتحوط للتدفق  

       النقدي  
عقود مقایضة أسعار الفائدة  

 - - - - - - للمشتقات
 ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- 
 

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ۲٤
 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٦٫۸٥۹ ۷٫۳۱٦ ینایر   ۱الرصید في 
 ۸۲٥ ۷٦۷ المحمل للسنة 

 ) ۳٦۸( ) ۳٥۹( المدفوع خالل السنة 
 ---------- ---------- 

 ۷٫۳۱٦ ۷٫۷۲٤ دیسمبر   ۳۱الرصید كما في  
  =====  ===== 

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤۲ 

 
 األطراف ذات العالقة  ۲٥

 
، والشركات  للمجموعةوموظفي اإلدارة الرئیسین  وأعضاء مجلس اإلدارة تمثل األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسین 

أو التي یمارس علیھا ھؤالء األطراف التي تخضع لسیطرة أو سیطرة مشتركة التي یكونوا فیھا مالك رئیسین والشركات 
 . المجموعةنفوذاً جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة 

 
 تعویض موظفي االدارة الرئیسین 
  

  ۳۱(درھم  ملیون ٦ .۱٤البالغة من الرواتب والمكافآت، بما في ذلك ، للمجموعةسین موظفي اإلدارة الرئیإن تعویضات 
 :تتألف مما یليدرھم)  ألف ۱۰  .۹٥:  ۲۰۱۹دیسمبر 

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٤٫۳۷٦ ٤٫۲۱٦  مكافآت قصیرة األجل
 ٦٫۳۹۰ ۱٫۹٥۰  عالوات 

 ۱۸٥ ۱۷۳  مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
  ------------ ------------ 
  ٦٫۳۳۹ ۱۰٫۹٥۱ 
   ======  ====== 
   

   المعامالت مع األطراف ذات العالقة
   إجمالي األقساط المكتتبة:

 ٥۳٫٤٥٦ ٤۲٫۲۱٥ وشركات ذات صلة  أعضاء مجلس اإلدارة    
 -------------- -------------- 

   المطالبات المدفوعة: 
 ) ۱۲٫۷۱۲( )۱٤٫۹۷٦( اإلدارة وشركات ذات صلة أعضاء مجلس 

 -------------- -------------- 
 ) ٥۰۹( )٥۰۱( مصروفات أخرى 

 -------------- -------------- 
 ٦۳۰ ۱٫٥۷٥ مكافآت مجلس اإلدارة

 -------------- -------------- 
   األرصدة مع األطراف ذات العالقة

   
   أطراف ذات عالقة: مبالغ مستحقة من 

 ۱٦٫۰۰۲ ۲٤٫۰۲۱ وشركات ذات صلة أعضاء مجلس اإلدارة    
 -------------- -------------- 

   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة: 
 ) ۹٫۱۷٦( )۱۱٫٥۹۲( أعضاء مجلس اإلدارة وشركات ذات صلة    
 -------------- -------------- 

 ٤۲٤ ۳۸۳ مقدماً مصروفات مدفوعة    
 -------------- -------------- 

 
. بلغت القیمة العادلة لھذه األسھم كما للمجموعةنفعیة لغرض المصلحة التم تسجیل بعض األسھم باسم عضو مجلس اإلدارة  

 ).۷ملیون درھم) (راجع اإلیضاح  ۱۲ .۸۰:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۹ .۸۰ما قیمتھ  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤۳ 

 
 مصاریف عمومیة وإداریة  ۲٦

 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 
    

 ۲٦٫۳۳۰ ۲۹٫۰۲۲ ۲۸ تكالیف الموظفین 
 ۳٫۰٥۹ ۳٫۱۰۹  مصروفات الصیانة 

 ۲٫۳۲٤ ۲٫٥۲۷  رسوم وتراخیص
 ۱٫٥٤۱ ۱٫٦۷٥  إیجار

 ۱٫۲۱۰ ۱٫٥۷۱ ۱٤ استھالك الممتلكات والمعدات 
 ۱٤۳ -  شطب أرصدة قدیمة لدى البنك

 ٥٫٦٦۰ ۹٫۸۸۹  مصروفات أخرى 
  -------------- -------------- 
  ٤۷٫۷۹۳ ٤۰٫۲٦۷ 
   =======  ======= 

    موزعة إلى: 
 ۳٦٫۱۰٥ ٤۳٫۱۱٥  أعمال االكتتاب  
 ٤٫۱٦۲ ٤٫٦۷۸  مصاریف أخرى   
  -------------- -------------- 
  ٤۷٫۷۹۳ ٤۰٫۲٦۷ 
   =======  ======= 

 
 صافي إیرادات االستثمارات  ۲۷

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 
    

 ) ۲۱٫۰۰٦( )۲۹٫۳۹۲( ۱۲ تغیرات في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 
    من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة  (خسائر) / أرباح 

 ۲۸٫٦۷٥ )۳۸٫۱۸٤(  من خالل األرباح والخسائر   
 تغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة  

 ) ۲٦٫٥۱۹( ۲٥٫۸۲۱ ۸ من خالل األرباح والخسائر    
 ۳٤٫۰۷٤ ۲۹٫۳۰۷  إیرادات توزیعات أرباح

 ۳۷٦ ۳٤۲  إیرادات فائدة 
 ) ٥٫۹۲۹( )۸٫٤۰۱(  صافيمصروفات استثماریة أخرى، 

  --------------- -------------- 
  )۲۰٫٥۰۷( ۹٫٦۷۱ 
   = =======  ======= 

 
 أرباح السنة ۲۸

 
 بعد تحمیل:تحدید أرباح السنة تم  
 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 
    

 ۲٦٫۳۳۰ ۲۹٫۰۲۲ ۲٦ تكالیف الموظفین 
   ========  ======= 
    

 ۱٫۲۱۰ ۱٫٥۷۱ ۱٤ استھالك الممتلكات والمعدات 
   ========  ======= 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤٤ 

 
 ربحیة السھم ۲۹

 
على المتوسط  للمجموعةمن خالل تقسیم أرباح السنة المتعلقة بحاملي األسھم االعتیادیة ربحیة السھم األساسیة یتم احتساب  

 المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة. 
 
 : ربحیة السھمیوضح الجدول التالي اإلیرادات وبیانات األسھم المستخدمة في عملیات احتساب  
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
   

 ٥٫۹٦۷ ۱٥٫۲۲۳ درھم) أرباح السنة (ألف  
  ========  ======= 

 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة خالل السنة (ألف سھم)
  ========  ======= 

 ۰ .۰۳ ۰ .۰۷ ربحیة السھم (درھم)
  ========  ======= 

 
عند  ربحیة السھم بإصدار أي أدوات قد یكون لھا تأثیر مخفف على  المجموعة، لم تقم ۲۰۱۹و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  

 ممارستھا.
 

 إدارة المخاطر ۳۰
 
 إطار الحوكمة 
  

من األحداث التي قد   المجموعةھو حمایة مساھمي لدى المجموعة إن الھدف الرئیسي من اإلدارة المالیة وإدارة المخاطر 
ویشمل ذلك عدم اغتنام الفرص المتاحة. تدرك اإلدارة العلیا األھمیة  للمجموعةتعوق استمراریة تحقیق أھداف األداء المالي 

 البالغة من الحصول على نظم إدارة مخاطر فعالة وكفاءة.
 

 أھداف اإلدارة الرأسمالیة، سیاساتھا والنھج المتبع: 
 
ضع أھداف اإلدارة الرأسمالیة والسیاسات والمنھجیات المتبعة إلدارة المخاطر التي لھا تأثیر على بو المجموعةقامت  

 وضعھا الرأسمالي. 
 
 :في ما یليأھداف اإلدارة الرأسمالیة تتمثل  
 

لحاملي  وبالتالي تحقیق نسبة أعلى من األمان  المجموعةالحفاظ على المستوى المطلوب من التوازن في داخل  •
 ؛الوثائق

تخصیص رأس المال بكفاءة ودعم تطویر األعمال التجاریة عن طریق ضمان ان العائدات من رأس المال العامل   •
 ؛ یلبي متطلبات المساھمین المستخدم

 ؛ الحفاظ على مرونة مالیة من خالل المحافظة على سیولة قویة •
 ؛عقد ما یكفي من رأس المال لتغطیة المتطلبات القانونیة •
 ؛ موجودات والمطلوبات مع األخذ بعین االعتبار المخاطر الكامنة والمتضمنة في العملموازنة ال •
وأصحاب حاملي وثائق التأمین الحفاظ على القوة المالیة الالزمة لدعم نمو األعمال التجاریة الجدیدة لتلبیة متطلبات  •

 و  ؛المجموعةالمصالح في 
  المجموعة لى نسب صحیحة لرؤوس األموال لدعم أعمال وأھداف الحفاظ على درجة عالیة من الجدارة االئتمانیة وع •

 ورفع مستوى العائد للمساھمین.
 
 .حیث تعمل بھا لمتطلبات تنظیمیة وقانونیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة المجموعةتخضع عملیات  
 
  

  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤٥ 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ۳۰

 
 منھج إدارة رأس المال 

  
 . المصلحةإلى تحسین ھیكل وموارد رأس المال لضمان زیادة العوائد ألصحاب  المجموعةتسعى 

 
بین  العجزالمجموعة إلدارة رأس المال إدارة الموجودات والمطلوبات والمخاطر بطریقة منسقة، وتقییم أوجھ  منھجیتضمن 

عنھا والمطلوبة على أساس منتظم واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأثیر على مركز رأس المال   الُمعلنمستویات رأس المال 
 صائص المخاطر. للمجموعة في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وخ

 
حقوق الملكیة المقدمة من قبل المساھمین والقروض   أموالالمصدر الرئیسي لرأس المال المستخدم من قبل المجموعة ھو 

 من البنوك التجاریة. 
 

لم یكن لدى المجموعة تغییرات جوھریة في سیاساتھا وعملیاتھا المتعلقة بھیكل رأس المال خالل العام الماضي مقارنة  
 ت السابقة.بالسنوا

 
دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تغییرات على األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل السنوات المنتھیة في تطرأ أي لم 

حقوق الملكیة من رأس المال واالحتیاطي القانوني واالحتیاطي القانوني واالحتیاطي العام واحتیاطي رأس   تتألف. ۲۰۱۹
  ۳۱( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون درھم كما في  ۷۲۳ .۱۲والبالغة ستثمار واألرباح المحتجزة، المال واحتیاطي إعادة تقییم اال

 ملیون درھم).  ۷٦٥ .۸٦:  ۲۰۱۹دیسمبر 
 

تخضع المجموعة للوائح مالءة التأمین المحلیة. أدرجت المجموعة في سیاساتھا وإجراءاتھا االختبارات الالزمة لضمان  
 باللوائح. لاللتزام إلى ثالث سنوات لشركات التأمین  تمتد مؤامة االمتثال لھذه اللوائح. تسمح ھیئة التأمین بفترة 

 
بشأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم عملیات التأمین، یظل الحد األدنى لمتطلبات  ۲۰۰۷) لسنة ٦وفقًا للقانون االتحادي رقم (

 ملیون درھم لشركات التأمین.  ۱۰۰ .۰۰رأس المال عند 
 

  للمجموعة:   المحتفظ بھیلخص الجدول أدناه الحد األدنى لمتطلبات رأس المال للمجموعة وإجمالي رأس المال 
 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  درھم ألف 
   

 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ إجمالي رأس المال المحتفظ بھ من قبل المجموعة 
  ========  ======= 

 ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ الحد األدنى لرأس المال النظامي 
  ========  ======= 

 
 اطر التأمین والمخاطر المالیةمخ ۳۱

 
 اإلطار التشریعي 
  

تھدف الجھات التنظیمیة بشكل أساسي إلى حمایة حقوق حاملي وثائق التأمین ومراقبتھم عن كثب للتأكد من أن المجموعة  
بضمان أن المجموعة تحتفظ بوضع تھتم الجھات التنظیمیة في ذات الوقت كذلك تدیر الشؤون بشكل مرٍض لصالحھم. 

 للوفاء بااللتزامات غیر المتوقعة الناشئة عن الصدمات االقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة. ةالمالءة المالیة المناسب
 

تخضع عملیات المجموعة للمتطلبات التنظیمیة في البلدان التي تعمل فیھا. ال تنص ھذه اللوائح على الموافقة على األنشطة 
من جانب شركات التأمین  والعجز عن السداد  التعثرخاطر ، بل تفرض أیًضا بعض األحكام التقییدیة لتقلیل مفقطومراقبتھا 

 .د نشأتھاللوفاء بااللتزامات غیر المتوقعة عن
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 (تابع) اطر التأمین والمخاطر المالیةمخ ۳۱

 
 (تابع) اإلطار التشریعي 

  
، الالئحة المالیة  ۲۰۱٤دیسمبر  ۲۸بتاریخ  ۲۰۱٤) لسنة ۲٥أصدر رئیس ھیئة التأمین بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم (

لشركات التأمین المطبقة على شركات التأمین المؤسسة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وشركات التأمین األجنبیة 
 اإلمارات العربیة المتحدة.في دولة  النشاط المرخص لھا بممارسة 

 
 : الواردة في اللوائح المالیة أبرز النقاط یلخص الجدول أدناه 

 
 التعلیمات

 . أسس استثمار حقوق حاملي الوثائق۱
 صندوق الضمان  الحد األدنى ل . ھامش المالءة و۲
 . أسس احتساب االحتیاطیات الفنیة۳
 بالتزامات التأمین المستحقة. تحدید موجودات المجموعة التي تفي ٤
 تزوید الھیئة بھابتنظیمھا واالحتفاظ بھا وكذلك البیانات والوثائق التي یجب تلتزم المجموعة السجالت التي  - ٥
. مبادئ تنظیم الدفاتر والسجالت المحاسبیة للمجموعة والوكالء والوسطاء وتحدید البیانات التي یجب االحتفاظ بھا في ھذه ٦

 لسجالت الدفاتر وا
 . السیاسات المحاسبیة الواجب اتباعھا والنماذج الالزمة إلعداد وتقدیم التقاریر والبیانات المالیة الموحدة۷

   
 مخاطر التأمین

 
تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا المجموعة بموجب عقود التأمین في اختالف المطالبات الفعلیة ومدفوعات المزایا أو  
توقیتھا عن التوقعات. یتأثر ذلك بتكرار المطالبات، وشدة المطالبات، والمنافع الفعلیة المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات 

 المجموعة ھو التأكد من توفر احتیاطیات كافیة لتغطیة ھذه المطلوبات.طویلة األجل. لذلك ، فإن ھدف 
 

من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله من خالل التنویع عبر محفظة عقود التأمین. كما یتم تحسین تنوع المخاطر  الحدیتم 
 إعادة التأمین.  اتفاقیاتام من خالل االختیار الدقیق والتنفیذ الدقیق إلرشادات استراتیجیة االكتتاب، وكذلك استخد

 
ال تعفي عقود إعادة التأمین الممنوحة المجموعة من التزاماتھا تجاه حملة الوثائق. تظل المجموعة مسؤولة تجاه حاملي 
وثائقھا عن الجزء المعاد تأمینھ إلى الحد الذي ال یفي فیھ معید التأمین بااللتزامات المتعھد بھا بموجب اتفاقیات إعادة 

ین. تم تصمیم إستراتیجیة إعادة التأمین للمجموعة لحمایة التعرض للمخاطر واألحداث الفردیة القائمة على التعرضات التأم
 الحالیة للمخاطر من خالل اتفاقیات تأمین فعالة من حیث التكلفة.

 
 تكرار ومبالغ المطالبات

 
مخاطر الحریق والحوادث العامة  ضدیمكن أن یتأثر تواتر ومبالغ المطالبات بعدة عوامل. تكتتب المجموعة بشكل رئیسي 

  سنة والمخاطر البحریة والجویة. تعتبر ھذه عقود تأمین قصیرة األجل حیث یتم اإلبالغ عن المطالبات وتسویتھا عادة خالل 
 من مخاطر التأمین. الحدیساعد على ، مما من وقوع الحدث المؤمن علیھ ةواحد

 
 الممتلكات

 
 بالنسبة لعقود التأمین على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئیسیة في الحریق وانقطاع األعمال.

 
ات  قیمة استبدال الممتلكات والمحتویات المؤمن علیھا. تعتبر تكلفة إعادة بناء العقار استناداً إلىالعقود  یتم االكتتاب في ھذه

والحصول على المحتویات البدیلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العملیات التي تؤدي إلى انقطاع األعمال من العوامل 
الرئیسیة التي تؤثر على مستوى المطالبات. حصلت المجموعة على أغطیة إعادة التأمین الالزمة للحد من الخسائر من  

 المطالبات الفردیة. 
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 (تابع)اطر التأمین والمخاطر المالیة مخ ۳۱

 
 (تابع)مخاطر التأمین 

 
 (تابع) تكرار ومبالغ المطالبات

 
 السیارات

 
بالنسبة لعقود السیارات، تتمثل المخاطر الرئیسیة في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدیة واستبدال أو إصالح  

 المركبات.
 

لوفیات واألطراف المصابة وتكالیف استبدال وإصالح المركبات ھي العوامل الرئیسیة لصالح ااألحكام القضائیة إن مستوى 
التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى المجموعة فائض من الحمایة من الخسائر للحد من الخسائر من المطالبات الفردیة،  

 ألف درھم). ۳۰۰مطالبات عالیة القیمة (أي المطالبات التي تزید عن ٪ لل۷٥باإلضافة إلى اتفاقیة إعادة التأمین بنسبة 
 

 الصحي 
 

بالنسبة للتأمین الصحي، تتمثل المخاطر الرئیسیة في المطالبات الخاصة بالمرضى الداخلیین والتي تشمل الحاالت غیر 
المستشفى والمطالبات بالعیادات الخارجیة والتي  المستبعدة للحاالت الطبیة أو اإلصابات الجسدیة التي تتطلب اإلقامة في 

 تشمل استشارة الطبیب وإجراءات التشخیص واألدویة والعالجات والجراحات الیومیة الطفیفة. 
 

تقوم المجموعة باالكتتاب في وثائق التأمین الصحي لموظفیھا حصریًا. خالل السنة تم االكتتاب في وثیقة تأمین صحي فقط 
٪ للحد من  ۸۰تتعلق بموظفي المجموعة. تتضمن الوثیقة اتفاقیة إعادة تأمین بنسبة  وثیقة واحدة): ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(

 الخسائر.
 

 البحریة والجویة 
 

والجوي  البحري  بوسائل النقلأو التلف الذي یلحق  الخسائربالنسبة للتأمین البحري والجوي، تتمثل المخاطر الرئیسیة في 
والحوادث التي تؤدي إلى خسارة كلیة أو جزئیة للبضائع. تتمثل استراتیجیة االكتتاب لفئة األعمال البحریة والجویة في  

بشكل جید من حیث السفن وطرق الشحن المغطاة. حصلت المجموعة على أغطیة إعادة التأمین  وثائق التأمینضمان تنوع 
 . یةالالزمة للحد من الخسائر من المطالبات الفرد

 
 تركیز مخاطر التأمین

 
التكرار وشدیدة  قلیلة من العقود ذات الصلة التي تغطي مخاطر  محدود ال یوجد لدى المجموعة أي عقد تأمین منفرد أو عدد 

الخطورة مثل الزالزل أو عقود التأمین التي تغطي مخاطر الحوادث الفردیة التي تعرض المجموعة لمخاطر تأمین متعددة. 
ة بإعادة التأمین بشكل مناسب لمخاطر التأمین التي قد تنطوي على دعاوى قضائیة كبیرة. إن التركیز  قامت المجموع

 القطاعي لمخاطر التأمین مبین أدناه.
 

 حساسیة أرباح وخسائر االكتتاب
 

دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون درھم للسنة المنتھیة في  ۳۸ .۰۹تبلغ مساھمة عملیات التأمین في أرباح المجموعة 
 . ال تتوقع المجموعة أي تأثیر كبیر من عملیات التأمین لألسباب التالیة:ملیون درھم) ۳۳ .٤٦: ۲۰۱۹

 
من   واحدةبشكل رئیسي فئة في ذلك ویساھم  ٪)٦٦: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(٪ ۷۲یبلغ عام لدى المجموعة مستوى احتفاظ 

ومع ذلك، یتم تغطیة المطلوبات في   ٪).۸٥: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(٪ ۹۰ال، أي السیارات حیث یبلغ مستوى االحتفاظ األعم
 ھذه الفئة بشكل كاٍف من خالل برامج إعادة التأمین الخسائر الزائدة للحمایة من اآلثار المالیة الرئیسیة.

 
لدیھ نسبة احتفاظ منخفضة بالمخاطر. تعرض المجموعة  ٪)۲۸: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(٪ ۲۸إن حجم أعمال المجموعة البالغ  

لمخاطر محدودة في مجاالت االحتفاظ المرتفعة مثل السیارات، ونتیجة لذلك، تشعر المجموعة بالراحة في الحفاظ على  
 .وال تتوقع أي تأثیر مالي خطیر على صافي أرباح التأمین ٪)٥۸: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(٪  ٤۷معدل صافي خسائر بنسبة 

 
 
 

  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤۸ 

 
 (تابع)اطر التأمین والمخاطر المالیة مخ ۳۱

 
 (تابع)مخاطر التأمین 

 
 إدارة مخاطر إعادة التأمین

 
شركات التأمین األخرى، من أجل الحد من تعرضھا للمخاطر المالیة الناتجة عن مطالبات التأمین الكبیرة ،   على غرار 

تدخل المجموعة، في سیاق األعمال العادیة، في ترتیبات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمین. توفر ترتیبات إعادة 
كم في التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبیرة، التأمین ھذه تنویعًا أكبر لألعمال، وتسمح لإلدارة بالتح

وتوفر قدرة إضافیة على النمو. یتأثر جزء كبیر من إعادة التأمین بموجب االتفاقیات والعقود االختیاریة وعقود إعادة التأمین 
 الخسائر الزائدة.على 

 
المجموعة بتقییم الوضع المالي لشركات إعادة التأمین  لتقلیل تعرضھا للخسائر الجوھریة من تعثر معیدي التأمین، تقوم 

التابعة لھا ومراقبة تركیزات مخاطر االئتمان الناشئة عن المناطق الجغرافیة المماثلة أو األنشطة أو الخصائص االقتصادیة  
 لمعیدي التأمین.

 
 تطور المطالبات عملیة

 
) لم یتم اإلبالغ عنھاویعكس الجدول التالي المطالبات الفعلیة (بناًء على تقدیرات نھایة السنة ویمثل ذلك المطالبات المتكبدة 

 مقارنة بالتقدیرات السابقة للخمس سنوات على أساس الحوادث لكل سنة للسیارات وغیر السیارات.
 

 
وما  ۲۰۱٦

 اإلجمالي ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ قبل
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم سنة الحادث

       

       إجمالي ما دون السیارات:
 ۱٫۱٤٥٫۲۸٤ ٤۸٫٦٤٤ ٦۲٫۸۳۰ ۲٦٫۸۱۱ ٤۱٫۲٦۰ ۹٦٥٫۷۳۹ في نھایة سنة الحادث

 ۱٫۰۷۱٫٥٤٤ - ٥۸٫٥۸۸ ۲۳٫۹۱٦ ۳۲٫۹۲۳ ۹٥٦٫۱۱۷ بعد سنة واحدة
 ۹۸٥٫٥۷۸ - - ۲۳٫۹۲۱ ۳۲٫۲۲۷ ۹۲۹٫٤۳۰ بعد سنتین

 ۹٦۳٫٦۲٤ - - - ۳۰٫۲٥٤ ۹۳۳٫۳۷۰ بعد ثالث سنوات
 ۹۲۸٫۱٤۲ - - - - ۹۲۸٫۱٤۲ بعد أربع سنوات

 ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ------------------ 
 ۱٫۰۸۹٫٥٤۹ ٤۸٫٦٤٤ ٥۸٫٥۸۸ ۲۳٫۹۲۱ ۳۰٫۲٥٤ ۹۲۸٫۱٤۲ للمطالبات المتراكمةالتقدیرات الحالیة 

 ) ۹٦۱٫۳۷۲( ) ۸٫۷۲۷( ) ۳۱٫۱۲۷( ) ۱٦٫۲۱۱( ) ۲٤٫۷۸۲( ) ۸۸۰٫٥۲٥( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ
 ----------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ------------------ 

 في بیان المركز  المعترف بھااللتزام 
 ۱۲۸٫۱۷۷ ۳۹٫۹۱۷ ۲۷٫٤٦۱ ۷٫۷۱۰ ٥٫٤۷۲ ٤۷٫٦۱۷ الموحد المالي   
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وما  ۲۰۱٦

 اإلجمالي ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ قبل
 ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم سنة الحادث

       

       إجمالي السیارات:
 ۱٫۲۷۸٫٤۹٥ ۱۱۱٫۹٤۳ ۱۱۸٫۱۳۲ ۹۸٫٤٥۷ ۱۰٥٫٤۲۷ ۸٤٤٫٥۳٦ في نھایة سنة الحادث

 ۱٫۱۳٦٫۰۹۱ - ۱۱۰٫۲۱۷ ۸۷٫۳۹۷ ۹۱٫۹۱۳ ۸٤٦٫٥٦٤ بعد سنة واحدة
 ۱٫۰۳٤٫۰٤٦ - - ۸۱٫۸۰۷ ۹٥٫٤٤۰ ۸٥٦٫۷۹۹ بعد سنتین

 ۹٥۲٫۲۷۹ - - - ۹٦٫۲٥۱ ۸٥٦٫۰۲۸ بعد ثالث سنوات
 ۸٥۲٫٥۸۹ - - - - ۸٥۲٫٥۸۹ بعد أربع سنوات

 ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ------------------ 
 ۱٫۲٥۲٫۸۰۷ ۱۱۱٫۹٤۳ ۱۱۰٫۲۱۷ ۸۱٫۸۰۷ ۹٦٫۲٥۱ ۸٥۲٫٥۸۹ التقدیرات الحالیة للمطالبات المتراكمة

 ) ۱٫۱٥۹٫۱۳۸( ) ٦۱٫۲۰۳( ) ۹۹٫۰٤٦( ) ۸۳٫٦۲۳( ) ۸۹٫٤۷۳( ) ۸۲٥٫۷۹۳( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ
 ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- --------------------- 

في بیان المركز  المعترف بھااللتزام 
 ۹۳٫٦٦۹ ٥۰٫۷٤۰ ۱۱٫۱۷۱ ) ۱٫۸۱٦( ٦٫۷۷۸ ۲٦٫۷۹٦ المالي الموحد

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



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٤۹ 

 
 )تابع(مخاطر التأمین والمخاطر المالیة  ۳۱

 
 (تابع)مخاطر التأمین  
 
 (تابع) عملیة تطور المطالبات 
 

 
وما  ۲۰۱٦

 اإلجمالي ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ قبل
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم سنة الحادث

       

صافي إعادة  –ما دون السیارات 
       التأمین:

 ۲۷۲٫٦۰٥ ۱۰٫۱۸۲ ۸٫۹۱۷ ۷٫۱٥۰ ۱۰٫۰۸۰ ۲۳٦٫۲۷٦ في نھایة سنة الحادث
 ۲٥۳٫٤۲۸ - ٦٫۹٦٥ ٥٫۲۳٥ ۷٫۷۳۳ ۲۳۳٫٤۹٥ بعد سنة واحدة

 ۲٤٤٫٦۰٦ - - ٥٫۲۱۱ ۷٫٥۸۳ ۲۳۱٫۸۱۲ سنتینبعد 
 ۲۳۸٫۰٦۳ - - - ۷٫٤۲٥ ۲۳۰٫٦۳۸ بعد ثالث سنوات
 ۲۲۹٫۰٦۳ - - - - ۲۲۹٫۰٦۳ بعد أربع سنوات

 ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ----------------- 
 ۲٥۸٫۸٤٦ ۱۰٫۱۸۲ ٦٫۹٦٥ ٥٫۲۱۱ ۷٫٤۲٥ ۲۲۹٫۰٦۳ للمطالبات المتراكمةالتقدیرات الحالیة 

 ) ۲۳٦٫٦۸۹( ) ۱٫٥۰۷( ) ۳٫۱۲۱( ) ۲٫۹۸٦( ) ٥٫۷٤۳( ) ۲۲۳٫۳۳۲( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ
 ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ----------------- 

 في بیان المركز  المعترف بھااللتزام 
 ۲۲٫۱٥۷ ۸٫٦۷٥ ۳٫۸٤٤ ۲٫۲۲٥ ۱٫٦۸۲ ٥٫۷۳۱ المالي الموحد   
  =======  =======  =======  =======  =======  ======== 
       

 
وما  ۲۰۱٦

 اإلجمالي ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ قبل
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم سنة الحادث

       

       :صافي إعادة التأمین – السیارات
 ۱٫۰۷٥٫٥۷۰ ۱۰۱٫۲۹۳ ۱۰۳٫٦۹۹ ۸٤٫٦۰۳ ۷۷٫۷۷٥ ۷۰۸٫۲۰۰ في نھایة سنة الحادث

 ۹٤٤٫۳۱٤ - ۹٥٫٦٦۷ ۷٥٫۱۰٤ ٦۳٫۹۷۹ ۷۰۹٫٥٦٤ بعد سنة واحدة
 ۸٥۹٫۳۰٦ - - ۷٥٫۹۷۱ ٦٦٫۱٥۹ ۷۱۷٫۱۷٦ بعد سنتین
 ۷۸۲٫۷٤۰ - - - ٦٦٫۹٦٦ ۷۱٥٫۷۷٤ سنواتبعد ثالث 

 ۷۱۱٫۸٤٥ - - - - ۷۱۱٫۸٤٥ بعد أربع سنوات
 ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ----------------- 

 ۱٫۰٥۱٫۷٤۲ ۱۰۱٫۲۹۳ ۹٥٫٦٦۷ ۷٥٫۹۷۱ ٦٦٫۹٦٦ ۷۱۱٫۸٤٥ التقدیرات الحالیة للمطالبات المتراكمة
 ) ۹۷۱٫۹۱٦( ) ٥٤٫۷٥۲( ) ۸۷٫۳٥٥( ) ۷۰٫۹٦٤( ) ٦۲٫٤۷۲( ) ٦۹٦٫۳۷۳( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ

 ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ----------------- 
في بیان المركز  المعترف بھااللتزام 

 ۷۹٫۸۲٦ ٤٦٫٥٤۱ ۸٫۳۱۲ ٥٫۰۰۷ ٤٫٤۹٤ ۱٥٫٤۷۲ المالي الموحد
  =======  =======  =======  =======  =======  ======== 

 
 المخاطر المالیة

 
ھي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر  للمجموعةإن المخاطر الرئیسیة التي تنشأ من األدوات المالیة 

االئتمان ومخاطر أسعار األسھم ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة العلیا بمراجعة واعتماد السیاسات إلدارة كل من ھذه 
 المخاطر.

 
 مخاطر االئتمان

  
بالتزاماتھ مما ینتج عنھ تكبد الطرف اآلخر   الوفاءفي أحد أطراف األداة المالیة  اخفاقإن مخاطر االئتمان ھي مخاطر 

الحد من التعامل و للحد من مخاطر االئتمان من خالل مراقبة الحسابات المدینة بشكل دوري المجموعةلخسارة مالیة. تسعى 
 مع أطراف معینة وتقییم الجدارة االئتمانیة للعمالء.

 
دیسمبر  ۳۱كما في القائمة أرصدة التأمین المدینة من إجمالي  ٪ ۳٤ لمجموعةلدى ا عمالء  ٥تمثل المبالغ المطلوبة من أكبر 

 ). ٪۲۷: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰
 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥۰ 

 

 (تابع)مخاطر التأمین والمخاطر المالیة  ۳۱
 

 (تابع)مخاطر االئتمان 
 

، ینشأ تعرض  وما یعادلھفیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة، بما في ذلك النقد 
أقصى تعرض یساوي القیمة الدفتریة لھذه األدوات. تدیر   بحیث أن المجموعة لمخاطر االئتمان من تعثر الطرف المقابل، 

نقدیة واستثماراتھا من خالل التأكد من أن األطراف المقابلة لدیھا تصنیف ائتماني ودائعھا ال منالمجموعة مخاطر االئتمان 
جید. لیس لدى المجموعة تصنیف ائتماني داخلي لألطراف المقابلة وتعتبر جمیع األطراف المقابلة التي تتعامل معھا 

 المجموعة ذات جودة ائتمانیة عالیة.
 

المقابلة التي لدیھا تصنیف ائتماني جید ویتم تجنب تركیز المخاطر باتباع  األطراف معإعادة التأمین  إبرام عقودیتم 
السیاسة فیما یتعلق بحدود األطراف المقابلة التي یتم وضعھا كل عام من قبل مجلس اإلدارة وتخضع لمراجعات  توجیھات

التأمین وتحدیث استراتیجیة شراء إعادة  منتظمة. في تاریخ كل تقریر، تقوم اإلدارة بإجراء تقییم للجدارة االئتمانیة لمعیدي 
 التأمین، والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القیمة.

 
 مخاطر أسعار األسھم

 

مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغییرات ناتجة  فيمخاطر السوق تتمثل 
المتداولة في السوق.  جمیع األدوات المالیة ، أو مصدرھا، أو العوامل التي تؤثر على فردیة مالیةبأداة عن عوامل خاصة 

ي األوراق المالیة. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فیما یتعلق باستثماراتھا ف
السوق. باإلضافة إلى ذلك، تراقب  لتطورات السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة وعن طریق المراقبة المستمرة 

لشركات  المجموعة بنشاط العوامل الرئیسیة التي تؤثر على تحركات السوق، بما في ذلك تحلیل األداء التشغیلي والمالي ل
 المستثمر فیھا.

 
مخاطر تغیر القیم العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم وقیمة  فيمخاطر أسعار األسھم تتمثل 

 األسھم الفردیة. ینشأ التعرض لمخاطر أسعار األسھم من محفظة استثمارات المجموعة.
إجمالي إیرادات الشاملة األخرى للسنة  عقولة في أسواق األسھم على یعرض الجدول التالي تقدیرات الحساسیة للتغییرات الم 

ً ومعاكساً ثبات ، مع للمجموعة كافة المتغیرات األخرى. من المتوقع أن یكون التأثیر في انخفاض أسعار األسھم مساویا
 المبین. االرتفاعلتأثیر 

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 مؤشر السوق:
 التغیر في
 المتغیرات

التأثیر على 
 اإلیرادات الشاملة 

التأثیر على  
 اإلیرادات الشاملة 

    

 ۳٤٫۲۰۰ ۲۹٫٤۲۳ ٪٥+ سوق أبوظبي لألوراق المالیة
 ۳٫۱۸۲ ۲٫٦۰۳ ٪٥+ سوق دبي المالي 
 ۲۱ ۲۰ ٪٥+ األسواق األخرى

 

 مخاطر معدالت الفائدة
 

تنشأ مخاطر الفائدة من إمكانیة تأثیر التغییرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات  
غیر معرضة بشكل كبیر لمخاطر أسعار الفائدة حیث یتم إعادة تسعیر موجوداتھا ومطلوباتھا  المجموعة المالیة. إن 

 باستمرار.
 

یمثل الجدول التالي حساسیة التغییر المعقول في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بجمیع المتغیرات األخرى ثابتة ألرباح 
 دیسمبر.  ۳۱ما في ، على جمیع الموجودات المالیة التي تحمل فائدة كالمجموعة

التأثیر على  
 الربح

 ألف درھم 
  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 )۱٫۱۸۸( نقطة أساس ۱۰۰انخفاض بمقدار 
 ۱٫۱۸۸ نقطة أساس  ۱۰۰زیادة بمقدار 

  
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ) ۱٫۱۱۹( نقطة أساس ۱۰۰انخفاض بمقدار 
 ۱٫۱۱۹ نقطة أساس  ۱۰۰زیادة بمقدار 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥۱ 

 
 (تابع)مخاطر التأمین والمخاطر المالیة  ۳۱

 
 مخاطر العمالت األجنبیة

 
تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في مخاطر تقلب األدوات المالیة بسبب التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة. عادةً ما 

لصرف. تعتقد اإلدارة أن ھناك خاطر اللقضاء على مبنفس العملة التي یتم بھا التعامل مع األعمال  الموجوداتیتم تمویل 
الكبیرة بسبب تقلبات أسعار الصرف وبالتالي ال تقوم المجموعة بالتحوط من مخاطر العمالت  الخسائرحًدا أدنى من مخاطر 

 األجنبیة.
 

ر الدوالأمام صرف الدرھم لثبات سعر تتم المعامالت الرئیسیة للمجموعة بالعمالت األجنبیة بالدوالر األمریكي. نظًرا 
 .جوھریة من العمالت األجنبیةاألمریكي، فإن المجموعة ال تخضع لمخاطر 

 
 مخاطر السیولة

 
مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بعقود التأمین والمطلوبات المالیة  في مخاطر السیولة تتمثل 

 عند استحقاقھا.
 

 .نشأتھاتتم مراقبة متطلبات السیولة على أساس شھري وتضمن اإلدارة توفر أموال سائلة كافیة للوفاء بأي التزامات عند 
 

دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ات المالیة غیر المخصومة للمجموعة في استحقاق المطلوب فتراتیلخص الجدول أدناه 
 التعاقدیة ومعدالت الفائدة الحالیة في السوق:  السداد ، بناًء على تواریخ   ۲۰۱۹

 
  غیر متداولة متداولة 
 اإلجمالي ألكثر من سنة  حتى سنة 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    

    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۱۰۱٫۱۲۷ - ۱۰۱٫۱۲۷ دائنة أخرىتجاریة وذمم ذمم دائنة 

 ۳۷۳٫٦۷۱ ۳۷۳٫٦۷۱ - قروض
 --------------- --------------- --------------- 

 ٤۷٤٫۷۹۸ ۳۷۳٫٦۷۱ ۱۰۱٫۱۲۷ اإلجمالي
  =======  =======  ======= 

    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۷٥٫۳۷۰ - ۷٥٫۳۷۰ ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى

 ۳۸٦٫٦۱۹ - ۳۸٦٫٦۱۹ سحب مصرفي على المكشوف
 --------------- --------------- --------------- 

 ٤٦۱٫۹۸۹ - ٤٦۱٫۹۸۹ اإلجمالي
  ========  =======  ======== 

 
 

  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥۲ 

 
 )تابع(مخاطر التأمین والمخاطر المالیة  ۳۱

 
 )تابع( مخاطر السیولة 
 

 : ۲۰۱۹و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱االستحقاقات المتوقعة للموجودات كما في فیما یلي فترات  
 

 اإلجمالي  غیر متداولة  متداولة  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
    

    ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۲٤۹٫۳٤۸ ٦٫۰۰۰ ۲٤۳٫۳٤۸ )٦(إیضاح   المصرفیة النقد واألرصدة 

 ۲۷۳٫٦۱۳ ۲۷۳٫٦۱۳ - اإلیرادات الشاملة األخرى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۳۸۲٫۹۰۲ - ۳۸۲٫۹۰۲ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 ۱٤٫۳۲۰ ۱٤٫۳۲۰ - موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
ً  ومصروفاتذمم التأمین المدینة   ۸٤٫۷۸۱ - ۸٤٫۷۸۱ ) ۱۰(إیضاح  مدفوعة مقدما

 ۱٤۷٫٤۹۱ - ۱٤۷٫٤۹۱ ) ۱۸(إیضاح  موجودات عقود إعادة التأمین
 ۲۷۸٫۰۷۷ ۲۷۸٫۰۷۷ - عقارات استثماریة 

 ۹٫٤۲۳ ۹٫٤۲۳ - عقارات استثماریة قید التطویر 
 ۱۲۱٫۹۲۲ ۱۲۱٫۹۲۲ - استثمار في شركات زمیلة 

 ٤٫۷٥۸ ٤٫۷٥۸ - ممتلكات ومعدات 
 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
 ۸٥۸٫٥۲۲ ۷۰۸٫۱۱۳ ۱٫٥٦٦٫٦۳٥ 
  =============  =============  ================ 

    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۱٤۰٫۷٥۰ ٦٫۰۰۰ ۱۳٤٫۷٥۰ )٦النقد واألرصدة المصرفیة (إیضاح  

 ۳٤٦٫٥۸٥ ۳٤٦٫٥۸٥ - موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 ٤۲٤٫٥۳۷ - ٤۲٤٫٥۳۷ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 ۱٤٫۳٦۸ ۱٤٫۳٦۸ - موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 ٥۷٫۳۰۷ - ٥۷٫۳۰۷ ) ۱۰(إیضاح ذمم التأمین المدینة ومصروفات مدفوعة مقدماً 

 ۱٥٦٫۲۸۱ - ۱٥٦٫۲۸۱ ) ۱۸موجودات عقود إعادة التأمین (إیضاح 
 ۳۰۷٫٤٦۹ ۳۰۷٫٤٦۹ - عقارات استثماریة 

 ۹٫۳۹٤ ۹٫۳۹٤ - عقارات استثماریة قید التطویر 
 ۱۰۷٫٥۹٥ ۱۰۷٫٥۹٥ - استثمار في شركات زمیلة 

 ٥٫۲۸۲ ٥٫۲۸۲ - ممتلكات ومعدات 
 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

 ۷۷۲٫۸۷٥ ۷۹٦٫٦۹۳ ۱٫٥٦۹٫٥٦۸ 
  =============  =============  ================ 

 

  ۳۷٤وقروض بقیمة  درھم) ألف ۷٫۳۱٦: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ۷٫۷۲٤باستثناء مكافآت نھایة الخدمة البالغة  
دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ٤٦۲٫۱۲۱ استحقاق مطلوباتھا البالغة المجموعةتتوقع  ،: ال شيء)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( درھم ألف

 في أقل من اثني عشر شھراً من تاریخ بیان المركز المالي الموحد.  درھم) ألف ۷۹٥٫۱۲۲: ۲۰۱۹
 
 المخاطر التشغیلیة 
  

األنظمة الداخلیة أو األخطاء البشریة أو االحتیال أو األحداث الخارجیة.   قاخفاإن المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر ناتجة من 
ب ضرراً للسمعة وحدوث تعقیدات قانونیة أو تشریعیة أو قد  اإلجراءات الرقابیة، فإن المخاطر التشغیلیة قد تسب اخفاقعند 

من خالل   المجموعةجمیع المخاطر التشغیلیة، لكن قد تتمكن  القضاء على المجموعةتؤدي إلى خسائر مالیة. ال یتوقع من 
خطة إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة والتصدي للمخاطر المحتملة، من إدارة ھذه المخاطر. تتضمن اإلجراءات  

ووضع إجراءات الدخول على األنظمة والتفویض والتسویة وتدریب العاملین وعملیات الفصل الفعال في المھام الرقابیة 
 التقییم.

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥۳ 

 
 القیم العادلة ۳۲

 
 مة العادلة لألدوات المالیة والموجودات غیر المالیةالقی

  
 تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 

 
تتمثل القیمة العادلة في السعر الذي یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في 

بصرف النظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ بصورة مباشرة أو تقدیره باستخدام تقنیة السوق في تاریخ القیاس، 
تقییم أخرى. عند تقدیر القیمة العادلة لألصل أو االلتزام، تأخذ الشركة في االعتبار سمات األصل أو االلتزام إذا أخذ  

 االلتزام في تاریخ القیاس.المشاركون في السوق تلك السمات في االعتبار عند تسعیر األصل أو 
 

بناًء   ۳أو  ۲أو  ۱باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ضمن المستوي 
على الدرجة التي تكون فیھا المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة قابلة للمالحظة وأھمیة المدخالت المستخدمة في  

 لقیمة العادلة بأكملھا، والموضحة على النحو التالي: قیاس ا
 
، ھي األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة ۱مدخالت المستوى  •

 التي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛ 
، والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو ۱المستوى ھي مدخالت، بخالف األسعار المدرجة في  ۲مدخالت المستوى  •

 االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و
 ھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام.  ۳مدخالت المستوى  •
 

إلى   ۱ت من المستویایُوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً لالعتراف المبدئي بالقیمة العادلة في 
 وفقاً للدرجة التي یمكن من خاللھا مالحظة القیمة العادلة.  ۳

 
 النظام المتدرجة المدرجة بالقیمة العادلة وفقاً لمستوي غیر المالییعرض الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة والموجودات  

 لقیمة العادلة. ل
 

 اإلجمالي  ۳المستوي   ۲المستوي   ۱المستوي   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  
     

     ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 
 ۳۸۲٫۹۰۲ - ۲۳٫٦۷٤ ۳٥۹٫۲۲۸ بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر موجودات مالیة 
 ۲۷۳٫٦۱۳ ۱٥٫٥۹۷ ۲۷٫٥٥۹ ۲۳۰٫٤٥۷ اإلیرادات الشاملة األخرى من خالل  موجودات مالیة 

 ---------------- -------------- -------------- --------------- 
 ٥۸۹٫٦۸٥ ٥۱٫۲۳۳ ۱٥٫٥۹۷ ٦٥٦٫٥۱٥ 
  ========  =======  =======  ======= 

     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ٤۲٤٫٥۳۷ - - ٤۲٤٫٥۳۷ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 ۳٤٦٫٥۸٥ ۲۳٫۰۳۸ - ۳۲۳٫٥٤۷ الشاملة األخرى موجودات مالیة من خالل اإلیرادات 
 --------------- ------------- -------------- --------------- 
 ۷٤۸٫۰۸٤ - ۲۳٫۰۳۸ ۷۷۱٫۱۲۲ 
  =======  ======  =======  ======= 

 
لقیاسات  ۲والمستوى  ۱المستوى كان ھناك تحویلین بین ، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل فترات التقاریر المالیة المنتھیة في  

 لقیاسات القیمة العادلة.   ۳أو إلى المستوى القیمة العادلة ولم تكن ھناك تحویالت من 
 

ث�م تم تصنیفھا ضمن المستوى جة في سوق نشط ومن یتم تقییم االستثمارات في األسھم المدرجة استناداً إلى األسعار المدر
۱ . 
 

الصندوق  بالنسبة لالستثمار في الصنادیق، تستند القیم العادلة إلى صافي قیمة الموجودات المحتسبة بواسطة مدیري 
تقییم الداخلي مثل  الالمعنیین. أما بالنسبة لالستثمارات في سندات الملكیة غیر المدرجة، تستند القیم العادلة إلى أسالیب 

التدفقات النقدیة المخصومة ومضاعفات الشركات القابلة للمقارنة. إن تقییم االستثمار في الصنادیق وسندات الملكیة غیر 
 العادلة.  لقیاس القیمة  ۳المدرجة مؤھل للتصنیف ضمن المستوى 



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥٤ 

 
 (تابع)القیم العادلة  ۳۲

 
 (تابع) والموجودات غیر المالیةالقیمة العادلة لألدوات المالیة 

 
 : اإلیرادات الشاملة األخرىالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل  للموجودات المالیة  ۳الحركة في المستوى  فیما یلي 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  درھم ألف 
   

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

 ) ٤٫٥۱٥( )۷٫٤٤۱( العادلة التغیر في القیمة 
 ---------------- -------------- 

 ۲۳٫۰۳۸ ۱٥٫٥۹۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 
  ========  ======== 
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥٥  

 
 التحلیل القطاعي ۳۳

 
والحریق والحوادث  التي یتم إعداد تقاریر عنھا ھي البحري والجوي  للمجموعةإلى إدارات بناًء على فئات المخاطر المتكبدة. إن القطاعات التشغیلیة  المجموعةألغراض إداریـة تم تنظیم  

   واالستثمارات والصحي.العامة والسیارات 
 
قطاعات على أساس أرباح االكتتاب. یعرض الجدول  تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التأمین لقطاعات العمال بشكل منفصل التخاذ قرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء ال 

 للسنة.  جموعةالمالتالي االفصاح عن إیرادات القطاع، قیاس أرباح القطاع للفترة وتسویتھا إلیرادات وأرباح 
 

 إیرادات ونتائج القطاع ۳۳-۱
 

 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
 إجمالي  االستثمارات  الطبي  السیارات  الحریق والحوادث العامة  البحري والجوي  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

 ۳۰٦٫٦۰۷ - ۲٫۳۸٥ ۲۲۲٫۲۰۷ ۷٥٫٤٦۹ ٦٫٥٤٦ إجمالي االقساط المكتتبة
 ) ۸۷٫۲۱۷( - ) ۱٫٤٤٤( ) ۲۲٫۹۸۸( ) ٥۷٫٦۷۲( ) ٥٫۱۱۳( حصة إعادة التأمین من األقساط المتنازل عنھا

 ) ۱۲٫۰۸۳( - ۱۹۳ ) ۱۰٫۲۷۳( ) ۱٫٦٦٥( ) ۳۳۸( صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
 ) ۹٦٫٥۳٤( - ) ۹٥( ) ۹۱٫۰۰۹( ) ٥٫۲۷۰( ) ۱٦۰( صافي المطالبات المتكبدة

 ) ۲۲٫٦٥٥( - ) ٤٦( ) ۲۷٫٦۲٥( ۳٫٦۲۷ ۱٫۰۲۹ العمولة المكتسبة/(المتكبدة) 
 ٥٫۲۹۹ ٥٫۲۹۹ - - - - صافي إیرادات من عقارات استثماریة (إیرادات ایجار)،  

 ۱۳٫۲٤۳ ۱۳٫۲٤۳ - - - - صافيشركات زمیلة،  أرباح حصة من 
 ) ۳٥٫۱٥۱( ) ۳٥٫۱٥۱( - - - - صافي تكالیف التمویلخسائر االستثمار، 

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------- 
 ۷۱٫۱٤۹ ) ۱٦٫٦۰۹( ۹۹۳ ۷۰٫۳۱۲ ۱٤٫٤۸۹ ۱٫۹٦٤ أرباح / (خسائر) القطاع قبل المصاریف المخصصة 

 ) ٥۳٫۰۲۳( - ) ۹٥۲( ) ۳۸٫۷٦۷( ) ۱۱٫۷۰٤( ) ۱٫٦۰۰( صافي المصاریف المخصصة،  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------  

 ۱۸٫۱۲٦ ) ۱٦٫٦۰۹( ٤۱ ۳۱٫٥٤٥ ۲٫۷۸٥ ۳٦٤ أرباح / (خسائر) القطاع 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------  

 ) ۲٫۹۰۳(      المصاریف غیر المخصصة 
      --------------     

 ۱٥٫۲۲۳      أرباح السنة 
       ======== 
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥٦  

 (تابع)التحلیل القطاعي  ۳۳
 

 (تابع)إیرادات ونتائج القطاع  ۳۳-۱
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 إجمالي االستثمارات الطبي السیارات  الحریق والحوادث العامة  البحري والجوي  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ۲٥۰٫۰۳۰ - ۳٫٤۱۸ ۱۷۹٫۰۸۰ ٦۳٫۱۲۳ ٤٫٤۰۹ المكتتبةإجمالي االقساط 
 )۸٦٫۲۰۲( - )۱٫٦۱۰( )۲۷٫۳۲۳( )٥۳٫٥٥۷( )۳٫۷۱۲( حصة إعادة التأمین من األقساط المتنازل عنھا

 ۱٤٫٥۲۸ - )٦۰۱( ۱۳٫۳۸۸ ۱٫٦۹٥ ٤٦ صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
 )۱۰۳٫۱۷۰( - )۸۹۹( )۹٥٫۰۰۰( )٦٫۷۱۳( )٥٥۸( صافي المطالبات المتكبدة

 )۳٫٥۳۷( - ۹۸ )۱٥٫۳۲۲( ۹٫۷۷۱ ۱٫۹۱٦ العمولة المكتسبة/(المتكبدة) 
 ۷٫۱٥۳ ۷٫۱٥۳ - - - - صافي إیرادات من عقارات استثماریة (إیرادات ایجار)،  

 )۲۱٫۸۰۳( )۲۱٫۸۰۳( - - - - حصة من أرباح شركات زمیلة 
 )۸٫٦۸۳( )۸٫٦۸۳( - - - - التمویلصافي تكالیف خسائر االستثمار، 

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- أرباح / (خسائر) القطاع قبل المصاریف المخصصة 
  ٤۸٫۳۱٦ )۲۳٫۳۳۳( ٤۰٦ ٥٤٫۸۲۳ ۱٤٫۳۱۹ ۲٫۱۰۱ صافي المصاریف المخصصة،  

 )۱٫۲۹۸( )۹٫٥۳٥( )۲٦٫۲٤۲( )۱٫۱۱۲( - )۳۸٫۱۸۷( 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- أرباح / (خسائر) القطاع 

 ۸۰۳ ٤٫۷۸٤ ۲۸٫٥۸۱ )۷۰٦( )۲۳٫۳۳۳( ۱۰٫۱۲۹ 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- المصاریف غیر المخصصة 

      )٤٫۱٦۲( 
 ----------------      أرباح السنة 

  ٥٫۹٦۷      إجمالي االقساط المكتتبة
       ======== 
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥۷  

 
 (تابع)التحلیل القطاعي  ۳۳

 
 موجودات ومطلوبات القطاع ۳۳-۲

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
 اإلجمالي  االستثمارات االكتتاب اإلجمالي  االستثمارات  االكتتاب  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

 ۱٫٥٦۰٫٤٥٦ ۱٫۲۰۱٫۹۷۳ ۳٥۸٫٤۸۳ ۱٫٥٥۷٫۷٥۲ ۱٫۱٦٥٫۰٥۰ ۳۹۲٫۷۰۲ موجودات القطاع 
 --------------- ----------------  --------------- ----------------  

 ۹٫۱۱۲   ۸٫۸۸۳   موجودات غیر مخصصة 
   -----------------   ------------------ 

 ۱٫٥٦۹٫٥٦۸   ۱٫٥٦٦٫٦۳٥   إجمالي الموجودات 
    === = =====    == = ====== 

 ۷۷۳٫۰۱۸ ۳۹۹٫۲۸٥ ۳۷۳٫۷۳۳ ۸۱٥٫۳۷٦ ۳۹۳٫۲۰۳ ٤۲۲٫۱۷۳ مطلوبات القطاع 
 --------------- ----------------  --------------- ----------------  

 ۳۰٫٦۹۱   ۲۸٫۱٤۰   مطلوبات غیر مخصصة 
   ----------------   ---------------- 

 ۸۰۳٫۷۰۹   ۸٤۳٫٥۱٦   إجمالي المطلوبات 
    ========    ======== 

 ۲٫۱۰٥ - ۲٫۱۰٥ ۱٫۰٤۷ - ۱٫۰٤۷ سمالیة أنفقات ر
  ======  ======  ======  ======  ======  ====== 

 
 إیرادات القطاع من إدارات االكتتاب ۳۳-۳

 
(التي تمثل إجمالي األقساط والعموالت المكتسبة واإلیرادات األخرى المتعلقة باالكتتاب)  المجموعةفیما یلي تحلیل إلیرادات  

 االكتتاب الرئیسیة. أقساموالمصنفة حسب 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۹۲٫٤۳۸ ۲۳۳٫۷۹٦ سیارات
 ۲٦٫۹۰۹ ۳۱٫٥۹۹ ھندسة

 ٥٤٫۰۲۹ ٥۳٫۷۳۷ حریق وحوادث عامة
 ٦٫٦۰۷ ۸٫۳۷۹ بحري وجوي
 ۳٫٦۰۲ ۲٫۳۸٦ وشخصيتأمین صحي 

 --------------- -------------- 
 ۳۲۹٫۸۹۷ ۲۸۳٫٥۸٥ 
  =======  ======= 
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 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥۸  

 
 القطاع الجغرافي ٤-۳۳

 
تتم كافة أعمال التأمین الخاصة بالشركة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة باستثناء اتفاقیات إعادة التأمین المبرمة مع  

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة باستثناء  المجموعة. یتم االحتفاظ بكافة استثمارات شركات تقع بشكل رئیسي في أوروبا
والتي یتم االحتفاظ في الوالیات المتحدة  عقارات استثماریةبعض استثمارات االسھم التي یتم االحتفاظ بھا في دول أخرى وال

 االمریكیة.
 
اإلیرادات (التي تمثل إجمالي األقساط والعموالت المكتسبة) وإجمالي الموجودات حسب القطاع إن تفاصیل إجمالي  

 الجغرافي موضحة أدناه: 
 

 إجمالي الموجودات اإلیرادات  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم 
     

 ۱٫٤۱۳٫٦٥٦ ۱٫٤۰۲٫٤۲۰ ۲٦۹٫۹۳۲ ۳۱٦٫۱٤۷ اإلمارات العربیة المتحدة
 ٦۹٫۳٦٤ ۷٦٫۰٥۱ ۱۳٫٦٥۳ ۱۳٫۷٥۰ أوروبا

 ٤٥٫۱۷۲ ٤٦٫۸۲٤ - - الوالیات المتحدة االمریكیة
 ٤۱٫۳۷٦ ٤۱٫۳٤۰ - - دول أخرى 

 --------------- -------------- ----------------- ----------------- 
 ۳۲۹٫۸۹۷ ۲۸۳٫٥۸٥ ۱٫٥٦٦٫٦۳٥ ۱٫٥٦۹٫٥٦۸ 
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 التزامات ومطلوبات طارئة ۳٤

 
 مطلوبات طارئة 
مطلوبات طارئة فیما یتعلق بخطابات الضمان الصادرة ضمن نطاق األعمال   المجموعة، كان لدى ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  

 ملیون درھم).  ۰  .٤۱: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۰ .٤٦االعتیادیة والبالغة 
 

  ۳ .٦۳المطلوبات الطارئة فیما یتعلق بشركاتھا الزمیلة االلتزامات و، بلغت حصة المجموعة في ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ). ملیون درھم ۱ .٦۳:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱ . ۲٤و  ملیون درھم) ۱۰ .۹۷: ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱(ملیون درھم 

 
 مطالبات قانونیة

 
. قامت  االعتیادیةغالبیة العظمى من شركات التأمین، لدعاوى قضائیة في سیاق األعمال على غرار التخضع المجموعة، 

ملیون   ۱٦ .۳بتكوین مخصص بقیمة القانوني الداخلي،  واالستشارياإلدارة، بناًء على مشورة من مقیمي الخسائر المستقلین 
 محتمل للموارد االقتصادیة.  خارج یمثل المبالغ المتوقع أن ینتج عنھا تدفق ملیون درھم)  ۱٤: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(درھم 

 
 ۱۹ -تأثیر كوفید  ۳٥

 
بشكل جوھري وسلبي على الشركات على مستوى العالم. كما في  ۱۹–أثرت التداعیات االقتصادیة الناتجة عن تفشي كوفید

یث بلغ صافي الخسائر غیر المحققة للموجودات  ، تأثر القطاع االستثماري للشركة بشكل أساسي ح۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
  ٤٦ .۹۰ والقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

تتوافق خسائر االستثمارات مع االتجاه العالمي. ال تتوفر معلومات كافیة  .ملیون درھم على التوالي ٤۸ .۸و ملیون درھم
 لتقییم ھذا االتجاه مستقبالً.

 
  



 وشركتھا التابعة شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

 الموحدة  حول البیانات المالیة إیضاحات 

٥۹  

 
 (تابع) ۱۹ –تأثیر كوفید  ۳٥

 
 مخاطر التأمین (أ)

 
 بصورة أساسیة لمخاطر من الوثائق المتعلقة بالتأمین ضد توقف األعمال.   المجموعةیتعرض قطاع التأمین لدى 

 
وثائق تأمین تتضمن استثناءات من األمراض المعدیة   لدیھا المجموعة فیما یتعلق بوثائق التأمین ضد توقف األعمال، فإن 

بموجبھا إلى دفع   المجموعةبتقییم كافة وثائق التأمین ضد توقف األعمال التي قد تضطر  المجموعةوالوبائیة. قامت 
ي أن ھذه الوثائق لیس لھا تأثیر جوھري فیما یتعلق بصاف المجموعة تعویضات. بناًء على الفحص األولي للوثائق، رأت 

من االحتفاظ  المجموعةالوة على ذلك، تمكنت انخفاض مستوى االحتفاظ لدى المجموعة. عالمطالبات المدفوعة بسبب 
وشھدت بشكل عام تجدیدات وأعمال جدیدة على مستوى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بالعمالء الرئیسیین خالل السنة المنتھیة في 

 بعض خطوط األعمال الرئیسیة.
 

 االئتمانمخاطر  (ب)
 

والحد من المعامالت مع  السیطرة على مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمانإلى المجموعة  تسعى
 أطراف معینة، والتقییم المستمر للجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة. 

 
 مخاطر السیولة (ج)

 
بمقارنة سیناریوھات اختبار  المجموعةمراقبة واالستجابة لجمیع متطلبات السیولة المطروحة. كما قامت  المجموعةتواصل 

في ظل الضغط الشدید الحالي. كما في تاریخ التأثیر على المجموعة الضغط مع األوضاع السوقیة الراھنة من أجل تقییم 
استخدامھا بالشكل األمثل إلدارة والحد من التأثیرات الناتجة بمركز قوي من حیث السیولة ویتم  المجموعةالتقریر، تتمتع 

 عن ھذه الجائحة. 
 

 خطة استمراریة األعمال   (د)
 

تعمل بكامل قدرتھا التشغیلیة طوال ھذه الفترة ووضعت خطط فعالة للحفاظ على استمراریة األعمال   المجموعةظلت 
واألنظمة المناسبة لضمان تقدیم خدمات للعمالء وتنفیذ العملیات  والعمل عن بعد، وتمكنت من ذلك من خالل تطبیق التقنیات

  المجموعة دون انقطاع. لم یؤدي تفشي الفیروس إلى أي تأخیر كبیر في إصدار وثائق التأمین وسداد المطالبات. ستواصل 
 تقتضي الضرورة. ، إن وجد، على عمالئھا وعملیاتھا وستتخذ المزید من اإلجراءات حسبما ۱۹ –مراقبة تأثیر كوفید 

 
واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة لتقدیر قیم الموجودات  ۱۹–تشتمل الخطوات التي اتخذتھا الشركة لتقدیر أثر كوفید

على معاییر كمیة ونوعیة مثل إعداد سجل للمخاطر والتحلیل االكتواري. وقد ساعد   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱والمطلوبات كما في 
وبدقة على الرغم من خضوعھا ألحكام جوھریة  في الوقت المناسبدید تعرضھا للمخاطر في تح المجموعةھذا التحلیل 

 . ۱۹ –نظراً للطبیعة سریعة التغیر لكوفید 
 

 الموحدة اعتماد البیانات المالیة ۳٦
 

من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وتم التصریح بإصدارھا خالل اجتماعھم المنعقد الموحدة تم اعتماد ھذه البیانات المالیة 
 . ۲۰۲۱مارس  ۲٥بتاریخ 
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