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

كورنیش أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
+۹۷۱ )۲( ٦۳۲۷٦۱۲+، فاكس: ۹۷۱) ۲( ٤۰۱٤۸۰۰ھاتف: 

۳ 
 یونالكي بي إم جي انترناشلتابعة لشركة اء المستقلة في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضا كي بي إم جي لوار جلف لیمتد، عضو

انترن جي إم محفوظة. كوبریتف ("كي بي الحقوق كافة سویسریة. شركة  اشیونال")،
ومرخصة كفرع لشركة أجنبیة قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدبكي بي إم جي لوار جلف لیمتد مسجلة  ة.موجب

 مدققي الحسابات المستقلین  تقریر 

 شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع اھمي مسالسادة 

المالیة المرحلیة الموجزة   مات المعلومراجعة تقریر حول ال

 مقدمة  

شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع لالمرفقة  علومات المالیة المرحلیة الموجزة الملقد قمنا بمراجعة 
 : تتألف منالتي ، و۲۰۲۰ مارس ۳۱ كما في ("الشركة") 

 ؛۲۰۲۰ مارس ۳۱ كما فيالمرحلي الموجز بیان المركز المالي  •

 ؛۲۰۲۰ مارس  ۳۱في  المنتھیةالثالثة أشھر  لفترة المرحلي الموجز لخسائر  رباح أو ااأل بیان •

في المنتھیةالثالثة أشھر  لفترةالمرحلي الموجز بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى  •
 ؛۲۰۲۰ مارس ۳۱

مارس ۳۱ھیة في المنت  ثة أشھر لفترة الثالالمرحلي الموجز المساھمین ملكیة بیان التغیرات في حقوق  •
 ؛۲۰۲۰

 ؛ و۲۰۲۰ مارس  ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھربیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز  •

 . علومات المالیة المرحلیة الموجزة المإیضاحات حول  •

دولي محاسبي اللمعیار الوفقاً ل علومات المالیة المرحلیة الموجزة المإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه 
المعلومات المالیة  . تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه ‘التقاریر المالیة المرحلیة’، ۳٤رقم 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بھا.  المرحلیة الموجزة 

 نطاق المراجعة  

ً للمعیار الدولي ح المالیة المعلومات ة مراجع " ۲٤۱۰م ول ارتباطات المراجعة رق لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
علومات المالیة المرحلیة الموجزةالم". تنطوي أعمال مراجعة للمنشأةالمرحلیة من قبل مدقق حسابات مستقل 

والقیام بإجراءات   ،ین عن األمور المالیة والمحاسبیةبصورة رئیسیة من األشخاص المسؤول ،على استفسارات
ً  تدقیق الذي یتم القیام بھاجعة أقل بشكل كبیر من نطاق الإن نطاق المر تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. وفقا

فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكیدات بأننا سنكون على درایة   ،للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي
 قیاً. ی دي رأیاً تدقفإننا ال نب  ،وبالتالي  ل التدقیق.بكافة األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا من خال
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  أمین ش.م.عشركة الوثبة الوطنیة للت
 

 المرحلي الموجز   األرباح أو الخسائر بیان 
 (غیر مدققة)   مارس  ۳۱ في یة المنتھ الثالثة أشھر  لفترة

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم ألف درھم  إیضاح 
    

 ۹۱٫۳۸۱ ۱۱٥٫٥۹۱    المكتتبةاألقساط إجمالي 
 )۳۷٫۰۰۱( ) ۳٥٫٦٤۸(  قساط إجمالي األمن إعادة التأمین شركات حصة 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ٥٤٫۳۸۰ ۷۹٫۹٤۳  قساط  األصافي 
 )۱۰٫۰۸٥( ) ۳٥٫٥٤۳(  قساط غیر المكتسبة  األ  محول إلى احتیاطي لاصافي  

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ٤٤٫۲۹٥ ٤٤٫٤۰۰  قساط المكتسبة   األصافي 

 ۱٤٫۰٦۹ ۱۰٫۲۲۹  إعادة التأمین المكتسبة عموالت
 )۱۰٫۹۲۳( ) ۹٫۰٥۳(  تكالیف االستحواذ على عقود تأمین

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ٤۷٫٤٤۱ ٤٥٫٥۷٦  إجمالي إیرادات التأمین 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 )۳۰٫۱٦۷( ) ۲۹٫۲٦٤(  ة فوع إجمالي المطالبات المد 

 ٦٫۰۱۲ ٥٫٦٤۷  المطالبات المدفوعة  إجمالي إعادة التأمین منشركات حصة 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 )۲٤٫۱٥٥( ) ۲۳٫٦۱۷(  المدفوعة  المطالباتصافي 
 )٥٫۱٥۸( ) ۹٫۹۰۲(  التسویة  تحتالمطالبات  احتیاطي إجمالي في  التغیر
 ۲٫۸۳٤ ۱٥٫۱۰۹  تحت التسویة المطالبات احتیاطي إجمالي إعادة التأمین من ت شركا  في حصة  التغیر

 )۱۲٦( ) ٤٥۰(  ولم یتم اإلبالغ عنھا المتكبدةفي احتیاطي المطالبات  صافي التغیر
 ) ٦٥( ) ۱٥٥(  غیر المخصصة المخصصة و تسویة الخسائر مصروفاتفي احتیاطي  التغیر

 - ۱٫۰۱۲  التغیر في احتیاطي المخاطر غیر المنتھیة
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 )۲٦٫٦۷۰( ) ۱۸٫۰۰۳(    المتكبدة المطالبات  ي صاف
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ۲۰٫۷۷۱ ۲۷٫٥۷۳  إیرادات التأمین 
 )۹٫۲۲۰( ) ۱۰٫٦۹۱(  المصروفات المتعلقة بالتأمین

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ۱۱٫٥٥۱ ۱٦٫۸۸۲  التأمین  صافي إیرادات 

 ٤٫٦۰٥ ) ۷۸٫۱۲۰( ۱٤ ، صافيتثمارساال  تإیرادا (خسائر) / 
 ۱٫۷۹۳ ۱٫٤۳۹  یرادات التأجیر إ - ت من العقارات االستثماریة رادااإلی 

 - ۹۷  ات من التحوط اإلیراد
 ۱٫۱۲٦ ) ۷٫۹۹۲(  زمیلة  ات شرك أرباح الحصة من 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ۱۹٫۰۷٥ ) ٦۷٫٦۹٤(    اإلیرادات /(الخسائر)  إجمالي 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 )۱٫۰۹۹( ) ۱٫۰۸۰(  المصروفات األخرى 

 )۳٫۹۱٤( ) ٤٫۰۷٥(  تكالیف التمویل 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ۱٤٫۰٦۲ ) ۷۲٫۸٤۹(  الفترة  أرباح  /  (خسائر) 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ۰ .۰۷ ) ۰.  ۳٥( ۱٥ للسھم   فالربح األساسي والمخف ) / ة(الخسار 
   == = =======  == = ======= 
 

 . المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة جزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲۳إلى  ۱۰تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

   .٤ و  ۳مدرج على الصفحتین  رحلیة الموجزة علومات المالیة الم المالمستقلین حول مراجعة قي الحسابات إن تقریر مدق
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  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

 المرحلي الموجز   األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىبیان 
 ) (غیر مدققة  ارسم  ۳۱ في  المنتھیة الثالثة أشھر  لفترة

 
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ألف درھم   ألف درھم  إیضاح 
    

 ۱٤٫۰٦۲ ) ۷۲٫۸٤۹(  الفترة أرباح (خسائر) / 
    

 األرباح  بیان یتم إعادة تصنیفھا إلى لن التي   البنود 
    أو الخسائر في فترات الحقة    
    

 ۳٤۲ ) ۷٫٥٤۳(  لشركات زمیلة  الشاملة األخرى  الحصة من اإلیرادات
ثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات  د بیع است اح عن األرب 

 ۷۲۳ ۱٫۱۸۸  الشاملة األخرى 
جودات مالیة مسجلة بالقیمة العادلة من خالل  مة العادلة لموالتغیر في القی 

 )۷٫۸۳٥( ) ۹۲٫۸۸۱( ٦ اإلیرادات الشاملة األخرى 
    

ائر في فترات  تم إعادة تصنیفھا إلى بیان األرباح أو الخسالبنود التي یتم أو قد ی 
    الحقة 

    
 - ) ٥٫۰۲۳(  العادلة الفعال من التغیرات في القیمة الجزء  – التدفق النقدي تحوطات

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 )٦٫۷۷۰( ) ۱۰٤٫۲٥۹( شاملة األخرى للفترة ال الخسائر 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 ۷٫۲۹۲ ) ۱۷۷٫۱۰۸( للفترة   اإلیرادات الشاملة/   (الخسائر)إجمالي 

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

 . المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة جزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲۳إلى  ۱۰رجة على الصفحات من ضاحات المدتُشكل اإلی 
 

 .  ٤ و  ۳تین مدرج على الصفح علومات المالیة المرحلیة الموجزة المحول مراجعة حسابات المستقلین یر مدققي ال تقرإن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۸ 

  عشركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.
 

 المرحلي الموجز  الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
 دققة) (غیر م ۲۰۲۰ مارس  ۳۱المنتھیة في الثالثة أشھر  لفترة 

 ال لمرأس ا  
االحتیاطي  

 القانوني
 االحتیاطي  

 االحتیاطي العام  اإللزامي
احتیاطي  

 رأس المال 
احتیاطي  

 القیمة العادلة 

یاطي  احت 
تحوط  
التدفق  
 النقدي

 األرباح
 ة المحتجز

حقوق الملكیة  
العائدة 

لمساھمي 
 الشركة 

الحصص  
غیر 

 المسیطرة 
حقوق   إجمالي
 الملكیة

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم ألف درھم   ألف درھم     ھمدرألف  درھم  ف أل ألف درھم   ألف درھم   
            

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

 ۱٤٫۰٦۲ - ۱٤٫۰٦۲ ۱٤٫۰٦۲ - - - - - - - الفترة أرباح 
 )٦٫۷۷۰( - )٦٫۷۷۰( ۷۲۳ - )۷٫٤۹۳( - - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى (الخسائر) / 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 
 ۷٫۲۹۲ - ۷٫۲۹۲ ۱٤٫۷۸٥ - )۷٫٤۹۳( - - - - - الشاملة اإلیرادات  /(الخسائر)  إجمالي 

            
 ) ۷۷( ) ۷۷( - - - - - - - - - غیر المسیطرة  صص صافي التغیرات في الح

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 

 ۸٥۸٫٤۳۸ - ۸٥۸٫٤۳۸ ٤٤۳٫۷٦٤ - )۳۸٫۷۲۰( ۹٫۹٥۹ ۸۱٫۱۸٥ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ (غیر مدقق)  ۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في 
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 ۷٦٥٫۸٥۹ - ۷٦٥٫۸٥۹ ٤۰۰٫۰۱۹ - )۹٥٫۱۲۲( ۹٫۹٥۹ ۸۸٫۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ (مدقق)  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
            

 )۷۲٫۸٤۹( - )۷۲٫۸٤۹( )۷۲٫۸٤۹( - - - - - - - الفترة  خسائر
            

 )۹۹٫۲۳٦( - )۹۹٫۲۳٦( ۱٫۱۸۸ - )۱۰۰٫٤۲٤( - - - - - األخرى   ملةالشادات یرار)/ اإل(الخسائ 
حول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد الم

مالیة بالقیمة العادلة من خالل  موجودات 
 - - - )٦٫۳٦۸( - ٦٫۳٦۸ - - - - - إلیرادات الشاملة األخرى ا

 )٥٫۰۲۳( - )٥٫۰۲۳( - )٥٫۰۲۳( - - - - - - النقدي  احتیاطي تحوط التدفق 
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 

 )۱۷۷٫۱۰۸( - )۱۷۷٫۱۰۸( )۷۸٫۰۲۹( )٥٫۰۲۳( )۹٤٫۰٥٦( - - - - - خسائر الشاملة إجمالي ال 
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 

 ٥۸۸٫۷٥۱ - ٥۸۸٫۷٥۱ ۳۲۱٫۹۹۰ ) ٥٫۰۲۳( ) ۱۸۹٫۱۷۸( ۹٫۹٥۹ ۸۸٫۷٥۳ ٥۱٫۷٥۰ ۱۰۳٫٥۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ مدقق)  یر(غ ۲۰۲۰ارس م ۳۱الرصید في  
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 . المالیة المرحلیة الموجزة  ات ومعلالممن ھذه جزءاً ال یتجزأ  ۲۳إلى  ۱۰حات من المدرجة على الصفتُشكل اإلیضاحات 
 



 

۹ 

 شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 
 

 المرحلي الموجزبیان التدفقات النقدیة 
 س  ارم  ۳۱ المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۲۰۲۰مارس  ۳۱ إیضاح 
 ة)(غیر مدقق (غیر مدققة)  
 ألف درھم   ألف درھم  

    غیلیةة التشاألنشطالتدفق النقدي من 
 ۱٤٫۰٦۲ )۷۲٫۸٤۹(    أرباح الفترة(خسائر) / 

    

    تعدیالت لـ: 
 ۱۰٫۰۸٥ ۳٥٫٥٤۳  صافي – احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا بما في ذلك   ة واحتیاطي المطالباتبات تحت التسویاحتیاطي المطال
 ٥٫٥۹۱ ۹٫۲٥۰  ةصة وغیر المخصص احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر المخص 

لم حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي المطالبات تحت التسویة واحتیاطي المطالبات المتكبدة و
 )۳٫۰۷٦( )۱٤٫۸٦٤(  یتم اإلبالغ عنھا

 ۷۱۸ ۱٫۱٥٥  اض قیمة ذمم التأمین المدینةمخصص انخفتحمیل 
 ۳٦٫٥۷٦ ۹۷٫٤۳۳ ۱٤و  ۷ خالل األرباح أو الخسائر  یمة العادلة منالتغیر في القیمة العادلة الستثمارات مسجلة بالق

 )۹٫٦٦۹( )۲٫۰٤٦( ۱٤ من خالل األرباح أو الخسائر  األرباح عند استبعاد استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة
 )۱۹( -  عاد ممتلكات ومعدات األرباح عند استب

 ۱٦۹ ۳۷  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
 ۲۷۷ ۳٥٥  ومعدات ممتلكات استھالك 
 )۱٫۱۲٦( ۷٫۹۹۲  أرباح شركات زمیلة منالحصة 

 ۳٫۹۱٤ ٤٫۰۷٥  تكالیف التمویل  
 )۳۱٫٦۱٥( )۲۳٫٤۷۲( ۱٤ األرباح  إیرادات توزیعات

 )۹٤( )۹۲( ۱٤ رادات الفائدةیإ
 - )۹۷(  ة عن التحوط اإلیرادات الناتج

ــ    ــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
  ٤۲٫٤۲۰ ۲٥٫۷۹۳ 

    س المال العامل ت في رأالتغیرا
 )۳٤٫۹۹۹( )٦۸٫۸٥۲(  والمصروفات المدفوعة مقدماً  ذمم التأمین المدینة

 ۱۰٫۹۰٦ ۳۲٫۳۸۸  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
ــ    ــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

 ۱٫۷۰۰ ٥٫۹٥٦  العملیات النقد الناتج من 
 )٤۱( )۱۸۷(  ة للموظفین تعویضات نھایة الخدمة المدفوع

ــ    ــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
 ۱٫٦٥۹ ٥٫۷٦۹  لتشغیلیةاألنشطة ا صافي النقد المستخدم في

ــ    ــ  ـــــــــــــ  ــ ـــــــــــ
    األنشطة االستثماریة

 )٤٥٤( )٤٥۹(  شراء ممتلكات ومعدات 
 )۲۹۳( -  اإلضافات إلى العقارات االستثماریة 

 )٤٥٫٦۰۲( )۹٫۰۹۸( ۷ ن خالل األرباح أو الخسائر ة بالقیمة العادلة مارات مسجلاستثمشراء  
 )۲۳٫٦۲۹( -  استثمارات مسجلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى   اءشر

 - )۱٦(  شراء استثمار في شركات زمیلة 
 ۲۰ -  المتحصالت من بیع ممتلكات ومعدات 

 ۸٫۱۸۱ ۳٫۸۳۱  ادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى لة بالقیمة العالمتحصالت من استبعاد استثمارات مسج 
 ۸٤٫۱۲۰ ۱٥٫۱۹۳  خالل األرباح أو الخسائر المتحصالت من استبعاد استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من 

 ۹٫۰۹۰ ۱٫۸۷۹  ودائع ألجل
 ۹٤ ۲۹۰  الفائدة المستلمة 

 ٤٫۳۹٥ ٦٫۲۰۲  توزیعات األرباح المستلمة 
ــ ــــ   ــ  ـــــــــ  ـــــــــــــ

 ۳٥٫۹۲۲ ۱۷٫۸۲۲  ثماریةاألنشطة االست صافي النقد من
ــ    ــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

    األنشطة التمویلیة
 )۳٫۹۱٤( )٤٫۰۷٥(  المدفوعة التمویلتكالیف 

 - ۳۷۹٫۱۲۲  القرض ألجل المستلم
ــ    ــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

 )۳٫۹۱٤( ۳۷٥٫۰٤۷  نشطة التمویلیةم في) األ (المستخدمن /  صافي النقد
ــ    ــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

 ۳۳٫٦٦۷ ۳۹۸٫٦۳۸  في النقد وما یعادلھصافي الزیادة 
    

 )۲۸۷٫۰۹۰( )۳٤۳٫٤۱۳(  النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 
ــ    ــ ـــــــــــــ ــ  ـ ــ ـــــــــــــ  ـ

 )۲٥۳٫٤۲۳( ٥٥٫۲۲٥ ۱۰ فترةلھ في نھایة الالنقد وما یعاد
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 .المرحلیة الموجزة المالیةعلومات المجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲۳إلى  ۱۰ات المدرجة على الصفحات من تُشكل اإلیضاح
 

 . ٤ و ۳الصفحتین  على مدرجالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 

 



 

۱۰ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

   المالیة المرحلیة الموجزة   ت البیاناإیضاحات حول 
 
 الرئیسیة   الوضع القانوني واألنشطة ۱

 
ً للقانون االتحا مساھمة عامة كشركة وتم تسجیلھا  في أبوظبي("الشركة")  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع  تأسست  دي لدولة  وفقا

. إن الشركة مسجلة في سجل شركات التأمین بموجب  أمینشركات ووكالء الت بشأن  ۲۰۰۷) لسنة ٦رقم (العربیة المتحدة رقم رات اإلما
 ). ۲تسجیل رقم (

 
نات  ال التأمی بأعم باإلضافة إلى المعامالت المتعلقة  الفئات أعمال التأمینات العامة وإعادة التأمین لكافة الرئیسیة للشركة في  اطنشال ثلتمی 

في أبوظبي وفروعھا في كل من دبي والعین  الكائن ة أعمالھا من خالل مركزھا الرئیسي تزاول الشرك. افة الفئاتة وإعادة التأمین لكالعام
،  ٤٥۱٥٤العنوان المسجل لمكتبھا الرئیسي ھو صندوق برید واإلمارات العربیة المتحدة لشارقة. إن المقر الرئیسي للشركة ھو دولة وا

 العربیة المتحدة.   األمارات أبوظبي،
 

 أساس اإلعداد   ۲
 
     یان التوافق ب   أ)

 
ً للمعیار ال علومات المالیة المرحلیة الموجزةالمتم إعداد ھذه  ال  وبالتالي، فإنھا "التقاریر المالیة المرحلیة".  ۳٤ محاسبي الدولي رقموفقا

ً إلى جنب مع  ةالموحد یةالمالتشتمل على كافة المعلومات الالزمة للبیانات    للشركة  البیانات المالیةالسنویة الكاملة، ویتعین قراءتھا جنبا
ال تعتبر نتائج فترة الثالثة  . للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةھا وفقاً ، والتي تم إعداد۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 .  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في  جإلى نتائ  شراً مؤ ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في 
 

 أساس القیاس  ب) 
 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل   تثناءلتكلفة التاریخیة باساعلى أساس  علومات المالیة المرحلیة الموجزةالمتم إعداد ھذه 
 تم تسجیلھا بالقیم العادلة.  والتي   لة األخرىدات الشامإلیرااألرباح أو الخسائر والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل ا

 
 المالیة   إعداد التقاریرملة الرسمیة وعملة  الع ج) 

 
وھو العملة الرسمیة للشركة.   )اإلماراتي"  الدرھم"( بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة الموجزة  علومات المالیة المرحلیةالمھذه  عرضتم 

   .ر خالف ذلك إلى أقرب رقم صحیح باأللف، ما لم یذك ماراتيلدرھم اإللمبینة بالیة اتم تقریب المعلومات الما
 

 استخدام التقدیرات واألحكام   د) 
 

المحاسـبیة  افتراضـات تـؤثر علـى تطبیـق السیاسـاتوضع أحكام وتقدیرات وب  قامت اإلدارة ةیة الموجزالمعلومات المالیة المرحلإعداد  عند
 تلك التقدیرات. . قد تختلف النتائج الفعلیة عنوالمصروفاتإلیرادات وا المطلوباتدات وللموجو المسجلةوالمبالغ 

 
ھـي  لعدم الیقین في التقـدیراتالمحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات  كانت

التالیة التـي األحكام التقدیرات وباستثناء  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱تھیة في المن  للسنة ةوی سن یة مالبیانات  في آخر المبینةنفس السیاسات المحاسبیة 
 . ۲۰۲۰ینایر  ۱تنطبق اعتباراً من 

 
 Covid-19تأثیر فیروس  ھـ)

 
فـي جمیـع ركات على مستوى العالم بشكل جوھري وسـلبي علـى الشـ  COVID-۱۹ فیروس عن تفشي الناتجةاالقتصادیة  تالتداعیا رتأث 
صـافي الخسـائر غیـر المحققـة مـن  ثمار لدى الشركة بصـورة رئیسـیة حیـث بلـغاع االست قط تأثر، ۲۰۲۰رس ما ۳۱في ا . كمالعالمحاء أن 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح خرى والموجودات المالیة المقاسة ت الشاملة األااإلیراد ة العادلة من خاللالموجودات المالیة المقاسة بالقیم
االتجـاه العـالمي. ال توجـد  مـع تتوافقات مارالخسائر في االستث  إن. ملیون درھم، على التوالي ۹۷ .٤ھم و ون درملی  ۹۲ .۹مبلغ والخسائر 

 .الوضعھذا ل ستقبليلما جھتوالمعلومات كافیة متاحة لتقییم 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۱ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

   وجزة  المالیة المرحلیة الم  ت البیاناإیضاحات حول 
 

 (تابع) اإلعداد  أساس ۲
 

 مخاطر التأمین  و) 
 

 عمال. توقف األب بصورة أساسیة لمخاطر من الوثائق المتعلقة  الشركةفي قطاع التأمین، تتعرض 
 
امـت یـة والوبائیـة. قاألمـراض المعد نن اسـتثناءات مـ ئق تـأمین تتضـملدیھا وثا الشركةق التأمین ضد توقف األعمال، فإن بوثائ  قلیتع مافی 

ألولـي  علـى الفحـص اات بشـأنھا. بنـاءً إلى تكبد تعویض الشركةبتقییم كافة الوثائق الساریة المتعلقة بتوقف األعمال التي قد تضطر  الشركة
لـدى  تـأمینة الإعـادمسـتویات  عارتفـابسبب  لمدفوعةالبات اأنھ لن یكون لھا تأثیر جوھري فیما یتعلق بصافي المط كةشرالقررت ثائق، للو

، وشھدت ۲۰۲۰مارس  ۳۱تھیة في من خالل فترة الثالثة أشھر الرئیسیین ء العمالمن االحتفاظ بال الشركة. عالوة على ذلك، تمكنت الشركة
 عمال الرئیسیة.ل جدیدة عبر خطوط األشكل عام عملیات تجدید وأعماب 
 

 مخاطر االئتمان  ز) 
 

ي مخـاطر فـ  ةالجوھریـ  الزیادةتقییم یستند إلى ضرورة أن  تدعوة الدولیة توجیھات سبی محار الایی معالر مجلس ، أصد۲۰۲۰مارس  ۲۷في 
تـاریخ حتـى كالیف إضـافیة. شأة دون تكبد ت للمن ة بسھولة معقولة وداعمة تكون متاحلى معلومات إة ن المتوقعخسائر االئتما ئتمان وقیاساال

قسـاط أ فـيواالنخفـاض خسائر االئتمان من الموجودات المالیـة تأثیر المالي لتقییم الل وقلسفي ا كافیة ، ال یوجد معلومات۲۰۲۰مارس  ۳۱
 . كافیة وموثوقةمعلومات فر بتقییم التأثیر عند تو الشركةالي، سوف تقوم یة. وبالت مستقبلالتأمین ال

 
دة وذات یـة ذات سـمعة جیـ دول اتكرون شـ مـا تكـ ة اد، والتـي عـ معتمدة تأمینإلى شركات إعادة  الشركةلدى  التأمینیتم إسناد أعمال إعادة 

ي مـن ولـم تبلـغ أ لشـركةاتخلي صـراحةً عـن البـ  التـأمین، لم تقم أي من شركات إعادة ۲۰۲۰س مار ۳۱ كما فينیة عالیة. مایفات ائت تصن 
 .COVID-۱۹عدم رغبتھا في قبول المطالبات ذات الصلة بـ  تأمینلاشركات إعادة 

 
   ریة األعمالخطة استمرا  ح) 

 
لـك ة األعمال والعمل عن بعد، وتمكنـت مـن ذالفترة ووضعت خطط فعالة الستمراری  ھذه واللیة طل بكامل قدرتھا التشغی عمت  الشركةظلت 

للعمـالء والعملیـات. لـم یتسـبب التفشـي فـي أي تـأخیر كبیـر فـي ت دون انقطـاع ان تقدیم خدمالضم من خالل التقنیات واألنظمة الصحیحة
وسـتتخذ المزیـد مـن  ، إن وجد، على عمالئھا وعملیاتھـاCOVID-۱۹ر ی ة تأث مراقب  الشركةستواصل . اتطالب الم اتوی ار الوثائق وتسإصد

 ضرورة.اإلجراءات حسب ال
 

واألحكام المطبقة من قبل اإلدارة في تقدیر قیم الموجـودات والمطلوبـات  COVID-۱۹ر ی أث ت لتقدیر تتضمن الخطوات التي اتخذتھا الشركة 
تحدیـد مـن  العملیـاتیـل ا التحلحلیـل االكتـواري. وقـد مكـن ھـذر والت یر كمیة ونوعیة مثل تصـنیف المخـاطمعای  ۲۰۲۰ رسما ۳۱كما في 

 .COVID-۱۹یعة سریعة التغیر لـ نظراً للطب  ةروھریة كبی ألحكام ج خاطر في الوقت المناسب وبدقة على الرغم من خضوعھاتعرضھا للم
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 
 كمـاللشـركة  المالیـة البیانات فيالمطبقة  السیاسات نفس ھي الموجزة لمرحلیةا المالیة المعلومات ھذه في المطبقة یةالمحاسب  اساتسی لا إن 

 ذلك التاریخ.  في المنتھیة وللسنة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في 
 
 تم تفعیلھا بعد یالمعاییر الصادرة ولكن لم  ۳-۱
 
لك المعاییر ن ال یوجد لت ولك ۲۰۲۰ینایر  ۱ بعدي تبدأ ییر على الفترات السنویة الت ى المعایالت علدلمعاییر الجدیدة والتعایسري عدد من  

 ة.   ولكن تأثیرھا غیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للشرك
  
 :لتفسیرات على المعاییر التالیة تأثیر جوھري على البیانات المالیة للشركةمن غیر المتوقع أن یكون للمعاییر المعدلة وا 
 

 التعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي الواردة في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة -
 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة) من ۳عریف األعمال (التعدیالت على المعیار رقم ت  -
 )۸والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱تعریف المادة (التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود التأمین" ۱۷المعیار رقم  -

 
 
 



 

۱۲ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

   المالیة المرحلیة الموجزة   ت البیانال إیضاحات حو
 
 االلتزامات الطارئة باطات واالرت ٤
  
 االلتزامات الطارئة  
 

ملیون  ٦ .٦قامت البنوك التي تتعامل معھا الشركة بإصدار خطابات ضمان في سیاق األعمال االعتیادیة لصالح أطراف أخرى بمبلغ  
   ملیون درھم).  ٦ .٦ : ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱(درھم 

 
 طالبات قانونیةم 
 

االستشارة التـي تـم الحصـول علیھـا بناء على . اق األعمال االعتیادیةة في سی قضائی  ىولدعا، مثل غالبیة شركات التأمین، الشركةتخضع  
 ۱٤ .۰: ۲۰۱۹(یـون درھـم مل ۱٤ .۰بمبلـغ  صـصمخ برصـداإلدارة  قامـتمقیمین مستقلین والدوائر القانونیـة الداخلیـة والخارجیـة،  من
 صادیة.د االقت ریترتب علیھا تدفقات خارجیة للمواالمتوقع أن  للمبالغ) یون درھممل

 
 
 طفأة بالتكلفة الم الموجودات المالیة ٥
 
 ملیون درھم وبمعدل ربح   ۹تتضمن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة اثنین من الصكوك المدرجة لمدة خمس سنوات بقیمة إجمالیة  

  ٥ بقیمة سدادهحدد تاریخ د غیر مى، وسن لعأیھما أ ٪۷ .٥نقطة أساس أو  ۳۰۰ة السائدة لدى بنوك اإلمارات + أشھر من معدل الفائد ٦
وسند غیر محدد   ملیون درھم ۹لمدة خمس سنوات بقیمة إجمالیة  المدرجة : اثنین من الصكوك۲۰۱۹( ٪۸ .۲٥ملیون درھم وبمعدل ربح 

   ملیون درھم).  ۰. ۳٦۸: ۲۰۱۹( ملیون درھم ۰ .۱۷دة مستحقة بقیمة ویحمل فائ   ) ملیون درھم ٥تاریخ سداده بقیمة 
 
 
 المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وجودات الم ٦
 

 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

   مدرجة  اتسند
 ۳۲۳٫٥٤۷ ۲۳۰٫۸۹٤ غیر مدرجة  سندات

 ۲۰٫۱٦۷ ۲۳٫۰۳۸ 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۲٥۱٫۰٦۱ ۳٤٦٫٥۸٥ 
  == = ======  == = ====== 
 

 ۲۰۲۰ مارس  ۳۱كما في  السنداترة لمصلحة نفعیة للشركة. بلغت القیمة العادلة لھذه باسم عضو مجلس اإلدا السنداتتم تسجیل بعض 
 . ملیون درھم) ۱۲ .۸: ۲۰۱۹(ملیون درھم  ۱۲ .٥ما قیمتھ 

 
 ادات الشاملة األخرى: ل اإلیرخال  من ة فیما یلي التغیر في االستثمارات بالقیمة العادل 

 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۲٦۷٫۸٦٥ ۳٤٦٫٥۸٥ السنة  /  القیمة العادلة في بدایة الفترة 
 ۱٦۳٫٦۰٥ - اإلضافات 

 )٤۲٫۹٤٥( ) ۲٫٦٤۳( عاداتاالستب 
 )٤۱٫۹٤۰( ) ۹۲٫۸۸۱( التغیر في القیمة العادلة 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۳٤٦٫٥۸٥ ۲٥۱٫۰٦۱ ة السن /  الرصید في نھایة الفترة 

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



 

۱۳ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

 موجزة المالیة المرحلیة ال ت البیاناإیضاحات حول 
 
 (تابع) رى لة األخ ت الشاما الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیراد ٦ 
   

 فیما یلي التوزیع الجغرافي لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 
 

 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۳٤۲٫٦۰٤ ۲٤۷٫۰٥٥ ل دولة اإلمارات العربیة المتحدةداخ
 ۳٫۹۸۱ ٤٫۰۰٦ ة المتحدةالعربی  إلمارات اخارج دولة 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۲٥۱٫۰٦۱ ۳٤٦٫٥۸٥ 
  == = ======  == = ====== 

(إیضاح  قروض مصرفیة مضمونة بموجب  : ال شيء)۲۰۱۹(ملیون درھم  ۱۲۷ .۹بلغ عادلة بم لي قیمةاستثمارات محددة بإجما كھنا 
۱۲(  . 

  
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ۷
 
لسندات المحلیة. فیما یلي التغیر في  جة في ات المدر امن االستثمار تتألف االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 من خالل األرباح أو الخسائر:  لقیمة العادلةاالستثمارات با
 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ٤٦٦٫٤۸۸ ٤۲٤٫٥۳۷ السنة  /  في بدایة الفترة الرصید
 ۳۲۲٫۷۳٤ ۹٫۰۹۸ اإلضافات 

 )۳۳۸٫۱٦٦( ) ۱۳٫۱٤۷( داتالستبعاا
 )۲٦٫٥۱۹( ) ۹۷٫٤۳۳( )۱٤(إیضاح  التغیر في القیمة العادلة 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ٤۲٤٫٥۳۷ ۳۲۳٫۰٥٥ السنة  /  الرصید في نھایة الفترة 

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

(إیضاح  قروض مصرفیة مضمونة بموجب  : ال شيء)۲۰۱۹(ملیون درھم  ۱٤٦ .۷بلغ عادلة بم لي قیمةك استثمارات محددة بإجماھنا 
۱۲(  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱٤ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

 المالیة المرحلیة الموجزة  ت البیاناإیضاحات حول 
 
 أقساط وذمم التأمین المدینة  ۸

 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  قة) غیر مدق ( 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۳۷٫۸٦۳ ٥۷٫۱٤۷ والوكالء   المستحق من حاملي وثائق التأمین
 ۱٦٫۰۰۲ ۳۱٫٥۰۰ ) ۱٦(إیضاح أطراف ذات عالقة   –من حاملي وثائق التأمین   المستحق

 ۱٥٫۲۰۱ ۱۳٫۷۳۲ المستحق من شركات التأمین وإعادة التأمین
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۱۰۲٫۳۷۹ ٦۹٫۰٦٦ 

 ً  )۲۰٫۰۰۷( ) ۲۱٫۱٦۲( : مخصص انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینةناقصا
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 ٤۹٫۰٥۹ ۸۱٫۲۱۷ ذمم التأمین المدینة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 ۲٫۷۷۳ ۹٫٤۲۹ المصروفات المدفوعة مقدماً  
 ۱٫۳٦٥ ۱۹٫۳۹۳ ستحق مالدخل ال

 ٤٫۱۱۰ ۱۲٫۳۷٥ خرى األ مدینة الذمم ال
 - ۱۹٫۹٥۷ تكلفة االستحواذ المؤجلة 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ٤٫۲٤۸ ٦۱٫۱٥٤ الذمم المدینة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدماً  

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۱٤۲٫۳۷۱ ٥۷٫۳۰۷ 
  == = === = ==  == = = ===== 

 إعادة التأمین  عقود  عقود التأمین وموجودات  مطلوبات  ۹
 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  دققة) (غیر م 
 ألف درھم ألف درھم  
   

   مینأالناشئة من عقود الت  المطلوبات 
 ۱۱۹٫٥٤٥ ۱۷۰٫۷۳۹ ي األقساط غیر المكتسبة احتیاطإجمالي 

 ۳٦٫۱۷۷ ۳٦٫۳۸۲ بالغ عنھااحتیاطي المطالبات المتكبدة ولم یتم اإل
 ۱۷٦٫۱۸۸ ۱۸٦٫۲٤٥ جمالي احتیاطي المطالبات تحت التسویة إ

 ۲٫٤۹٤ ۱٫٤۸۲ مخاطر غیر المنتھیةاحتیاطي ال
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۳۹٤٫۸٤۸ ۳۳٤٫٤۰٤ 
  == = ======  == = ====== 

   التأمین موجودات عقود إعادة 
 )۲۸٫۰۰۲( ) ٤۳٫٦٥۳( حصة شركات إعادة التأمین من احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

 )۱۱۸٫۳۰۲( ) ۱۳۳٫٤۱۱( طي المطالبات تحت التسویة حصة شركات إعادة التأمین من إجمالي احتیا
 )۹٫۹۷۷( ) ۹٫۷۳۲( مطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھایاطي المن احت  نحصة شركات إعادة التأمی 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
 )۱۸٦٫۷۹٦ ( )۱٥٦٫۲۸۱( 
  == = ====== =  == = ====== 

   صافي 
 ۹۱٫٥٤۳ ۱۲۷٫۰۸٦ لمكتسبة احتیاطي المطالبات غیر ا

 ۲٦٫۲۰۰ ۲٦٫٦٥۰ ھان احتیاطي المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ ع
 ٥۷٫۸۸٦ ٥۲٫۸۳٤ احتیاطي المطالبات تحت التسویة 

 ۲٫٤۹٤ ۱٫٤۸۲ لمنتھیةر غیر ااحتیاطي المخاط
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 ۲۰۸٫۰٥۲ ۱۷۸٫۱۲۳ 
  == = ======  == = ====== 
  ملیون ۱۰ .٦ البالغة المخصص  صة وغیرصمطالبات تحت التسویة احتیاطي مصروفات تسویة الخسائر المخضمن احتیاطي الیت  ) ۱(

 . ألف درھم) ۸ .٥: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(درھم 
 



 

۱٥ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

 المالیة المرحلیة الموجزة  ت البیاناإیضاحات حول 
 

 النقد وما یعادلھ  ۱۰
 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 مدققة) ( (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ٤۳٫۲۰٦ ۷٦٫۷٦۳ النقد واألرصدة المصرفیة 
 ٦٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰ ودیعة إلزامیة 

 ۹۱٫٥٤٤ ۸۹٫٦٦٥ ودائع ألجل 
 ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ 

 ۱٤۰٫۷٥۰ ۱۷۲٫٤۲۸ النقد واألرصدة المصرفیة 
 ً  )۳۸٦٫٦۱۹( ) ۲۱٫٥۳۸( لسحوبات المصرفیة على المكشوف : اناقصا
 ُ  )۹۱٫٥٤٤( ) ۸۹٫٦٦٥( أشھر  ۳ل ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن : ودائع ألجناقصا
 ً  )٦٫۰۰۰( ) ٦٫۰۰۰( : ودائع إلزامیة ناقصا

 ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ 
 )۳٤۳٫٤۱۳( ٥٥٫۲۲٥ النقد وما یعادلھ 
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 ات على المكشوف لدى البنوك ھي كما یلي:بما في ذلك السحوب  المصرفیةألرصدة لنقد واي لفإن التركیز الجغرا 
 

 
 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 مدققة) ( (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 )۲٤٥٫۸٦۹( ۱٥۰٫۸۹۰ العربیة المتحدة ت اإلماراداخل دولة 
  == = ===== == =  == = ===== == = 

 
األصلیة من ثالثة أشھر إلى اثنى   االستحقاق ة اإلمارات العربیة المتحدة. تتراوح فترات جل لدى مؤسسات مالیة في دول ائع ألدتم إیداع الوی 

إلى   ٪ ۰ .۸٥: ۲۰۱۹ر دیسمب  ۳۱(سنویاً  ٪ ٦ .۰۰إلى  ٪۰ .۸٥من  تتراوح وفقاً لمعدالت سنویة  القبضتكون الفائدة مستحقة عشر شھراً. 
 سنویاً).   ٪٦ .۰۰

 
بشأن تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم   ۲۰۰۷) لسنة ٦ة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (القانون االتحادي لدول  ال لمتطلبات ث االمت  ضلغر 

ستخدام من غیر  وھي غیر متاحة لال ملیون درھم) ٦: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ٦، تحتفظ الشركة بودیعة مصرفیة بمبلغ عملیاتھا
 إلمارات العربیة المتحدة.  ادولة   يموافقة ھیئة التأمین ف

 
 المال  رأس  ۱۱

 
 دیسمبر ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 المصدر والمدفوع بالكامل المصرح بھ و
ً سھم ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰   درھم للسھم الواحد  ۱بقیمة  اً عادیا
 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰ )  سھم ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(   
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۱٦ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

 المالیة المرحلیة الموجزة  ت البیاناإیضاحات حول 
 

 القروض  ۱۲
 

 دیسمبر ۳۱ مارس   ۳۱  
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 مدققة) ( (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 - ۲٤٤٫۳۳۷ ۱ل قرض ألج 
 - ۱۳٤٫۷۸٥ ۲قرض ألجل 

ــ   ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــ
 ۳۷۹٫۱۲۲ - 
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 لدى الشركة:  القروضا یلي الحركة في تسھیالت فیم 
 

 دیسمبر ۳۱ مارس   ۳۱  
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 مدققة) ( (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  

   ض ألجل وقر ال  ت تسھیال
   

 - ۳۷٦٫۸٤۷ (صافي) خالل الفترة / السنة  المتحصالت من القرض 
 - ۲٫۲۷٥ لفة التمویل تك
ــ   ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــ

 - ۳۷۹٫۱۲۲ الرصید كما في 
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   ۱القرض ألجل  
ھ مـن أحـد ی تم الحصول عل : الشي)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۲۳۷. ۹ مبلغب  تسھیل مصرفيكة على ت الشرلصح ،۲۰۲۰خالل  

شـھر وفقـاً لمعـدالت أ ۳ دةابت لمـ ث فائدة . یخضع القرض لمعدل مطلوبات قصیرة األجلو اتمویل عملیاتھلغرض الدولیة البنوك التجاریة 
سـنویة فـي ربـع  أقساطیستحق سداد قیمة القرض على . نويس بشكل ربع سدادهسنویاً یتم  ٪۱ .۷٥دولة اإلمارات زائداً سائدة في الفائدة ال

زمیلـة. ت اشركثمار في االست حقوق الملكیة و سنداتفي  اتستثماراالما أن القرض مضمون بموجب ك .ث سنواتثاللمدة  كل فترةنھایة 
 . : ال شيء)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ملیون درھم ۲٤٤ .۳ریخ التقریر بلغ القرض القائم مبلغ في تا كما

 
   ۲القرض ألجل  
أحـد  ھ مـنی لتم الحصول ع ي)ش: ال۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۳۳. ٥مبلغ تسھیل مصرفي ب صلت الشركة على ح ،۲۰۲۰خالل  

 دولــة اإلمــارات زائــداً ســائدة فــي شــھر وفقــاً لمعــدالت الفائــدة الأ ۳ فائــدة ثابــت لمــدةیخضــع القــرض لمعــدل . المحلیــةالبنــوك التجاریــة 
ً سنو ۲٪ .۳۰  ً عشرین على القرض یمة قیستحق سداد  وي. بشكل ربع سن  سداده یتم یا ابریـل  ۱۲من اعتباراً تبدأ منتظم  أساسیاً غیر قسطا

كمـا . أرضقطعـة تتألف من مبنى المكتب الرئیسـي واستثماریة عقارات قرض مضمون بموجب كما أن ال .۲۰۲٥ینایر  ۱۲حتى  ۲۰۲۰
 .: ال شيء)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( مملیون درھ ۱۳٤ .۸ بلغم القائم، بلغ القرض في تاریخ التقریر

 
 األدوات المالیة المشتقة  ۱۳

  
 مقایضة أسعار الفائدة –تحوطات التدفق النقدي  
 متغیر. لھا فائدة ویكون معدل الفائدة  ل عتخضلقروض والسلفیات التي للفائدة على اتعرض الشركة لتقلبات التدفقات النقدیة المستقبلیة ت  
 
 المتغیـرةالفائـدة  سـعر، مـن ترتیب مقایضة أسعار الفائـدةالشركة  أبرمت، قلیل تعرضھا لتقلبات أسعار الفائدة على ھذه القروضت  لغرض 

٪ مـن ۱۰۰یغطـي و، للقـروض السحب والسـدادجدول عكس ت  قیمة إسمیة ظیرة ن مقابلاألطراف الأحد من مع بنك  الفائدة الثابت سعرإلى 
الت الفائـدة معـدإلـى  المتغیـریستند سعر الفائـدة و٪. ۱ .٦۷الفائدة الثابت للشركة  سعر. یبلغ التي تخضع لفائدةة القائم والسلفیاتالقروض 

دیسـمبر  ۳۱(ملیـون درھـم  ۲٤٥مبلـغ  ۲۰۲۰مـارس  ۳۱القائمـة فـي  یةدة. بلغت القیمة اإلسـمدة لدى بنوك اإلمارات العربیة المتحسائ ال
 : ال شيء). ۲۰۱۹

 

  ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون درھم في  ٤ .۹مبلغ ب قیمة عادلة سالبة  النقدي تدفق تحوط اللغرض  امھاإبرتم ة التي تقكان لألداة المش 
 : ال شيء). ۲۰۱۹دیسمبر 



 

۱۷ 

 مین ش.م.ع للتأ لوطنیةشركة الوثبة ا
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
 

 ثمار، صافياالست داتإیرا(خسائر) /  ۱٤
 

 مارس  ۳۱   مارس ۳۱  
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۹٫٦٦۹ ۲٫۰٤٦ األرباح من استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 )۳٦٫٥۷٦( ) ۹۷٫٤۳۳( ) ۷(إیضاح خسائر أو ال ن خالل األرباحمبالقیمة العادلة  التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مسجلة

 ۹٤ ۹۲ إیرادات الفائدة 
 ۳۱٫٦۱٥ ۲۳٫٤۷۲ إیرادات توزیعات األرباح 

 )۱۹۷( ) ٦٫۲۹۷( مصروفات أخرى متعلقة باالستثمارات 
ــ   ــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 )۷۸٫۱۲۰ ( ٤٫٦۰٥ 
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   للسھم   فالربح األساسي والمخف  ۱٥

 
لمرجح لعدد  على المتوسط اللشركة  المنسوبةأرباح الفترة ائر) / (خس قسمةعن طریق لسھم ل األساسي الربح) / ة (الخسارب یتم احتسا

 . الفترة األسھم القائمة خالل 
 

سھم  األ شركة على المتوسط المرجح لعدد للالفترة المنسوبة أرباح (خسائر) /   قسمة  لسھم من خاللل المخفف الربح(الخسار) /   احتسابیتم 
 التخفیض على ربحیة السھم.   لتأثیروفقاً القائمة خالل الفترة، المعدلة  العادیة 

 
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ارس م  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (غیر مدققة)  ) مدققة (غیر  
   

 ۱٤٫۰٦۲ ) ۷۲٫۸٤۹( (ألف درھم)أرباح الفترة  (خسائر) / 
  = == == == ==  = == == == 

 ۲۰۷٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰   )لف درھم األسھم باأل( خالل الفترة  القائمة العادیة األسھم  دد المتوسط المرجح لع
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 ۰ .۰۷ ) ۰ .۳٥( (درھم) لسھم مخفف لوال  سياألسا  الربح /  ) الخسارة(
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۱۸ 

 مین ش.م.ع شركة الوثبة الوطنیة للتأ
 

 حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة ت إیضاحا
 
 

 األطراف ذات العالقة  ۱٦
 
 ھویة األطراف ذات العالقة  
علیھا في   تأثیر ھامممارسة  ملسیطرتھم أو التي بمقدرتھ الخاضعةتتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمنشآت  

ریة في سیاق األعمال  من المعامالت التجاتنشأ ت العالقة مع تلك األطراف ذاأرصدة ھامة ركة لشلدى الیة. غی والتش رارات المالیة قاتخاذ ال
 وفقاً ألسعار تجاریة متفق علیھا على النحو التالي: االعتیادیة 

 

 وجز:  ي المرحلي الم لفیما یلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة التي تم إدراجھا في بیان المركز الما 
 

 یسمبرد ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھمألف  ألف درھم  

 ) ۸ (إیضاحن المدینة مدرجة ضمن ذمم التأمی 
 ۱٦٫۰۰۲ ۳۱٫٥۰۰ المستحق من حاملي وثائق التأمین

  == = ==== == ==  == = ==== == == 
 مدرجة ضمن الذمم الدائنة األخرى 

 )۹٫۱۷٦( ) ۲۱٫٦۱۲( ق التأمینئ المستحق لحاملي وثا
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 موظفي اإلدارة الرئیسیین
 ۲٫٦٦۲ ۲٫۷۰٥ یضات طویلة األجل تعو
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 ۸۹٥ ۹۹۳ ) ۱(تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین 

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

 
صة بھم والمعتمدة مـن قبـل أعضـاء مجلـس الخال في عقود العمعلیھا ویضات المتفق عترتكز تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین على الت  ) ۱(

 اإلدارة.
 

 
 ة:رخالل الفت  العالقةات فیما یلي المعامالت مع األطراف ذ

 مارس  ۳۱ مارس  ۳۱ 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 مدققة) غیر ( (غیر مدققة)  
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۲۹٫٥٤۷ ۲٦٫٦۰٤ إجمالي األقساط المكتتبة
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 ٤٫٦۱۲ ۳٫٦۳۸ لبات المدفوعة لمطاا  صافي
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 لألدوات المالیة     القیمة العادلة ۱۷
 

قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة وغیر   ركةبالشالمحاسبیة واإلفصاحات الخاصة  ت لسیاساب مجموعة من التتط
 المالیة. 

 
لة باستخدام معلومات  مراجعة المدخالت غیر الملحوظة الھامة وتعدیل التقییم. عندما یتم قیاس القیم العادب  تقوم اإلدارة بصورة منتظمة

ة بتقییم الدلیل الذي تم الحصول علیھ من األطراف األخرى لدعم  سیط أو خدمات التسعیر، تقوم اإلداروعار ال رف أخر مثل أسطمن 
م المتدرج  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظا ات النتیجة، بحیث تستوفي ھذه التقییمات متطلب 

 طاره تصنیف ھذه التقییمات. إتم في لعادلة الذي ی القیاس القیمة 
 
 
 
 
 



 

۱۹ 

 مین ش.م.ع شركة الوثبة الوطنیة للتأ
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
 

 (تابع) ألدوات المالیة ل  القیمة العادلة ۱۷
 

معطیات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. یتم تصنیف القیم  الشركةاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم عند قی 
 ى النحو التالي: علة ن المبی  سالیب التقییمأفي  المدخالت المستخدمة  لة بناًء علىالعادلة ضمن عدة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العاد

 

 ألسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. : ا۱المستوى  •
وھي عبارة عن معطیات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء   ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى  •

 ألسعار).  ا من (مشتقة كل غیر مباشر شل مباشر (كاألسعار) أو ب بشك
 غیر ملحوظة).  مدخالت موجودات أو مطلوبات، غیر مرتكزة على معطیات السوق الملحوظة (: مدخالت ل۳المستوى  •

 

ظام المتدرج للقیمة  في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستویات مختلفة في الن 
توى في النظام المتدرج للقیمة العادلة الذي ینطوي على المدخالت  ة العادلة بأكملھ ضمن نفس المسیملقاقیاس  لة، یتم تصنیفدالعا

لقیمة العادلة  بالتحویالت فیما بین مستویات النظام المتدرج ل باالعتراف الشركة تقوم الجوھریة األقل أھمیة بالنسبة لعملیة القیاس بأكملھا.
 ھا التغییر.  لخال لتي تمترة التقریر اففي نھایة  

 
 

 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     (غیر مدققة)  ۲۰۲۰مارس   ۳۱
  خالل یمة العادلة من الموجودات المالیة بالق
 ۳۲۳٫۰٥٥ - - ۳۲۳٫۰٥٥ األرباح أو الخسائر

الل  ن خالعادلة م ةالموجودات المالیة بالقیم
 ۲٥۱٫۰٦۱ ۲۰٫۱٦۷ - ۲۳۰٫۸۹٤ ات الشاملة األخرى ادیراإل

 ) ٥٫۰۲۳( - - ) ٥٫۰۲۳( المستخدمة للتحوط  مقایضة أسعار الفائدة
ــ   ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــ
 ٥٤۸٫۹۲٦ - ۲۰٫۱٦۷ ٥٦۹٫۰۹۳ 
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 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

     مدققة) ( ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
  ل خالیمة العادلة من الموجودات المالیة بالق

 ٤۲٤٫٥۳۷ - - ٤۲٤٫٥۳۷ لخسائراألرباح أو ا
ن خالل  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة م

 ۳٤٦٫٥۸٥ ۲۳٫۰۳۸ - ۳۲۳٫٥٤۷ الشاملة األخرى ت اإلیرادا
ــ   ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــ
 ۷٤۸٫۰۸٤ - ۲۳٫۰۳۸ ۷۷۱٫۱۲۲ 
  == = = === == ==  == = == = = == ==  == = ==== == ==  == = ==== == == 
 

لقیاس   ۳یاس القیمة العادلة ولم تكن ھناك تحویالت أیضا من أو إلى المستوى لق ۲والمستوى  ۱لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى 
مثل التدفقات النقدیة  داخلي یب التقییم اللتستند القیمة العادلة على أسا، ۳ضمن المستوى بالنسبة لالستثمارات  القیمة العادلة خالل الفترة.

 .  المخصومة ومضاعفات الشركات القابلة للمقارنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۲۰ 

  للتأمین ش.م.ع الوطنیةشركة الوثبة 
 

   المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  ول احات ح إیض
 

 (تابع)القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۱۷
 

   ۳في المستوى   للموجودات المالیة لقیاسات القیم العادلة    مطابقة
 

 من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى:  لة للموجودات المالیة بالقیمة العاد  ۳الحركة في المستوى فیما یلي 
 

 

 مارس   ۳۱
۲۰۲۰ 

 (غیر مدققة) 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۹ 

 مدققة) (
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۲۷٫٦۱۱ ۲۳٫۰۳۸ ینایر ۱كما في الرصید 
 ) ٥۸( - االستبعادات
 )٤٫٥۱٥( ) ۲٫۸۷۱( القیمة العادلة التغیر في 

ــ    ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
 ۲۳٫۰۳۸ ۲۰٫۱٦۷ دیسمبر  ۳۱في الرصید 

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

بخالف تلك   راغبینثة بین أطراف ی تم إدراج القیمة العادلة للموجودات المالیة بقیمة قد یتم من خاللھا تبادل األداة في معاملة حد
 المفروضة أو مبیعات التصفیة. 

 
 



 

۲۱ 

  شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع
 

   مرحلیة الموجزة  المعلومات المالیة الل حوإیضاحات 
 

 حول القطاعات  المعلومات ۱۸
 
   ت.الستثمارااوالجوي والبحري  و الصحي وریق والحوادث العامة صدر بشأنھا تقاریر الشركة بـ: الحی التي  العمل قطاعات  لألغراض إداریة، یتم تقسیم الشركة إلى أقسام وفقاً لفئات المخاطر المؤمن علیھا. تتمث  
 

. یبین الجدول التالي اإلفصاحات  لتأمینفقاً ألرباح اونتائج التأمین الخاصة بقطاعات العمل كل على حدة لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع المصادر وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاعات  بةبمراقتقوم اإلدارة  
 باح الشركة للفترة. ة ومطابقتھا مع دخل وأرترطاعات للفل اإلیرادات الخاصة بالقطاعات وقیاس أرباح القحو

 
 

 إیرادات ونتائج القطاعات  ۱۸-۱
 

 (غیر مدققة)   مارس ۳۱في  ھر المنتھیة  شفترة الثالثة أ 
۲۰۲۰ 

 
 البحري والجوي

یق والحوادث  رالح
 اإلجمالي  االستثمارات  لصحي ا السیارات  لعامة ا

 رھم د  ألف  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

 ۱۱٥٫٥۹۱ - ۱٫۸٥٤ ۷۷٫۷٦٥ ۳٤٫۷۳۰ ۱٫۲٤۲ إجمالي األقساط المكتتبة
 ) ۳٥٫٦٤۸( - ) ۱٫۲۹۸( ) ٥٫۷٥٥( ) ۲۷٫٦۳۱( ) ۹٦٤( أقساط إعادة التأمین المتنازل عنھا 

 ) ۳٥٫٥٤۳( - ) ۱۹۷( ) ۳۱٫۰۱٤( ) ٤٫۲٥٤( ) ۷۸( احتیاطي األقساط غیر المكتسبة في التغیرصافي  
 ) ۱۸٫۰۰۳( - ) ۲٤۲( ) ۱٦٫٤۲۳( ) ۱٫۲٤٦( ) ۹۲( بدةتكصافي المطالبات الم

 ۱٫۱۷٦ - ) ۱۲( ۱٫٤٥۳ ) ۲۳۱( ) ۳٤( / (المتكبدة)  صافي العموالت المكتسبة 
 ۱٫٤۳۹ ۱٫٤۳۹ - - - - ، صافي التأجیرإیرادات 

 ) ۸۲٫۰۹۸( ) ۸۲٫۰۹۸( - - - - من تكالیف التمویل صافیة   – اتستثماراال  من خسائرال
 ) ۷٫۹۹۲( ) ۷٫۹۹۲( - - - - لة أرباح شركات زمی  منالحصة 

ــ   ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
 ) ٦۱٫۰۷۸( ) ۸۸٫٦٥۱( ۱۰٥ ۲٦٫۰۲٦ ۱٫۳٦۸ ۷٤ ) القطاع قبل المصروفات المخصصة (خسائر / أرباح 

 ) ۱۰٫٦۹۱( - ) ۲۳٥( ) ۷٫٦٤۷( ) ۲٫٥۲۱( ) ۲۸۸( ، صافي صةخص المصروفات الم
ــ ــ  ــ  ـــــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــ

 ) ۷۱٫۷٦۹( ) ۸۸٫٦٥۱( ) ۱۳۰( ۱۸٫۳۷۹ ) ۱٫۱٥۳( ) ۲۱٤( القطاع (خسائر)  / أرباح 
ــ ـــــــــــ  ــ  ــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 ) ۱٫۰۸۰(      فات غیر المخصصة المصرو
 ــــــــــــــــــ      

 ) ۷۲٫۸٤۹(      الفترة  خسائر
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۲۲ 

  وطنیة للتأمین ش.م.عالشركة الوثبة 
 

   مرحلیة الموجزة  المعلومات المالیة الإیضاحات حول 
 

 تابع) ( حول القطاعات  المعلومات ۱۸
 

 (تابع)  إیرادات ونتائج القطاعات  ۱۸-۱
 

 مدققة)  (غیر  مارس ۳۱ يف ھر المنتھیة شفترة الثالثة أ  
۲۰۱۹  

 
 البحري والجوي 

الحریق والحوادث  
 اإلجمالي  االستثمارات ي الصح السیارات  امةالع

 مألف درھ ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ۹۱٫۳۸۱ - ۱٫۷۸٤ ٥٥٫٥٤۷ ۳۲٫۹۰۷ ۱٫۱٤۳ إجمالي األقساط المكتتبة
 )۳۷٫۰۰۱( - )۱٫٥۸٦( )٦٫۱۲٤( )۲۸٫۳۳۷( )۹٥٤( أقساط إعادة التأمین المتنازل عنھا 

 )۱۰٫۰۸٥( - )۲۸۳( )٦٫۲۷۷( )۳٫٥٤۷( ۲۲ یر المكتسبةغ  احتیاطي األقساط في التغیرصافي  
 )۲٦٫٦۷۰( - )٥٦۳( ۱٤٫٦۹۹ )٤۰٫۷٥۸( ) ٤۸( صافي المطالبات المتكبدة
 ۳٫۱٤٦ - ۱۳۲ )۳٫۰۲۰( ٤٫۹۲٤ ۱٫۱۱۰ / (المتكبدة)  صافي العموالت المكتسبة 

 ۱٫۷۹۳ ۱٫۷۹۳ - - - - التأجیر  إیرادات
 ۱٫۱۲٦ ۱٫۱۲٦ - - - - أرباح شركات زمیلة  منالحصة 

 ٦۹۰ ٦۹۰ - - - - من تكالیف التمویل صافیة  –اإلیرادات من االستثمارات 
ــ   ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 ۲٤٫۳۸۰ ۳٫٦۰۹ )٥۱٦( ٥٤٫۸۲٦ )۳٤٫۸۱۲( ۱٫۲۷۳ ) القطاع قبل المصروفات المخصصة (خسائر / أرباح 
 )۹٫۲۱۹( - )۲۸۷( )٦٫۱۲٦( )۲٫٥۲۳( )۲۸۳( ، صافي المصروفات المخصصة

ــ ــ  ــ  ـــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــ
 ۱٥٫۱٦۱ ۳٫٦۰۹ )۸۰۳( ٤۸٫۷۰۰ )۳۷٫۳۳٥( ۹۹۰ اع القط(خسائر)  / أرباح 

ــ ـــــــــــ  ــ  ــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
 )۱٫۰۹۹(      خصصة مالمصروفات غیر ال

 ــــــــــــــــــ      
 ۱٤٫۰٦۲      الفترة أرباح 

       == = ==== == 
 
 
 

 



۲۳ 

شركة الوثبة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 

زةالمعلومات المالیة المرحلیة الموجول إیضاحات ح 

 (تابع) المعلومات حول القطاعات  ۱۸

 موجودات ومطلوبات القطاع ۱۸-۲

 (مدققة)  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱كما في  غیر مدققة) ( ۲۰۲۰مارس   ۳۱ا في كم
 اإلجمالي  االستثمارات التأمین اإلجمالي  ستثمارات اال التأمین 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھمف درھم أل ألف درھم  ألف درھم 

 ۱٫٥٦۰٫٤٥٦ ۱٫۲۰۱٫۹۷۳ ۳٥۸٫٤۸۳ ۱٫٤۸٦٫۰۹۷ ۱٫۰٤٥٫٦۹۲ ٤٤۰٫٤۰٥ موجودات القطاع 
 ۹٫۱۱۲ ۱۸٫۱۰۹ خصصة موجودات غیر م 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 ۱٫٥٦۹٫٥٦۸ ۱٫٥۰٤٫۲۰٦ إجمالي الموجودات 

 == = ==== ====  ========== 
 ۷۷۳٫۰۱۸ ۳۹۹٫۲۸٥ ۳۷۳٫۷۳۳ ۸۸۸٫۰۱۷ ٤۱۷٫۱۸۷ ٤۷۰٫۸۳۰ مطلوبات القطاع 

 ۳۰٫٦۹۱ ۲۷٫٤۳۸ مطلوبات غیر مخصصة 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 ۸۰۳٫۷۰۹ ۹۱٥٫٤٥٥وباتطلإجمالي الم 
 ==========  ========== 

 ۲٫۱۰٥- ۲٫۱۰٥  ٤٥۹ - ٤٥۹ المصروفات الرأسمالیة 
 ======== =  ==========  ==========  ========  ==========  ========== 

كتتابمن إدارات اال ع إیرادات القطا ۱۸-۳

) والمصنفة حسب  واإلیرادات األخرى المتعلقة باالكتتاب لي األقساط والعموالت المكتسبة ماإج التي تمثل(  شركةفیما یلي تحلیل إلیرادات ال
 دوائر االكتتاب الرئیسیة. 

 مارس  ۳۱ مارس   ۳۱
۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 (غیر مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم 

 ٥۸٫٦٥۱ ۷۹٫۷٥۲ سیارات 
 ۱٤٫۸۹۱ ۱٥٫٥۰٦ ھندسة

 ۲۷٫٦٤۷ ۲٥٫۸٥۰ حریق وحوادث عامة 
 ۲٫۳۰۰ ۱٫٤۹٦ بحري وجوي 

 ۱٫۹٦۲ ۱٫۸٥٤ تأمین على الحیاة، وطبي وشخصي 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
۱۲٤٫٤٥۸ ۱۰٥٫٤٥۱ 

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

 عام  ۱۹

___.في ________________ة تم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للشركة من قبل أعضاء مجلس اإلدار  30 June 2020
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