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 2021-03-25 التاريخ:

 شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع الشركة املدرجة:  اسم

 2020السنوية املالية البيانات  التي يغطيها التقرير  فترة البيانات املالية

 درهممليون  307:  إجمالي األقساط املكتتبة - املالية: لفترةملحة عن النتائج الرئيسية خالل ا

 مليون درهم 38.08دخل اإلكتتاب :  صافي  -

 ( مليون درهم 22.86:  )صافي الدخل من اإلستثمار -

 مليون درهم  15.22صافي الربح :  -

 ال يوجد  األوراق املالية املصدرة خالل الفترة املالية: 

املالية والتطورات ملخص ألهم األحداث غير 

 التي طرأت خالل الفترة املالية:
أزمة   - ملواجهة  الكامل  استعدادها  الشركة  من   COVID 19أظهرت 

ت بعد،  خاصية  فعيل  خالل  عن  إستغاللكما  العمل  التقنيات    تم 

يساعد    التكنولوجية لم  الذي  األمثل  في اإلستغالل  فقط  الشركة 

خدمة عمالئها ولكن أيًضا في تحقيق معدل نمو في مثل هذه الظروف  

 االقتصادية الصعبة.

لتشغيلي خالل الفترة ملخص عن األداء ا

 : املالية
 هذا العام    أظهر  -

ً
 ملحوظا

ً
ليصل إلي   في إجمالي األقساط املكتتبة  نموا

أظهر   كما٪ مقارنة بالعام املاض ي،    23  نمو   بنسبة  مليون درهم  307

االكتتاب   دخل  درهم    38.08نحو  صافي  بمليون    33.46نحو  مقارنة 

 العام املاض ي.مليون درهم 

نتيجة مليون درهم    22.86سجل صافي دخل االستثمار خسارة قدرها   -

 .التصحيح غير املسبوق في األسواق املالية والعقارات

مليون  5.96ـ بنحومليون درهم مقارنة  15.22لعام نحو ابلغ صافي ربح  خالل الفترة املالية:  ملخص األرباح والخسائر 

 . درهم للعام السابق

 مليون درهم 243إجمالي الودائع والنقد:  - ملخص املركز املالي كما في نهاية الفترة املالية:

 مليون درهم  355إجمالي االحتياطيات الفنية :  -

 مليون درهم 723إجمالي حقوق املساهمين :  -

 مليون درهم 58صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:  - ملخص التدفقات النقدية خالل الفترة املالية:

 مليون درهم  70.9األنشطة االستثمارية:  الناتج منصافي النقد  -

 مليون درهم 282.2التمويلية: األنشطة  من الناتجصافي النقد  -

 ٪ 23إجمالي االقساط املكتتبة : في النمو  - أهم مؤشرات األداء الرئيسية: 

 ٪ 47نسبة الخسارة:  -

 ٪ 35نسبة صافي النفقات:  -

 ٪ 82النسبة املجمعة:  -

التوقعات بالنسبة للقطاع ودور الشركة في 

 هذه التوقعات:

في   طفيفة  زيادة  الشركة  عام.سوق  تتوقع  بشكل  سيتم   التأمين  كما 

مما   تنظيمية  وتغييرات  تكنولوجية  وابتكارات  جديدة  منتجات  إطالق 

اإلجمالية له  سيكون   السوقية  حصتها  زيادة  الشركة  وتتوقع  جيد.  أثر 

 مجلس إدارة الشركة املساهمة املدرجةمناقشة وتحليل ير نموذج تقر
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 من خالل تعزيز قنوات التوزيع. 2021للسنة املالية 

وأثرها على  لالقتصادالتوقعات بالنسبة 

 والقطاع: الشركة 

بسبب  إقتصادي  تراجع  القطاعات  باقي  مثل  مثله  التأمين  قطاع  يواجه 

COVID -19 ، .نتوقع أن يتعافى السوق املالي واالقتصاد بمرور الوقت 

والتغيرات   الخطط املستقبلية بالنسبة للنمو

 في العمليات في الفترات املستقبلية.

جهودهاستركز   الرقمنة    الشركة  التكنولوجي  على  نمو والتطوير  لدفع 

 األعمال والفعالية التشغيلية

حجم وأثر النفقات الرأسمالية الجارية على  

 الشركة: 
 درهم.  ليون م 1.04نحو  2020بلغت املصروفات الرأسمالية لعام  

مستجدات تنفيذ املشاريع واملخططات  

التي تطرق إليها مجلس إدارة  والصفقات 

الشركة في تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 

 : املالية السابقة

للخطط  ا 
ً
وفق ومراجعته  الشركة  أداء  بمراقبة  اإلدارة  مجلس  يقوم 

كما   املعتمدة.  واملشاريع  الشركة  بجلس  امل  يقوماملوضوعة  للسير  توجيه 

 في املسار الصحيح.

 

 

 

 

 

 

 رانيمــبسام جل
 الرئيس التنفيذي 

25/03 /2021 
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