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  ع وشركتها التابعة .م.ة الوطنية للتأمين شالوثب شركة 
  

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  
  

  الصفحة      المحتويات 
  

   ١      مدققي الحسابات المستقلين  تقرير
 

  ٣      موحدال  المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 
  ٤      الموحد  رحلي الموجزالم  األرباح أو الخسائران يب

 
  ٥      الموحد  المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى انبي
 

  ٦      الموحد  المرحلي الموجز  المساهمين ملكيةبيان التغيرات في حقوق  
  

  ٧      الموحد المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدية 
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  بي إم جي لوار جلف ليمتد  كي 
   ٢ نيشن تاور، ١٩الطابق 
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  بية المتحدة اإلمارات العرأبوظبي، 
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  للشركات األعضاء الميةالع بي إم جي كي مةمنظفي  عضوحدة و اإلمارات العربية المتُمرخصة في دولة ة ، شركتد يم ل ي إم جي لوار جلفب يك
  . الحقوق محفوظةع جمي . بالضمان  ودةمحد  نجليزية خاصةإليمتد، شركة  ونالنترناشيإالمستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 
 . اإلمارات العربية المتحدة لةانين دوقوب بموجة رخص ومُ  ةجلكي بي إم جي لوار جلف ليمتد مس

 

  
  

حول مراجعة  مدققي الحسابات المستقلين رتقري 
   الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلومات 

 
  ع.م. الوثبة الوطنية للتأمين ش كةشرإلى مساهمي  

  

  مقدمة  

 
شركة  لالمرفقة  ٢٠٢٢مارس  ٣١الموحدة لـ  الية المرحلية الموجزةت المعلوماالملقد قمنا بمراجعة 

 : تتألف من التي "المجموعة") ( وشركتها التابعة ("الشركة") ع .م. الوثبة الوطنية للتأمين ش
  
  ؛٢٠٢٢ مارس  ٣١ كما في الموحد المرحلي الموجز بيان المركز المالي 
 
 مارس  ٣١في  المنتهيةالثالثة أشهر  لفترةالموحد وجز المرحلي الملخسائر رباح أو ااأل بيان  

 ؛ ٢٠٢٢
 

  الثالثة   لفترةالموحد المرحلي الموجز األخرى بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة
 ؛٢٠٢٢ مارس  ٣١في  المنتهيةأشهر 

 
 هية  نتلما ثة أشهرلفترة الثالالموحدة موجز لي الالمرحالمساهمين ملكية غيرات في حقوق الت بيان

 ؛ ٢٠٢٢  مارس ٣١في 
  

  مارس ٣١ي المنتهية ف لفترة الثالثة أشهرالموحدة بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز  
 ؛ و ٢٠٢٢

 
   الموحدة علومات المالية المرحلية الموجزةالمإيضاحات حول. 
  

لمعيار  اً لفقو الموحدة المالية المرحلية الموجزة  ماتعلوالموعرض هذه إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 
تاجنا  تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استن .‘التقارير المالية المرحلية’، ٣٤رقم  دوليمحاسبي الال

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



  للشركات األعضاء الميةالع بي إم جي كي منظمةعضو في حدة و اإلمارات العربية المتُمرخصة في دولة ة ، شركإم جي لوار جلف ليمتد بي  يك
الت جيابالمستقلة إم بي كي لـ شركةونالنترناشيإعة خاصةإليمتد، محفوظة. بالضمانةودمحدنجليزية الحقوق   . جميع

ليم جلف لوار جي إم بي مسجلكي دوةرخصوُمةتد قوانين المتحدةلةبموجب العربية  . اإلمارات

٢

  ع .م.ين ششركة الوثبة الوطنية للتأم
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  الموحدة علومات المالية المرحلية الموجزةالم 
  ٢٠٢٢ مارس ٣١

  نطاق المراجعة 

 المالية المرحلية  المعلوماتة  مراجع"   ،٢٤١٠م  اجعة رقطات المرول ارتباعتنا وفقاً للمعيار الدولي حراجبم  قمنالقد  
مدقق   قبل  مراجعة    ."للمنشأةمستقل  الات  حسابال من  أعمال  الموجزةالمتنطوي  المرحلية  المالية  الموحدة   علومات 
استفسارات المسؤول  ، على  األشخاص  من  رئيسية  األمور  بصورة  عن  والمحاسبيةالماليين  بإجراءات   ،ة  والقيام 

أخرىتحليلي مراجعة  وإجراءات  المر  .ة  نطاق  م إن  كبير  بشكل  أقل  الاجعة  نطاق  بهن  القيام  يتم  الذي  وفقاً    تدقيق 
فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة    ،للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي

ً يدي رأياً تدقفإننا ال نب  ،وبالتالي .ل التدقيقلتي يمكن التعرف عليها من خالهامة ااألمور ال   .قيا

  االستنتاج

  ٣١لـ الموحدة  علومات المالية المرحلية الموجزةالم نأيسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ، لم مراجعتنابناًء على 
التقارير ’  ،٣٤، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم احي الماديةمن كافة النو ،لم يتم إعدادهارفقة لم ا ٢٠٢٢مارس  

  . ‘المالية المرحلية

  ار جلف ليمتد كي بي إم جي لو

 ريشارد أكالند 
  ١٠١٥رقم التسجيل: 

  تحدةالعربية المارات إلم، اأبوظبي
May-2022-14التاريخ:



  

٣ 
 

 

  ع وشركتها التابعة .م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
  

  الموحد الموجزالمرحلي لمالي بيان المركز ا 
   كما في 

  مارس ٣١    
 ٢٠٢٢  

  ديسمبر  ٣١
 ٢٠٢١  

  (مدققة)  (غير مدققة)    
   ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

        الموجودات  
 ٤٫٠٥٣  ٤٫١٠١    داتالممتلكات والمع

 ١٤٥٫٨٦٦  ١٤٨٫٥٥١    استثمار في شركات زميلة
 ١٤٫٣٠١ ١٤٫١٨١  ٥  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 ٣٦٦٫٢٧٩  ٤٠٥٫٣٨٥  ٦  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ٦٠٣٫٧٥١  ٦٠٤٫٠٩٢  ٧  ل األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال

 ٢٥٩٫٩٠٠  ٢٧٢٫٦٥٧    عقارات استثمارية
  ٢٥٢  ٢٧٠    عقار استثماري قيد التطوير

  ٤٤٫١٧٠  ٧٤٫٣٨٢  ٨  أرصدة التأمين المدينة
 ٢٨٫٦٤٨  ٥٩٫٠٤٣  ٩  حصة إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة

 ١٢٦٫٠٠٩  ١٣٤٫٠٣٩  ٩  اطي المطالبات القائمةحصة إعادة التأمين من احتي
 ٨٫١٧١  ٨٫٠٩٥  ٩  المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهالمطالبات ي ااحتياطين من حصة إعادة التأم
 ٤٩٫٢٧٠  ٥٧٫٨٧٤  ٨  ماً المصروفات المدفوعة مقدو خرىالذمم المدينة األ

  ٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  ١٠  نظامية ةوديع
 ٧٨٫١٣٨  ٥٦٫٨١٨  ١٠  ألجل ودائع
 ١٠٤٫١٣٦  ٦٧٫١٥٩  ١٠  المصرفيةاألرصدة النقد و

     ------ - ---- - ----- - ---   ------- - -- - ----- - ---  
  ١٫٨٣٨٫٩٤٤  ١٫٩١٢٫٦٤٧    إجمالي الموجودات

     ==== == ====   = = = == ====  
      الملكية والمطلوبات وقحق

        حقوق الملكية 
  ٢٠٧٫٠٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  ١١  رأس المال

٥٠٠٫١٠٣ ١٠٣٫٥٠٠    قانونيالحتياطي اال  
٠٥٥١٫٧    نظاميالحتياطي اال  ٧٥٠٫٥١  
٫٧٥٣٨٨    عامالحتياطي اال  ٧٥٣٫٨٨  

٧٩٦٩٫    احتياطي رأس المال  ٩٥٩٫٩  
 ٤٩١ ٧٩٨    إعادة التأميناحتياطي مخاطر  

) ٦٢١٣٫(    قيمة العادلةلي اطاحتيا  )٣١٫١٧٦ (  
) ٢٥٦(     احتياطي تحوط التدفق النقدي  )٢٫٥٠٩ (  

١٨٩٫٨٢٥    األرباح المحتجزة  ٧٥٦٫٥٥٤  
     ------ - ---- - ----- - ---  ----- - - -- ----- - --- 

 ٩٧٣٫٥٢٤  ١٫٠٣٩٫٦٠٣    حقوق الملكية إجمالي 
     ==== == ====  = == == ==== 

       ت تقنيةاحتياطيا
 ١٣٩٫٥١٥ ١٥٣٫٩٧٣  ٩  كتسبةير المط غقسااحتياطي األ 
 ١٨٨٫١٤٤ ١٧٤٫٠١٩  ٩  احتياطي المطالبات القائمة 
 ٤٢٫٠٥٧ ٣٩٫٢١٨  ٩  احتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها 
 ٤٫٣١٣ ٣٫٩١٨  ٩  ة الخسائر غير المخصصةاحتياطي مصروفات تسوي 
 ١٫٨٨٧ ٥٫١٢٦  ٩  المنتهيةاحتياطي المخاطر غير  
     - ---- ---- - ----- - ---   - --- - ---- - ----- - ---  

  ٣٧٥٫٩١٦ ٣٧٦٫٢٥٤    إجمالي االحتياطيات التقنية 
       

       المطلوبات
  ٣٥٢٫٤٨١ ٣٤٥٫٨٧٦  ١٢  القروض

  ٥٫٧٤٦ ٥٫٢٦٩    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ٢٫٨٩٨ ٨٧٣  ١٣  أدوات مالية مشتقة

  ١٢٨٫٣٧٩ ١٤٤٫٧٧٢   ية وأخرىذمم دائنة تجار
     -- - --- - - ---- - ----- - ---  ---- - ---- - ----- - --- 
    ٤٨٩٫٥٠٤  ٤٩٦٫٧٩٠  
     ------- - ---- - ----- - ---   ------- - -- - ----- - ---  

 ٨٦٥٫٤٢٠ ٨٧٣٫٠٤٤    إجمالي المطلوبات
     ------- - ---- - ----- - ---   ------ ---- - ----- - ---  

 ١٫٨٣٨٫٩٤٤ ١٫٩١٢٫٦٤٧    اتإجمالي حقوق الملكية والمطلوب
     = ==== == ====   = = = = == ====  
  

علمنا،   حد  المرحلية الموجزةلم  على  المالية  المعلومات  نعتقد أن  انتباهنا ما يجعلنا  قة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي فرالم  ٢٠٢٢مارس    ٣١لـ    الموحدة  يسترع 
 . ٣٤  المادية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم

  

  
  

_________________________  
   مجلس اإلدارةئيس ر

  
  

______________  
  لرئيس التنفيذي ا

  
  

______________  
  المالي   لرئيس ا

  
  . الموحدة ذه المعلومات المالية المرحلية الموجزةه أ منيتجزجزءاً ال  ٢١إلى  ٨حات من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصف

  

    . ٢و ١ تينمدرج على الصفح الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  مراجعة  لقي الحسابات المستقلين حومدقير رإن تق
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  ع وشركتها التابعة .م.تأمين شالوطنية لل  شركة الوثبة
  

  الموحد المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  (غير مدققة) مارس ٣١ فيية المنته الثالثة أشهر  لفترة

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ف درهم لأ  ألف درهم  إيضاح  
        

        إيرادات التأمين 
  ١٠٣٫٧٧٢  ٩٦٫٥٨٧  ١- ١٨    المكتتبةاألقساط ي إجمال

  ) ٣٨٫٥٤٨(  ) ٦١٫٤٤٢(  ١- ١٨   المكتتبة   اطقسإجمالي األمن إعادة التأمين شركات  حصة 
ــ ـــــــــــــــــ     ــ ـــــــــــــــــ ـ  ـ

  ٦٥٫٢٢٤  ٣٥٫١٤٥      المكتتبة  قساطاألصافي 
  ) ١١٫٢٢٤(  ١٥٫٩٣٧  ١- ١٨  تسبة ير المكقساط غاأل محول إلى احتياطيلاصافي 

ــ      ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
  ٥٤٫١٦٠  ٥١٫٠٨٢    قساط المكتسبة  األصافي 
  ٥٫٨٧٦  ٧٫١٥٢    إعادة التأمين المكتسبة عموالت
  ) ١٥٫٢١١(  ) ١٥٫٢٣١(    فات العموالت المتكبدة مصرو

ــ ــــــــــــ     ــ ــــــــــــ ــــــ  ــــــ
  ٤٤٫٨٢٥  ٤٣٫٠٠٣    نإجمالي إيرادات التأمي

ــ      ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
  ) ٣٢٫١٥٤(  ) ٥٦٫٢٩٤(    ةفوعإجمالي المطالبات المد

  ٩٫٢٧٤  ٧٫٤٩٩    لبات المدفوعة مطاال إجمالي إعادة التأمين منشركات حصة 
ــ  ــ ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ

  ) ٢٢٫٨٨٠(  ) ٤٨٫٧٩٥(   المدفوعة   تالمطالباصافي 
  ١٫٩٥٦  ١٤٫١٢٥    قيد التسوية المطالبات  احتياطيإجمالي في  التغير
  ) ٣٫٠٠٧(  ٨٫٠٣٠   قيد التسوية المطالبات احتياطي إجمالي مين من التأ إعادةت شركا في حصة التغير

  ) ١٫٢٢٤(  ٢٫٧٦٣   ولم يتم اإلبالغ عنها المتكبدة باتطالمفي احتياطي ال صافي التغير
  ) ٢٠(  ٣٩٥   غير المخصصةالمخصصة و تسوية الخسائر مصروفاتي في احتياط التغير

  ) ٥٥(  ) ٣٫٢٣٩(   التغير في احتياطي المخاطر غير المنتهية 
ــ ــ    ــ ـــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــ

  ) ٢٥٫٢٣٠(  ) ٢٦٫٧٢١( ١- ١٨    المتكبدةبات  المطال يصاف
ــ ــــــــــ     ــ ــــــــ ــــــــ  ــــــــ

  ١٩٫٥٩٥  ١٦٫٢٨٢    أمين إيرادات الت 
  ) ٩٫٤٧٦(  ) ١٠٫٤٠٧(  ١- ١٨  المصروفات المتعلقة بالتأمين

ــ      ــ ـــــ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
  ١٠٫١١٩  ٥٫٨٧٥    التأمين صافي إيرادات

        
  ٢٣٫٦٨٧  ٣٠٫٧٥٧ ١٤  صافي، تثمارساال إيرادات

  ١٫٠٥٦  ١٫٢٥٩   افيص)، يرادات التأجيرإ( ةت االستثماريت من العقارارادااإلي
  ) ٧٩٦(  )٧٥٥(   من التحوط  الخسائر)

  ٥٫٤٣٣  ٢٫٦٠٨   زميلة اتشرك أرباح الحصة من 
ــ ـــــــــــــ    ــ ـــــــــــــ ـ  ـ

  ٣٩٫٤٩٩  ٣٩٫٧٤٤   يرادات اإل إجمالي
     

  ) ٨٢٢(  )٩٧٠(   أخرى  مصروفات
  ) ٢٫٢٨٠(  ) ٢٫٠٣٤(   تكاليف التمويل

ــ ــــــــــ    ــ ـــــــــــــ ـــــ  ـ
  ٣٦٫٣٩٧  ٣٦٫٧٤٠   الفترة   أرباح

ــ ـــــــــــ    ــ ــــــ ــــ  ـــــــــ
        :السهمربحية 
  ٠ .١٨  ٠ .١٨ ١٥  (درهم) السهم ربحية 

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

  .دةالموح المعلومات المالية المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢١ إلى ٨لى الصفحات من عتُشكل اإليضاحات المدرجة 
  

   .٢و  ١رج على الصفحتين دمالموحدة  رحلية الموجزةالمعلومات المالية الم المستقلين حول مراجعة قي الحسابات إن تقرير مدق 
  

  
  



  

٥ 
 

 

  ع وشركتها التابعة .م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
  

  الموحد المرحلي الموجز  دات الشاملة األخرىخسائر واإليرااألرباح أو البيان 
  )(غير مدققة ارسم ٣١ يف المنتهية ر شهة أالثالث لفترة

  
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم    ألف درهم  إيضاح  
        
  ٣٦٫٣٩٧  ٣٦٫٧٤٠   الفترة  احأرب
        
        يرادات الشاملة األخرىاإل
        

  األرباح  بيان ادة تصنيفها إلى إع ميت لن  التي   البنود
        أو الخسائر في فترات الحقة   
        
  ١٫٥٢٠  ٧٥    لشركات زميلة الشاملة األخرى اداتمن اإلير ةحصال
        

  بالقيمة العادلة من خالل جودات مالية مة العادلة لموفي القي اتالتغير
  ٣٫١٧٣  ٢٧٫٤٨٠  ٦  صافي، اإليرادات الشاملة األخرى  
        

ائر في ها إلى بيان األرباح أو الخسة تصنيفتم إعادد يالبنود التي يتم أو ق
        ت الحقةفترا

        
  ) ٤٥(  ١٫١٩٢   العادلة الفعال من التغيرات في القيمة الجزء  – لتدفق النقديل وطتحال
ــ ــــــــ     ــ ـــ ــــــ  ــــــــــ
  ٤٫٦٤٨  ٢٨٫٧٤٧  رةتشاملة األخرى للفاليرادات اإل
ــ ـــــ     ــ ــــــــ ـــــــــ  ــــــ

  ٤١٫٠٤٥  ٦٥٫٤٨٧  رةللفت الشاملة اإليرادات إجمالي 
     = = = ====  = = == === 
  

  ةالموحد ية الموجزةمرحلة الماليالمعلومات الجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢١إلى  ٨رجة على الصفحات من ضاحات المدتُشكل اإلي
  

   .٢و  ١تين مدرج على الصفحالموحدة  موجزةة المرحلية اليعلومات المالالم عة مراجحول حسابات المستقلين ير مدققي التقرإن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

٦ 

  ع وشركتها التابعة .م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
  

  الموحد  موجزالمرحلي ال  الملكيةبيان التغيرات في حقوق  
  دققة) (غير م ٢٠٢٢  مارس ٣١المنتهية في ر هالثالثة أش لفترة 
                      

  ال لمرأس ا  
اطي  حتيالا

  القانوني 
  االحتياطي  
  االحتياطي العام   اإللزامي

احتياطي  
  المال رأس 

احتياطي  
مخاطر إعادة 

  التأمين  

احتياطي إعادة  
تقييم  
 ثماراالست

ط  وحي تياطاحت
  التدفق النقدي 

األرباح 
  المحتجزة 

حقوق   إجمالي
  ة يالملك

  م ألف دره  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم  درهم ف أل   همدر ألف  درهم ف أل  ألف درهم   ألف درهم   
                      

  ٧٢٣٫١١٩  ٣٩٥٫٠٩٠  ) ٥٫٩٢٩(  ) ١٢٧٫٠١٩(  ١٥  ٩٫٩٥٩  ٨٨٫٧٥٣  ٥١٫٧٥٠  ١٠٣٫٥٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  (مدقق)  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
                      

                      :ةلالشام اإليرادات لي إجما
  ٣٦٫٣٩٧  ٣٦٫٣٩٧  -  -   -   -   -   -   -   -   الفترة  أرباح
  ٤٫٦٤٨  -   ) ٤٥(  ٤٫٦٩٣  -  -   -   -   -   -   للفترة خرى ألا ملةالشا داتاراإلي
ــ    ــ ــــ ــ ــــ ــ   ــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ   ــ ـــ ـ   ـ ـــــــــــــــــــــ  ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

  ٤١٫٠٤٥  ٣٦٫٣٩٧  ) ٤٥(  ٤٫٦٩٣  -   -   -   -   -   -   للفترةالشاملة  اإليرادات إجمالي 
ــ    ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــــــــ ــ ـ ـــــ  ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ   ــــــ ــ ـــــ  ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ــ ـــــ ـ   ـــــــ

                      

  ٤٣٠  -   ٤٣٠  -   -   -   -   -   -   -   احتياطي التحوط للتدفق النقدي
  إلى احتياطي مخاطر رباح المحتجزة األ منحول الم
  -   -   ) ١٩٣(  -   ١٩٣  -   -   -   -   -   تعثر إعادة التأمين  
ــ   ـ ـــــــــــــــ ــ    ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ   ـ ـــــــــــــــــ  ــ   ــــــــــــــــ

                      

  ٧٦٤٫٥٩٤  ٤٣١٫٤٨٧  ) ٥٫٧٣٧(  ) ١٢٢٫٣٢٦(  ٢٠٨  ٩٫٩٥٩  ٨٨٫٧٥٣  ٥١٫٧٥٠  ١٠٣٫٥٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  مدقق)  ير(غ ٢٠٢١ارس  م  ٣١الرصيد في 
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  ٩٧٣٫٥٢٤  ٥٤٥٫٧٥٦  ) ٢٫٥٠٩(  ) ٣١٫١٧٦(  ٤٩١  ٩٫٩٥٩  ٨٨٫٧٥٣  ٥١٫٧٥٠  ١٠٣٫٥٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  مدقق)( ٢٠٢٢ يناير ١الرصيد في 
                      

                      :ةلالشام اإليرادات لي إجما
  ٣٦٫٧٤٠  ٣٦٫٧٤٠  -   -   -   -   -   -   -   -   الفترة  أرباح
 ٢٨٫٧٤٧ -  ١٫١٩٢ ٢٧٫٥٥٥ -  -  -  -  -  -   للفترة خرى ألا ملةالشا تاإليرادا

ــ    ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــ   ـــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــ ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ــ ــــ ــ   ــــــــ ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  ٦٥٫٤٨٧  ٣٦٫٧٤٠  ١٫١٩٢  ٢٧٫٥٥٥  -   -   -   -   -   -    رةفتللالشاملة  اإليرادات إجمالي 

ــ    ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ـــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ ــ ــــــ ــ   ــ ــــ ــ ــــ ــ   ــــــــ ــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
 من  حساب األرباح أو الخسائر إلىحول الم
  ٧٥٥  -   ٧٥٥  -   -   -   -   -   -   -   احتياطي التحوط للتدفق النقدي  

  )١٦٣(  -   -   -   -   )١٦٣(  -   -   -   -    رأس المال احتياطي  المدفوع من
  ر ي مخاط طاإلى احتيرباح المحتجزة األ منحول الم
  -   )٣٠٧(  -   -   ٣٠٧  -   -   -   -   -   تعثر إعادة التأمين  
ــ    ــ ــــــ ــ  ــ ــــــ ــ  ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ  ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــ ــ  ــــــ ــ ــ ــــــــ ــ  ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ  ـــــ
  ١٫٠٣٩٫٦٠٣  ٥٨٢٫١٨٩  )٥٦٢(  ) ٣٫٦٢١(  ٧٩٨  ٩٫٧٩٦  ٨٨٫٧٥٣  ٥١٫٧٥٠  ١٠٣٫٥٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  مدقق) ير(غ ٢٠٢٢ارس م ٣١يد في صرال
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   .٢و  ١تين لصفحعلى امدرج الموحدة  موجزةة المرحلية العلومات الماليالم عة مراجحول تقلين سمحسابات الير مدققي التقرإن 



  

٧ 

  التابعة كتها ع وشر.م.شالوطنية للتأمين  بةالوث  كةشر
  

  الموحد  المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدية 
   (غير مدققة)  سارم ٣١ المنتهية فيالثالثة أشهر رة تفل

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  ألف درهم    ف درهم لأ    

        غيليةة التشنشطألا التدفق النقدي من  
  ٣٦٫٣٩٧    ٣٦٫٧٤٠      فترةباح الرأ

        
        تعديالت لـ: 

  )٥٩(  ) ١(  ٨  الغ المعكوسة صافي من المبالمدينة،  التأمين أرصدةانخفاض قيمة   عكس
  ) ٥٫٧٩٤(  )٣٫٥٥٧(    أو الخسائر حاالتغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرب

  )٣٧٩(  )١١٫٠٢٣(  ١١  رباح أو الخسائرمن خالل األالعادلة  لقيمة ابمن استبعاد موجودات مالية  رباحاأل
  ١٨٠  ٢١١    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  ٤١١  ٤١٢    معدات التلكات وممللستهالك اال
  ) ٥٫٤٣٣(  )٢٫٦٠٨(    شركات زميلة  أرباحمن حصة ال
  ٢٫٢٨٠  ٢٫٠٣٤    التمويل  ليفتكا

  )٢٤٫٠٣٥(  )١٧٫١٠٣(    إيرادات توزيعات األرباح
  )٧٤(  ) ٧٤(    دات الفائدة راإي
 ٧٩٦ ٧٥٥    مالية مشتقة  سائر من أدوات  خال
ــ ــــــــ     ــ ــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ
  ٢٫٤٩٠  ٥٫٧٨٦    : النقدية من األنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العاملفقات تدلا

        
        تغيرات رأس المال العامل:

ً تأمين المدينة ومصرأرصدة ال   )٢٦٫٩٧٠(  )٢١٫٦٧٠(    وذمم مدينة أخرى وفات مدفوعة مقدما
  ٢٢٫٨٢٢  ١٦٫٣٩٣    ذمم دائنة تجارية وأخرى
 ١١٫٠٦٤ )١٥٫٩٣٧(    في صا،  غير مكتسبة طالتغير في احتياطي أقسا

  بما في ذلك    والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ةسويقيد التالتغير في إجمالي المطالبات 
  )٤٤٧(  )١٤٫١٢٠(    نتهيةالم اطر غيرخائر غير المخصصة واحتياطي المسوية الخسمصروفات ت  

   المتكبدةطالبات لما اتواحتياطي ويةالتس قيدالتغير في حصة إعادة التأمين من المطالبات 
  ٢٫٧٩٧  )٧٫٩٥٤(    ولم يتم اإلبالغ عنها    
ــ ــــــــ     ــ ــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ

  ١٣٫٥٥٦  )٣٧٫٥٠٢(    لعملياتالنقد الناتج من ا
  )١٧٧(  ) ٦٨٨(    فين  لمدفوعة للموظا مة ة الخدمكافآت نهاي

ــ ــــــــ     ــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ  ـ
  ١٣٫٣٧٩  )٣٨٫١٩٠(    تشغيليةن األنشطة الم (المستخدم في) / الناتج صافي النقد 

ــ ــــــــ     ــ ــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ
        األنشطة االستثماريةن  التدفقات النقدية م

  )٥٣٣(  ) ٤٦٠(    شراء ممتلكات ومعدات
  -  )١٢٫٧٧٥(    شراء عقارات استثمارية وعقار قيد التطوير

  ) ٩٫٩١٢(  )٨٢٫٠٧٣(    ات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجود ءشرا
  -  )١١٫٦٢٦(    ألخرى  اإليرادات الشاملة اات مالية بالقيمة العادلة من خالل موجودشراء 
  ١٩٫٢٠١  ٩٦٫٣١٢  ٧  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   بيعن ت مصالمتح

  )٤٩٢(  ٢١٫٣٢٠    ودائع ألجل إيداع) ( / سحب
 ١٥١ ١٥٠    فوائد مستلمة 

  ٤٣٥  -    كات زميلةة من شرتلممس توزيعات أرباح
  ١٧٩  -     من استثمارات أخرى توزيعات أرباح مستلمة

ــ ــــــــ     ــ ــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ
 ٩٫٠٢٩ ١٠٫٨٤٨    يةارثماالست األنشطة صافي النقد الناتج من 

ــ ــــــــ     ــ ــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ
      يةة التمويلالتدفقات النقدية من األنشط

 ) ١٫٤٦٢( )٦٫٦٠٥(    صافي من تكاليف التمويل  ،تم سدادهقرض طويل األجل  
  )٧٧٫٢٣٩(  ١٢٫٠٠٠    قيدنقد مُ 

  -  ) ١٦٣(    ياطي رأس المال المدفوع من احت
  )٨٠٧(  ) ٨٣٣(    تسوية أداة مالية مشتقة 

  ) ٢٫٢٨٠(  )٢٫٠٣٤(    عة لمدفولتمويل ااتكاليف 
ــ ــــــــ       ــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــ

  )٨١٫٧٨٨(  ٢٫٣٦٥    نشطة التمويليةاأل  (المستخدم في) / من  الناتجصافي النقد 
ــ ــــــــ     ــ ــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ

  )٥٩٫٣٨٠(  )٢٤٫٩٧٧(    في النقد وما يعادله  صق لناصافي 
  ١٤٤٫٩٠١  ٧٤٫١٣١    الفترة داية دله في باالنقد وما يع

ــ ــــــــ     ــ ــــــــــــــ  ـــــــــ   ـــ
  ٨٥٫٥٢١  ٤٩٫١٥٤  ١٠  الفترة  في نهاية  هليعاد النقد وما

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

  . ةوحدالم زةج والمرحلية الم الماليةعلومات المجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢١إلى  ٨ات المدرجة على الصفحات من تُشكل اإليضاح 
  

    .٢ و ١الصفحتين  على رجمد حلية الموجزةالمر ليةلماالمعلومات االمستقلين حول مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات 



  

٨ 

  ع وشركتها التابعة .م.للتأمين ش  ركة الوثبة الوطنيةش
  

  حدةالموالمالية المرحلية الموجزة   المعلوماتل إيضاحات حو 
  
   سيةيئرال الوضع القانوني واألنشطة  ١

  
للتأمين    تأسست الوطنية  الوثبة  عامة ("  –شركة  مساهمة  االتحادي   ي ف  )"الشركةشركة  القانون  بموجب  عامة  مساهمة  كشركة  أبوظبي 

لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ا  ، وتخضع ألحكام  (وتعديالته)  ١٩٨٤لسنة    )٨(لعربية المتحدة رقم  لدولة اإلمارات ا
وتنظيم    (وتعديالته)  ٢٠٠٧ة  سنل  )٦( التأمين  هيئة  بتأسيس  (،  تهديالوتع   التأمين  أعمالالمتعلق  رقم  االتحادي  لسنة  ٢والقانون   (٢٠١٥  

بشأن التعليمات المالية لشركات   ٢٠١٤) لسنة  ٢٥وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (ة وتعديالته  ات التجاريبشأن الشرك  (وتعديالته)
  .ة التأمينعادت إبشأن التوجيهات المنظمة لعمليا ٢٠١٩) لسنة ٢٣ن رقم (هيئة التأمي لس إدارةج وقرار م التأمين

 
العامة لكافة الفئات. تزاول الشركة أعمالها من خالل مركزها الرئيسي  تأمينات  أعمال الاالكتتاب في  يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في  

لرئيسي  اها  مكتبعنوان  . إن المقر الرئيسي للشركة هو دولة اإلمارات العربية المتحدة ونالكائن في أبوظبي وفروعها في كل من دبي والعي
   مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. الشركةسهم أ إنالعربية المتحدة.  ماراتاإل، أبوظبي، ٤٥١٥٤ ص.ب:هو المسجل 

  
    إلعدادأساس ا  ٢
  
  أساس التوحيد    أ)(

  
  : ـ"المجموعة")ليهما معاً بإار (يشلتالية تها التابعة امن النتائج المالية للشركة وشركة الموحدالموجزة  ليةحالمر المالية المعلوماتتتألف 

  
    

  الملكية    د التأسيس  لب  النشاط الرئيسي    الشركة التابعة 
        

  ٪ ١٠٠  جزر الكايمان    إدارة االستثمار   أونك انفستمنتس ليمتد 
  

الشرك توحيد  التايتم  بالكاة  تاريخمبعة  المجم  ل من  تتعرض  عندما  السيطرة  تتحقق  المجموعة.  إلى  السيطرة  أو  وعةتحويل  لديها  يكون  ، 
عائدات  حقوق،   من  في  المست  ارتباطهامتغيرة  الشركة  ولديها  مع  فيها  تلك  ثمر  على  التأثير  على  خالل    العائدات القدرة  على   نفوذهامن 

   فيها.  الشركة المستثمر
  

     يان التوافق ب   )(ب
  

للمعيار  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  تم إعداد هذه   لي، وبالتا  ."التقارير المالية المرحلية"  ٣٤  اسبي الدولي رقمحمالوفقاً 
ً   ءتهالة، ويتعين قرالكاما  يةالمالبيانات  معلومات الالزمة لللى كافة الال تشتمل عمات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  علوالم  نفإ إلى   جنبا

ر  اري تقالداد  ولية إلعللمعايير الدها وفقاً  ، والتي تم إعداد٢٠٢١بر  يسمد  ٣١كما في وللسنة المنتهية في    للمجموعة  البيانات الماليةجنب مع  
الثال  .لماليةا فترة  نتائج  تعتبر  في  ال  المنتهية  أشهر  ً مؤبالضرورة    ٢٠٢٢رس  ما   ٣١ثة  ستنتهي  السنة  جنتائل  شرا يسمبر  د  ٣١في    التي 

٢٠٢٢.    
  

على   أشهر،  المجموعةيتعين  الثالثة  في    لفترة  العربية ٢٠٢٢  رسما  ٣١المنتهية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  بأحكام  االلتزام   ،
وأصبح    ٢٠٢١) لسنة  ٣٢إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (، تم  ٢٠٢١سبتمبر    ٢٠(وتعديالته). في    ٢٠١٥) لسنة  ٢حدة رقم (المت

 ً ا  ٢٠٢٢يناير    ٢في    ساريا اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  محل  حل  الموقد  رتحدلعربية  (ة  لسنة  ٢قم  تُمنح    ٢٠١٥)  (وتعديالته). 
ً  ١٢مهلة لمدة  المجموعة   . ٢٠٢١) لسنة ٣٢انون اتحادي رقم (من أجل االلتزام بأحكام المرسوم بق ٢٠٢٢ر  يناي ٢اعتباراً من  شهرا

  
  أساس القياس   )(ج

  
إعدا الموحدة  هذه    دتم  الموجزة  المرحلية  المالية  أساس  المعلومات  التاراعلى  بيخيلتكلفة  الما  تثناءاسة  بالالموجودات  من العا  لقيمةية  دلة 

ال أو  األرباح  والموجوداخالل  خاللخسائر  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الشامإليراا  ت  األدات  والعقارات و  خرىلة  المشتقة  المالية  األدوات 
   .تم تسجيلها بالقيم العادلة التي ريةااالستثم

  
   المالية اريرتقال إعدادوعملة   التشغيليةملة الع  )(د

  
  التشغيلية العملة    يهو  )اإلماراتي"  الدرهم"(  متحدةات العربية البدرهم اإلماروحدة  الموجزة الملية المرحلية  اات الملمعلوماهذه    عرضتم  

   .لكذف ر خالذكإلى أقرب رقم صحيح باأللف، ما لم يُ  ماراتياإللدرهم با تم عرضها  تيلالية تم تقريب المعلومات الما .للمجموعة



  

٩ 

  التابعة كتها ع وشر.م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  حدةالموالمالية المرحلية الموجزة   المعلوماتل حو إيضاحات  
  
  )ع(تاب أساس اإلعداد  ٢
  
  استخدام التقديرات واألحكام    )(هـ

  
 تافتراضــات تــؤثر علــى تطبيــق السياســاو راتوضــع أحكــام وتقــديب رةقامت اإلدات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لومامعلاإعداد  عند

 .تلك التقديرات قد تختلف النتائج الفعلية عن  .وفاتمصروالات رادإليوا المطلوباتدات وجوللمو  المسجلةلمبالغ واالمحاسبية 
 
ي الفترة التي يتم فيها ة فسبيالعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاالتابعة لها بصورة مستمرة. يتم ا تتتم مراجعة التقديرات واالفتراضا 

  ت.لتعديالبتلك افترة تتأثر ي وفي أقديرات تعديل الت
 

 فــي التقــديراتليقــين العــدم صادر الرئيســية والم للمجموعةالمحاسبية سات اإلدارة عند تطبيق السيا  األحكام الهامة الموضوعة من قبل  كانت
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ية في هتالمن للسنةموحدة  ةويسنية مالبيانات  في آخر المبينةالمحاسبية هي نفس السياسات 

  
  لهامة ية احاسبات المالسياس  ٣
  

 الماليــة البيانــات  يفــ المطبقــة    السياســات  نفــس  هــي  رحلية المــوجزة الموحــدةالمعلومات المالية الم  هذه  في  المطبقة  يةالمحاسب  اساتسيلا  إن  
    .٢٠٢١ رديسمب ٣١ في المنتهية وللسنةفي  كما  الموحدة للمجموعة

 
  والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير   ٤
  

هــا قبــل تطبيقويســمح ب ٢٠٢٢ينــاير    ١  بعــدي تبــدأ  الت  ت السنويةيير على الفتراى المعايالت علدعايير الجديدة والتعملامن    تسري مجموعة
 المعلومــات الماليــة المرحليــة المــوجزة  ذهد هــ إعــدا  عنــدبتطبيــق المعــايير الجديــدة أو المعدلــة بشــكل مبكــر    المجموعة  لم تقم  .خذلك التاري

  لموحدة.ا
  

  بةالمتطلبات المرتق
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عقود التأمين ١٧المعيار رقم 
  

رنــة قاالمام ، مــع أرقــ ٢٠٣٢ينــاير  ١للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد ارير الماليــة عــداد التقــ من المعايير الدوليــة إل  ١٧ار رقم  المعييسري  
فــي أو قبــل  ارير الماليــةمن المعايير الدولية إلعداد التقــ  ٩رقم لمعيار  طبيق اكذلك بتة  قيام الشرك  شريطة  المبكرالمطلوبة. يُسمح بالتطبيق  

المطلــوب   لعيــ التففــي تــاريخ  لتطبيق المعيــار  تخطط المجموعة  .  ارير الماليةية إلعداد التقلمن المعايير الدو  ١٧تطبيق المعيار رقم  تاريخ  
  وتقوم حاليًا بتقييم التأثير المتوقع.

  
  عيل تاريخ التف  التعديالت وأ خرىالجديدة األ المعايير

    
  ٢٠٢٣يناير  ١  ةتصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداول – ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  الخاص بالمعايير الدولية إلعداد التقارير   ٢ سةالممار وإقرار ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  ٢٠٢٣يناير  ١  ت المحاسبية  ن السياسا اإلفصاح ع -  ٢المالية   
  ٢٠٢٣ يناير ١  تعريف التقديرات المحاسبية  -  ٨تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ال
  ت والمطلوبات الناتجة ة بالموجوداعلقلمتالضريبة المؤجلة ا -  ١٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ال
  ٢٠٢٣يناير  ١  عن معاملة واحدة    
  

  سارية حالياً الجديدة الالمتطلبات 
  

للمجموعــة حلية المــوجزة الموحــدة  علومات المالية المرمتأثير جوهري على اليكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية  ليس من المتوقع أن  
  : عند تفعيلها

  
  التفعيل تاريخ   أو التعديالت   الجديدةير المعاي

    
 بعد  ١٩- اإليجار المتعلقة بكوفيدامتيازات  –عداد التقارير المالية من المعايير الدولية إل  ١٦رقم  تعديالت على المعيار 

  ٢٠٢١ أبريل ١  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٢يناير  ١    العقد إنجازة كلفت - بالتزامات  المثقلةالعقود  - ٣٧ رقم الدوليي معيار المحاسبالتعديالت على 

  ٢٠٢٢يناير  ١  ٢٠٢٠- ٢٠١٨ولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوية على المعايير الد
  المتحصالت قبل االستخدام  –المعدات وواآلالت الممتلكات   – ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  المزمع  
  
  ٢٠٢٢يناير  ١

  ٢٠٢٢يناير  ١  هيمي طار المفامراجع اإل –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٣ر رقم  عياالمتعديالت على 



  

١٠ 

  التابعة كتها ع وشر.م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  حدةالموة الموجزة يالمالية المرحل   المعلوماتل إيضاحات حو 
  
   (تابع) والتفسيرات الجديدة والمعدلةالمعايير   ٤
  

  أخرى رييعام
  

للمجموعــة تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المــوجزة الموحــدة  يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية  ليس من المتوقع أن  
  : عند تفعيلها

  
  عيل تاريخ التف  التالتعدي وأ الجديدة األخرى المعايير

    
   المتحصالت قبل االستخدام  –واآلالت والمعدات لكات ممتال – ١٦ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ديالالتع
  ٢٠٢٢ يناير ١  المزمع   

  ٢٠٢٢يناير  ١  العقد   إنجازتكلفة  –قلة بالتزامات المثالعقود  – ٣٧م رقيار المحاسبي الدولي التعديالت على المع
  ٢٠٢٢يناير  ١  المفاهيمي   ع اإلطاراجمر –المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ٣ر رقم على المعيا تديالتعال

  ٢٠٢٣يناير  ١  تداولة م تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير – ١رقم الدولي  التعديالت على المعيار المحاسبي
  
  طفأةلمبالتكلفة ا الموجودات المالية  ٥
  

 ٩ة  ـبقيمة إجمالي  ن الصكوكـم  اثنين  :٢٠٢١بر  ديسم  ٣١(م  ـمليون دره  ١٤  .١٨بقيمة  صكوك  لمطفأة  لتكلفة االمالية باموجودات  تتضمن ال  
ح  ـ م وبمعدل رب ـدرهمليون    ٥وسند بقيمة    أعلى،أيهما  ،  ٪ ٦  .٠٥نقطة أساس أو    ٤٩٥+    يبوراال  لسعراً  وفقم وبمعدل ربح  ـدره  مليون
٨ .٢٥٪( .  

  
  اإليرادات الشاملة األخرىالل لة من خلية بالقيمة العادالماوجودات  الم  ٦

  )(مدققة  غير مدققة) (  
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم  
      
  ٣٦٢٫٧٤٥  ٤٠١٫٥٠١  جةمدر اتسند

  ٣٫٥٣٤  ٣٫٨٨٤  غير مدرجة سندات
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
  ٣٦٦٫٢٧٩  ٤٠٥٫٣٨٥  
   = = == ====  == ===== = 
  

  لسنداتات القيمة العادلة لهذه  بلغ  .للمجموعةنفعية  ال لمصلحة  ابغرض  رة  إلدالس امجباسم عضو  بعض السندات    ة بتسجيلقامت المجموع
  . مليون درهم)  ٥ .٢٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( مليون درهم  ٤ .٩٣ما قيمته  ٢٠٢٢ مارس ٣١كما في 

  
  رادات الشاملة األخرى:ل اإليبالقيمة العادلة من خال للموجودات الماليةلي التوزيع الجغرافي فيما ي

  
  (مدققة)  دققة) (غير م  
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  م ف درهأل  ألف درهم  
      
  ٣٦٦٫١١٢  ٤٠٥٫٢٣٦  ل دولة اإلمارات العربية المتحدةداخ

  ١٦٧  ١٤٩  دةة المتحربيالع إلماراتاخارج دولة 
ــ ــــــــــــ   ــ ــــــــــ ــــ  ــــــ
  ٣٦٦٫٢٧٩  ٤٠٥٫٣٨٥  
   = = ======  = = ====== 

  



  

١١ 

  ع وشركتها التابعة .م.بة الوطنية للتأمين شة الوث ركش
  

  حدةالموالمالية المرحلية الموجزة   المعلوماتل إيضاحات حو 
    

  أو الخسائر   ل األرباحالالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ  ٧
  

  قة)(مدق  (غير مدققة)   
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٦٠٣٫٧٥١  ٦٠٤٫٠٩٢  جة ية مدرت ملكسندا
   = = ======  == ====== 
      

  : األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل  للموجودات الماليةجغرافي لي التوزيع الفيما ي
  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ف درهم أل  ألف درهم  
      
  ٦٠٣٫٧٥١  ٦٠٤٫٠٩٢  ل دولة اإلمارات العربية المتحدةداخ
   = = ======  = = ====== 

  
  الذمم المدينة األخرى مقدماً والمدفوعة والمصروفات  أرصدة التأمين المدينة  ٨

  مدققة)(  قة) غير مدق(  
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٤٠٫٣٣٥  ٥٧٫٣٦٣  الوكالءو وثائق التأمين المستحق من حاملي
  ١٤٫٩٧٨  ٢٨٫٩٠٥  )١٦(إيضاح أطراف ذات عالقة  –تأمين ئق اللي وثان حامم  المستحق

  ١٧٫٠٢٧  ١٦٫٢٨٣  إعادة التأمين ن شركات التأمين والمستحق م 
ــ ـــــــــــــ   ــ ـــــــــــــ ـــ  ـــ
  ٧٢٫٣٤٠  ١٠٢٫٥٥١  

 ً   ) ٢٨٫١٧٠(  ) ٢٨٫١٦٩(  متوقعة االئتمان الخسائر : مخصص  ناقصا
ــ ـــــــــــــ   ــ ـــــــــــــ ـــ  ـــ

  ٤٤٫١٧٠  ٧٤٫٣٨٢  التأمين المدينة أرصدةإجمالي 
ــ ـــــــــــــ   ــ ـــــــــــــ ـــ  ـــ

  ١٥٫٣٧١  ١٠٫٦٥٣  مدفوعة مقدماً  مصروفات 
  ٢٫٨٧٣  ١٩٫٩٥٨  ةستحقم إيرادات

  ٣١٫٠٢٦  ٢٧٫٢٦٣  أخرىمدينة ذمم 
ــ ـــــــــــــــ   ــ ـــــــــــــــ  ـ   ـ

 ٤٩٫٢٧٠ ٥٧٫٨٧٤  قدماً  والمصروفات المدفوعة م األخرىالذمم المدينة إجمالي 
ــ ـــــــــــــــ   ــ ـــــــــــــــ  ـ   ـ

  ٩٣٫٤٤٠  ١٣٢٫٢٥٦  قدماً الذمم المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مإجمالي أرصدة التأمين المدينة و
   == = == = ==  == = == = == 

  



  

١٢ 

  ع وشركتها التابعة .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  حدةالموالمالية المرحلية الموجزة   المعلوماتل حات حو إيضا
  
 إعادة التأمين عقود ود التأمين وموجودات عق مطلوبات  ٩

  (مدققة)  دققة) (غير م  
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ف درهمأل  
      

      مينألتة من عقود االناشئ  المطلوبات
  ١٣٩٫٥١٥  ١٥٣٫٩٧٣  ي األقساط غير المكتسبة احتياط

  ١٨٨٫١٤٤  ١٧٤٫٠١٩  )١( القائمةات احتياطي المطالب
  ٤٢٫٠٥٧  ٣٩٫٢١٨  بالغ عنهالمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلااحتياطي 
  ٤٫٣١٣  ٣٫٩١٨  تسوية الخسائر غير المخصصة مصروفات احتياطي 
  ١٫٨٨٧  ٥٫١٢٦  تهيةمخاطر غير المنال احتياطي

ــ    ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـ
  ٣٧٥٫٩١٦ ٣٧٦٫٢٥٤ 
   = = ======   = = ======  

      ن التأميموجودات عقود إعادة 
  ٢٨٫٦٤٨  ٥٩٫٠٤٣  ات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة حصة شرك

  ١٢٦٫٠٠٩  ١٣٤٫٠٣٩   القائمةالمطالبات طي من إجمالي احتياإعادة التأمين  حصة شركات
  ٨٫١٧١  ) ٨٫٠٩٥(  لبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهامطاال اطييمن احت نميات إعادة التأحصة شرك

 ــ ــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــ  
  ١٦٢٫٨٢٨  ٢٠١٫١٧٧  
   = = ====== =  == = === == 

      افيص ت عقود التأمين،مطلوبا
  ١١٠٫٨٦٧  ٩٤٫٩٣٠  لمكتسبة اغير   األقساطاطي احتي
  ٦٢٫١٣٥  ٣٩٫٩٨٠  )١تياطي المطالبات القائمة (اح

  ٣٣٫٨٨٦  ٣١٫١٢٣  ي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها احتياط
  ٤٫٣١٣  ٣٫٩١٨  تسوية الخسائر غير المخصصة  مصروفات ياحتياط

  ١٫٨٨٧  ٥٫١٢٦  احتياطي المخاطر غير المنتهية
 ــ ــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــ  
  ٢١٣٫٠٨٨  ١٧٥٫٠٧٧  
   = = ======  = = ====== 

 
:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(درهم    ونملي  ٥  .٦  البالغ  صةصمخوفات تسوية الخسائر الاحتياطي مصر  القائمة  اتبمطالضمن احتياطي اليت )١( 

 .هم)در  مليون ٥ .٢
 

  
  النقد وما يعادله   ١٠

  مدققة)(  (غير مدققة)   
  يسمبر د ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  هم ألف در  همدرلف أ  
      

  ٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  نظامية وديعة 
  ٧٨٫١٣٨  ٥٦٫٨١٨  ودائع ألجل

  ١٠٤٫١٣٦  ٦٧٫١٥٩  النقد و األرصدة المصرفية
 ------- ------  ــ ــــــــــــــــ  

  ١٨٨٫٢٧٤  ١٢٩٫٩٧٧  لمصرفية واألرصدة ا النقد
 ً   ) ٦٫٠٠٠(  ) ٦٫٠٠٠(  نظامية: ودائع ناقصا

ُ نا   ) ٧٨٫١٣٨(  ) ٥٦٫٨١٨(  أشهر  ٣تجاوز تستحقاق أصلية ات ال ذات فترألج : ودائعقصا
 ً   ) ٣٠٫٠٠٥(  ) ١٨٫٠٠٥(  مقابل قروضن قيد مرهو نقد مٌ  :ناقصا

 --- -- ---------  ــ ـــــــــــــــــ  
  ٧٤٫١٣١  ٤٩٫١٥٤  النقد وما يعادله 

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



  

١٣ 

  ابعة ع وشركتها الت .م.الوثبة الوطنية للتأمين ش ركةش
  

  حدةالموية المرحلية الموجزة المال  المعلومات لاحات حو إيض
  

  )بع(تا د وما يعادلهالنق  ١٠
  

  :لنقداو المصرفيةدة ألرصلي فلتركيز الجغرافيما يلي ا
 

  مدققة)(  دققة) (غير م  
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٨٨٫٢٧٤  ١٢٩٫٩٧٧  العربية المتحدة تمارااإلداخل دولة 
   = = = == = = =  = = === == = 

  
ثالثة أشهر إلى من  صلية  األ  ستحقاقاال  . تتراوح فتراتة اإلمارات العربية المتحدةوليتم االحتفاظ بالودائع ألجل لدى مؤسسات مالية في د 

 ٪ ٥  .٥٠لى  إ  ٪٠  .٠٩  :٢٠٢١ديسمبر    ٣١(سنوياً    ٪٣  .٥٠إلى    ٪٠  .٠٩. يستحق سداد الفائدة بمعدالت سنوية تتراوح من  اً شهر  اثنى عشر
 ً   .)سنويا

  
 أعمالين وتنظيم  تأسيس هيئة التأم  نبشأ  (وتعديالته)  ٢٠٠٧لسنة    ٦ربية المتحدة رقم  لعوفقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات ا

بنكية    المجموعةتحتفظ  ،  التأمين درهم    ٦  قيمتهابوديعة  درهم)  ٦:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(مليون  يمك  مليون  ال  استخداوالتي  بدون ن  مها 
  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  لدى نميالرقابة على التأمساعد محافظ إدارة الرقابة المصرفية وموافقة 

  
  المال  رأس  ١١

  (مدققة)  مدققة)  ير(غ  
  يسمبر د ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم  

  بالكاملالمصدر والمدفوع المصرح به و
  سهم   )٢٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠  
  ٢٠٧٫٠٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠  عادي بقيمة درهم واحد للسهم   
   == = ======  == = ======
  

 درهم   ٠  .٢٠  بواقعباعتماد توزيعات أرباح نقدية    ٢٠٢٢بريل  أ  ٢٥لعمومية السنوي المنعقد بتاريخ  قام المساهمون في اجتماع الجمعية ا
  ٢٥قد بتاريخ  نعاجتماع الجمعية العمومية السنوي المقام المساهمون في    :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(لف درهم  أ  ٤١٫٤٠٠  قدره  للسهم بإجمالي

   .)ألف درهم  ١٠٫٣٥٠ قدره للسهم بإجمالي درهم ٠ .٠٥ بواقعباعتماد توزيعات أرباح نقدية  ٢٠٢١بريل أ
  
  القروض   ١٢

  مدققة)(  (غير مدققة)   
  سمبر دي ٣١  مارس  ٣١    

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ف درهم أل  درهم ألف  
      

  ١٠٧٫٤٨٩  ١٠٠٫٦٩٤  ١ل ألجقرض 
  ٢٤٤٫٩٩٢  ٢٤٥٫١٨٢  ٢قرض ألجل 

ــ ـــــــ    ------- -- ------  ــــــــــ
  ٣٥٢٫٤٨١  ٣٤٥٫٨٧٦  
   ==== == = =  == = == === 

  
  ١قرض ألجل 

  
حصلت  ٢٠٢٠خالل   بمبلغ    المجموعة ،  مصرفي  تسهيل  درهم    ١٣٣  .٥على  التجارية  مليون  البنوك  أحد  القرض يخ.  حليةالممن  ضع 

اإل بنوك  لدى  السائدة  الفائدة  لمعدالت  وفقاً  ثابت  فائدة  سنوي وسنوياً    ٪٢  .٣٠زائداً  أشهر    ٣لمدة  رات  مالمعدل  ربع  بشكل  سدادها  .  يتم 
من   . كما أن القرض  ٢٠٢٥يناير    ١٢حتى    ٢٠٢٠أبريل    ١٢يستحق سداد قيمة القرض على عشرين قسط أساسي ربع سنوي اعتباراً 

م  ـ رض القائـبلغ رصيد الق  ،رـيالتقر  خي تاريـكما فقارات استثمارية تتألف من مبنى المكتب الرئيسي وقطعة أرض.  بموجب ع  مضمون
  . مليون درهم) ١٠٧ .٤٩ .٢  :٢٠٢١ر ديسمب  ٣١(مليون درهم  ١٠٠ .٦٩
  



  

١٤ 

  ابعة ع وشركتها الت .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  حدةالموالموجزة  المرحليةية المال  المعلوماتل إيضاحات حو 
  
  (تابع)  القروض  ١٢

  
    ٢قرض ألجل 

  
ارية الدولية لغرض تمويل عملياتها من أحد البنوك التجمليون درهم    ٢٣٧  .٩على تسهيل مصرفي بمبلغ    وعةجمالم، حصلت  ٢٠٢٠خالل  

  ٪ ١  .٧٥زائداً    أشهر  ٣لمدة    اإلمارات  لدى بنوكقصيرة األجل. يخضع القرض لمعدل فائدة ثابت وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة    والتزاماتها
ث سنوات. كما أن القرض  ستحق سداد قيمة القرض دفعة واحدة في نهاية مدة القرض الممتدة لثالي  يتم سدادها بشكل ربع سنوي.سنوياً  

بما في ذلك   قائمالقرض البلغ رصيد    ،كما في تاريخ التقريرملكية واستثمار في شركات زميلة.  استثمارات في سندات  مضمون بموجب  
  . )مليون درهم  ٢٤٤ .٩: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(مليون درهم  ٢٤٨ .١٨ تكلفة التمويل

    
  األدوات المالية المشتقة   ١٣

    
  ئدةضة أسعار الفامقاي –ق النقدي لتدفلتحوطات ال  

  
 . تغيرملها فائدة ويكون معدل الفائدة ل عتخضتي سلفيات اللقروض والللفائدة على التقلبات التدفقات النقدية المستقبلية  المجموعةتعرض ت 

  
  المتغير  الفائدة  سعر، من  ائدةترتيب مقايضة أسعار الف  المجموعة  أبرمت،  روضعلى هذه القالفائدة    ارعقليل تعرضها لتقلبات أست  لغرض  

الثابت  سعر إلى   الأحد  مع    الفائدة  نمقابلاألطراف  إسمية   ظيرة  والسداد  جدولعكس  ت  قيمة  من  ١٠٠يغطي  الذي  ،  للقروض   السحب   ٪
الت الفائدة معد  إلى  المتغيريستند سعر الفائدة  و  .٪١  .٦٧  وعةللمجمالثابت    الفائدة  رعسيبلغ    .التي تخضع لفائدةة  القائم  لفياتوالسالقروض  

لدى  سائال المتحدة  العربية  اإلمارات  اإلسم  .دةبنوك  القيمة  في    يةبلغت  درهم  مليو  ٢٤٥  مبلغ  ٢٠٢٢مارس    ٣١القائمة  ديسمبر    ٣١(ن 
   .مليون درهم) ٢٤٥: ٢٠٢١

  
المش  كان   التي  تقلألداة  اللغرض    هاماإبرتم  ة  سالبة  قيم  يالنقد  تدفقتحوط  عادلة  دره  ٠  .٩مبلغ  بة  في  مليون    ٣١(   ٢٠٢٢مارس    ٣١م 

  . )مليون درهم ٦ .٣ قيمة عادلة سالبة بمبلغ :٢٠٢١ برديسم
 

  (غير مدققة) صافير، ثمااالست إيرادات  ١٤

  
  فترة الثالثة أشهر        
  مارس ٣١في  المنتهية      

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ف درهم أل  ألف درهم  
      
  ٣٧٩  ١١٫٠٢٣  ادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة الع تبعاد موجودات مالية مسجلةسارباح من األ

  ٥٫٧٩٤  ٣٫٥٥٧  ائر خسأو ال خالل األرباحن مبالقيمة العادلة  مسجلةمالية  لموجوداتلعادلة في القيمة ا اتالتغير
  ٧٤  ٧٤  الفائدة  إيرادات

  ٢٤٫٠٣٥  ١٧٫١٠٣  احإيرادات توزيعات األرب
  ) ٦٫٥٩٥(  ) ١٫٠٠٠(  صافي، لقة باالستثماراتروفات أخرى متعمص

ــ ــــــ   ــ ـــــــــ ــــــــــ  ـــــــ
  ٢٣٫٦٨٧  ٣٠٫٧٥٧  
   ==== == ==  == = = == == 

  
    قة)(غير مدق لسهما ربحية  ١٥

  
  .الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل ح على المتوسط المرج الفترة من خالل تقسيم أرباحالسهم األساسية  ربحيةاب سيتم احت

  

  
  ة أشهر ثالث الفترة         
  مارس  ٣١ المنتهية في       

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
      

  ٣٦٫٣٩٧  ٣٦٫٧٤٠  (ألف درهم)  المستخدمة الحتساب ربحية السهم الفترةأرباح 
   = = == == = =  = == = == == 

  ٢٠٧٫٠٠٠  ٢٠٧٫٠٠٠    )ألف سهم( لفترةخالل ا ائمةالقالعادية األسهم 
   = === == ==  == == == == 

  ٠ .١٨  ٠ .١٨  (درهم) السهم  ربحية
   == = === = =  == = === = = 

  . األساسيةربحية السهم   تخفيضناتج عن  تأثيرال يوجد 



  

١٥ 

  ابعة ع وشركتها الت .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  حدةالموية المرحلية الموجزة المال  المعلوماتل حو احات  إيض
  
  عالقةالألطراف ذات ا  ١٦

  
 راف ذات العالقةية األطهو  
عليها   تأثير هامممارسة    ميطرتهم أو التي بمقدرتهلس  الخاضعةوالمنشآت    مجموعةالأعضاء مجلس إدارة    تتألف األطراف ذات العالقة من  
ق رية في سيااامالت التجمعمن التنشأ    ت العالقة مع تلك األطراف ذاأرصدة هامة    المجموعةلدى    .ليةغيوالتش  ية رارات المالقي اتخاذ الف

  .وفقاً ألسعار تجاريةاألعمال االعتيادية 
 

    :الموحد وجزالم  ي المرحليللمركز المافي بيان ا المدرجةمع األطراف ذات العالقة فيما يلي األرصدة   
  

  دققة)(م  (غير مدققة)   
  ر يسمبد ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  هم درألف   ألف درهم  

  ن المدينة  ميالتأ أرصدةمدرجة ضمن 
  ٢٨٫٩٠٥  )٨ (إيضاح ينالمستحق من حاملي وثائق التأم

  
١٤٫٩٧٨  

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

  ) ٤٫٠٨٧(  ) ٥٫٩١٢(  التأمينق ئلحاملي وثاالمستحق 
   == = === ==  == = === == 
  الرئيسيين اإلدارةوظفي م

  ٤٣  ٦٠  ة األجلطويل امتيازات
   == = === ==  == = === = = 

  
  مدققة) (غير  ة:رخالل الفت العالقةات طراف ذي المعامالت مع األفيما يل

  
  ثالثة أشهر الفترة         
  مارس ٣١  المنتهية في     

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ف درهمأل  
      

  ٢٠٫٥٣٩  ٢٠٫٩٠٠  إجمالي األقساط المكتتبة 
   == = == ==  = == == == 

  ٣٫٦٢٣  ٢٫٧٢٢  عةلبات المدفولمطاا صافي
   = == == ==  = == == == 
      

 لخاص بهم والمعتمد من مجلس اإلدارة. لمكافآت المتفق عليها في عقد التوظيف ا ا موظفي اإلدارة الرئيسيين إلى تمكافآتستند  )١( 
  

الفترة )٢(  التصوي،  خالل  حقوق  عن  المجموعة  الخاتنازلت  في  ت  بها  ش.م.ع  صة  كابيتال  الزميلة   إحدىلصالح  الواحة  الشركات 
الق( ش.م.ابفودكو  (عضة  الزم”)  المجموعة  “يلةالشركة  تمثل  وسوف  ال)  الشركة  إدارة  زحصة  مجلس  في  كابيتال  ميلة  الواحة 

  . ش.م.ع
  

  لألدوات المالية    دلةالقيمة العا  ١٧
  
ة وغير ليالقيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات الماقياس    مجموعةبالالخاصة  ة واإلفصاحات  المحاسبي  تلسياسامن ايتطلب عدد    

  . ةالمالي
  

لة باستخدام معلومات من  عاديتم قياس القيم العندما    .مة وتعديل التقييمير الملحوظة الهاغ  عة المدخالتمراج ب  تقوم اإلدارة بصورة منتظمة  
م النتيجة، علدالدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرى  ة بتقييم  دارر، تقوم اإلخدمات التسعي  سيط أووعار الرف أخر مثل أسط
م المتدرج لقياس نظاتوى المتضمن في الالمالية، بما في ذلك المس  إلعداد التقارير  يةعايير الدول الم  اتحيث تستوفي هذه التقييمات متطلب ب

  .ييماتصنيف هذه التقطاره تإتم في لعادلة الذي ياالقيمة 
  
  
  



  

١٦ 

  ع وشركتها التابعة .م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
  

  حدةالموالمالية المرحلية الموجزة   المعلوماتل حو ت  إيضاحا 
  
  (تابع)  ليةألدوات المال ادلةة العالقيم    ١٧

  
تم تصنيف القيم  ي  .قدر ممكنة إلى أقصى  معطيات السوق الملحوظ  المجموعة المطلوبات، تستخدم  ة العادلة للموجودات أو  اس القيمعند قي
  لتالي: ى النحو اعلة نمبي ال ساليب التقييمأفي  المدخالت المستخدمة اًء علىة بنلقيمة العادللضمن عدة مستويات في النظام المتدرج  العادلة

  
  سواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقةالمدرجة (غير معدلة) في أ ألسعار: ا١المستوى .  
 واء ت، ست أو مطلوباداوهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجو ١  ار المدرجة ضمن المستوىبخالف األسع: مدخالت ٢ المستوى

    .ألسعار)ا من تقة(مشكل غير مباشر شل مباشر (كاألسعار) أو ببشك
  غير ملحوظة)  مدخالتعلى معطيات السوق الملحوظة (ت أو مطلوبات، غير مرتكزة  موجودا: مدخالت ل٣المستوى .  
  

ظام المتدرج للقيمة  في الن   تلفةمستويات مخ  من ياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضلمدخالت المستخدمة في ق مكن تصنيف افي حال أ
تصنيفدالعا يتم  العادلةيملقااس  قي  لة،  المس  ة  نفس  ضمن  فيبأكمله  ال  توى  للقيمة  المتدرج  المدخالت النظام  على  ينطوي  الذي  عادلة 

لقيمة العادلة متدرج لم التويات النظامسبالتحويالت فيما بين    باالعتراف   شركةال  تقوم  . لقياس بأكملهابة لعملية اأهمية بالنسالجوهرية األقل  
  .رها التغييلخال تم لتيترة التقرير اففي نهاية 

 
باستثناء  ن أطراف لديهم الرغبة  بي  حاليةقد يتم بموجبها تبادل األداة في معاملة  التي  قيمة  التم إدراج القيمة العادلة للموجودات المالية بي

  عملية البيع القسري أو التصفية. 
  

  المتدرج للقيمة العادلة  النظام  –مة العادلة ت المقاسة بالقيداالموجو
  
تم فيه  الذي ي  لقيمة العادلةل  النظام المتدرجفي    في نهاية فترة التقرير حسب المستوى  بالقيمة العادلة لموجودات  ل  الجدول التالي تحليالً   دمقي

  تصنيف قياس القيمة العادلة:  
  
  جمالي إلا  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ف درهمأل  

          غير مدققة)( ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
          الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 خاللمن ة العادلة يمجودات المالية بالقالمو
  ٦٠٤٫٠٩٢  -   ٣١٫٢٨٤  ٥٧٢٫٨٠٨  األرباح أو الخسائر 

الل ن خالعادلة م  ةالموجودات المالية بالقيم
  ٤٠٥٫٣٨٥  ٣٫٨٨٤  ٣٦٫٤١٧  ٣٦٥٫٠٨٤ لشاملة األخرىات ااديراإل

ــ ــــــــ   ــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــــــ  ــ ـــــــــــــــــ--  ــــــ
  ١٫٠٠٩٫٤٧٧  ٣٫٨٨٤  ٦٧٫٧٠١  ٩٣٧٫٨٩٢  
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          المالية المقاسة بالقيمة العادلة  المطلوبات
  -   -   ٨٧٣  -   الية مشتقة  م أداة
   == = == ==   = = = == ==   = = = == ==   = = = = = == ==  

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١لمستوى ا  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم  ألف  

          مدققة) ( ٢٠٢١  ديسمبر ٣١
          لمقاسة بالقيمة العادلةالموجودات المالية ا

 لخاللة من لعاديمة االموجودات المالية بالق
  لخسائر األرباح أو ا

  
٥٧١٫٧٩١  

  
٣١٫٩٦٠  

  
 -  

  
٦٠٣٫٧٥١  

 لن خالالية بالقيمة العادلة م الموجودات الم
 الشاملة األخرىت اإليرادا

  
٣٢٥٫٥٤١  

  
٣٧٫٢٠٤  

  
٣٫٥٣٤  

  
٣٦٦٫٢٧٩  

   ----------------  --------------  --- -----------  --------------- 
  ٩٧٠٫٠٣٠  ٣٫٥٣٤  ٦٩٫١٦٤  ٨٩٧٫٣٣٢  
   === ====  = ======  =======  ======= 

          دلةالمالية المقاسة بالقيمة العا المطلوبات
  ٢٫٨٩٨  -   ٢٫٨٩٨  -   أداة مالية مشتقة  

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



  

١٧ 

  التابعة ع وشركتها .م.لوطنية للتأمين ششركة الوثبة ا
  

  حدةالمولية المرحلية الموجزة الما   المعلوماتل إيضاحات حو 
  

  (تابع)  ليةألدوات المال ة العادلةلقيما    ١٧
  

   (تابع)  المتدرج للقيمة العادلةالنظام  –ة العادلة مالموجودات المقاسة بالقي
  

ً   ولم تكن  ياس القيمة العادلةلق  ٢لمستوى  وا  ١تحويالت بين المستوى  لم تكن هناك   لقياس    ٣وى  من أو إلى المست  هناك تحويالت أيضا
العا الالقيمة  خالل  ل  .رةفتدلة  المستوى  الستثمارات  بالنسبة  التقييملأسا  فإن،  ٣ضمن  المرحلية العا  يب  المالية  للمعلومات  المستخدمة  دل 

    . ٢٠٢١ ديسمبر ٣١مجموعة للسنة المنتهية في لللمالية الموحدة السنوية األخيرة نة في البيانات اي نفس األساليب المبيه  الموجزة الموحدة
  

ما   أعباستثناء  والمت  اله،ذكر  المالية  للموجودات  الدفترية  القيم  أن  اإلدارة  المارى  المالي طلوبات  المركز  بيان  في  بها  المعترف  لية 
  ة. ارب قيمها العادلالمرحلي الموجز الموحد تق

 
   ٣المستوى في   ليةللموجودات الماعادلة القيم ال لقياس مطابقة

  
  رى: من خالل اإليرادات الشاملة األخ لةعاديمة اللقمالية با جودات اللمول ٣الحركة في المستوى يلي فيما 

 
  )دققةم(  ة) (غير مدقق  

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٥٫٥٩٧  ٣٫٥٣٤  يناير ١كما في الرصيد 
  ) ٨٫٧٣١(  ٣٥٠  للموجودات المالية يمة العادلةالقفي  التغير

  ) ٣٫٣٣٢(  -   االستبعاد  
 ـ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  

  ٣٫٥٣٤  ٣٫٨٨٤  سمبردي /مارس  ٣١في الرصيد 
   == = = == =  = === == = 

  
  



  

١٨ 

  ع وشركتها التابعة .م.ين شية للتأموطن ال شركة الوثبة
  

  حدةالموالمالية المرحلية الموجزة   المعلوماتل إيضاحات حو 
  

  اعاتحول القط المعلومات  ١٨
  

لفئات المخاطر المؤمن عليهااسإلى أق  المجموعةرية، يتم تقسيم  ألغراض إدا   التأمين ضد والجوي  التأمين  البحري و  التأمين  قطاع  في  التي يتم إعداد تقارير عنها  لمجموعةلالقطاعات التشغيلية    لمثتت  .م وفقاً 
    .  االستثماراتو الصحيالتأمين ويارات السالتأمين على الحريق والحوادث العامة و

  
ال    نتائج  بمراقبة  اإلدارة  منفصل    التشغيليةلقطاعات  لمين  تأتقوم  تخصيالاتخاذ  بغرض  بشكل  حول  أرباح  قرارات  أساس  على  القطاعات  أداء  تقييم  يتم  األداء.  وتقييم  الموارد  التالي  ص  الجدول  يعرض  التأمين. 

  .ةللفتر المجموعةباح وأر إيراداتومطابقتها مع ة ترطاعات للفح الق ياس أرباالقطاعات وقعن إيرادات  اتاإلفصاح
  

  ونتائج القطاعات إيرادات  ١- ١٨
  (غير مدققة)  ٢٠٢٢ مارس ٣١في هر المنتهية شفترة الثالثة أ  
  

  وي البحري والج
يق والحوادث رالح
  جمالي اإل  االستثمارات  لصحيا  السيارات  لعامةا

  مرهد ألف  ألف درهم  رهمألف د  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  
              

  ٩٦٫٥٨٧  -   ١٫٧٣٤  ٣٣٫٦٨٣  ٥٧٫٤٦٤  ٣٫٧٠٦  إجمالي األقساط المكتتبة 
  ) ٦١٫٤٤٢(  -   ) ١٫٣٤٧(  ) ٩٫٢٧٢(  ) ٤٧٫٩٨١(  ) ٢٫٨٤٢(    المكتتبة قساطاأللي ماجإمن  عادة التأمينإ شركات حصة

  ١٥٫٩٣٧  -   )٢٩٢(  ٢٠٫٧٨٤  ) ٤٫٣٠٨(  )٢٤٧(  قساط غير المكتسبةاحتياطي األ إلى المحولصافي 
  ) ٢٦٫٧٢١(  -   ٥٠٢  ) ٢٥٫١٧٢(  ) ١٫٥٢١(  )٥٣٠(  ة بدتكصافي المطالبات الم

  ) ٨٫٠٧٩(  -   )١٢(  ) ٩٫٤٥٩(  ١٫٣٣٧  ٥٥  / (المتكبدة) الت المكتسبةصافي العمو
  ١٫٢٥٩  ١٫٢٥٩  -   -   -   -   صافي، أجيرالتإيرادات 
  ٢٧٫٩٦٨  ٢٧٫٩٦٨  -   -   -   -   مويلمن تكاليف التصافية  – اتارستثماال من اإليرادات
  ٢٫٦٠٨  ٢٫٦٠٨  -   -   -   -   صافي، لةزمي  ةأرباح شرك منالحصة 

ــ ــــــــ   ــ ــــــــــــ ـــــــ ــ  ـــ ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــ ــ ــــــــــــــ ـــــ  ــ
  ٤٨٫١١٧  ٣١٫٨٣٥  ٥٨٥  ١٠٫٥٦٤ ٤٫٩٩١  ١٤٢  صصة روفات المخالقطاع قبل المصأرباح 
  ) ١٠٫٤٠٧(  -   )١٨٩(  ) ٦٫٤٩٣(  ) ٣٫٣٣٤(  )٣٩١(  صافي، صةخصروفات المالمص

ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــ   ــ ـــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــــ ــــــ ــ ـــــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــ  ـــــــــ
  ٣٧٫٧١٠  ٣١٫٨٣٥  ٣٩٦  ٤٫٠٧١  ١٫٦٥٧  )٢٤٩(  قطاعالأرباح /  ر)(خسائ

ــ ـــــــ   ــ ــــــ ــــــــ ــ  ــــــــــ ــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــــــــــ  ـــــــــــــ
  )٩٧٠(            فات غير المخصصةالمصرو

ــ ــــــ               ــــــــــ
  ٣٦٫٧٤٠            الفترة  أرباح

             == == = = ==  
              

  
  
 



  

١٩ 

  تابعة ع وشركتها ال.م.نية للتأمين شثبة الوطشركة الو 
  

  وجزة الموحدة المرحلية المالمعلومات المالية إيضاحات حول 
  

  تابع)( ول القطاعاتح المعلومات  ١٨
  
  تابع)( اتإيرادات ونتائج القطاع  ١- ١٨

  
  (غير مدققة) ٢٠٢١  مارس ٣١في هر المنتهية شفترة الثالثة أ  
  

  وي البحري والج
يق والحوادث رالح
  جمالياإل  االستثمارات  لصحيا  السيارات  لعامةا

  م رهد ألف  ألف درهم   رهم ألف د  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

  ١٠٣٫٧٧٢  -   ١٫٧٦٩  ٥٩٫١٠٨  ٤٠٫٢٥٨  ٢٫٦٣٧  إجمالي األقساط المكتتبة 
  ) ٣٨٫٥٤٨(  -   ) ١٫٣٧٨(  ) ٣٫٥٢٠(  ) ٣١٫٥١٩(  ) ٢٫١٣١(    المكتتبة قساطاألمالي جإمن  عادة التأمينإ شركات حصة

  ) ١١٫٠٦٤(  -   ) ١٦٦(  ) ٦٫٨١٧(  ) ٣٫٩٦٩(  ) ١١٢(  قساط غير المكتسبةاأل احتياطي إلى المحولصافي 
  ) ٢٥٫٢٣٠(  -   ) ١٨٧(  ) ٢٣٫٨٥٩(  ) ١٫٠٤٠(  ) ١٤٤(  ة بدتكالمطالبات الم فيصا
  ) ٩٫٣٣٥(  -   ) ١١(  ) ١٠٫٥٦٣(  ٩٩٩  ٢٤٠  / (المتكبدة) الت المكتسبةافي العموص

  ١٫٠٥٦  ١٫٠٥٦  -   -   -   -   صافي، أجيرالتإيرادات 
  ٢٠٫٦١١  ٢٠٫٦١١  -   -   -   -   مويل من تكاليف التصافية  – اتارمستثاال من الخسائر
  ٥٫٤٣٣  ٥٫٤٣٣  -   -   -   -   صافي، لةزمي  ةباح شركأر منالحصة 

ــ ـــــــــ   ــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـ ــ ــــــــــــــ ــــــــ  ــ
  ٤٦٫٦٩٥  ٢٧٫١٠٠  ٢٧  ١٤٫٣٤٩ ٤٫٧٢٩  ٤٩٠  صصةروفات المخالقطاع قبل المصأرباح 

  ) ٩٫٤٧٦(  -   ) ١٥٥(  ) ٦٫٢٥١(  ) ٢٫٧٥٤(  ) ٣١٦(  صافي، صةخصالمصروفات الم
ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــ   ــ ــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــ ــــــ ــ ـــــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــ  ـــــــــ

  ٣٧٫٢١٩  ٢٧٫١٠٠  ) ١٢٨(  ٨٫٠٩٨  ١٫٩٧٥  ١٧٤  قطاع الر)  (خسائ /أرباح 
ــ ــــــــ   ــ ـ ــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ  ــــ ــ  ـــ  ـ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

  ) ٨٢٢(            فات غير المخصصةالمصرو
ــ ــــــ               ــــــــــ

  ٣٦٫٣٩٧            الفترة  أرباح
             == == = = ==  
              

  
 

 
 
 
 

 



  

٢٠ 

  تابعة ع وشركتها ال.م.وثبة الوطنية للتأمين ششركة ال
  

   المالية المرحلية الموجزة الموحدةت  المعلوما ول ضاحات حإي
  

  ابع)ت( المعلومات حول القطاعات  ١٨
  

  اع طلوبات القطموجودات وم   ٢- ١٨
      

  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في     غير مدققة)( ٢٠٢٢مارس  ٣١ا في كم   
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين    اإلجمالي   ستثماراتاال  التأمين   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    همدرف أل رهمألف د  درهمألف   
                

  ١٫٨١٦٫٣٨٠ ١٫٤٣٦٫٤٧١ ٣٧٩٫٩٠٩    ١٫٩٠٤٫٦٥٢  ٤٠٩٫٣٤٩  ١٫٤٩٥٫٣٠٣  موجودات القطاع 
  ٢٢٫٥٦٤        ٧٫٩٩٥      خصصةم  موجودات غير

ــ ــــــــــــــــــ     ــ ـــــــــ   ـــ  ـــــــــ
  ١٫٨٣٨٫٩٤٤        ١٫٩١٢٫٦٤٧      إجمالي الموجودات

     = = === = = ===    = = ==== === 
  ٨٢٥٫٥٢٦  ٣٧٢٫٤٥٣ ٤٥٣٫٠٧٣    ٨٥٢٫٤٩٨  ٤٩١٫٣٧٧  ٣٦١٫١٢١  مطلوبات القطاع 

  ٣٩٫٨٩٤        ٢٠٫٥٤٦      صةبات غير مخصمطلو
ــ ــــ     ــ ــــــــــــــ    ــــــــــــــ  ــــ

  ٨٦٥٫٤٢٠        ٨٧٣٫٠٤٤      وباتطل إجمالي الم
     = ========     ========= 
              

  االكتتابمن إدارات  عت القطاداإيرا  ٣- ١٨
  

) والمصنفة بلقة باالكتتا واإليرادات األخرى المتع لي األقساط والعموالت المكتسبةماإج التي تمثل(  مجموعةالإليرادات   فيما يلي تحليل
  . االكتتاب الرئيسية إداراتحسب 

  

  ) (غير مدققة  ة) مدقق غير(  
  مارس  ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم ف أل  مألف دره  
      

  ١٦٫٢٠٨  ١٦٫٦٨٠  هندسة
  ٣٫١٤٥  ٤٫٢٥٣  بحري وجوي 

  ٢٨٫٠٠١  ٤٦٫٢٧٣  ادث عامةيق وحوحر
  ٦٠٫٥٢٥  ٣٤٫٧٩٩  سيارات
  ١٫٧٦٩  ١٫٧٣٤  صحيتأمين 

ــ    ــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــ
  ١٠٩٫٦٤٨  ١٠٣٫٧٣٩  
   === =====  == = ===== 
  

  إدارة المخاطر المالية  ١٩
  

حول البيانات    ٣٠  رقم  ضاحعنها في اإليفصاح  فيما يتعلق باألدوات المالية هي نفسها التي تم اإل  مخاطرال  دارةإل  المجموعة  إن سياسات
 .٢٠٢١يسمبر  د ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  السنوية الموحدة المالية 

  
  تزامات الطارئةاالل طات وبااالرت  ٢٠

    
  الطارئة االلتزامات

  
ال االعتيادية األعم سياقضمن الصادرة  ئمةالقا طارئة فيما يتعلق بخطابات الضمان زاماتالت  موعةمجال لدى كان ، ٢٠٢٢س  مار  ٣١في 

  مليون درهم).  ١  .٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(درهم  ألف ٥٦٣والبالغة 
  
  



  

٢١ 

  تابعة ا الع وشركته .م.للتأمين شثبة الوطنية  شركة الو 
      

  ةحدزة الموالمعلومات المالية المرحلية الموجول إيضاحات ح
  
  (تابع) االلتزامات الطارئةطات وبااالرت  ٢٠

  
  مطالبات قانونية 

  
. قامت اإلدارة، بناًء  العتياديةااق األعمال  دعاوى قضائية في سيفي  غالبية العظمى من شركات التأمين،  على غرار الالمجموعة،    دخلت

مش المستقلين  على  الخسائر  مقيمي  من  الداخلي،    اريواالستشورة  بقيمة    ينبتكوالقانوني  دره   ١١  .٧مخصص  ديسمبر    ٣١(م  مليون 
  محتمل للموارد االقتصادية.  خارج مبالغ المتوقع أن ينتج عنها تدفقيمثل ال )مليون درهم ١١ .٧: ٢٠٢١

  
  ١٩- تأثير كوفيد    ٢١

  
رسمياً   العالمية  الصحة  منظمة  السري ةعالمي  جائحة  ١٩- كوفيدأن    ٢٠٢٠مارس    ١١في  أعلنت  االنتشار  ضوء  وفي  في   ١٩- لكوفيدع  . 

والق العالمي  االقتصاد  واجه  فقد  العالم،  أنحاء  الحكومات جميع  قامت  كما  جوهرية  يقين  عدم  وحاالت  اضطرابات  المختلفة  طاعات 
   جموعة من التدابير لمنع انتشار الفيروس.والسلطات المختصة باتخاذ م

  
اتخذتها   التي  الخطوات  اإليضاح  هذا  ك  المجموعةيبين  تأثير  موجودات   ١٩- يدوفلتقدير  قيم  لتقدير  اإلدارة  قبل  من  المطبقة  واألحكام 

  . ٢٠٢٢  مارس ٣١بات العمليات كما في ومطلو
  

  متوقعة تقييم خسائر االئتمان ال  )١
  

بشكل دوري بمراجعة    المجموعةاالئتمان المتوقعة. كما تقوم إدارة    عدد من عوامل االقتصاد الكلي في تقييم خسائر  المجموعة  متاستخد
  رات معقولة واستشرافية.يث سيناريوهات اقتصادية مختارة وتطبيق أحكام لتحديد ما يشكل تقديحدوت
  

في    الثالثةلفترة   المنتهية  استخدمت  ٢٠٢٢  مارس  ٣١أشهر  للسيناريو  المجموعة،  المرجحة  العوامل  على  للتركيز  لتقييم    آلية  المحتمل 
ديسمبر    ٣١ا في  مقارنةً بالعوامل المرجحة للسيناريو المستخدم كم  ١٩- بة على كوفيدرت المتطلبات اإلضافية لخسائر االئتمان المتوقعة المت 

٢٠٢٠ .  
  

التقييم العديد من خسائر الناتجة عن التعثر عن السداد والتعرض عند التعثر. وقد راعى هذا  ، تم أيًضا تقييم ال١٩- في ضوء أزمة كوفيد
  ني لألطراف المقابلة. ماالجوانب بما في ذلك الوضع النقدي والتصنيف االئت

  
  إدارة مخاطر السيولة  )٢

  
إجراء    المجموعة  تواصلبات السيولة المطروحة.  مراقبة وتلبية جميع متطل  المجموعة، تواصل إدارة  ١٩- لتفشي كوفيد  في إطار مواجهتها

ل الوضع االستثنائي الحالي. كما في  ظ  ر الضغط مع األوضاع السوقية الراهنة من أجل تقييم تأثر العمليات فيمعايرة لسيناريوهات اختبا
دارة والحد من التأثيرات الناتجة عن هذه بمركز قوي من حيث السيولة ويتم استغاللها بالشكل األمثل إل  ةالمجموعتاريخ التقرير، تتمتع  

  الجائحة.
  
  عام   ٢٢

  
    . ٢٠٢٢مايو   ١٣ قبل مجلس اإلدارة بتاريخن مجموعة ة للمالموحد  الموجزةالمعلومات المالية المرحلية  ارإصدعلى  تمت الموافقة


