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 ضاء للشركات األع الميةالع جيبي إم  كي مةمنظفي  عضوة وحداإلمارات العربية المتفي دولة  ُمرخصة ة ، شركتديمل جلف ي إم جي لوارب يك
 . ظةالحقوق محفو ع جمي. بالضمان ودةمحد نجليزية خاصةإشركة  ليمتد،  ونالنترناشي إابعة لـ كي بي إم جي تالمستقلة ال

 .ية المتحدةات العرب اإلمار لةانين دوقوب بموجة رخصومُ  ة جلكي بي إم جي لوار جلف ليمتد مس

 

 
 

حول مراجعة  تقلينسابات المسمدققي الح رتقري
  الموجزة المالية المرحلية ماتالمعلو

 

 ع.م.الوثبة الوطنية للتأمين ش كة شرإلى مساهمي 

 

 مقدمة  

 

شركة الوثبة لالمرفقة  2022 سبتمبر 30 ـل الموجزةالية المرحلية ت المعلوماالملقد قمنا بمراجعة 
 : نتتألف مالتي )"الشركة"( ع .م.الوطنية للتأمين ش

 
 ؛ 2022 سبتمبر 30 كما في جزموالالمرحلي بيان المركز المالي  •
 
  30في  نتيهيمنتلا أشهر التسعةتي الثالثة ولفتر الموجزالمرحلي لخسائر رباح أو ااأل بيان •

 ؛ 2022 سبتمبر
 

 التسعةتي الثالثة ولفتر الموجزالمرحلي األخرى بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة   •
 ؛ 2022 سبتمبر 30في  تيني نتهالم أشهر

 
  30هية في نتلما أشهر التسعةلفترة ة الموجزلي المرحالمساهمين ملكية غيرات في حقوق الت بيان •

 ؛ 2022 تمبربس
 

 ؛ و 2022 سبتمبر 30ي المنتهية ف أشهر التسعةلفترة ة الموجزبيان التدفقات النقدية المرحلي  •
 

 . موجزةلاعلومات المالية المرحلية المإيضاحات حول  •
 

 لمعياراً لفقو الموجزةالمالية المرحلية  ماتعلوالموعرض هذه اد إن اإلدارة مسؤولة عن إعد
تاجنا تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استن .‘التقارير المالية المرحلية’، 34رقم   ي دولمحاسبي الال

  .لتي قمنا بهابناًء على أعمال المراجعة االمعلومات المالية المرحلية الموجزة حول هذه 
 
 



 للشركات األعضاء  الميةالع يبي إم ج  كي منظمةعضو في حدة ولعربية المتااإلمارات دولة   ُمرخصة فية ك، شرلف ليمتدإم جي لوار جبي  يك
 . وظةحقوق محفجميع ال. بالضمان ةودمحد نجليزية خاصةإليمتد، شركة  ونالنترناشي إإم جي  عة لـ كي بيابالمستقلة الت

 .ةالعربية المتحد اإلمارات لةووجب قوانين دبمة رخصومُ  ة تد مسجللف ليمكي بي إم جي لوار ج
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 ع .م.ين شطنية للتأمشركة الوثبة الو
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة

 الموجزة لية الية المرحعلومات المالم 
 2022 سبتمبر 30

نطاق المراجعة

  ية المرحلية مالال  المعلومات ة  مراجع "  ،2410م  اجعة رقطات المرول ارتباعتنا وفقاً للمعيار الدولي ح راجبم  قمنا لقد  
مدقق   قبل  مراجعة    . "للمنشأةمستقل  الات  حساب ال من  أعمال  الالمتنطوي  المعلومات  على    الموجزةرحلية  مالية 

ة  والقيام بإجراءات تحليلي   ،ة والمحاسبيةالمالي ين عن األمور  بصورة رئيسية من األشخاص المسؤول  ،استفسارات
للمعايير   القيام به  تدقيق الذي يتمن نطاق الشكل كبير ماجعة أقل ب إن نطاق المر  .وإجراءات مراجعة أخرى  وفقاً 

مكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور  اجعة ال ت فإن المر  ،التاليالدولية للتدقيق وب 
ً ي دي رأياً تدقفإننا ال نب   ،وبالتالي . ل التدقيقلتي يمكن التعرف عليها من خالهامة اال .قيا

ستنتاجالا

  سبتمبر  30لـ  الموجزة رحلية ات المالية المومعلالم نأيسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ، لم مراجعتنابناًء على 

التقارير المالية  ’ ،34، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم احي الماديةمن كافة النو ،لم يتم إعدادهارفقة لما 2022

 . ‘المرحلية

ار جلف ليمتدلوكي بي إم جي 

 ندريشارد أكال
 1015رقم التسجيل: 

ة تحدالعربية الم اتارإلم، اأبوظبي
November 2022 12التاريخ:
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 ع وشركتها التابعة .م.تأمين شالوطنية لل شركة الوثبة
 

 الموجز حلي مرال األرباح أو الخسائر بيان 
 ة( مدقق )غير سبتمبر  30 فيية  المنته أشهر التسعة لفترة

 المنتهية في أشهر  التسعةفترة  المنتهية في ثة أشهر الثالفترة   
  2022 2021 2022 2021 
 ف درهملأ ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

      إيرادات التأمين 
 268.858 237.618 87.392 87.398 1-18   المكتتبةساط األقي إجمال
 (80.992) ( 127.425) (24.508) ( 36.396) 1-18   ة كتتب الم اط قسإجمالي األ نمإعادة التأمين ات شرك حصة 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
 187.866 110.193 62.884 51.002    المكتتبة   قساط األصافي 
 (28.275) 27.646 (8.827) ( 10.551) 1-18 تسبة  مكال ري قساط غاأل  حتياطي إلى امحول لاصافي  

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
 159.591 137.839 54.057 40.451  قساط المكتسبة   األصافي 

 19.514 22.610 6.523 8.471  كتسبةإعادة التأمين الم عموالت
 (49.973) ( 45.163) (20.107) ( 15.566)  دةمتكب لفات العموالت امصرو

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 129.132 115.286 40.473 33.356  ن إجمالي إيرادات التأمي
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 (99.193) ( 177.357) (34.143) ( 53.752)  ة فوع المد  لباتلمطاي اإجمال
 19.988 49.683 4.103 14.520  لبات المدفوعة مطاال إجمالي إعادة التأمين منشركات حصة 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
 (79.205) ( 127.674) (30.040) ( 39.232)  وعة المدف  تالمطالبا صافي 

 (11.807) 36.609 2.496 ( 1.287)  قيد التسوية   الباتالمط احتياطي في  ري تغال
قيد  المطالبات  احتياطي مين من التأ إعادةت شركا  في حصة  التغير

 13.271 2.515 (1.223) 11.396  التسوية 
 (2.574) 10.239 (603) 3.693  ولم يتم اإلبالغ عنها ةالمتكبد باتطالم في احتياطي ال يرصافي التغ

 323 694 192 138  غير المخصصة  تسوية الخسائر مصروفاتي ياطفي احت  التغير
 931 ( 6.212) 607 ( 3.104)  التغير في احتياطي المخاطر غير المنتهية 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
 (79.061) ( 83.829) (28.571) ( 28.396) 1-18   بدة كمتالبات المطال ي صاف

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
 50.071 31.457 11.902 4.960  أمين إيرادات الت 

 (28.290) ( 28.476) (9.609) ( 10.117)  المصروفات المتعلقة بالتأمين
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 21.781 2.981 2.293 ( 5.157)  التأمين  صافي إيرادات 
      

 138.608 18.832 73.406 ( 4.396) 14   تثمارساال إيرادات  /  )خسائر(   صافي
 2.711 3.642 848 1.307 1-18 يرادات التأجير إ - ة تثماري ت االست من العقارا رادااإلي 
 (2.439) ( 1.287) (824) ( 98)  ط التحوأداة من  رئ ساالخ

 22.223 18.992 (4.635) 14.505 1-18 زميلة  اتشرك / )خسائر(  أرباح الحصة من 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 182.884 43.160 71.088 6.161  يرادات اإل  إجمالي 
 (2.467) ( 2.817) (862) ( 927)  أخرى   مصروفات

 (6.465) ( 7.999) (2.161) ( 3.469)  تكاليف التمويل 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
 173.952 32.344 68.065 1.765  الفترة   ح باأر
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

      : السهمربحية 
 0 .84 0  .16 0 .33 0  .01 15 )درهم(  السهم ربحية 

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

 . الموجزة  الية المرحليةالمعلومات الممن هذه  يتجزأ ال  اً زءج  23إلى  8من لى الصفحات ع تُشكل اإليضاحات المدرجة 
 

   . 2و 1رج على الصفحتين دم الموجزة رحلية الم الية ت المعلوما المحول مراجعة قلين المست قي الحسابات إن تقرير مدق
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 تابعة تها الشركع و.م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
 

 الموجز المرحلي  رىاألخة ملدات الشاواإليرائر خسااألرباح أو البيان 
 ( )غير مدققة  سبتمبر  30 يف  المنتهية أشهر التسعة لفترة

 

 المنتهية في أشهر  التسعةفترة  المنتهية في أشهر   لثالثةفترة ا  
  2022 2021 2022 2021 
 درهم فلأ ألف درهم  ألف درهم ألف درهم   
      

 173.952 32.344 68.065 1.765  الفترة  ح اأرب
      
      يرادات الشاملة األخرى اإل
      

 األرباح  بيان إلى ادة تصنيفها إع  ميتلن التي   البنود 
      ترات الحقة أو الخسائر في ف   
      
 الشاملة األخرى )الخسائر(  /   اتاداإليرمن  ةحص ال
 486 ( 821) (288) 103  يلة ات زملشرك    

      
 دلة من  بالقيمة العالية ت ماجودامورباح من بيع األ
 1.664 653 220 7  صافي ،  اإليرادات الشاملة األخرىخالل    
      

 بالقيمة العادلة من  جودات مالية ومة العادلة لم في القي  اتالتغير
 54.072 ( 5.127) 23.824 ( 1.576)    خرى شاملة األ ت الرادااإلي خالل    
      

رباح أو  ها إلى بيان األنيفتصة تم إعادد يالبنود التي يتم أو ق 
      ت الحقة ائر في فتراالخس 

      
مة  الفعال من التغيرات في القي الجزء  – ي لتدفق النقدل وط تحال

 725 1.222 507 1.004  العادلة 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
 56.947 ( 4.073) 24.263 ( 462)  رة تخرى للفشاملة األال يرادات اإل/  (الخسائر )
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 230.899 28.271 92.328 1.303  رة للفت  الشاملة يرادات اإل إجمالي 
   = = = ====  = = = ====  = = = === =  = = ===== 
 

 
 الموجزة ية مرحلة المالي المعلومات الجزءاً ال يتجزأ من هذه   23إلى  8من الصفحات على رجة ضاحات المدتُشكل اإلي 

 
   . 2و 1 تينمدرج على الصفح الموجزة ة المرحلية ي المال ماتعلوالمعة مراجحول حسابات المستقلين ال ير مدققي تقرإن 
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 وشركتها التابعة  ع.م.شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
 

 الموجزالمرحلي  الملكيةالتغيرات في حقوق  انبي
 دققة( )غير م سبتمبر 30المنتهية في  أشهر  التسعة  لفترة 

           

 ال لم اس  رأ 
ي  اطي تحالا

 نوني القا
 االحتياطي  

 العام االحتياطي  اإللزامي 
احتياطي رأس  

 المال 
احتياطي مخاطر  

 إعادة التأمين  
ادة  احتياطي إع

 ثمار االستتقييم 
ط  وحي تياط احت

 التدفق النقدي 
األرباح  

 ة يحقوق الملك إجمالي  المحتجزة 

 م  ألف دره ألف درهم   درهم  ف أل   همدرف أل   ألف درهم درهم  ف أل   همرد ألف  درهم  ف أل ألف درهم   ألف درهم   
           

 723,119 395,090 ( 5,929) ( 127,019) 15 9,959 88,753 51,750 103,500 207,000 )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 
           

           : ةلالشام اإليرادات لي إجما

 173.952 173.952 - - - - - - - -   الفترة  أرباح

 56.947 1.664 725 54.558 - - - - - -   للفترة خرى ألا ةلمالشا ت اداراإلي
ــ ــــــ  ــ ــــ ــ ـــــــــــــــ ــــ ــ  ــ ــــــــــــــــ ـ ــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــ  ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ  ــ ــ ــــــــــــ  ــ ــــــــــــــــــــ ـ ـ

 230.899 175.616 725 54.558 - - - - - -   للفترة الشاملة  رادات ياإللي ماإج 
ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــ  ــ  ـــــــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ  ــ ـــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــ ـ ـــــ  ـــــــ

 ( 10.350) ( 10.350) - - - - - - - - توزيعات األرباح 
 1.304 - 1.304 - - - - - - - للتدفق النقدي احتياطي التحوط 

 محتجزة عند استبعاد  إلى األرباح الحول الم
 ل  ن خالدلة مة العالقيمة باموجودات مالي  

 - ( 4.345) - 4.345 - - - - - - رى املة األخ رادات الشياإل  
 - ( 405) - - 405 - - - - - إعادة التأمين  إلى احتياطي مخاطررباح المحتجزة األ من حولالم
ــ  ـ ـ ــــــــــــــــ  ــ  ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــــ ــ ـــ ــــــــــ ــ ــ ــــــــــ ـ ــ  ــــــ

 944.972 555.606 ( 3.900) ( 68.116) 420 9,959 88,753 51,750 103,500 207,000   مدقق(  ير )غ 2021 سبتمبر 30الرصيد في 
  == = = = ===  == = = = ===  == = = = ===  = = = = = ===  == = = = == =  == = = = ===  == = = = ===  == = = = ===  == = = = == =  == = = = === 

           

 973,524 545,756 (2,509) ( 31,176) 491 9,959 88,753 51,750 103,500 207,000 مدقق() 2022 يناير  1الرصيد في 

           
           : ةلالشام اإليرادات لي ماإج 

 32.344 32.344 - - - - - - - - الفترة  أرباح
 (4.073) 653 1.222 (5.948) - - - - - - للفترة خرى ألا ملةشاال  ت اإليرادا

ــ   ــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ  ـــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــ ــ ــــــــــ ـــــــ ــ ــــــ ـ ــ ـــــــــــــــ ــــــ ــ  ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــ
 28.271 32.997 1.222 (5.948) - - - - - -   ة رفتللالشاملة   اإليراداتإجمالي 

ــ   ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ــ  ـــــــ ــ ــ ــــــــــــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ــــ  ــــ
 من  رح أو الخسائحساب األربا إلىحول الم
 1.287 - 1.287 - - - - - - - دفق النقدي التحوط للتياطي احت  
 باح المحتجزة عند استبعاد  األر  إلىحول الم
 العادلة من خالل  دات مالية بالقيمة  جومو  
52.39 - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى     - (2.395) - 

 ( 163) - - - - ( 163) - - - -   رأس المال احتياطي   ع منالمدفو
( 41.411) - - - - - - - -   ت األرباحتوزيعا  (41.411 ) 

 ر خاطي مطاإلى احتيرباح المحتجزة األ منحول الم
 - ( 637) - - 455 - - - - - تأمينإعادة ال  
ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــ  ــ  ـــــ ــ ــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ـ ــــــــــــــــ ــــ ــ ــ ــــــــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــــــــ  ـــــ

 961.508 534.310 - ( 34.729) 1.128 9,796 88,753 51,750 103,500 207,000 مدقق(   ري)غ 2022 سبتمبر   30في يد صر ال
  == = = = ===  == = = = ===  == = = = ===  == = = = ===  == = = = ===  == = = = ===  = = = = = ===  == = = = ===  == = = = ===  == = = = === 

 

  .2و  1تين لصفحعلى امدرج   الموجزةحلية لمرة ا علومات الماليالمعة مراجحول تقلين سمل حسابات اير مدققي التقرإن 
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 التابعة كتها  ع وشر.م.شالوطنية للتأمين  ةبالوث كةشر
 

 الموجزالمرحلي ة قات النقديبيان التدف
   )غير مدققة(   سبتمبر  30 المنتهية في أشهر التسعةرة ت فل

 2021 2022 إيضاح 
 ألف درهم  ف درهم لأ  

    ةغيلية التششطنألاالتدفق النقدي من 
 173.952 32.344    فترةباح ال رأ

    
    تعديالت لـ: 

 (2.290) ( 3.515)  صافي  المدينة،  أمينلتا  أرصدةانخفاض قيمة خسائر  عكس
 9.423 -  االستثمارية عقارات  فاض قيمة ال خسائر انخ

 (123.946) 41.082  رلخسائأو ا  حابل األرمن خالمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة في القيالتغير 
 (6.625) ( 26.887) 14 رباح أو الخسائر من خالل األ  العادلةلقيمة ابمن استبعاد موجودات مالية  رباحاأل
 5 -  معدات سائر من استبعاد ممتلكات والخ 

 548 648  ن للموظفي مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 1.475 1.352  معدات التلكات وممللستهالك اال
 (22.223) ( 18.992)  شركات زميلة  أرباحمن حصة ال

 6.465 7.999  التمويل  ليفتكا
 (25.519) ( 35.717)  إيرادات توزيعات األرباح 

 (228) ( 225)  ت الفائدة ا دراإي
 2.439 1.287  مالية مشتقة  أدوات من  سائرخ ال
ــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ    ـــــــــ
 13.476 ( 624)  : املل العالما النقدية من األنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأسفقات تدلا
    يرات رأس المال العامل: غت

 (28.062) 1.555  وذمم مدينة أخرى  مدفوعة مقدماً  اتوفر تأمين المدينة ومصأرصدة ال
 8.086 16.564  ذمم دائنة تجارية وأخرى
 28.275 ( 27.646)  في صا، غير مكتسبة  طالتغير في احتياطي أقسا

 بما في ذلك  اإلبالغ عنهاتكبدة ولم يتم موالمطالبات ال ةسويقيد التلبات المطاالتغير في إجمالي  
 13.973 ( 40.603)  نتهية الم  يراطر غخائر غير المخصصة واحتياطي الملخسسوية ا تمصروفات   

   المتكبدةطالبات لما اتواحتياطي ويةالتس  قيدالمطالبات  عادة التأمين منة إفي حص  التغير
 (14.117) ( 3.242)  عنها بالغ ولم يتم اإل   
ــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ    ـــــــــ

 21.631 ( 53.996)  شغيلية األنشطة الت نم الناتج  )المستخدم في( /النقد 
 (2.595) ( 950)  فين  ظة للموفوعلمدا مة ة الخدمكافآت نهاي

ــ ـ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ    ـ
 19.036 ( 54.946)  تشغيلية لن األنشطة ام الناتج  )المستخدم في( / صافي النقد 

 ـ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
    ستثماريةاألنشطة االن م التدفقات النقدية 

 (953) ( 1.045)  شراء ممتلكات ومعدات 
 (108) ( 18.448)  التطويرقيد عقارات استثمارية تثمارية وسإضافات إلى عقارات ا

 (90.574) ( 165.216)  اح أو الخسائر بمة العادلة من خالل األرة بالقيات ماليموجود ءشرا
 (13.557) ( 17.780)  ألخرى  ا الشاملة ادات اإلير لة من خالل لقيمة العادات مالية باموجودشراء 

 14.344 1.304  لة األخرى يرادات الشامموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإل بيعن ت مصالمتح
 68.932 265.889  و الخسائر األرباح أ من خالل  موجودات مالية بالقيمة العادلة بيعن ت مصالمتح

 (1.682) 44.401  ودائع ألجل  (  إيداع)  / سحب 
 303 304  فوائد مستلمة 

 1.266 195  كات زميلة شرة من تلم مس ت أرباحيعاتوز
 25.519 35.683    ىمن استثمارات أخر توزيعات أرباح مستلمة

ــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ    ـــــــــ
 3.409 145.287  ية ارثم تاالس األنشطة  ناتج منفي النقد الاص
ــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ    ـــــــــ

    يةويلة التم شطقدية من األنالتدفقات الن
 (14.586) ( 18.605)  صافي من تكاليف التمويل  ، تم سدادهقرض طويل األجل 

 - ( 163)    رأس المال احتياطي   ع منالمدفو
 ( 62.655) ( 5.009)  نقد مقيد 

 (10.350) ( 41.411)  المدفوعة باح راألعات توزي
 (2.437) ( 1.676)  تسوية أداة مالية مشتقة  

 (6.465) ( 7.999)  عة لمدفولتمويل ا االيف كت
 ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  

 (96.493) ( 74.863)  نشطة التمويلية األ المستخدم فيصافي النقد 
 ـ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  

 (73.967) 15.478  في النقد وما يعادله  الزيادة صافي 
 144.901 74.131  الفترة داية في بدله ايعالنقد وما 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ    ـــ
 70.934 89.609 10 الفترة  في نهاية  ه ليعاد النقد وما

   = = == = = = =  == = = = === = 
 . الموجزةالمرحلية   الماليةعلومات  المال يتجزأ من هذه  ءاً جز 23إلى  8من ات المدرجة على الصفحات  يضاحشكل اإلتُ 

 
   .2 و 1الصفحتين  على رجمد حلية الموجزة المر ليةلماالمعلومات االمستقلين حول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات 
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 تابعة ال  ع وشركتها.م.مين شللتأ ةركة الوثبة الوطني ش
 

 زة الموجالمالية المرحلية  المعلومات ل حوإيضاحات 
 
  سيةيئر ال  شطةنوني واألنالوضع القا 1

 
للتأمين    الوثبة شركة    تأسست  بموجساهمة عاأبوظبي كشركة م  ي ف  (" ركةالششركة مساهمة عامة )"  –الوطنية  القانومة  االتحاب  دي  ن 

رقم    المتحدة إلمارات العربية  لقانون االتحادي لدولة اا  ألحكام خضع  ، وت )وتعديالته( 1984نة  لس  ( 8)تحدة رقم  ة الملعربي الدولة اإلمارات 
وتنظيم    ( )وتعديالته  2007ة  سن ل  ( 6) التأمين  بتأسيس هيئة  )االتحاد  والقانون ،  تهديالوتع  مينالتأ  أعمالالمتعلق  لسنة  2ي رقم   )2015  

  ت المالية لشركات بشأن التعليما  2014ة  ( لسن 25مين رقم )إدارة هيئة التأ  لس مجار  وقرة وتعديالته  تجاري ات الكبشأن الشر  )وتعديالته(
ة  عادت إمليا بشأن التوجيهات المنظمة لع  2019( لسنة  23رقم )  المركزيالعربية المتحدة    راتمامصرف اإل  لس إدارةجوقرار م  التأمين
 .التأمين

 
ركزها الرئيسي  أعمالها من خالل مالشركة  زاول  ات. ت فئ العامة لكافة الات  تأمين لأعمال ااالكتتاب في  ركة في  ئيسي للششاط الرمثل الن ت ي 
لرئيسي اها مكتب عنوان . إن المقر الرئيسي للشركة هو دولة اإلمارات العربية المتحدة ونوالعي ائن في أبوظبي وفروعها في كل من دبي كال

  اق المالية. وربي لألأبوظ وق مدرجة في س  الشركة سهمأ   نإالعربية المتحدة.  ماراتإلا، أبوظبي، 45154 ص.ب:   وهالمسجل 
 

   إلعداد ا أساس  2
 
     يان التوافق ب   أ( )
  

هذه   إعداد  الالمعلوتم  المرحلية  مات  للمع  الموجزة مالية  رقمحم اليار  وفقاً  الدولي  المرحلية قاري الت   ،34  اسبي  المالية  فإوبالتا  .ر    ن لي، 
المرحلية  ت  ماعلومال الال تشتمل ع  الموجزةالمالية  ال معلوملى كافة  للات  ً   ءتها تعين قراوي   لة، لكاما  ية المالبيانات  الزمة  إلى جنب مع    جنبا

ال    . يةاللمر اي ارتقالداد  ولية إلعللمعايير الدها وفقاً  ادعدي تم إ، والت 2021بر  يسمد  31في  كما في وللسنة المنتهية    كة شرلل  البيانات المالية 
   .2022مبر سي د 31في  تهيستن  التي  السنة جنتائ ل شراً مؤبالضرورة  2022 برتمسب  30المنتهية في  أشهر  التسعة فترة  تعتبر نتائج

 
حدة  ت الم  تحادي لدولة اإلمارات العربية نون االكام القا، االلتزام بأح2022  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  التسعة  لفترة ،  الشركةيتعين على  

ً   2021( لسنة  32بقانون اتحادي رقم )سوم  المرار  إصدتم  ،  2021سبتمبر    20يالته(. في  )وتعد  2015نة  ( لس2)  رقم   في   وأصبح ساريا
مهلة لمدة    الشركة ه(. تُمنح  الت )وتعدي  2015( لسنة  2قم )ة رتحدلمية العرب تحادي لدولة اإلمارات اوقد حل محل القانون اال  2022يناير    2

 .2021( لسنة 32م )ي رقتحادن اانولتزام بأحكام المرسوم بقن أجل االم 2022ر يناي  2اً من اعتبار شهراً  12
 

 اس أساس القي  ( ب)
 

إعدا المرحلية    هذه  دتم  المالية  أساس    الموجزةالمعلومات  ب يخي التار  لتكلفةاعلى  الماالموجود  تثناءاسة  بالات  خالل  العا  لقيمةية  من  دلة 
ا أو  باا الموجودوئر  خسالاألرباح  المالية  العادل ت  خالل لقيمة  من  الشامإليراا  ة  األدات  والعقارات  د األو  خرى لة  المشتقة  المالية  وات 

   . يلها بالقيم العادلةتسجتم  التي ريةاتثماالس
 

   المالية  اريرتق ال إعداد وعملة  التشغيلية ملة الع ( ج)
 
  . للشركة  التشغيلية العملة    يهو  ( اإلماراتي"  الدرهم")   متحدة ال  ات العربيةماراإلم  رهبد  الموجزةلية المرحلية  اات الملمعلوماه  هذ  عرض  مت 

   . لكذف ر خالذكلم يُ  إلى أقرب رقم صحيح باأللف، ما ماراتي اإللدرهم با اعرضهتم   تيلالية تم تقريب المعلومات الما



 

9 

 التابعة كتها  ع وشر.م.لتأمين شل الوطنية ركة الوثبةش
 

 الموجزة لية المالية المرح ت ام علوالمل حو إيضاحات 
 

 ( ع )تاب أساس اإلعداد  2
 

 حكام  ألتقديرات وااستخدام ال  ( د )
 

المحاسـبية  تالسياسـاى تطبيـق افتراضـات تـؤثر علـو راتوتقدي  وضع أحكامب  رةقامت اإلدا ةالموجز المرحلية ت الماليةلومامعلاإعداد  عند
 .تلك التقديرات قد تختلف النتائج الفعلية عن .وفاتمصروال اترادإلي وا المطلوباتدات وجووللم المسجلةلمبالغ وا
 

تم فيها ي الفترة التي ي فة  سبي المحا  يالت على التقديراتبالتعد  العترافرة. يتم االتابعة لها بصورة مستم  تواالفتراضا  تاة التقديرتتم مراجع 
 .تلتعديالابتلك فترة تتأثر ي وفي أقديرات لت تعديل ا

 

هـي  في التقـديراتليقين العدم يسية صادر الرئ مالو للشركةالمحاسبية سات اإلدارة عند تطبيق السيا من قبل امة الموضوعةاألحكام اله  كانت
 . 2021ديسمبر  31ي ف يةهت المن  للسنة ةوي سن ية مالات بيان  في آخر المبينةبية المحاسات السياس نفس

 

 مةلهاية ابحاسات المالسياس 3
 

 وللسـنةفـي  كما الشركة  بلمن قالمطبقة    اتياسالس  نفس  هي  الموجزةرحلية  المعلومات المالية الم  هذه  في  المطبقة  يةب حاسالم  اساتسي لا  إن 
  .2021 رديسمب  31 في يةالمنته

 

 عدلة  دة والمات الجدي والتفسيرالمعايير   4
 

بـل هـا قتطبيقويسـمح ب   2022ينـاير    1  بعـدي تبدأ  الت   ت السنويةيير على الفتراى المعاليالت عدة والتعالجديدعايير  ملامن    تسري مجموعة
 .الموجزةلية ية المرحالمال لوماتالمع ذهد هإعدا دعن بكر ة أو المعدلة بشكل مايير الجديدبتطبيق المع الشركة لم تقم .خلك التاري ذ
 

 ةببات المرتقتطلالم
 

 المالية عقود التأمين التقارير ر الدولية إلعدادمن المعايي 17م ار رقالمعي
 

لية إلعداد التقـارير الماليـة "عقـود التـأمين"، وهـو من المعايير الدو  17المعيار رقم    2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  
اف والقياس والعرض واإلفصاح. عندما يصبح ساري المفعول، سوف يحل المعيـار اول االعترلتأمين يتن ر محاسبي جديد شامل لعقود امعيا
إلعداد التقارير المالية "عقود التـأمين" الصـادر من المعايير الدولية  4لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل المعيار رقم من ا  17رقم  
عداد التقارير الماليـة علـى كافـة أنـواع عقـود التـأمين )مثـل التـأمين علـى الحيـاة الدولية إلالمعايير    من  17. ينطبق المعيار رقم  2005في  

، باإلضـافة إلـى بعـض الضـمانات واألدوات ين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع الشركات التي تصـدرهاوالتأم
مـن المعـايير  17ت قليلة النطاق. يتمثـل الهـدف العـام مـن المعيـار رقـم ق استثناءاف يتم تطبي ات المشاركة االختيارية. سوالمالية ذات ميز
ات التأمين. وعلى نقيض متطلبات المعيـار لتقارير المالية في تقديم نموذج محاسبة عن عقود التأمين أكثر فائدة واتساقاً لشركالدولية إلعداد ا

د إلى حٍد كبير على اتباع السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيار رقم التي تعتم ر المالية،يير الدولية إلعداد التقاري من المعا  4رقم  
 كافة الجوانب المحاسبية ذات الصلة. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذجاً شامالً لعقود التأمين يغطي 17
 

 نموذج العام، ويكمله:تقارير المالية هو الير الدولية إلعداد المن المعاي  17رقم إن جوهر المعيار 
 

 اركة المباشرة )منهج الرسوم المتغيرة(.تعديل محدد على العقود التي تنطوي على ميزات المش •
 

 يرة األجل بشكل رئيسي.منهج مبسط )منهج توزيع األقساط( للعقود قص •
 

رنـة قاالمام أرقـ مـع، 2032ينـاير  1فتـرات التـي تبـدأ فـي أو بعـد للارير الماليـة  عـداد التقـية إلير الدولمن المعاي   17ار رقم  المعي يسري  
فـي أو قبـل  الماليـة يراراد التقلية إلعديير الدومن المعا 9رقم عيار ملطبيق ات كذلك ب ة قيام الشرك  شريطة  المبكريق  التطب يُسمح ب   المطلوبة.

المطلوب وتقوم   لعي تفالخ  في تاري لتطبيق المعيار    الشركةتخطط  .  ليةارير الماية إلعداد التقلالدو لمعاييرمن ا 17تطبيق المعيار رقم  تاريخ 
 المتوقع.  يريم التأث يًا بتقي حال

 

 عيل فتاريخ الت  التعديالت  و أ خرى ألالجديدة ا  المعايير
  

 2023يناير  1 ة ولغير متداتصنيف المطلوبات كمتداولة و – 1محاسبي الدولي رقم ر المعياعلى ال تعديالت
 تقارير  لإلعداد االدولية الخاص بالمعايير  2 سة ار المم وإقرار  1المحاسبي الدولي رقم ى المعيار تعديالت عل

 2023ير ينا 1 ت المحاسبية  سا ن السياعاإلفصاح  -  2المالية   
 2023 يرينا 1 ة  تعريف التقديرات المحاسبي  - 8محاسبي الدولي رقم يار الى المعت علتعديالال
 اتجة  الن  وبات لمطل ت واة بالموجودا علقلمت ا ؤجلةالضريبة الم  -  12ي رقم ار المحاسبي الدولتعديالت على المعي ال
 2023يناير  1 عن معاملة واحدة    
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 التابعة كتها  ع وشر.م.لتأمين شركة الوثبة الوطنية لش
 

 جزة موالة يالمالية المرحل  المعلومات ل إيضاحات حو
 

   (تابع) والتفسيرات الجديدة والمعدلة ايير  معال 4
 

 حالياً ية سارالجديدة البات تطلالم
 

 : لهاعند تفعي  للشركة الموجزةحلية علومات المالية المرمالتأثير جوهري على يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية لمتوقع أن من اليس 
 

 التفعيل خ  تاري ت  أو التعديال دةالجديير المعاي
  

 2022يناير  1   العقد  إنجاز ة كلفت  -ات  تزامبال المثقلةالعقود  -37 رقم وليالد ي معيار المحاسب الت على يالتعد
 2022يناير  1 2020-2018ة تقارير المالي عداد الولية إلد التحسينات السنوية على المعايير ال

   المتحصالت قبل االستخدام –دات  المعوت  واآلال الممتلكات   – 16ر المحاسبي الدولي رقم لى المعياتعديالت ع
 المزمع 

 
 2022يناير  1

 2022يناير  1 هيمي فاطار الممراجع اإل  –عداد التقارير المالية ولية إلايير الدمن المع 3رقم  رعياالمى ت علتعديال
 
 أة فط لمبالتكلفة ا الموجودات المالية 5
 

بمعدل ربح  )م  ـن درهمليو  9  إجمالية  بقيمة ت  خمس سنوا  لمدة   لصكوك غير المدرجة من ا  اثنينلمطفأة  ا   لفةلتكالمالية باموجودات  تتضمن ال 
أشهر  يبور اال  لسعر اً  قوف تسعة  أ نقطة    495+    لمدة  بقيمة    ( أعلىأيهما  ،  %6  .05و  أساس  رب )م  ـدرهمليون    5وسند   ح ـبمعدل 
يبور لمدة  سعر االوفقاً ل ربح  عدل  مليون درهم ب م  9مالية  : اثنين من الصكوك بقيمة إج2021ديسمبر    31الي )التو  لى ع  (سنوياً   6%  .14 

 . (%8. 25 بمعدل ربـحمليون درهـم  5وسند بقيمة  ، أيهما أعلى%6. 05نقطة أساس أو   495أشهر + تسعة 
 
 املة األخرى اإليرادات الش الل ن خم  لة لية بالقيمة العادالماوجودات الم 6

 ( )مدققة  قة( غير مدق ) 
 برسمدي  31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 362.745 374.395 جة مدر  اتسند
 3.534 3.887 غير مدرجة  تسندا

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 378.282 366.279 
  = = == ====  == ===== = 
 

كما    لسندات ات القيمة العادلة لهذه  بلغ  . ة للشركنفعية  اللمصلحة  ابغرض  رة  إلدا لس امجباسم عضو  دات  بعض السن   بتسجيل   الشركة قامت  
 . مليون درهم( 5 .23: 2021ديسمبر  31)درهم   مليون 4 .70قيمته ما  2022 سبتمبر 30ي ف

 
 لة األخرى: رادات الشامل اإلي من خال بالقيمة العادلة للموجودات المالية لي التوزيع الجغرافي فيما ي 

 

 )مدققة(  دققة( م )غير  
 برديسم 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 مف درهأل ألف درهم  
   

 366.112 378.117 العربية المتحدة دولة اإلمارات ل داخ
 167 165 دةة المتحربي الع رات إلمااخارج دولة 

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 378.282 366.279 
  = = ======  = = ====== 
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 ة تابعا الركته ع وش.م.بة الوطنية للتأمين شوثالة ركش
 

 الموجزة حلية ة المرالمالي المعلومات ل إيضاحات حو
  

 أو الخسائر  رباح ل األال الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ 7
 

 قة( )مدق )غير مدققة(  
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 603.751 488.884 جة  ية مدرت ملكسندا
  = = == ====  == = === == 
   

 : األرباح أو الخسائرلة من خالل ة العادبالقيم ودات المالية ج للمو جغرافيلي التوزيع الفيما ي 
 

 )مدققة(  ة( )غير مدقق 
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 ف درهمأل ألف درهم  
   

 603.751 488.884 المتحدةل دولة اإلمارات العربية داخ
  = = ======  = = ===== = 

 
 ة األخرى  الذمم المدينماً وقدمفوعة المدوالمصروفات  ة التأمين المدينة صد أر 8

 مدققة( ) قة( غير مدق ) 
 مبرديس 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 40.335 47.098 الوكالء و  وثائق التأمين المستحق من حاملي 
 14.978 15.567 ( 16 اح ض)إي القة  أطراف ذات ع –تأمين  ئق اللي وثاحام ن م لمستحقا

 17.027 24.400 مينإعادة التأمين ولتأشركات ان المستحق م
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 87.065 72.340 

 (28.170) ( 24.654) متوقعة  االئتمان ال خسائر : مخصص  ناقصاً 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 44.170 62.411 دينة التأمين الم  أرصدة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 15.371 5.414 مدفوعة مقدماً   مصروفات
 2.873 1.376 ة ستحق م إيرادات

 31.026 26.275 أخرى مدينة ذمم 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 49.270 33.065 قدماً  والمصروفات المدفوعة م األخرى نة  الذمم المديإجمالي 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 93.440 95.476 قدماً  فوعة مالذمم المدينة األخرى والمصروفات المدمين المدينة وإجمالي أرصدة التأ
  == = == = ==  == = == = == 
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 عة ع وشركتها التاب.م.أمين شركة الوثبة الوطنية للت ش
 

 الموجزة المالية المرحلية  المعلومات ل ت حواحإيضا
 

 إعادة التأمين  قود ع وجودات م ود التأمين وعق مطلوبات  9

 )مدققة(  دققة( )غير م 
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 ألف درهم ف درهم أل 
   

   مينألت ة من عقود ا الناشئ المطلوبات 
 139.515 143.839 ر المكتسبة ساط غي ي األقاحتياط

 188.144 151.535 ( 1) القائمة ات احتياطي المطالب 
 42.057 32.544 بالغ عنهالم يتم اإلتكبدة ولمطالبات المااحتياطي 
 4.313 3.619 تسوية الخسائر غير المخصصة مصروفات احتياطي 
 1.887 8.100 تهيةمخاطر غير المن ال احتياطي

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 339.637 375.916 
  = = ======  = = ==== == 

   ن التأميإعادة   دات عقودموجو 
 28.648 60.618 التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة  إعادة ت ا حصة شرك

 126.009 128.524   القائمة المطالبات طي من إجمالي احتياإعادة التأمين  حصة شركات 
 8.171 8.897 البات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهطا مال اطيي من احت  نمي عادة التأات إحصة شرك

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 198.039 162.828 
  = = ====== =  == = === == 

   افي ص ت عقود التأمين، امطلوب 
 110.867 83.221 لمكتسبة اغير  األقساطاطي احتي 
 62.135 23.011 ( 1ة )تياطي المطالبات القائماح

 33.886 23.647 غ عنها ي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالطاحتيا
 4.313 3.619 ائر غير المخصصة ة الخسي وتس  مصروفات ياحتياط

 1.887 8.100 منتهيةاحتياطي المخاطر غير ال
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 141.598 213.088 
  = = ======  = = === === 

 
:  2021يسمبر  د  31)درهم    ون ملي   5  .70  بالغال  صةصمخ خسائر الوفات تسوية الاحتياطي مصر  القائمة  اتب مطالضمن احتياطي اليت  ( 1)

 . هم(در مليون 5 .20
 

 
 النقد وما يعادله  10

 مدققة( ) ر مدققة( )غي 
 يسمبرد 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 همألف در هم درلف أ 
   

 6.000 6.000 نظامية  وديعة 
 78.138 33.737 ودائع ألجل 

 74,131 89.609 النقدو  األرصدة المصرفية
 ------------- ــــــــــــــــــ 
 158.269 129.346 ية والودائع والنقدمالي األرصدة المصرفإج

 (6.000) ( 6.000) نظامية : ودائع ناقصاً 
 (78.138) ( 33.737) و أكثر أ أشهر  3ستحقاق أصلية ات ا ل ذات فترألج : ودائعقصاُ نا
 -------------- ـــــــــــــــــــ 

 74.131 89.609 الموجز  حليلمرفي بيان التدفقات النقدية ا  ا يعادلهموالنقد  
  = = ======  == = = ==== 
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 ابعة ع وشركتها الت.م.الوثبة الوطنية للتأمين ش ركةش
 

 زة الموجية المرحلية المال المعلومات  لاحات حوإيض
 

 (عب )تا  وما يعادله  دالنق  10
 

 : لنقد اوائع والود ية المصرفدة رصجمالي األإلي  فلتركيز الجغرا فيما يلي ا
 

 ( قة مدق) دققة( م)غير  
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 ألف درهم درهم ألف  
   

 158.269 129.346 العربية المتحدة ت مارااإلداخل دولة 
  = = = == = = =  = = === == = 

 
لى  إ  أشهر   ثةثالمن  صلية  األ  ستحقاقاال   وح فترات. تترات العربية المتحدةة اإلماراول مؤسسات مالية في د  الودائع ألجل لدىم االحتفاظ ب يت 

  % 5  .50لى  إ  % 0  .09  :2021ديسمبر    31)سنوياً    %3  .25إلى    %2  .45الت سنوية تتراوح من  . يستحق سداد الفائدة بمعداً شهر   اثنى عشر
 . (سنوياً 

 
 ً   مال عأوتنظيم  ين  تأمتأسيس هيئة ال  ن بشأ  عديالته()وت   2007لسنة    6ة رقم  ربية المتحدلعي لدولة اإلمارات القانون االتحاد  لمتطلبات اوفقا

مها بدون موافقة  ن استخداوالتي ال يمك  مليون درهم(   6:  2021ديسمبر    31)مليون درهم    6  يمتهاقبوديعة بنكية    الشركة تحتفظ  ،  التأمين
 ة المركزي. اإلمارات العربية المتحدمصرف  لدى  نمي الرقابة على التأرقابة المصرفية وظ إدارة العد محاف مسا

 
 المال  رأس  11

 دققة( م) ققة( مد ير غ) 
 يسمبرد 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  

 بالكامل المصدر والمدفوع المصرح به و
 سهم (207.000.000: 2021ديسمبر  31) 207.000.000  
 207.000 207.000 حد للسهمدي بقيمة درهم وا عا  
  == = ======  == = ====== 
 

  درهم   0  .20  بواقعتوزيعات أرباح نقدية  باعتماد    2022بريل  أ  25وي المنعقد بتاريخ  سن ومية اللعمة االمساهمون في اجتماع الجمعي   قام
  قام المساهمون في   :2021ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31تهية في  ة المن متعلقة بنتائج السن لف درهم  أ  41.400  قدره   للسهم بإجمالي

  قدره   بإجمالي  همللس  مدره  0  .05  بواقعباعتماد توزيعات أرباح نقدية    2021  بريلأ  25قد بتاريخ  نعية السنوي الماجتماع الجمعية العموم
   .(2020ديسمبر  31متعلقة بنتائج السنة المنتهية في  ألف درهم 10.350

 
 ض القرو 12

 مدققة( ) ققة( )غير مد 
 سمبردي  31   سبتمبر   30  

 2022 2021 
 ف درهمأل درهم  ألف  
   

 107.489 87.743 1ل ألج قرض  
 244.992 246.133 2قرض ألجل 

 --------------- --------------- 
 333.876 352.481 
  ==== == = =  == = == === 

 
 1رض ألجل  ق
 

دل  ضع القرض لمعيخ .  حليةالممن أحد البنوك التجارية درهم    مليون  133  .50مبلغ  مصرفي ب   ى تسهيلعل  الشركة، حصلت  2020خالل  
  . يستحق سداد يتم سدادها بشكل ربع سنويوسنوياً    % 2  .30  زائداً أشهر    3لمدة  رات  مادة السائدة لدى بنوك اإلالفائ   فائدة ثابت وفقاً لمعدالت 

بموجب   مون. كما أن القرض مض2025يناير  12حتى  2020أبريل  12راً من ي اعتبايمة القرض على عشرين قسط أساسي ربع سنوق
القارات استثماع المكتب  تتألف من مبنى  تاري ـكما فوقطعة أرض.  رئيسي  رية  القائ ـبلغ رصيد الق  ،رـي التقر  خي  مليون    94  .12م  ـرض 

 .  مليون درهم( 107 . 49 .2 : 2021ر ديسمب  31)درهم 
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 ابعة وشركتها الت ع.م.ين شة للتأمركة الوثبة الوطني ش
 

 الموجزة  المرحلية يةالمال المعلومات ل إيضاحات حو
 

 )تابع(  لقروض ا 12
 

   2قرض ألجل  
 

رض تمويل عملياتها لغ  ارية الدوليةمن أحد البنوك التجمليون درهم    237  .90على تسهيل مصرفي بمبلغ    الشركة، حصلت  2020خالل  
  %1  .75ائداً  ز  أشهر  3لمدة    اإلمارات   لدى بنوكة  دالت الفائدة السائدلمعدل فائدة ثابت وفقاً لمعض  ألجل. يخضع القرقصيرة ا  والتزاماتها

خالل سبتمبر ث سنوات.  في نهاية مدة القرض الممتدة لثال  ستحق سداد قيمة القرض دفعة واحدةي   كل ربع سنوي.دها بشيتم سداسنوياً  
ن القرض مضمون بموجب  ا أكم .2025وهو فبراير  ءشهًرا من تاريخ البد 60، تم تمديد القرض المستحق السداد دفعة واحدة إلى 2022

في سندااستثمارا واستثمات  ت  زميلة.  ي شركافر  ملكية  التقريرت  تاريخ  في  ال د  بلغ رصي   ،كما  التمويل  قائمالقرض  تكلفة  ذلك  في     بما 
 . ( مليون درهم 244 .99 :2021ديسمبر  31)مليون درهم  245 .62
 

 (. ون درهمملي  30 .01: 2021ديسمبر  31)  2ألجل  بل قرض ون درهم مقاملي  35 .01نقدي بقيمة بلغ مان متم ض
  

 مشتقة لية الما األدوات ال 13
  
 ئدة سعار الفاة أضقاي م –ق النقدي لتدفلتحوطات ال 

 

 . تغيرملها فائدة ويكون معدل الئدة  فال عتخضتي سلفيات اللقروض والللفائدة على التقلبات التدفقات النقدية المستقبلية  الشركة تعرض ت  
 

إلى    المتغير  ة ائدالف  سعر، من  ائدةيب مقايضة أسعار الفترت   كة الشر  أبرمت ،  روضالق  على هذه   الفائدة  ارعقليل تعرضها لتقلبات أست   لغرض 
% من القروض  100يغطي  ي  الذ،  للقروض  السحب والسداد   جدولعكس  ت   قيمة إسمية  ظيرة ن مقابلاألطراف الأحد  مع    الفائدة الثابت   سعر

دة لدى  ائ سال ئدة  الت الفامعد  إلى  المتغيرفائدة  سعر الد  يستن و  .%1  .67  للشركةثابت  ال  الفائدة  ر عسيبلغ    .التي تخضع لفائدة ة  القائم  لفيات سوال
   .دة بنوك اإلمارات العربية المتح

 

 2022سبتمبر    30ال شيء كما في  ادلة  القيمة العبلغت  خالل الفترة وتم إبرامها لغرض تحوط التدفق النقدي  تم إغالق األداة المشتقة التي   
 (. مدره مليون 2 .90لغ مب ب سالبة عادلة يمة ق: 2021ديسمبر  31)

 

 ة( )غير مدقق صافير،  ثمااالست إيرادات /  )خسائر(  14

 
الثالثة أشهر المنتهية في  فترة 

 سبتمبر   30
منتهية  أشهر ال التسعةفترة 

 سبتمبر  30 في
 2022 2021 2022 2021 
 ققة( )غير مد )غير مدققة(  )غير مدققة(  ة( )غير مدقق 
 ف درهمأل ألف درهم  ف درهمأل هم ألف در 
     
 ادلة  مة العبالقي  تبعاد موجودات مالية مسجلةسامن  رباحألا

 6,625 26.887 6,356 5.423 األرباح أو الخسائر  من خالل   
 (9,423) - - - رية االستثما قيمة العقاراتفي  التغير
 ن  ملقيمة العادلة با مسجلة ة مالي  لموجوداتلعادلة في القيمة ا اتالتغير

 123,946 ( 41.082) 67,326 ( 10.640) ائر خسأو ال  خالل األرباح  
 228 225 79 79 الفائدة  تإيرادا

 25,519 35.717 781 1.494 اح إيرادات توزيعات األرب 
 (8,287) ( 2.915) (1,136) ( 752) رات ستثمالقة باالتعروفات أخرى ممص

 ---------------------- ــــــــــــــــــ ---------------------- ــــــــــــــــــ 

 (4.396 ) 73,406 18.832 138,608 
  ==== == = =  ==== == ==  ==== == ==  == = = == == 
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 ابعة ع وشركتها الت.م.ركة الوثبة الوطنية للتأمين شش
 

 الموجزة المرحلية  يةالمال ات علوم المل حوت احاإيض
 

   ة( ق)غير مدق  سهملا  ربحية 15
 

 . الفترةة القائمة خالل لعدد األسهم العادي ح على المتوسط المرج الفترة  احمن خالل تقسيم أرب السهم األساسية   ربحيةاب  ساحت يتم 
 

 
الثالثة أشهر المنتهية في  فترة 

 سبتمبر   30
  منتهيةلأشهر ا  التسعةفترة 

 ر سبتمب 30 في
 2022 2021 2022 2021 
     

 173,952 32.344 68,065 1.765 م( )ألف دره  الفترة أرباح
  = = == == = = ========  = = == == = = ======== 

 207.000 207,000 207.000 207,000   (مألف سه)   لفترةخالل ا  ائمةالقالعادية األسهم 
  = = == == = = ========  = = == == = = ======== 

 0.84 0 . 16 0.33 0 . 01 )درهم( ضة األساسية والمخفم السه ربحية
  = = == == = =  = = == == = =  = = == == = =  = = == == = = 

 
 

 . األساسيةربحية السهم رة( / )خسا فيضتخناتج عن  تأثيرال يوجد 
 

 عالقة لاألطراف ذات ا 16
 

 راف ذات العالقة ية األطهو 
 

الرئيسين   المساهمين  العالقة  ذات  األطراف  الزميلة  والتمثل  اإلدارةشركات  مجلس  الر  وأعضاء  اإلدارة  ،  للشركةئيسين  وموظفي 
هامة مع    أرصدة   الشركةلدى  عليها هؤالء األطراف نفوذاً جوهرياً.    أو التي يمارس التي تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة  والشركات  

 ادية وفقاً ألسعار تجارية متفق عليها. تلك األطراف ذات العالقة تنشأ من المعامالت التجارية في سياق األعمال االعتي 
 
   :جز المو ي المرحلي للمركز المافي بيان ا المدرجةمع األطراف ذات العالقة صدة األر فيما يلي  

 
 دققة( )م )غير مدققة(  
 ريسمب د 31 سبتمبر   30 
 2022 2021 
 همدرألف  ألف درهم  
  ن المدينةي مالتأ أرصدة ضمن درجة  م

 15.567 ( 8 )إيضاح ني ئق التأمالمستحق من حاملي وثا
 

14.978 
  == = == = ==  == = == = == 

 األخرى و التجارية  مدرجة ضمن الذمم الدائنة
 (4.087) ( 8.238) تأمينالق ئ لحاملي وثاالمستحق 

  == = === ==  == = === == 
 الرئيسيين  ارةاإلدوظفي م

 43 144 ألجل ة ا طويل امتيازات
  == = === ==  == = === = = 
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 ابعة ع وشركتها الت.م.ن شية للتأميركة الوثبة الوطنش
 

 الموجزة ية المرحلية المال مات المعلول حواحات إيض
 

 (تابع)  عالقةالألطراف ذات ا 16
 

 دققة(  م )غير   ة:رخالل الفت  العالقة ات طراف ذامالت مع األالمع  ي فيما يل
 

 
المنتهية في  أشهر الثالثة  فترة 

 سبتمبر   30
منتهية  أشهر ال التسعةفترة 

 بتمبر س  30 في
 2022 2021 2022 2021 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  ( )غير مدققة )غير مدققة(  
 همف درأل ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 27,744 27.014   3,418 3.387 الي األقساط المكتتبةإجم
  == = == = == ========  == = == = == ======== 

 8,328 10.455 2,660 3.926 ة علبات المدفولمطاا  صافي
  == = == = == ========  == = == = == ======== 

 344 344 114 114 صافي  –رى ت أخمصروفا 
  == = == = == ========  == = == = == ======== 
 3,161 2.870 1,210 753 (1وظفي اإلدارة الرئيسيين ) م كافآت م
  == = == = ==  = == = == =  == = = = = ==  == = == = == 

 

 معتمد من مجلس اإلدارة.  لخاص بهم والفق عليها في عقد التوظيف اافآت المت لمكا ىاإلدارة الرئيسيين إلموظفي  تمكافآتستند  ( 1)
 

ت الزميلة  الشركا  إحدى الح  لصالواحة كابيتال ش.م.ع  صة بها في  الخا  ت عن حقوق التصوي   الشركة تنازلت  ،  2020  سنة   خالل  ( 2)
 .  الواحة كابيتال ش.م.عإدارة  لة في مجلسي مزحصة الشركة ال لشركة ا( وسوف تمثل “يلةالشركة الزم”( )عم. ش. هيلي القابضة )

 
 لألدوات المالية     دلةالعاالقيمة  17

 
عدد    ايتطلب  واإلفصاحاالمحاسبي   ت لسياسا من  العادقياس    الشركةب الخاصة  ت  ة  الموجوداتالقيم  من  لكل  الما  لة  ولي والمطلوبات  ر  غي ة 

 . ةالمالي 
 

لة باستخدام معلومات من  عادال  يتم قياس القيمعندما    .مة وتعديل التقييمالهاالملحوظة    يرغ  عة المدخالتمراج ب   تقوم اإلدارة بصورة منتظمة 
نتيجة،  الم  علداألطراف األخرى    ي تم الحصول عليه منالدليل الذ ة بتقييم  دارر، تقوم اإلخدمات التسعي   سيط أو وعار الرف أخر مثل أسط
م المتدرج لقياس  نظاال  توى المتضمن فيالمالية، بما في ذلك المس  اريرعداد التقإل  يةعايير الدولالم  تاحيث تستوفي هذه التقييمات متطلب ب 

 . ييماتصنيف هذه التقطاره ت إ تم في لعادلة الذي ي االقيمة 
 

تصنيف القيم   تمي   .قدر ممكنة إلى أقصى  يات السوق الملحوظ عطم  الشركةات، تستخدم  المطلوب لموجودات أو  ة العادلة لاس القيمعند قي 
 ي: لتالنحو اى العلة ن مبي ال ساليب التقييمأفي  المدخالت المستخدمة  ًء علىاة بن ل قيمة العادللضمن عدة مستويات في النظام المتدرج   لةالعاد

 

 . ت مطابقةباطة لموجودات أو مطلوسواق نش ير معدلة( في أالمدرجة )غ ألسعار: ا1المستوى  •

اء  وت، ست أو مطلوبا داوهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجو 1 وى المدرجة ضمن المست  اربخالف األسع: مدخالت 2 المستوى •
   .ار( ألسعا من تقة )مشكل غير مباشر شل مباشر )كاألسعار( أو ب بشك

 . غير ملحوظة( دخالت م)يات السوق الملحوظة على معطت، غير مرتكزة ت أو مطلوبا موجودا: مدخالت ل3وى ست الم •
 

ظام المتدرج للقيمة  في الن   تلفةمستويات مخ  من اس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضي ق  دخالت المستخدمة في لممكن تصنيف افي حال أ
تصنيفدالعا يتم  اليملقااس  قي   لة،  المسملبأك  عادلة ة  نفس  في ه ضمن  الم  توى  الالنظام  للقيمة  اتدرج  المدخعادلة  على  ينطوي  ت  ال لذي 

لقيمة العادلة  تدرج لمم التويات النظامسبالتحويالت فيما بين    باالعتراف  ركةش ال  تقوم  .ياس بأكملهالقبة لعملية اأهمية بالنسالجوهرية األقل  
   .رلتغيي ها الخال تم لتي ترة التقرير اففي نهاية  

 
باستثناء  الرغبة    ن أطراف لديهم بي   حالية دل األداة في معاملة  باقد يتم بموجبها ت تي  القيمة  الات المالية ب تم إدراج القيمة العادلة للموجودي 

 ة البيع القسري أو التصفية. ملي ع
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 التابعة ع وشركتها  .م.مين شلوطنية للتأشركة الوثبة ا
 

 وجزة لم الية المرحلية الما المعلومات ل حو إيضاحات 
 

 )تابع( لية ألدوات المال  ة العادلةلقيما  17
 

   المتدرج للقيمة العادلةالنظام  –مة العادلة ة بالقياست المقداوجو الم
 
تم فيه  الذي ي   لقيمة العادلة ل  النظام المتدرجفي    رير حسب المستوىنهاية فترة التقفي    العادلة   بالقيملموجودات  ل  تحليالً   تاليجدول الال  دمقي 

 ياس القيمة العادلة:  ف قتصني 
 جمالي إلا 3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ف درهم لأ 

     دققة(غير م)  2022 سبتمبر  30في 
     دلة الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العا

  خالل من ة العادلة يمودات المالية بالقجالمو
 488.884 - 32.214 456.670 األرباح أو الخسائر

الل  ن خالعادلة م ةالموجودات المالية بالقيم
 378.282 3.887 37.500 336.895 لشاملة األخرى ا تااديراإل

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 793.565 69.714 3.887 867.166 
  == = = == ==  = = = == ==  = = = == ==  = = = = = == = = 

 
 اإلجمالي  3المستوى  2ستوى الم 1لمستوى ا 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف 

     مدققة( ) 2021 ديسمبر 31
     مة العادلة القي لمقاسة ب الموجودات المالية ا

  ل الخة من ل لعاديمة االموجودات المالية بالق
 لخسائرو اأاألرباح 

 
571.791 

 
31.960 

 
- 

 
603.751 

  ل ن خالالعادلة م لقيمةالية باالم الموجودات
 الشاملة األخرى ت اإليرادا

 
325.541 

 
37.204 

 
3.534 

 
366.279 

 ---------------- -------------- -------------- --------------- 
 897.332 69.164 3.534 970.030 
  === == ==  = ======  = = =====  ======= 

     دلة لعااالمالية المقاسة بالقيمة  المطلوبات 
 2.898 - 2.898 - ة مالية مشتقة  أدا
  == = = == ==  = = = == ==  = = = == ==  = = = = = == == 
 

ً   ولم تكن  يمة العادلةالق  ياسلق  2لمستوى  وا  1تحويالت بين المستوى  كن هناك  لم ت  لقياس    3وى  المست   من أو إلى  هناك تحويالت أيضا
العالا القيمة  ل  .رة فت دلة خالل  التقييملأسا  فإن  ،3المستوى    ضمنالستثمارات  بالنسبة  المستخدمةالعا  يب  المرحلية    دل  المالية  للمعلومات 

   . 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  للشركة ألخيرة ية االسنولمالية نة في البيانات اي نفس األساليب المبي ه الموجزة 
 
بناًء على مدخالت أسلوب التقييم المستخدم.  3المستوى    نضمم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع العقارات االستثمارية كقيمة عادلة  ت 
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 التابعة كتها  ع وشر.م.لوطنية للتأمين ششركة الوثبة ا
 

 وجزة الم  ةلمرحليلية االما المعلومات ل حو إيضاحات 
 

 )تابع( لية ألدوات المال  ة العادلةلقيما  17
 
 كلفة المطفأة يمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتالق
 
ما  ست اب  أعثناء  للموجوت   اله،ذكر  الدفترية  القيم  أن  اإلدارة  والم  داترى  الماالمالية  المعترف  طلوبات  المالي  لية  المركز  بيان  في  بها 

 ة.  ارب قيمها العادل تق الموجز المرحلي 
 
 ة لالقيمة العاد  القيمة الدفترية  
 هم ألف در ألف درهم  
   

   )غير مدققة(  2022سبتمبر  30
 13.500 14.181 لمالية بالتكلفة المطفأة الموجودات ا

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

   مدققة( ) 2021 ديسمبر 31
 13.300 14.301 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

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

   3المستوى في  ليةدات الماللموجو عادلة القيم ال سلقيا   مطابقة
 

 رى: خمن خالل اإليرادات الشاملة األ  لة عاد يمة اللقالية بامجودات اللمول 3الحركة في المستوى يلي فيما 
 
 ( دققة م) ة( )غير مدقق 

 
   سبتمبر   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 همألف در ألف درهم  
   

 15.597 3.534 يرينا 1كما في الرصيد 
 (8.731) 357 للموجودات المالية العادلة  يمة القفي  التغير

 (3.332) ( 4) الية موجودات ماستبعاد 
 ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ 

 3.534 3.887   سبتمبر 30في  الرصيد 
  == = = == =  = === == = 
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 ابعة ها التع وشركت.م.ين شية للتأموطنال بةشركة الوث
 

 لموجزة االمالية المرحلية  ت المعلومال إيضاحات حو
 

 اعات حول القط  المعلومات 18
 

الحريق  مين ضد  التأولجوي  اأمين  التالبحري و  التأمين  قطاع  في إعداد تقارير عنها   يتم  التي   للشركة القطاعات التشغيلية   لمث تت   . م وفقاً لفئات المخاطر المؤمن عليهااسلى أقإ الشركة رية، يتم تقسيم  ألغراض إدا 
  . االستثماراتو الصحيالتأمين ويارات الس  التأمين علىدث العامة ووالحوا

 
نتائج  بمراقبة  الموارد وت قرارات حول تخصي الاذ  اتخبغرض  بشكل منفصل    التشغيليةلقطاعات  لمين  تأال  تقوم اإلدارة  أدا  قييمص  تقييم  يتم  أربا األداء.  التالي  مين. يعرض  التأح  ء القطاعات على أساس  الجدول 

 .ةرللفت  الشركة باح وأر إيراداتومطابقتها مع ة  ترطاعات للفح القياس أربات وقالقطاعا عن إيرادات  ات حاإلفصا
 

 ونتائج القطاعات   إيرادات 18-1
 مدققة( ير )غ  2022  سبتمبر 30في المنتهية  أشهر  ةالتسعفترة  

 
 يوالبحري والج 

يق والحوادث  رالح
 جمالي اإل االستثمارات  لصحي ا رات السيا لعامة ا

 م رهد  ألف  ألف درهم  رهم ألف د  درهم لف أ ألف درهم  ألف درهم  
       

 237.618 - 1.824 121.574 106.086 8.134 إجمالي األقساط المكتتبة
 ( 127.425) - ( 1.416) ( 32.450) ( 87.593) ( 5.966)  بةكتت لما قساط األلي ماج إمن  عادة التأمينإ شركات  حصة 

 27.646 - ( 109) 31.054 ( 2.890) ( 409) غير المكتسبة  قساطاحتياطي األ  إلى المحولصافي  
 ( 83.829) - 387 ( 80.455) ( 2.467) ( 1.294) ةبدتكصافي المطالبات الم

 ( 22.553) - ( 39) ( 27.076) 3.961 601 / )المتكبدة(  بة الت المكتسصافي العمو
 3.642 3.642 - - - - صافي ،  أجيرالت ات إيراد
 9.546 9.546 - - - - مويل لت من تكاليف اصافية  – اتارستثماال من اداتاإلير

 18.992 18.992 - - - - صافي ،  لةزمي   ةأرباح شرك  منالحصة 
ــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 63.637 32.180 647 12.647 17.097 1.066 صصة روفات المخ مصالقطاع قبل الاح أرب
 ( 28.476) - ( 997) ( 18.564) ( 7.843) ( 1.072) صافي ، صةخص روفات المالمص

ــ ـ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
 35.161 32.180 ( 350) ( 5.917) 9.254 ( 6) قطاع ال رباح أ/  ( ر)خسائ 

ــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
 ( 2.817)      فات غير المخصصة مصروال
 ــــــــــــــــــ      

 32.344      الفترة  أرباح 
       = = == = = == 
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 تابعة ع وشركتها ال.م.تأمين شنية للثبة الوطوشركة ال
 

   لموجزةاالمرحلية المعلومات المالية إيضاحات حول 
 

 تابع( ) ول القطاعات ح  المعلومات 18
 

 تابع( ) ات دات ونتائج القطاع إيرا 18-1
 

   ( مدققة)غير  2021 سبتمبر  30في المنتهية  أشهر  التسعة  رةفت  

 
 وي البحري والج 

يق والحوادث  رالح
 جمالي اإل االستثمارات لصحي ا السيارات  لعامةا

 مرهد  ألف رهمألف د  رهمألف د  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 268,858  - 1,778 179,348 80,902 6,830 لمكتتبةإجمالي األقساط ا
 (80,992) - (1,386) (10,454) (63,720) (5,432)  بةتت كالم قساط األمالي ج إمن  عادة التأمينإ شركات  حصة 
 (28,275) - 308  (26,133) (2,364) ( 86) قساط غير المكتسبة األ  احتياطي  إلى المحول  صافي

 (79,061) - (562) (76,494) (2,031) 26 ةبدتكالمطالبات الم  فيصا
 (30,459) - ( 35) (35,685) 4,135 1,126 / )المتكبدة(  المكتسبة  الت افي العموص

،  أجيرالت دات إيرا - االستثمارية قارات من العاإليرادات 
 صافي 

- - - - 
2,711 2,711 

 129,704 129,704 - - - - مويل من تكاليف الت ية صاف – اتارمستث اال من اإليرادات
 22,223 22,223 - - - - صافي ،  لةزمي  ات باح شركأر منالحصة 

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 204,709 154,638 103 30,582 16,922 2,464 صصة روفات المخ القطاع قبل المصأرباح 

 (28,290) - (437) (19,118) (7,756) (979) صافي ، صةخص المصروفات الم
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 176,419 154,638 (334) 11,464 9,166 1,485 للفترة  قطاعالر( )خسائ  / أرباح 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 (2,467)      غير المخصصة  فات المصرو
 ــــــــــــــــــ      

 173,952      ترة الف أرباح
       == == = = == 
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 تابعة وشركتها الع .م.وثبة الوطنية للتأمين ششركة ال
 

   الموجزةالمالية المرحلية ت لوماالمع ولح ضاحات إي
 

 ابع( ت ) طاعات ل القالمعلومات حو  18
 

 اع القطبات طلوموجودات وم  18-2
   

 )مدققة(  2021ديسمبر   31كما في   غير مدققة( )  2022 سبتمبر  30ا في كم   

 جمالي اإل االستثمارات التأمين   اإلجمالي  ستثمارات الا التأمين  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  هم درف أل م رهف د أل درهم ألف  
        

 1.816.380 1.436.471 379.909  1.778.465 1.406.946 371.519 ع القطا موجودات

 22.564    6.943   خصصة م  موجودات غير

 ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ   

 1.838.944    1.785.408   إجمالي الموجودات 
    = = = ======     = = ==== === 

 825.526 372.453 453.073  803.953 346.406 457.547 مطلوبات القطاع 
 39.894    19.947   صة خصغير مبات مطلو

 ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ   
 865.420    823.900   ات وبطل إجمالي الم 

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

 ( غير مدققة ) االكتتاب من إدارات  ع ت القطادا ارإي 18-3
 

( والمصنفة  بلقة باالكتتاواإليرادات األخرى المتع ة ت المكتسب ألقساط والعموال لي اماجإ التي تمثل)  الشركةيرادات إل ليل فيما يلي تح
 . الرئيسيةاالكتتاب  إداراتحسب 

 

 ( )غير مدققة ة( مدقق غير ) 
 سبتمبر  30   سبتمبر   30 

 2022 2021 

 درهمف أل م ألف دره 

   

 8,742 9.818 وي بحري وج

 93.871 121.974 ادث عامة وحوندسة وهيق  حر

 183,981 126.613 سيارات 

 1,778 1.824 صحين تأمي 

 ---------------------- ــــــــــــــــــــ 

 260.229 288,372 

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

 
 لية إدارة المخاطر الما  19
 

باألدوا  مخاطرال  دارة إل  الشركة   اتسياسإن   يتعلق  المالية هي فيما  تم اإل  ت  التي  البيانات  حول    30  رقم   ضاحاإلي   عنها في فصاح  نفسها 
 .2021يسمبر د 31للسنة المنتهية في  للشركةالسنوية ية المال

 
   رة المخاطرإدا 20
 

المال  مخاطرال  دارة إل  الشركة   إن سياسات باألدوات  يتعلق  نففيما  تم اإلسها  ية هي  البيا  30  رقم   ضاحاإلي   نها في عفصاح  التي  نات  حول 
 .2021يسمبر د 31ة المنتهية في للسن  للشركةالسنوية المالية 

 

 (غير مدققة)ة مخاطر رأس المال  إدار  
 

الم التشريعات  بها  هوامشبالمالءة  تعلقة  تحدد  االحتفاظ  المطلوب  ا  المالءة  مطلوبات  إلى  يت باإلضافة  اللتأمين.  وامش  هحفاظ على  عين 
الجدول )المبينة في  بالمالءة و  الشركة . تخضع  ة السن أدناه( في كافة األوقات طوال    المالءة  المتعلقة  بها خالل  للتشريعات  التزمت  التي 

 التشريعات. بتلك  ان االلتزام المستمر والكاملمن إجراءاتها وسياستها لضمالالزمة ضاالختبارات بإدراج  الشركة الفترة. قامت 
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 تابعة وشركتها الع .م.وثبة الوطنية للتأمين شة الشرك
 

   الموجزةالمالية المرحلية ت لوماالمعول ضاحات ح إي
 

 )تابع(  إدارة المخاطر 20
 

 ( )تابع (غير مدققة)إدارة مخاطر رأس المال  
 

وإجمالي    الشركةبات مالءة رأسمال  طلندوق الضمان ومت ص  الحد األدنى من متطلبات رأس المال، والحد األدنى منيلخص الجدول أدناه  
للوفاءرأ به  المحتفظ  المال  المطلوبة  س  المالءة  ).  بهوامش  رقم  للتعميم  من  CBUAE/BSD/N/2022/923وفقاً  الصادر  مصرف  ( 

تهية  ر المن شهأ   الستةة  ة لفترالمالء  وضعباإلفصاح عن    الشركةقامت  ،  2022راير  فب   28المركزي والمؤرخ  بية المتحدة  اإلمارات العر
 . 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة المالءة لفترة  وضعنتهاء بعد من يتم اال أنه لم  ثحي  2022 يونيو 30في 

 

 يو يون   30 

2022 

 ديسمبر 31

2021 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 100,000 100.000 ت رأس المال الحد األدنى من متطلبا

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

 246,396 250.177 المال  رأس ات مالءة متطلب 

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

 82,132 83.392 صندوق الضمان  الحد األدنى من

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

   خاصة ال  يقنادالص

 394,838 439.644 خاصة األساسية يق ال الصناد

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

 294,838 339.644 )فائض( –هامش متطلبات الحد األدنى من رأس المال 

 148,442 189.466 )فائض( -ت مالءة رأس المال  هامش متطلبا

 312,706 356.251 )فائض( –مان امش متطلبات الحد األدنى من صندوق الضه

 
 19-تأثير كوفيد  21

 
ا الصحة  ا ةعالمي   جائحة   19-كوفيدأن    2020مارس    11في  لعالمية رسمياً  أعلنت منظمة  السري . وفي ضوء  في    19-يدلكوفع  النتشار 

و فقد  العالم،  أنحاء  والقاجه  جميع  العالمي  جالمختلطاعات  االقتصاد  يقين  عدم  وحاالت  اضطرابات  الحكومات  فة  قامت  كما  وهرية 
   انتشار الفيروس. جموعة من التدابير لمنع والسلطات المختصة باتخاذ م 

 
اتخذتها  يبي  التي  الخطوات  اإليضاح  هذا  كل  الشركة ن  تأثير  لواأل  19-يدوف تقدير  اإلدارة  قبل  من  المطبقة  موجودات  تقحكام  قيم  دير 

 .2022 سبتمبر  30كما في  عمليات بات الومطلو
 

 عة متوقييم خسائر االئتمان التق ( 1
 

ف  الشركة   مت استخد الكلي  االقتصاد  عوامل  من  خسائر عدد  تقييم  إدارة  االئتما  ي  تقوم  كما  المتوقعة.  بمراجعة  بشكل    الشركة ن  دوري 
 استشرافية. عقولة ورات مم لتحديد ما يشكل تقدي كات اقتصادية مختارة وتطبيق أحسيناريوهايث  حدوت 
 

في    أشهر  التسعةلفترة   المرجحة   الشركةاستخدمت    ،2022  سبتمبر  30المنتهية  العوامل  على  للتركيز  لت   للسيناريو  آلية  قييم المحتمل 
بر  ديسم  31ا في  لسيناريو المستخدم كمحة لمقارنةً بالعوامل المرج  19-لى كوفيدبة عرت ان المتوقعة المت المتطلبات اإلضافية لخسائر االئتم

2021. 
 

ديد من التقييم العراعى هذا    اتجة عن التعثر عن السداد والتعرض عند التعثر. وقدخسائر الن ، تم أيًضا تقييم ال19-في ضوء أزمة كوفيد
 مقابلة. ألطراف الني لماي والتصنيف االئت الجوانب بما في ذلك الوضع النقد
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 بعة تاع وشركتها ال.م.للتأمين شنية وثبة الوطشركة ال
 

   الموجزةلمرحلية المالية ات المعلوماول ضاحات ح إي
 

 )تابع(  19-كوفيد تأثير    21
 

 إدارة مخاطر السيولة  ( 2
 

إطا  مواجهتهافي  كوفي   ر  إدارة  19-د لتفشي  تواصل  متطلمر  الشركة،  وتلبية جميع  المطروحةب اقبة  السيولة  إجراء    الشركة  تواصل.  ات 
االستثنائي الحالي. كما في  ل الوضع  ظ  من أجل تقييم تأثر العمليات في   ر الضغط مع األوضاع السوقية الراهنةباسيناريوهات اخت معايرة ل

تتمتع   التقرير،  قوي    لشركةاتاريخ  استغاللهمن حي بمركز  ويتم  السيولة  األمثل إلث  بالشكل  الن   دارة ا  التأثيرات  اتجة عن هذه  والحد من 
 . الجائحة 

 
 تزامات الطارئة االلطات وباتاالر 22

  
 الطارئة  االلتزامات

 
عتيادية  ال االعماأل  سياق ضمن  ة  الصادر  ئمة القا  طارئة فيما يتعلق بخطابات الضمان  ت زاماالت   الشركة لدى  كان  ،  2022  سبتمبر  30في  

 (. مليون درهم 1 .30: 2021ر ديسمب  31)درهم   مليون 0 .60والبالغة 
 

 ية مطالبات قانون 
 
. قامت اإلدارة، بناًء على  العتياديةااق األعمال  دعاوى قضائية في سي في    غالبية العظمى من شركات التأمين،غرار العلى  ،  ركةالش  دخلت 

الخسائرمش مقيمي  من  الداخلي،    اري واالستشالمستقلين    ورة  بقيمة    ينبتكوالقانوني   : 2021ديسمبر    31)م  دره  مليون  7  .5مخصص 
 رد االقتصادية. محتمل للموا  خارج   متوقع أن ينتج عنها تدفقلغ المباليمثل ا ( ن درهممليو 11 .70 

 
 عام    24
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