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 08/08/2022 التاريخ:

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

 2022 الثانيالربع  التي يغطيها التقرير  فترة البيانات املالية

 درهم  مليون  150.22 املكتتبة:إجمالي األقساط  - املالية: لفترةالرئيسية خالل املحة عن النتائج 

 درهم مليون  8.13االكتتاب: دخل صافي  -

 درهم   مليون   22.45االستثمار: صافي الدخل من  -

 درهم  30.58 الربح:  صافي  -

 ال يوجد  األوراق املالية املصدرة خالل الفترة املالية: 

املالية والتطورات ملخص ألهم األحداث غير 

 التي طرأت خالل الفترة املالية:

 بشأن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير 
ً
 منتظما

ً
حققت الشركة تقدما

 . 2022عام الونتوقع استكماله بنهاية الربع الثالث من  17املالية رقم 

 150.22حققت الشركة إجمالي أقساط التأمين بنحو مبلغ  خالل الفترة   - :ملخص عن األداء التشغيلي خالل الفترة املالية

 درهم.  مليون  8.13نحو  تأميني قدره   وربح، درهممليون 

 درهم.  22.45 كما سجلت الشركة صافي ربح استثماري قدره  -

الفترة   - خالل الفترة املالية:  ملخص األرباح والخسائر  ربح  صافي  صافي  30.58بلغ  مقابل  درهم   105.88   ربح  مليون 

 مليون درهم للفترة املثيلة من العام السابق.

 درهم مليون  143.38إجمالي الودائع والنقد:  - ملخص املركز املالي كما في نهاية الفترة املالية: 

 درهم مليون 324.40   الفنية: إجمالي االحتياطيات  -

 مليون درهم  961.11 املساهمين: إجمالي حقوق  -

 مليون درهم (27.28)صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:  - النقدية خالل الفترة املالية:ملخص التدفقات 

 مليون درهم94.79  :األنشطة االستثمارية الناتج منصافي النقد  -

 درهم مليون  60.35 األنشطة التمويلية:  من الناتجصافي النقد  -

 %( 17) املكتتبة:النمو في إجمالي االقساط  - أهم مؤشرات األداء الرئيسية: 

 % 56.93نسبة الخسارة:  -

 %  34.71نسبة صافي النفقات:  -

 %  91.64النسبة املجمعة:  -

التوقعات بالنسبة للقطاع ودور الشركة في هذه 

 التوقعات:

 معو ، تعرض لضغوط في السوق تأقساط التأمين على السيارات ال تز ال 

العموالت للوسطاء االرتفاع في تكلفة إصالح املركبات والزيادة في متوسط 

 ربحية القطاع.  إنخفاضإلى مما أدى 

في تنويع محفظتها وإضافة املزيد من األعمال في   الشركةنجحت ولكن 

انخفاض أقساط التأمين   آثر لتخفيف األخرى وذلك الخطوط التجارية 

 .على السيارات
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وأثرها على   لالقتصادالتوقعات بالنسبة 

 الشركة والقطاع:

من املتوقع أن تكون الزيادة في أسعار النفط إلى جانب التغييرات التنظيمية 

من  ملزيد  حافز  بمثابة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  لالستثمار  املالئمة 

 . القطاعالنمو في هذا 

من   2022التضخم في االرتفاع خالل الربع الثاني من عام  ار استمر ومع 

 املتوقع أن يكون له تأثير على تكلفة العمليات. 

والتغيرات في   الخطط املستقبلية بالنسبة للنمو

 العمليات في الفترات املستقبلية.

التكنولوجي  الرقمنة    في  جهودهامستمرة بدفع  الشركة   لدفع نمو والتطوير 

 .إدخال خطوط إنتاج جديدةوذلك مع  األعمال والفعالية التشغيلية

 

حجم وأثر النفقات الرأسمالية الجارية على 

 الشركة: 
 .مليون درهم 0.69نحو  للفترةبلغت املصروفات الرأسمالية 

مستجدات تنفيذ املشاريع واملخططات 

التي تطرق إليها مجلس إدارة والصفقات 

الشركة في تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 

 : املالية السابقة

تمت مناقشة الضغوط التضخمية وانخفاض الهوامش من قبل مجلس 

ستراتيجيات ملواصلة مسار النمو خالل ال اإلدارة وتم تكليف اإلدارة بوضع ا

 ظروف السوق الحالية. 

 

 

 

 

 

 

 رانيمــليبسام ج
 الرئيس التنفيذي 

08/08/2022 
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