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  شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

 وجز مالمرحلي ال باح أو الخسائر راأل ان بي
 )غير مدققة( سبتمبر 30 فية ينتهالم لفترةل
 
 أشهر المنتهية في التسعةفترة  الثالثة أشهر المنتهية فيفترة   
 2019 2020 2019 2020 إيضاح 
 رهمألف د ألف درهم ف درهملأ ألف درهم  
      

 190.491 259.550 51.153 58.017 1-18 المكتتبة األقساط إجمالي 

 (71.904) (75.039) (17.984) (20.223) 1-18 قساط  أللي اإجماة التأمين من ادإعت اشركحصة 

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 118.587 184.511 33.169 37.794  صافي األقساط 

 16.903 (33.206) 11.864 18.764 1-18 األقساط غير المكتسبة  المحول إلى احتياطيصافي 

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 135.490 151.305 45.033 56.558  قساط المكتسبة  األ صافي

      

 26.718 23.443 6.681 3.448  إعادة التأمين المكتسبة عموالت

 (23.598) (35.442) (6.194) (9.370)  تأمين عقود تكاليف االستحواذ على

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 138.610  139.306 45.520 50.636  أمينإجمالي إيرادات الت

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 (107.494) (83.483) (46.426) (31.934)  المدفوعة إجمالي المطالبات

 33.626 25.648 19.461 10.355  المدفوعة مطالباتلا اليجمإ ين منإعادة التأمشركات حصة 

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 (73.868) (57.835) (26.965) (21.579)  دفوعةالبات المالمط صافي

      

 (1.947) (12.851) 8.655 (8.264)  المطالبات تحت التسوية احتياطيفي  التغير

تحت  اتبطالالماحتياطي التأمين من دة اعإكات رشفي حصة  تغيرلا
 5.962 7.103 (1.999) 1.548  التسوية

 (4.039) (3.663) (2.817) (569)  ولم يتم اإلبالغ عنها كبدةمتالت افي احتياطي المطالب صافي التغير

 (218) (383) 37 (166)  المخصصةغير  تسوية الخسائر مصروفاتفي احتياطي  التغير

 - 907 - (87)  منتهيةالمخاطر غير الاطي يتحا في التغير

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 (74.110) (66.722) (23.089)  (29.117) 1-18  المتكبدة مطالباتصافي ال

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 64.500 72.584 22.431 21.519  إيرادات التأمين

 (32.816) (39.451) (11.928) (13.095)  ينبالتأم المصروفات المتعلقة

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 31.684 33.133 10.503 8.424  التأمين إيرادات فيصا

      

 22.431 (36.129) 20.272 54.100 14 ، صافياالستثمار )خسائر(إيرادات/ 

 5.415 4.066 1.422 1.110 1-18 أجيرالتدات إيرا -ستثمارية اال تاقارلعا نت ماإليرادا

 - (608) - (588)  خسائر من التحوطال

 (7.516) 8.589 (1.202) 15.730 1-18 زميلة اتشرك )خسائر( في أرباح/الحصة 

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 52.014 9.051 30.995 78.776  يراداتاإلإجمالي 

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 (3.007) (3.492) (1.016) (1.131)  المصروفات األخرى

 (13.373) (11.099) (4.850) (3.291)  تكاليف التمويل

  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 35.634 (5.540) 25.129 74.354  الفترة أرباح )خسائر( /أرباح

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

 0. 17 (0. 03) 0. 12 0. 36 15  ةفوالمخف ةاألساسيالسهم  خسارة() /ربحية 

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

 
 .ةوجزلملية المرحلية اات الماالمعلومجزءاً ال يتجزأ من هذه  24إلى  10مدرجة على الصفحات من يضاحات التُشكل اإل

 
 . 4 و 3مدرج على الصفحتين  علومات المالية المرحلية الموجزةالممراجعة  حول المستقلينات سابحمدققي الإن تقرير 
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  ثبة الوطنية للتأمين ش.م.عالو شركة
 

 المرحلي الموجز  اإليرادات الشاملة األخرىالخسائر و األرباح أو بيان 
 (دققة)غير م سبتمبر 30 في المنتهية لفترةل
 

 أشهر المنتهية في التسعة فترة ة فينتهيأشهر الم ثةالثالرة تف  

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ف درهملأ ألف درهم ألف درهم احإيض 

      
 35.634 ( 5.540) 25.129 74.354  الفترة  )خسائر(أرباح/  

      
      اإليرادات الشاملة األخرى 

      
 األرباح  صنيفها إلى ت  ةإعاد يتم   ن لالتي   البنود 
 ات الحقة ائر في فتر الخسأو    

  
  

      
 (26.213) ( 3.021) (7.325) 7.074  ة الشاملة األخرى لشركات زميل ( الخسائر) في اإليرادات/ الحصة 

بالقيمة العادلة من خالل   موجودات مالية بيع  من األرباح  / ()الخسائر 
 6.994 ( 5.574) 758 ( 5.815)  شاملة األخرى اإليرادات ال 

بالقيمة العادلة من خالل  ودات مالية لموج ادلة القيمة العفي  التغير
 (38.426) ( 68.580) (21.707) 24.122 6 ، صافي املة األخرىاإليرادات الش

      
 باح  يفها إلى األر يتم إعادة تصن قد بنود
     أو الخسائر في فترات الحقة    
     

 -                               (5.372) - 331 مة العادلة قي لات ارن تغي ال مالفع جزء لا –دية ط التدفقات النقتحو
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 (57.645) ( 82.547) (28.274) 25.712 الشاملة األخرى للفترة  ( الخسائراإليرادات/ )
 ----------- ----------- ----------- ----------- 

 (22.011) ( 88.087) (3.145) 100.066 للفترة الشاملة   ( ئرسالخ ا)  دات/اإليرا إجمالي 
 = =====  ======  ======  ====== 
 

 . زة ات المالية المرحلية الموجالمعلومجزءاً ال يتجزأ من هذه  24إلى  10ة على الصفحات من احات المدرج تُشكل اإليض
 

 .  4 و  3مدرج على الصفحتين  لمرحلية الموجزة لمالية اات اعلومالمراجعة ول م لين حمستقلابات اسمدققي الحرير إن تق
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  شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 المرحلي الموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

   دققة(غير م) سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعة لفترة 

 رأس المال 
 يطتياحاال

 ونيالقان
 االحتياطي 

 االحتياطي العام امياإللز
احتياطي 

 رأس المال
احتياطي 

 لةالقيمة العاد

احتياطي 
تحوط 

التدفقات 
 النقدية

 األرباح
 زةالمحتج

حقوق الملكية 
العائدة 
مي لمساه

 الشركة
الحصص غير 

 المسيطرة
حقوق  إجمالي
 الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهم ف دلأ ألف درهم  رهم ف دلأ هم رد ألف  ألف درهم هم در ألف م رهدف أل ألف درهم  

            

 851.223  77 851.146 428.979 - ( 31.227) 9.959 81.185 51.750 103.500 207.000 )مدقق( 2019يناير  1د في الرصي

            

 35.634 - 35.634 35.634 - - - - - - - الفترة أرباح

 ( 57.645) - ( 57.645) 6.994 - ( 64.639) - - - - - رىالشاملة األخ اإليرادات /(رئالخس)ا
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ( 22.011)  - ( 22.011) 42.628 - ( 64.639) - - - - - الشاملة داتاإليرا /ئر(لخسا)اإجمالي 
ة عند رباح المحتجزالمحول إلى األ

 - - - ( 3.561) - 3.561 - - - - - استبعاد اإليرادات الشاملة األخرى  

            ة الشرك كيمع مالمالت المعا

 ( 31.050) - ( 31.050) ( 31.050)  - - - - -                        - - مدفوعةألرباح الات اتوزيع
في الحصص غير  يراتصافي التغ

 ( 77) - - - - - - - - - لمسيطرةا
           

(77)        

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

غير ) 2019 برتمسب 30رصيد في لا
 مدقق(

      
207.000 103.500 51.750 81.185 9.959 (92.305 ) - 436.996 798.085 - 798.085 

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

 765.859 - 765.859 400.019 - ( 95.122) 9.959 88.753 51.750 103.500 207.000 ()مدقق 2020يناير  1الرصيد في 

 (5.540)  - ( 5.540) ( 5.540) - - - - - - - ترةالف خسائر

 ( 77.175)  - ( 77.175) ( 5.574) - ( 71.601) - - - - - األخرى  الشاملة ائرالخس
عند المحول إلى األرباح المحتجزة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة تبعاد اس
 - - - ( 15.129) - 15.129 - - - - - خرىالشاملة األ داتيرااإل من خالل

 ( 5.372) - ( 5.372) - ( 5.372) - - - - - - تحوط التدفقات النقديةطي حتياا

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ( 88.087)  - ( 88.087) ( 26.243) ( 5.372) ( 56.472) - - - - - ملةاشلا ئراخسالإجمالي 

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

)غير   2020 سبتمبر 30ي الرصيد ف
 677.772 - 677.772 373.776 ( 5.372) ( 151.594) 9.959 88.753 51.750 103.500    207.000 دقق( م

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

 

 .موجزةلية الة المرحعلومات المالي الم ال يتجزأ من هذه  ءاً جز 24إلى  10 مدرجة على الصفحات منلايضاحات تُشكل اإل
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 ع .مطنية للتأمين ش.لوثبة الوا ةشرك
 موجزلي الالمرحبيان التدفقات النقدية 

 المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

 إيضاح 
 2020 سبتمبر 30

 )غير مدقق(
 2019 سبتمبر 30
 مدقق( ير)غ

 ألف درهم   ألف درهم  
    األنشطة التشغيليةقدية من ات النفقتدال
 35.634 (5.540)  ةتوقف الم تعملياالفترة من ال  حأربا /(خسائر)
    

    تعديالت لـ: 
 (16.903) 33.206  احتياطي األقساط غير المكتسبة، صافي

ك المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بما في ذل  لباتحتياطي المطاالبات تحت التسوية وامطال اطي احتي
 9.331 14.182  لمخصصةير اغوصصة خمخسائر ال الية تسوفات احتياطي مصرو

لمطالبات تحت التسوية واحتياطي المطالبات المتكبدة ولم احتياطي ا تأمين من ت إعادة الشركاحصة 
 (9.089) (5.295)  نهابالغ عيتم اإل

 6.635 11.483  المدينةالتأمين  ذمماض قيمة انخفخسائر مخصص 
 32.886 18.770 14 ر لخسائرباح أو ال األة العادلة من خالميبالق  تثمارات مسجلةسلة الادالع ي القيمةالتغير ف
 (22.262) 38.783 14 رل األرباح أو الخسائخالن عند استبعاد استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة م (أرباح) /خسائر

 (35) -  األرباح عند استبعاد ممتلكات ومعدات 
 634 561  ينظفللمو مةية الخدمخصص تعويضات نها

 854 1.144  ممتلكات ومعدات ك الاسته
 7.516 (8.589)  لة ركات زميش أرباح فيحصة لا

 13.374 11.099  تكاليف التمويل  
 (33.864) (28.678) 14 حبارإيرادات توزيعات األ

 (283) (265) 14 ئدةالفاإيرادات 
 - 608  تحوط ال من أدوات  خسائر

  ------------ -------------- 
  81.469 24.428 

    : مللمال العاالتغيرات في رأس ا
 (4.923) (46.284)  فوعة مقدماً والمصروفات المد دينةذمم التأمين الم

 (2.286) 21.847  تجارية واألخرى ة الئنداالذمم ال
  ------------ -------------- 

 17.219 57.032  النقد الناتج من العمليات 
 (279)  (326)  موظفين للفوعة الخدمة المدية نهاضات تعوي
  ------------ -------------- 

 16.940  56.706  ةاألنشطة التشغيليالناتج من صافي النقد 
  ------------ -------------- 

    األنشطة االستثمارية
 (2.743) (925)  معدات ت وممتلكا  شراء

 (432) -  مارية اإلضافات إلى العقارات االستث
 (263.510) (34.056) 7 ل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خال ات مسجلةرااستثمشراء  

 (144.429) -  لشاملة األخرى ات اخالل اإليرادبالقيمة العادلة من مسجلة استثمارات   اءشر
 - (17)  في شركات زميلة شراء استثمارات 

 (5.000) -  ة لمطفألفة اسجلة بالتك ثمارات م شراء است
 1.279 -  ت ت ومعدا ممتلكا من بيع  تحصالمتال

 48.052 17.449  رادات الشاملة األخرى ياإلات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل  استثمار  استبعاد المتحصالت من
 274.302 101.995  خسائر المتحصالت من استبعاد استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال

 5.547 24.874  ع ألجلائود
 283 375  ستلمة فائدة الملا

 38.490 30.008   من شركات زميلة  بما في ذلك توزيعات األرباح ةستلمتوزيعات األرباح الم
  ------------ -------------- 

 (161.48) 139.703  الستثماريةشطة ااألن (المستخدم في) /ناتج عنال صافي النقد
  ------------ -------------- 
    ة التمويليةطشناأل 

 (437.13) (11.099)  مدفوعةتكاليف تمويل 
 - 375.717  جل مستلم أل قرض

 - (110.000)  نقد مشروط 
 (050.31) -  وعةفدمح أرباتوزيعات 

  ------------ -------------- 
 (424.44) 254.618  التمويليةاألنشطة  (المستخدم في) /ناتج عنال صافي النقد

  ------------ -------------- 
 (645.75) 451.027  ا يعادلهم ود النق)النقص( في  /ادةصافي الزي

  ------------ -------------- 
 (090.287) (343.413)  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

  ------------ -------------- 
 (537.362) 107.614 10 ترةالنقد وما يعادله في نهاية الف

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

 . علومات المالية المرحلية الموجزةالم جزءاً ال يتجزأ من هذه  24إلى  10من   فحاتالص  المدرجة على حاتتُشكل اإليضا
 .4 و 3مدرج على الصفحتين المالية المرحلية الموجزة  ومات  علالمإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 



 
 للتأمين ش.م.ع شركة الوثبة الوطنية

   المالية المرحلية الموجزة   ات لبياناحول إيضاحات 
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 ة الرئيسي   ةطشواألنوضع القانوني  لا 1

 

ادي  وفقاً للقانون االتح مساهمة عامة  كشركةوتم تسجيلها  في أبوظبي)"الشركة"(  م.عن ش.وطنية للتأمي ال شركة الوثبة سستأت 

سجل   في ة مسجلة. إن الشركالتأمين ووكاالت ركات شبشأن تأسيس  2007ة ( لسن 6)رقم العربية المتحدة رقم لدولة اإلمارات 

 (. 10م )قرل جي بموجب تس ني التأمشركات 

 

تزاول الشركة أعمالها  . اتالفئ كافة ل ينعادة التأموإ ينات العامةالتأم ت المتعلقة بأعمال امالالمعللشركة في  الرئيسي  اط نشلا ثلتمي 

هو دولة  إن المقر الرئيسي للشركة قة. ارلشين واوالع بيد  في كل من وعهاي وفر بوظب في أالكائن الرئيسي مركزها ن خالل م

 .  حدة، أبوظبي، األمارات العربية المت 45154صندوق بريد هو  سي الرئي  سجل لمكتبهاالمالعنوان و ية المتحدة العرب  اإلمارات

 

 أساس اإلعداد   2
 
     بيان التوافق    أ(

 

  تشتمل ال التقارير المالية المرحلية". " 34رقم ولي الد يب سللمعيار المحا اً وفق ةية الموجزلحالمر علومات الماليةالمهذه تم إعداد 

راءتها جنباً إلى  تعين قلة، وي الكامالسنوية  نات المالية على كافة المعلومات الالزمة للبيا الموجزة لمالية المرحلية هذه المعلومات ا

ً ا وفقادهإعد، والتي تم خذلك التاري  هية في ة المنت وللسن  2019بر ديسم 31كما في  للشركة  جنب مع البيانات المالية   ري ي للمعاا

نتائج السنة المنتهية   علىمؤشراً  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة فترة جال تعتبر نتائ . ية التقارير المالداد إلع الدولية

 .  2020 ديسمبر 31في 

 

 أساس القياس  ب( 
 

من   عادلة ة اللقيمالمالية با ت االموجود ناءتث باسية التاريخ لفة كت لااس على أس الموجزة مرحلية علومات المالية الالمتم إعداد هذه 

لية المشتقة  واألدوات الما ة األخرى ل اإليرادات الشاملجودات المالية بالقيمة العادلة من خاللمووا ر باح أو الخسائ ل األرخال

 القيم العادلة.  ب  المسجلة  لعقارات االستثماريةوا

 

 ية  مالال إعداد التقاريرلة  ة وعم العملة الرسمي ج( 
 

الرسمية   لعملة اوهو  (اإلماراتي"  الدرهم ")  متحدة ال ةالعربي إلمارات ا م بدره ة الموجزةلي مرحية ال المال ت اعلوممالهذه  عرض تم 

   . صحيح باأللف، ما لم يذكر خالف ذلك  رب رقمإلى أق هم اإلماراتيلمالية المبينة بالدرتم تقريب المعلومات اللشركة. 

 

 م  واألحكااستخدام التقديرات   ( د
 

المحاسـبية  يـق السياسـاتب تـؤثر علـى تط وتقديرات حكامأع وضب  رةاإلدا تمقا ةلموجزحلية ارالملية ات الماموالمعلهذه إعداد  عند

 . قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.صروفاتوالمات والمطلوبات واإليرادات وجودللم المعلنةوالمبالغ 

 

 قين في التقديراتالي  لعدم يسيةالرئ  والمصادر ةكرسبية للشالمحاات ياسد تطبيق السن عدارة قبل اإلوعة من ة الموضاألحكام الهام إن

  .2019ديسمبر  31في تهية ن المنوية للسنة سمالية بيانات  آخرفي  المبينةات المحاسبية السياس سهي نف

 

 اسات المحاسبية الهامةسي لا 3
 

 السنوية ليةمالا البيانات في المطبقة  تسياساال  سفن  هي  موجزةلا  يةرحلالم  المالية  اتالمعلوم  هذه  في  المطبقة  المحاسبية  تالسياسا إن

 ذلك التاريخ.  في المنتهية ةلسن ول 2019 ديسمبر 31في  كماللشركة 
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 )تابع( ية الهامة المحاسب  السياسات 3
 

 عد ب تفعيلها لم يتم  ولكن  الصادرة المعايير  3-1
 

لها   دون أن يكون، 2020ر يناي  1بعد في أو تبدأ  يت السنوية الت ارللفت  المعايير ت علىعدياللت وا يسري عدد من المعايير الجديدة
 للشركة: المالية المرحلية الموجزة  على المعلومات تأثير مادي

 
 : المالية للشركةعلومات الم التالية تأثير جوهري على لتفسيرات من غير المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة وا 

 
 ؛الماليةإلعداد التقارير  لدوليةايير اار المفاهيمي في المعطاإلمراجع لى ت عديالتع -
 ؛ و(ر الماليةاد التقاري دعإل ةالدولي من المعايير  3رقم التجاري )تعديالت على المعيار  العملتعريف  -
 (.8 لي رقممحاسبي الدوال راالمعي و 1 مرقلي الدوسبي محاال معيارت على الديال)تع األهمية النسبيةريف تع -

 
ري  الذي يس "عقود التأمين" يير الدولية إلعداد التقارير المالية لمعامن ا 17للمعيار رقم كون أن ي المتوقع  من، كلذعلى ة عالو

 . تأثير جوهري  2023يناير  1التي تبدأ في أو بعد السنوية  اتعلى الفتر
 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  4
  
 االلتزامات الطارئة 

 
 6 .6لح أطـراف أخـرى بمبلـغ مال االعتيادية لصـاضمان في سياق األع طاباتها الشركة بإصدار خعمقامت البنوك التي تتعامل  

  مليون درهم(. 6 .6: 2019ديسمبر  31)مليون درهم 
 

 مطالبات قانونية 
 

تم الحصول  ية. بناء على االستشارة الت سياق األعمال االعتيادي  تخضع الشركة، مثل غالبية شركات التأمين، لدعاوى قضائية في 
ديسـمبر  31)مليـون درهـم  12 .6، قامـت اإلدارة برصـد مخصـص بمبلـغ يـةر القانونيـة الداخلين مستقلين والدوائ مقيم عليها من

 ة.للمبالغ المتوقع أن يترتب عليها تدفقات خارجية للموارد االقتصادي  مليون درهم( 14 .0: 2019
 
 ة بالتكلفة المطفأة الموجودات المالي 5

 
مليـون درهـم  9المدرجة لمـدة خمـس سـنوات بقيمـة إجماليـة غير ن الصكوك ة اثنين مالتكلفة المطفأودات المالية ب الموج تتضمن 

أيهمـا  ٪6 .05و نقطـة أسـاس أ 495 ة ستة أشهر زائـداً لمد السائدة لدى بنوك اإلماراتفقاً لمعدالت الفائدة و فائدةمعدل وتخضع ل
: اثنـين مـن 2019ديسـمبر  31) ٪8. 3 لـغفائـدة يب  لمعـدل ضـعيخمليـون درهـم  5ة مـ ي قأعلى، وسند غير محدد تـاريخ سـداده ب 

 مليـون درهـم( 5مليون درهم وسـند غيـر محـدد تـاريخ سـداده بقيمـة  9المدرجة لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية غير الصكوك 
 مليون درهم(. 0 .37: 2019ديسمبر  31)مليون درهم  0 .08ويحمل فائدة مستحقة بقيمة 

 
 رى ل اإليرادات الشاملة األخ ة بالقيمة العادلة من خال المالي ت داوجو الم 6

 
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

   مدرجة  اتسند
 323.547 235.544 غير مدرجة  سندات

 19.438 23.038 
 ----------- ----------- 
 254.982 346.585 
 == = == = == = == = 
 

ة لهذه السندات  نفعية للشركة. بلغت القيمة العادل اللمصلحة بغرض امجلس اإلدارة  أحد أعضاء تم تسجيل بعض السندات باسم 
 درهم(.  مليون 12 .8: 2019ديسمبر  31)مليون درهم   11 .5ما قيمته  2020سبتمبر   30كما في 

 



 
 للتأمين ش.م.ع شركة الوثبة الوطنية

   المالية المرحلية الموجزة   ات لبياناحول إيضاحات 
 

12 

 
 ع()تاب  ى ملة األخرات الش إليرادا خالل ا من  لة مة العاديقبال  لموجودات الماليةا 6

   
 ادات الشاملة األخرى: ل اإليرخال  من ة بالقيمة العادل  الموجودات الماليةالتغير في  فيما يلي

 
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 267.865 346.585 السنة  /  في بداية الفترة
 163.605 - ت اإلضافا 
 (42.945) ( 23.023) اداتعاالستب 

 (41.940) ( 68.580) التغير في القيمة العادلة 
 ----------- ----------- 

 346.585 254.982 ة السن /  الرصيد في نهاية الفترة 
 == = == = == = == = 
 

 لة األخرى: لشامل اإليرادات اخال  منالعادلة  ة مالقي ستثمارات ب لجغرافي لال زيع افيما يلي التو
 

 
 342.604 251.285 اإلمارات العربية المتحدة لةوداخل د

 3.981 3.697 مارات العربية المتحدةخارج دولة اإل

 ----------- ----------- 
 254.982 346.585 
 == = == = == = == = 

 
ديسمبر   31)ن درهم مليو 153 .1لة دلعالي قيمتها اامغ إجالتي يبلواالستثمارات ض بعالقروض المصرفية بموجب تم ضمان 

 (. 12 يضاح إ)   شيء(: ال2019
 
 ل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال  7

 
. فيما يلي  ةحلي ي السندات المفة ج المدر من االستثمارات خسائرمن خالل األرباح أو ال العادلة بالقيمةالموجودات المالية تتألف  

 سائر: من خالل األرباح أو الخ مة العادلةرات بالقي ستثماالتغير في اال
 

 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 466.488 424.537 السنة  /في بداية الفترة  

 322.734 34.056 افات اإلض

 (338.166) ( 140.778) اتدبعااالست 

 (26.519) ( 18.770) (14 ضاح)إي العادلة التغير في القيمة 

 ----------- ----------- 
 424.537 299.045 السنة  /  الرصيد في نهاية الفترة 

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

ديسمبر   31) مرهيون دمل 76 .7العادلة  يمتهاالتي يبلغ إجمالي قوت ستثمارابعض االبموجب القروض المصرفية تم ضمان 
 (. 12 يضاح إ)  ( شيء ال :2019
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 المدفوعة مقدما   ت والمصروفااألخرى  مدينةالوالذمم   دينة مال التأمين أقساط  8
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 37.863 44.727 سطاء ولائق التأمين واالمستحق من حاملي وث 
 16.002 23.994 ( 16)إيضاح قة  عال ت أطراف ذا –أمين  الت  لمستحق من حاملي وثائقا

 15.201 18.424 ق من شركات التأمين وإعادة التأمينستحالم
 ----------- --------- 
 87.145 69.066 

 (20.007) ( 27.862) ( 1)خسائر االئتمان المتوقعة  : مخصص  ناقصاً 
 ----------- ---------- 

 49.059 59.283 التأمين المدينة ذمم
 ---------- ---------- 

 2.773 3.879 المدفوعة مقدماً   ت المصروفا 

 1.365 2.071 الدخل المستحق 

 4.110 4.275 الذمم المدينة األخرى 

 - 22.493 تكلفة االستحواذ المؤجلة 

 ---------- --------- 
 8.248 32.718 ة مقدماً  لمدفوع دينة األخرى والمصروفات ام المالذم

 ---------- --------- 
 92.001 57.307 
 == == = = ==== = 
 : المتوقعة  ئتمانالتغير في مخصص خسائر االفيما يلي  (1)
 برمديس 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 ققة( )مد )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 13.670 20.007 يناير  1في كما  الرصيد 
 12.499 11.483 ل للفترة / السنة المحم
 (5.629) ( 3.442) خالل الفترة / السنة  لغ التي تم عكسهاالمبا

 (533) ( 186) خالل الفترة / السنة   مبالغ التي تم شطبهاال
 ---------- --------- 
 20.007 27.862 ر ديسمب  31صيد في رال
 ==== = ==== = 

 
 إعادة التأمين  د عقو وموجودات عقود التأمين  بات مطلو 9

 برديسم 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم درهم  ف أل 

   ن عقود التأمينالمطلوبات الناشئة ع 
 119.545 161.861 سبة ير المكت اطي األقساط غاحتي  إجمالي

 36.177 38.032 ابالغ عنهاطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلاحتي 
 171.815 184.666 ي المطالبات تحت التسوية طحتياإجمالي ا

 4.373 4.756 المخصصة  رسائر غي احتياطي مصروفات تسوية الخ
 2.494 1.587 غير المنتهيةحتياطي المخاطر ا

 ----------- ----------- 
 390.902 334.404 
 == = == = == = == = 
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 ع()تاب   إعادة التأمين عقود  موجودات وين معقود التأ بات طلوم 9

 
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم ألف ألف درهم  

   ين م موجودات عقود إعادة التأ
 ( 28.002) ( 37.112) ة المكتسب  حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير

 ( 9.977) ( 8.169) نهاع طالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغالم طيالتأمين من احتياادة شركات إعحصة 

 ( 118.302) ( 125.405) وية سالت  قيداحتياطي المطالبات  لتأمين من إعادة ا حصة شركات 

 ------------- ----------- 
 (170.686 ) (156.281 ) 

 == == == = == = == = 
   
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم ألف ألف درهم  

   صافي 
 91.543 124.749 كتسبة الم  يراطي المطالبات غي احت 

 26.200 29.863 بالغ عنهام اإلم يت المتكبدة ول طالباتاحتياطي الم 
 53.513 59.261 التسوية  يدقطي المطالبات  احتيا

 4.373 4.756 حتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة ا
 2.494 1.587 غير المنتهيةاحتياطي المخاطر 

 ----------- ----------- 
 220.216 178.123 
 == = == = == = == = 
 
  31) همدر مليون 4 .9 البالغوالخسائر المخصصة  وفات تسوية طي مصرالتسوية احتيا قيد ت الباتياطي المطن احضميت   (1)

 . ( همدر مليون 4 .1: 2019ديسمبر 
 

 له النقد وما يعاد  10
   

 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 43.206 245.484 المصرفية رصدة النقد واأل
 6.000 6.000 وديعة إلزامية 

 91.544 66.669 جل ودائع أل
 ----------- ----------- 

 140.750 318.153 النقد واألرصدة المصرفية 
 (386.619) ( 27.870) بات المصرفية على المكشوف و: السح ناقصاً 
 (91.544) ( 66.669) أشهر  3عن  أصلية تزيدحقاق  است  جل ذات فترات: ودائع أل ناقصاُ 

 (6.000) ( 6.000) ودائع إلزامية  : صاً اقن 
 - ( 110.000) روض النقد الُمقيد المرهون مقابل ق  : صاً قان 

 ------------- ------------ 
 (343.413) 107.614 النقد وما يعادله 

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

 . (12)إيضاح    (شيء : ال 2019ديسمبر  31)مليون درهم   110بموجب نقد بمبلغ  تم ضمان القروض المصرفية 
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 )تابع(  لهعاد نقد وما يلا 10

: لمكشوفرفية على االمص وبات السحا في ذلك بم لنقد واألرصدة المصرفيةالتركيز الجغرافي لفيما يلي 

ديسمبر 31سبتمبر   30
20202019

 )مدققة(  )غير مدققة( 
ألف درهمألف درهم 

(245.869)290.283ةالمتحد العربية  داخل دولة اإلمارات 
== = == === == == =

ة من ثالثة  صلي األ  االستحقاقوح فترات تترا العربية المتحدة. الية في دولة اإلماراتيتم إيداع الودائع ألجل لدى مؤسسات م

ديسمبر   31)ياً سنو ٪6 .00إلى  ٪ 0 .34من وفقاً لمعدالت سنوية  القبضقة الفائدة مستح تتراوحى عشر شهراً. اثن  إلى أشهر 

 (. نوياً س ٪ 6 .00إلى  0٪ .85: 2019

ئة التأمين س هي بشأن تأسي  2007( لسنة 6قم )العربية المتحدة ر إلمارات االتحادي لدولة االقانون  لغرض االمتثال لمتطلبات
ر متاحة  وهي غي  ليون درهم(م 6: 2019ديسمبر  31)مليون درهم  6بمبلغ تحتفظ الشركة بوديعة مصرفية  ،تهامليام عوتنظي 

 بية المتحدة.  قة هيئة التأمين في دولة اإلمارات العروافمعلى ون الحصول دام لالستخد

لمال رأس ا 11

ديسمبر 31سبتمبر   30
20202019

 )مدققة(  )غير مدققة( 
ألف درهمألف درهم 

 ر والمدفوع بالكامل المصدالمصرح به و
ً اً عاسهم 207.000.000  م للسهم الواحد دره 1 بقيمة ديا
207.000207.000(  سهم 207.000.000: 2019ديسمبر  31)   

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

القروض  12

ديسمبر 31سبتمبر   30
20202019

 )مدققة(  )غير مدققة( 
ألف درهمألف درهم 

-1244.318 رض ألجلق

-2131.399قرض ألجل 

----------------------
375.717 -

== = == === = == =
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 )تابع(  لقروض ا 12

 
 القروض للشركة:  فيما يلي التغير في تسهيالت

 
 ديسمبر 31 سبتمبر   30 
 2020 2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

   الت قرض ألجل تسهي 
 - 373.828 الفترة / السنة  صافي( خالل)  قروضمتحصالت من 

 - 1.889 يل التمو ةفتكل

 ----------- ----------- 
 - 375.717 كما في الرصيد 

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

 1قرض ألجل  
  
من أحد البنوك   : الشي( 2019ديسمبر  31)مليون درهم  237 . 9، حصلت الشركة على تسهيل مصرفي بمبلغ 2020خالل  

أشهر وفقاً لمعدالت   3ثابت لمدة  خضع القرض لمعدل فائدةقصيرة األجل. ي  هاات تمويل عملياتها ومطلوب  التجارية الدولية لغرض
القرض دفعة واحدة في   قيمةسداد  يستحقبشكل ربع سنوي.  اسنوياً يتم سداده ٪1 .75ارات زائداً اإلم نوكلدى ب  السائدةالفائدة 

ملكية  ي سندات حقوق استثمارات ف و ةوديعة نقدي  ضمون بموجب م. كما أن القرض ثالث سنواتل الممتدةنهاية مدة القرض 
: ال  2019ديسمبر  31) مليون درهم  244 .3 رقري اريخ الت كما في ت  القرض القائم  رصيد بلغاستثمار في شركات زميلة. و

 شيء(.  
 

   2قرض ألجل   
  
من أحد البنوك   شي( : ال2019ديسمبر  31)م همليون در 133 . 5، حصلت الشركة على تسهيل مصرفي بمبلغ 2020خالل  

 ٪2 .30 اإلمارات زائداً  لدى بنوكالسائدة  أشهر وفقاً لمعدالت الفائدة 3مدة ة المحلية. يخضع القرض لمعدل فائدة ثابت لالتجاري 
ً يتم سداده بريل  أ 12ن اعتباراً ممنتظم  غير  أساسي  يستحق سداد قيمة القرض على عشرين قسط  بشكل ربع سنوي.  ا سنويا

  لف من مبنى المكتب الرئيسي وقطعة مضمون بموجب عقارات استثمارية تتأن القرض . كما أ2025يناير  12حتى  2020
 : ال شيء(. 2019ديسمبر  31)مليون درهم  131 .4 كما في تاريخ القرض القائمرصيد  بلغأرض. 

 
دلة من خالل األربـاح أو الخسـائر واإليـرادات الشـاملة األخـرى لضـمان مقابـل تخضع بعض االستثمارات المسجلة بالقيمة العا

 .(7و  6 ينيضاحاإلراجع ) قروض مصرفية
 
 .(10 راجع اإليضاح) مقابل قروض مصرفيةلضمان  مليون درهم 110 نقد بقيمة خضعي 

 
 قة ت المش األدوات المالية 13

 
 مقايضة أسعار الفائدة –قدي تحوطات التدفق الن 

 
 .ةتغيرم فائدةمعدالت ئدة على القروض والسلفيات التي تخضع للفامن ادية المستقبلية لتقلبات التدفقات النقتتعرض الشركة 

 
فائـدة  مـن سـعر ،أسعار الفائـدة هذه القروض، أبرمت الشركة ترتيب مقايضة منتعرضها لتقلبات أسعار الفائدة  تقليصلغرض 

على نحـو لقروض، اسداد سحب وإسمية تعكس جدول ة مع بنك من أحد األطراف المقابلة نظير قيم ،ثابتفائدة إلى سعر  متغير
ً  ٪1 .67القائمة التي تخضع لفائدة. يبلغ سعر الفائـدة الثابـت للشـركة سلفيات ٪ من القروض وال100يغطي  يسـتند هـذا و. سـنويا
مبلـغ  2020بتمبر سـ  30ئمـة فـي . بلغت القيمـة اإلسـمية القادالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلماراتلفائدة المتغير إلى معاسعر 
 . : ال شيء(2019ديسمبر  31)مليون درهم  245

 
 2020تمبر سب  30مليون درهم في  5 .7لمشتقة التي تم إبرامها لغرض تحوط التدفق النقدي قيمة عادلة سالبة بمبلغ كان لألداة ا

 : ال شيء(. 2019ديسمبر  31)
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االستثمار، صافي )خسائر( /  إيرادات 14

ية في  لمنتههر ا ة الثالثة أشرفت
 سبتمبر   30

في   أشهر المنتهية عةالتس فترة 
 سبتمبر   30

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  مدققة( )غير 
2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم رهم د ألف 

موجودات ماليةاستبعاد  عند )الخسائر(  /  األرباح
22.262( 38.783)18213.382 أو الخسائر رباح األ ادلة من خالل عمسجلة بالقيمة ال

مسجلة بالقيمة   ةلموجودات مالي ة قيمة العادلي الالتغير ف
(32.886)( 18.770)54.3147.332 ( 7 ح)إيضا خسائر رباح أو الالعادلة من خالل األ

7895265283إيرادات الفائدة 
28.67833.864- 63 توزيعات األرباح  إيرادات

(1.092)( 7.519)(537)( 537)رات ثمامتعلقة باالست ى خر أ  روفاتمص
------------------------------------------
54.10020.272(36.129 )22.431

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

ففة والمخ اسية  السهم األس رة( )خسا / ربحية 15

مة  سهم القائ الفترة على المتوسط المرجح لعدد األر خسائ  /أرباح قسمةطريق عن  سهم األساسيةل)خسارة( ا / ربحيةتم احتساب ي 
 . الفترة  لخال

ة  هم العادي لعدد األسلى المتوسط المرجح الفترة ع خسائر / أرباح من خالل قسمة  المخففة لسهم )خسارة( ا / ربحيةتم احتساب ي 
 .  ضةالمخف األدوات ى التخفيض عل تأثيرل ا  وفقلة  ل الفترة، المعدة خال القائم

أشهر المنتهية في  التسعةفترة تهية في أشهر المن  الثالثةفترة 
 سبتمبر   30 سبتمبر   30

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  دققة( )غير م
2020201920202019

 ألف درهم درهم  ألف  مألف دره ألف درهم 

35.634( 5.540)74.30425.129م( رهف د)أل الفترة  )خسائر(  /أرباح
==== === == === == ===== =

)ألف  فترةخالل ال  ائمةالقاألسهم جح لعدد رالمتوسط الم 
207.000207.000207.000207.000( درهم

== = == === = == === = == === = == =
0 .17( 0  .03)0 .012 . 36 م( )دره  خففةمساسية والالسهم األ ة()خسار / ربحية

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

 القة ع األطراف ذات ال 16

 طراف ذات العالقة هوية األ 

هام تأثيرممارسة  مبمقدرته أو التيلسيطرتهم  الخاضعةف ذات العالقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمنشآت تتألف األطرا  
ت  من المعامالتنشأ العالقة  طراف ذاتمع تلك األ  مةأرصدة هاة لشركلدى اشغيلية. ت المالية والت رالقراا تخاذعليها في ا

 على النحو التالي:  متفق عليها سعار تجاريةوفقاً ألتيادية  ياق األعمال االعجارية في سالت 
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 )تابع(   األطراف ذات العالقة 16

لموجز:  رحلي االم المركز الماليراجها في بيان إدتم  تيالقة العطراف ذات الع األي األرصدة ميما يلف

ديسمبر 31سبتمبر   30
20202019

 )مدققة(  ير مدققة( غ)
ألف درهمألف درهم 

 جة ضمن ذمم التأمين المدينةمدر
23.99416.002( 8اح )إيض المستحق من حاملي وثائق التأمين

ً عة مقصروفات مدفوم 42424دما
= == == == =

 األخرى   ائنةضمن الذمم الد مدرجة 
(9.176)( 8.490)ي وثائق التأمينلحاملالمستحق 

== = == ===== =
 موظفي اإلدارة الرئيسيين

2.7922.662األجل طويلة  امتيازات
= == == == =

3.2412.053( 1)رة الرئيسيين تعويضات موظفي اإلدا
== = == == =

مدة مـن قبـل أعضـاء م والمعت بهة مل الخاصععقود ال ويضات المتفق عليها فيرة الرئيسيين على التعإلداعويضات موظفي ارتكز ت ت  (1)
مجلس اإلدارة.

خالل الفترة: العالقةذات فيما يلي المعامالت مع األطراف 

شهر المنتهية في أ  الثالثةفترة 
مبر سبت  30

في تهية لمنا أشهر  التسعةفترة 
ر سبتمب  30

2020201920202019
 ر مدققة( ي )غ دققة( )غير م )غير مدققة(  ة( دقق)غير م

 ألف درهم ألف درهم  مدره ألف ف درهم لأ

7.8899.83637.56145.941إجمالي األقساط المكتتبة
== == == == ===== === == =

3.8233.22611.4519.665 ة وعدف صافي المطالبات الم

==== == == ===== === = =
127127382382يجار اإل -مصروفات أخرى

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

لقيمة العادلة لألدوات المالية ا 17

ات  لوب طمن الموجودات والم عادلة لكل قيم الالس قيا بالشركة ات الخاصة فصاحمحاسبية واإل سات التتطلب مجموعة من السيا
 مالية. لوغير ا المالية

س القيم العادلة باستخدام  عندما يتم قيا لتقييم.ظة الهامة وتعديل ار الملحولمدخالت غي مة بمراجعة اظتقوم اإلدارة بصورة منت 
ف  ا صول عليه من األطرلذي تم الحدليل االم ر، تقوم اإلدارة بتقيي لتسعي أو خدمات ا الوسيط معلومات من طرف أخر مثل أسعار 

ما في ذلك المستوى  لتقارير المالية، ب إلعداد ار الدولية لبات المعايي ط، بحيث تستوفي هذه التقييمات مت ةالنتيج ألخرى لدعما
 ييمات. التق ه تصنيف هذهي إطارتضمن في النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة الذي يتم فالم
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 )تابع(ة وات المالية لألددلعاالقيمة ال 17
 

الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم   طيات السوق مع ة ك الشرخدم جودات أو المطلوبات، تست لة للموقياس القيمة العاد عند
 يمقي في أساليب الت  خدمةمست ت البناًء على المدخال  لةة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادن عدصنيف القيم العادلة ضمت 

 حو التالي: لى الن نة عالمبي 
 

 ات مطابقة. طلوب م ودات أو دلة( في أسواق نشطة لموج )غير مع: األسعار المدرجة 1وى المست  •

عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو  وهي  1لمدرجة ضمن المستوى : مدخالت بخالف األسعار ا2المستوى  •
 ر(.  األسعامن  )مشتقة ر اشار( أو بشكل غير مب سع)كاأل   ، سواء بشكل مباشرمطلوبات

 ملحوظة(.  غير مدخالت ظة )و وق الملح ر مرتكزة على معطيات السبات، غي ت لموجودات أو مطلودخال: م3المستوى  •
 

م  ت مختلفة في النظاضمن مستويا لموجودات أو مطلوباتيمة العادلة الق الت المستخدمة في قياس في حال أمكن تصنيف المدخ
وي  تدرج للقيمة العادلة الذي ينط ظام المنفس المستوى في الن ضمن ة العادلة بأكمله مقياس القي تصنيف  م يت ج للقيمة العادلة، تدرالم
بالتحويالت فيما بين مستويات   العترافبا الشركة تقوم القياس بأكملها. جوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية لمدخالت ال لى اع
 ها التغيير.  لتي تم خالرير التقالدلة في نهاية فترة لعايمة النظام المتدرج للقا

 
 

 

 جمالي اإل 3مستوى  ال 2المستوى   1توى  المس 
 م ألف دره هم ف درلأ ألف درهم  ألف درهم  
     

     ( )غير مدققة   2020 سبتمبر   30
األرباح أو  بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية 

 299.045 - - 299.045 الخسائر 
ات  ل اإليرادمن خال ادلةلعبالقيمة امالية  داتموجو

 254.982 19.439 - 235.543 الشاملة األخرى 
 ( 5.693) - - ( 5.693) وط للتح  ةود مقايضة معدل الفائدة المستخدمعق
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 528.895 - 19.439 548.334 
 == = == = == = == = == = == = == = == = 
     

     مدققة( ) 2019 سبتمبر 30
و  ألرباح أ ا الل خبالقيمة العادلة من  موجودات مالية 

 424.537 - - 424.537 ئر الخسا
ت  من خالل اإليرادالعادلة بالقيمة اموجودات مالية 

 346.585 23.038 - 323.547 األخرى الشاملة 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 748.084 - 23.038 771.122 
 == = == = == = == = == = == = == = == = 

 

إلى  أو  نمت اللم تكن هناك تحوي  كما، قياسات القيمة العادلةمن  2والمستوى  1 المستوىتحويالت بين  ةي أناك لم تكن ه
  عادلة لالقيمة ايم تقي فإن أساليب ، 3المستوى  ضمن الستثمارات ص اا يخفيمل الفترة. الخ العادلة قياسات القيمة من  3ى المستو

الموضحة في البيانات المالية السنوية األخيرة للشركة   باألسالي  هي نفس الموجزةالمعلومات المالية المرحلية هذه في مة  المستخد
 .2019 يسمبرد 31 للسنة المنتهية في
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)تابع(ة وات المالية لألددلعاالقيمة ال 17

   3المستوى   في  م العادلةات القيقياس ل  مطابقة

: ت الشاملة األخرى إليرادا ل اخال  المالية بالقيمة العادلة منموجودات لل 3توىالتغير في المسي ا يلفيم

ديسمبر 31سبتمبر   30
20202019

 )مدققة(  )غير مدققة( 
ألف درهمألف درهم 

23.03827.611 يناير 1في   كما الرصيد
( 58)- استبعادات
(4.515)( 3.599) لة دقيمة العالاالتغير في 

--------------------
19.43923.038ر ديسمب  31ي فالرصيد 

==== ===== =

بخالف تلك   راغبينثة بين أطراف ي ي معاملة حدخاللها تبادل األداة ف تم إدراج القيمة العادلة للموجودات المالية بقيمة قد يتم من 
 مبيعات التصفية.  و لمفروضة أا
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 حول القطاعات  لوماتالمع 18
 

البحري  والصحي ين والتأموالحوادث العامة  رائقالحفي  اريربشأنها تق الصادر  العملمثل قطاعات . تت واالستثمارات  لمخاطر المؤمن عليهاا لفئاتقاً إلى أقسام وف ألغراض إدارية، يتم تقسيم الشركة 
 ستثمارات.  االوالجوي  و
 

تأمين. يبين وفقاً ألرباح ال ت اعا. يتم تقييم أداء القطألداء المصادر وتقييم ا ت حول توزيععلى حدة لغرض اتخاذ القرارا األعمال وذلك لكل قطاع قطاعات ج التأمين الخاصة ب نتائ  بمراقبة دارة إلتقوم ا
 خل وأرباح الشركة للفترة. ومطابقتها مع دترة فات للالقطاعات وقياس أرباح القطاعاإليرادات الخاصة ب  ل فصاحات حوي اإلللتال االجدو 

 
 إيرادات ونتائج القطاعات  18-1

  

 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30 في هر المنتهيةتسعة أشفترة ال 

 

 ويوالجالبحري 

دث والحوا الحرائق

 جمالياإل اراتالستثما حيالصالتأمين  المركبات العامة

 

  درهم ألف ف درهمأل رهمألف د رهمألف د ألف درهم ألف درهم 

        

  259.550 - 1.863 185.087 67.512 5.088 مكتتبةإجمالي األقساط ال

  ( 75.039) - ( 1.440) ( 17.911) ( 55.168) ( 520)  من إجمالي األقساطمين إعادة التأ حصة شركات

  ( 33.206) - 465 ( 29.387) ( 3.964) ( 320) المكتسبةاألقساط غير  ياطياحت التغير فيفي صا

  ( 66.722) - ( 694) ( 62.011) ( 3.696) ( 321) دةلمتكبلبات ااصافي المط

  ( 11.999) - ( 35) ( 15.562) 2.688 910 (دةمتكبلا/ ) كتسبةصافي العموالت الم

  4.066 4.066 - - - - صافي -اإليجار إيرادات 

  ( 47.836) ( 47.836) - - - - التمويل بما في ذلك تكاليفتثمارات ساالمن ر خسائال

  8.589 8.589 - - - - زميلة ةشرك رائخس من ةالحص

 -------- --------- ---------- ------ ----------- -----------  
 4.837 7.372 60.216 159 (35.181 ) 37.403  

        المخصصة لمصروفاتع قبل ااالقط ائر()خس  /رباح أ

  ( 39.451) - ( 725) ( 29.018) ( 8.572) ( 1.136) المصروفات المخصصةافي ص

 ---------- ---------- ----------- -------- ----------- -----------  

  ( 2.048) ( 35.181) ( 566) 31.198 ( 1.200) 3.701 القطاع أرباح / خسائر()

 ------- --------- --------- ------- ----------- ---------  

  ( 3.492)      غير المخصصةالمصروفات 

      ----------  

  ( 5.540)      الفترة خسائر

      ======  
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تابع( ) القطاعات حول  لوماتالمع 18

)تابع(  إيرادات ونتائج القطاعات  18-1

ة()غير مدقق 2019سبتمبر  30 تسعة أشهر المنتهية فيفترة ال

ويوالجالبحري 

دث والحوا الحرائق

جمالياإلثماراتالستاحيالصالتأمين المركباتالعامة

 درهم ألف ف درهمأل رهمألف د رهمألف د ألف درهم مهألف در

190.491-2.96756.641128.2762.607 مكتتبةإجمالي األقساط ال

( 71.904)-( 1.600)( 19.369)( 48.474)( 2.461)  ساطمن إجمالي األقمين لتأإعادة ا حصة شركات

16.903-( 92)17.482( 557)70 المكتسبةاألقساط غير  اطيياحت التغير فيصافي 

( 74.110)-( 1.064)( 69.054)( 3.694)( 298) دةلمتكبالبات اصافي المط

3.120-114( 7.956)1.5989.364 (دةلمتكبا/ ) صافي العموالت المكتسبة

5.4155.415---- اإليجار إيرادات 

( 7.516)( 7.516)---- يلةزم ةشرك رائخس منة الحص

9.0569.056----التمويل بما في ذلك تكاليفتثمارات سالمن ار خسائال

--------------------------------------------------

1.87613.28049.379(35 )6.95671.455

لمصروفات المخصصةالقطاع قبل ا ائر()خس /رباح أ

( 32.815)-( 828)( 23.259)( 7.796)( 932) المصروفات المخصصةفي اص

-----------------------------------------------------

6.95638.640( 863)9445.48426.120 القطاع (ر)خسائ/  أرباح

--------------------------------------------------

( 3.006)ير المخصصةغت المصروفا

---------

35.634 الفترة أرباح

==== =
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)تابع( المعلومات حول القطاعات  18

 )تابع(  القطاعات موجودات ومطلوبات  18-2

قة( )مدق 2019ديسمبر   31ي كما ف)غير مدققة(   2020 سبتمبر  30ما في ك
الي جماإل ثماراتالست ا التأمينلي اإلجما  مارات ستثاال التأمين 

مدره ألف همألف در ألف درهمهم ألف در ألف درهم  ألف درهم 

425.0431.148.8601.573.903358.4831.201.9731.560.456موجودات القطاع 
8.8199.112مخصصة غير موجودات 

--------------------------
1.582.7221.569.568دات ووجمإجمالي ال

== ==== === == == =
458.756420.625879.381373.733399.285773.018طاع طلوبات القم

25.56930.691مطلوبات غير مخصصة 
----------------------

904.950803.709 ت لوباإجمالي المط
== = == === = == =

2.105 - 2.105  925 - 925الية مرأسمصروفات  
== = == = == = == = == =  == = = == = == = == = =

االكتتاب رات إدا دات القطاع من إيرا   18-3

تاب( المصنفة  ت ادات األخرى المتعلقة باالكسبة واإليرلمكت ت اأقساط التأمين والعمواللتي تمثل إجمالي ة )اتحليل إليرادات الشرك  ا يليفيم
 ب الرئيسية. االكتتا ات إدار من قبل

سبتمبر 30سبتمبر   30
20202019

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
ألف درهمف درهم أل

197.090136.869 المركبات
28.98224.288 الهندسة 
48.47048.545 وادث العامة لح وا  الحرائق

6.5884.718 ي حري والجوالب 
1.8632.786شخصي لصحي واالالتأمين الحياة و ىالتأمين عل

----------------------
282.993217.209

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

( 19 -كوفيد )  فيروستفشي أثير ت 19

30م. كما في لشركات في جميع أنحاء العالاوسلبي على بشكل كبير عالم في ال ( 19 - فيد)كو جائحة  ياالقتصادية لتفش عياتأثرت التدا
المقاسة   ماليةالموجودات ال من أساسي في قطاع استثماراتها حيث بلغ صافي الخسائر غير المحققة شركة بشكل ، تأثرت ال2020 سبتمبر

مليون   18 .8مليون درهم و  68 .6خسائر ل األرباح أو ال ن خالة م عادل القيمة الب و ى خراأل  ةالشامل تاإليرادا من خالل دلة بالقيمة العا
في   المنحى هذا م معلومات كافية متاحة لتقيي  كان هالتجاه العالمي. ال توجد مع ا االستثمارات من ر خسائ هذه ال، وتتسق يلعلى التوادرهم 

 . ستقبللما



 للتأمين ش.م.ع شركة الوثبة الوطنية
المالية المرحلية الموجزة   ات لبياناحول إيضاحات 

24

)تابع(  ( 19 - كوفيد )فيروس  تفشي تأثير  19

 مخاطر التأمين  )أ(  

األعمال.  توقف لسياسات  تأمين الخاص بهالفي قطاع اساسي كة بشكل أض الشرعرتت 

ت الشركة  . قامواألمراض المعدية ةوبئ لسياسة مكافحة األ معمول بها استثناءات هاي لدالشركة ، فإن األعمال  توقفت فيما يتعلق بسياسا
بناًء على طالبات بشأنها. لمتكبد مدفوعات شركة إلى ضطر ال ت  ي قدوالت األعمال  توقفوالخاصة ب  لمعمول بها ااسات سي البتقييم جميع 

ب  تأثير مادي فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة بسب  لن يكون له  هذا األمر أن إلى شركة ال ت خلص، ياساتللس لمبدئيالفحص ا
عة التسة ترل فين خالحتفاظ بالعمالء الرئيسي ركة من االنت الشتمك ،. عالوة على ذلكالشركة لدى  بقاء الموظفيناست اض مستويات فانخ

 خطوط األعمال الرئيسية.   على مستوىجديدة ل ات وأعمايدوشهدت بشكل عام تجد، 2020 بتمبرس 30أشهر المنتهية في 

مخاطر االئتمان  )ب(  

 ييم تقو، ت مع أطراف معينةمن المعامالوالحد ، ةبة التعرضات االئتماني مراق االئتمان من خالل  ر خاطم التحكم في تحاول الشركة 
 .  بصورة مستمرة  االئتمانية لألطراف المقابلة جدارة لا

مال رية األعطة استمرا خ )ج(  

التقنيات  من خالل تسخير ، دعن بُعالعمل وستمرارية األعمال الفعالة خطط ووضعت رة تعمل بكامل طاقتها طوال الفت  الشركةظلت 
في  في حدوث أي تأخيرات كبيرة  حة ئ الجاب تفشي م يتسب . للعملياتمالء واعللخدمات قديم العدم توقف ت  واألنظمة المناسبة لضمان

عمالئها وعملياتها ، على إن وجدت، فيروس كورونا تفشية أصداء اقب مر الشركةستواصل هذا، وبات. لمطالق وتسوية ا إصدار الوثائ 
 وستتخذ المزيد من اإلجراءات حسب الحاجة. 

ودات  الموج م قي تقييم في  المطبقة من قبل اإلدارةحكام ألوا (19 - فيد)كو  جائحة فشيت  رثي تأ لتقدير الشركةتها تشمل الخطوات التي اتخذ
تمكنت  ، حيث عايير الكمية والنوعية مثل تحديد المخاطر والتحليل االكتواريمن المكال ، 2020 سبتمبر 30كما في  والمطلوبات

امة هأحكام هذا األمر ينطوي على ن م من أالرغعلى  ،وبدقةسب ناقت المي الومن تحديد تعرضها ف هذه اإلجراءات من خالل الشركة
 . كوروناجائحة  تفشي ديناميكيات  سرعة تغير بسبب

 عام    20

November 2020 12____. ________ الخاصة بالشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموجزة المعلومات المالية المرحلية  إصدارعلى  تمت الموافقة
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