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شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

المالية المرحلية المختصرة.المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءًا ٢٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤

بیان الدخل المرحلي (غیر مدقق)
٢٠٢٠سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعة السبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

العائد لمشتركي التكافل 
١٨٤٩٫٦٨٩٧٦٫١٦٨٢٤٣٫٤٢٢٢٦٢٫٧٨٦المكتتبة  إجمالي االشتراكات 

) ١٠١٫٩٦٥() ٩٧٫٢١٠() ٢٨٫٧١٩() ٢١٫٣١٧(١٨اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

٢٨٫٣٧٢٤٧٫٤٤٩١٤٦٫٢١٢١٦٠٫٨٢١صافي اشتراكات التكافل  
) ٢٣٫١٥٢(٢٢٫٣٨٩١٣١٢٫٢٨٧التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  

١٨٥٠٫٧٦١٤٧٫٤٦٢١٥٨٫٤٩٩١٣٧٫٦٦٩صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
٢٫٧٨٣٢٫٨٠٦٩٫٥٣٨٧٫٠٣٠العموالت المكتسبة  

٥٣٫٥٤٤٥٠٫٢٦٨١٦٨٫٠٣٧١٤٤٫٦٩٩إجمالي إیرادات التكافل 

) ١٧٨٫٦٣١() ١٥٩٫٥٥١() ٩٠٫٩٧٨() ٤٣٫٢١٢(إجمالي المطالبات المدفوعة  
١٩٫٧٠١٥٩٫٣٥٦٦٢٫٧١٥٩٩٫٠٣١حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ٧٩٫٦٠٠() ٩٦٫٨٣٦() ٣١٫٦٢٢() ٢٣٫٥١١(صافي المطالبات المدفوعة 

) ١٤٫٨٢٦(٣٤٫٧٢٧٤٫٩٢٥) ٩٫٥٨٧(التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة  
٢٫٤٦٩٩٫٣٤٧) ٣٣٫٣٣١(٣٫٠٢٦التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة  

) ١٫٠٣٥(٢٢٢) ٣٤٢(٣٣٨المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا صافي احتیاطي  التغیر في 
) ٢٥٠(٤٠٧٥٦) ١٧١(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر غیر الموزعة 

) ٨٦٫٣٦٤() ٨٨٫٤٦٤() ٣٠٫٥٢٨() ٢٩٫٩٠٥(المتكبدة التكافلصافي مطالبات
) ٩٫١٤٢() ١١٫٤٤٥() ٢٫٨٨٢() ٣٫٥٩٢(مصاریف االكتتاب األخرى 

) ٩٥٫٥٠٦() ٩٩٫٩٠٩() ٣٣٫٤١٠() ٣٣٫٤٩٧(إجمالي مصاریف التكافل 

٢٠٫٠٤٧١٦٫٨٥٨٦٨٫١٢٨٤٩٫١٩٣صافي إیرادات التكافل 

٦٠٢٦٩٦١٫٨٥٥٢٫٢٨٣إیرادات استثمارات مشتركي التكافل 
) ٥٩٫٦٨٣() ٨٥٫١٩٨() ١٨٫٠٨٣() ١٧٫٣٩١(١٩رسوم وكالة 

) ٧٩٩() ٦٤٩() ٢٤٤() ٢١٠(حصة المضارب 
٤٤٠٣٢١) ٨٢(٨١إیرادات أخرى 

) ٨٫٦٨٥() ١٥٫٤٢٤() ٨٥٥(٣٫١٢٩في نتیجة التكافل للفترة) العجزالفائض (

العائد إلى المساھمین 
٢٠٧٩٠١٫٠٥٠٣٫٤٤٣٣٫٠٨٠استثمارات المساھمین وإیرادات أخرى، صافي 

١٩١٧٫٣٩١١٨٫٠٨٣٨٥٫١٩٨٥٩٫٦٨٣رسوم وكالة من مشتركي التكافل 
٢١٠٢٤٤٦٤٩٧٩٩المضارب من مشتركي التكافل حصة 

) ٢٤٫٨٠٠() ٢٩٫٨٩٧() ٨٫٠٤٥() ١١٫٦١٧(٢١مصاریف عمومیة وإداریة
) ١٩٫٧٨٩() ٢٥٫٨٧٣() ٧٫٣٤٨() ٨٫٥٨٩(مصاریف العموالت 

) ٢٨٠() ٣٣١() ١٤٦() ١١٠(تكلفة التمویل
) ٨٫٦٨٥() ١٥٫٤٢٤() ٨٥٥(٣٫١٢٩من عملیات التكافل )العجز الفائض (

١٫٢٠٤٢٫٩٨٣١٧٫٧٦٥١٠٫٠٠٨صافي الربح للفترة

٢٢٠٫٠١٠٫٠٢٠٫١٢٠٫٠٧العائد األساسي والمخفض للسھم 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

المالية المرحلية المختصرة.المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءًا ٢٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥

(غیر مدقق)بیان الدخل الشامل المرحلي 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعة السبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح 

١٫٢٠٤٢٫٩٨٣١٧٫٧٦٥١٠٫٠٠٨صافي الربح للفترة

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر 
البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل: 

التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
- ) ٧٫٤٦٠(- ١٢٥٫٦٠٨الدخل الشامل اآلخر 

) ٤٣٥(- - - تعویضات مجلس اإلدارة  

البنود التي سوف یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل: 
) ١٫٥٣٢(- ) ٦٣١(- التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع  

٨٢٨- ٨٥- االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع 

) ١٫١٣٩() ٧٫٤٦٠() ٥٤٦(٥٫٦٠٨للفترة اآلخر الشامل ) الخسارةالدخل (

٦٫٨١٢٢٫٤٣٧١٠٫٣٠٥٨٫٨٦٩إجمالي الدخل الشامل للفترة 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

المالية المرحلية المختصرة.المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءًا ٢٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦

(غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

رأس المال
ألف درھم

االحتیاطي 
القانوني 

ألف درھم

احتیاطي إعادة 
التقییم  

ألف درھم
الخسائر المتراكمة

ألف درھم

إجمالي حقوق 
المساھمین 
ألف درھم

٩٦٫٣٤٤)٥٢٫٩٠١()٢٫٧٩٠(١٥٠٫٠٠٠٢٫٠٣٥(مدققة)٢٠١٩ینایر ١كما في 

١٠٫٠٠٨١٠٫٠٠٨---الربح للفترة
)١٫١٣٩()٤٣٥()٧٠٤(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة

٩٫٥٧٣٨٫٨٦٩)٧٠٤(--إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٧٫٥٠٠()٧٫٥٠٠(---)١٤(إیضاح ومدفوعةتوزیعات أرباح معلن عنھا

٩٧٫٧١٣)٥٠٫٨٢٨()٣٫٤٩٤(١٥٠٫٠٠٠٢٫٠٣٥(غیر مدققة)٢٠١٩سبتمبر ٣٠كما في 

٩٣٫٥٩٨)٥٤٫٢٥٧()٤٫٩١١(١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦(مدققة)٢٠٢٠ینایر ١كما في 
)٥٧٨()٥٧٨(---)٣٫١(اإلیضاح رقم ٩تعدیل االنتقال عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٩٣٫٠٢٠)٥٤٫٨٣٥()٤٫٩١١(١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦(معّدل)٢٠٢٠ینایر ١كما في 

١٧٫٧٦٥١٧٫٧٦٥---الربح للفترة
)٧٫٤٦٠(-)٧٫٤٦٠(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة

١٧٫٧٦٥١٠٫٣٠٥)٧٫٤٦٠(--للفترةالدخل الشاملإجمالي 
)٩٫٠٠٠()٩٫٠٠٠(---)١٤توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة (إیضاح 

-٤٧٠)٤٧٠(--الشامل اآلخراستبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

٩٤٫٣٢٥)٤٥٫٦٠٠()١٢٫٨٤١(١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦(غیر مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

المالية المرحلية المختصرة.المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءًا ٢٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧

بیان التدفقات النقدیة المرحلي (غیر مدققة)
٢٠٢٠سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

٢٠١٩سبتمبر ٢٠٢٠٣٠سبتمبر٣٠
ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
١٧٫٧٦٥١٠٫٠٠٨الربح للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٢٣٫١٥٢) ١٢٫٢٨٧(احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة، صافي 

١٧٫١٥٥) ٥٫١٤٨(غیر مبلغ عنھا التغیر في احتیاطیات إجمالي المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولكن
المتكبدة ولكن التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطیات المطالبات القائمة والمطالبات

)١٠٫٣٩١() ٣٫٢٢٤(غیر مبلغ عنھا 
١٤٠-٢٠التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

) ٥٣٨(-٢٠من بیع استثمارات الربح 
٨٢٨-٢٠خسارة االنخفاض في القیمة على الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع 
٢١١٫٥٢٩١٫٥٤٢غیر ملموسة استھالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام وإطفاء موجودات

١٫٢٩٢١٫٣٨١مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
٢١٩٦٩٥٤٧و٥مخصص االنخفاض في قیمة االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة 

٣٣١٢٨٠تكلفة التمویل
)١٫٣٦٩() ١٫٧١١(٢٠إیرادات توزیعات األرباح   

)٤٢٫٧٣٥) ٤٨٤
التغیرات العاملة في: 

)٣٧٫٧٢٧() ٢٣٩(االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدینة 
)١٫٥٣٤() ٣٤٠(مبالغ مدفوعة مقدمًا وودائع وموجودات أخرى 

) ٩٥٣(١٦٫٥٦٤ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 
)٣٫١٣٠(١٫١٦٢االستحواذ المؤجلة على الوثائق تكالیف

-٦٣٠إیرادات عمولة إعادة التكافل غیر المكتسبة 
٥٫٤٣٠) ٤٫٦٤٤(مطلوبات أخرى 

١٢٫٦٤٩٤٫٨٢١النقد من األنشطة التشغیلیة  
) ١٠٦() ٤٥٣(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

١٢٫١٩٦٤٫٧١٥األنشطة التشغیلیة النقد منصافي 

االستثماریةاألنشطة 
) ١٢٢() ٣٧٧(شراء ممتلكات ومعدات 

)١٩() ٦٤٣(شراء موجودات غیر ملموسة 
)٢٠٫٢٨٨() ٤٠٫٩٦٨(شراء استثمارات  

٢٦٫٦٩١٢٠٫٧٦١متحصالت من استبعاد استثمارات 
١٫٧١١١٫٣٦٩توزیعات أرباح مستلمة 

)٢٫٥٠٤(٣٫٨٢٥ودائع مقیدة وودائع وكالة 

) ٨٠٣() ٩٫٧٦١(األنشطة االستثماریة النقد المستخدم فيصافي 

األنشطة التمویلیة 
)٧٫٥٠٠() ٩٫٠٠٠(١٤توزیعات أرباح مدفوعة  

) ٩٩٨() ١٫٤٤١(٩المدفوع حق االستخدامقسط 
) ٤٣٥(-تعویضات مجلس اإلدارة المدفوعة 

)٨٫٩٣٣() ١٠٫٤٤١(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  

)٥٫٠٢١() ٨٫٠٠٦(في النقد وما یعادلھ النقصصافي 
٤٥٫٤٣٤٣٣٫٢٧٦النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة  

٨٣٧٫٤٢٨٢٨٫٢٥٥النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

٨

الوضع القانوني واألنشطة١

٢٠١١یولیو  ١٢("الشركة") في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ  تأسست شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع
. تمت الموافقة على تأسیس ٢٠١٥) لسنة ٢كشركة مساھمة عامة وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

.٢٠١١یونیو٢٨بتاریخ ) الصادر ٣٧٩الشركة من قبل وزارة االقتصاد وفقاً للقرار الوزاري رقم (

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. إن الشركة مخولة بشكل رئیسي للمشاركة في ٦٤٥٧إن العنوان المسجل للشركة ھو ص ب  
٢٠٠٧) لسنة ٦تقدیم كافة فئات حلول التكافل غیر المتعلقة بالعائلة وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

المتعلق بإنشاء ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا، وھي مسجلة في سجل شركات التأمین لدى ھیئة التأمین في دولة اإلمارات العربیة 
). ٩٠المتحدة تحت رقم التسجیل (

وفقًا لقرار مجلس ٢٠٢٠سبتمبر٣٠تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة للشركة للفترة المنتھیة في 
.٢٠٢٠نوفمبر ٩اإلدارة بتاریخ 

أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام 
) التقاریر المالیة المرحلیة.٣٤المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (البیاناتتم إعداد ھذه 

ال تحتوي البیانات المالیة المرحلیة المختصرة على كافة المعلومات واالفصاحات الضروریة إلعداد البیانات المالیة الكاملة وفقًا 
. باإلضافة ٢٠١٩دیسمبر ٣١للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للشركة كما في 

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١بالضرورة إلى نتائج السنة المنتھیة في ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في للفترةنتائج الیر لذلك، قد ال تش

ل تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خال
، التي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة.ات العقاریةواالستثمارالدخل الشامل اآلخر 

تم عرض البیانات المالیة المرحلیة المختصرة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم") وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض 
للشركة.

استخدام التقدیرات واألحكام 
المختصرة من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق یتطلب إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة 

السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك 
التقدیرات.

حكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة، كانت األ
المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات والشكوك ھي نفسھا التي تم تطبیقھا عند إعداد البیانات المالیة كما في وللسنة 

.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 
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٩

الھامة المحاسبیةالسیاسات ٣

إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة متوافقة مع تلك المتبعة في إعداد البیانات المالیة 
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التالیة ٢٠١٩دیسمبر ٣١السنویة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في 

. لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صادر ولكنھ غیر فّعال بعد.٢٠٢٠ینایر  ١الفّعالة اعتبارًا من  

.تعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة
فیما یتعلق بتعریف األعمال.٣عیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیالت على الم
 ومعیار المحاسبة ٩والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

فیما یتعلق بتعدیل معیار معدل الفائدة.٣٩الدولي رقم 
١٩: امتیاز اإلیجار المتعلق بكوفید ١٦یار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیالت على المع.
 فیما یتعلق بتعریف المادیة.٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم

في السیاسات المحاسبیة التغییر االختیاري٣٫١

األدوات المالیة ٩رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إل
اإلدراجاألدوات المالیة: ٣٩رقمالدوليةاألدوات المالیة محل معیار المحاسب٩رقملتقاریر المالیةعداد ایحل المعیار الدولي إل

ألدوات المالیة: عن االجوانب الثالثة للمحاسبة  كافةبین  والذي یجمع،  ٢٠١٨ینایر  ١والقیاس للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
اإلعفاء المؤقت المسموح بھ بموجب المعیار مبدئیاً . اختارت الشركة  الحمایة؛ ومحاسبة  واالنخفاض في القیمة؛التصنیف والقیاس

متطلبات القیام كافةتم استیفاء باعتبار أنھالتأمین، قطاعفي الغالب في العاملة للشركات ٩رقم لتقاریر المالیةعداد االدولي إل
.عند االعتمادوفیما یلي األثر االنتقالي ، ٢٠٢٠ینایر ١اعتبارًا من قررت اإلدارة اعتماد المعیار، السابقةخالل السنة بذلك. 

المالیةالموجوداتتصنیف وقیاس 
صل األ، في حالة  زائدًا تكالیف المعاملةبقیاس أصل مالي بقیمتھ العادلة  اً المدینة، تقوم المنشأة مبدئیالتجاریة باستثناء بعض الذمم  

.الخسائرأو األرباحبالقیمة العادلة من خالل غیر المدرجمالي ال

عند تحدید أساس القیاس لالستثمارات في االعتبارمعیارینأخذمن الشركة ٩رقمالمالیةلتقاریر عداد ایتطلب المعیار الدولي إل
:المحتفظ بھا كموجودات مالیة

المالیة؛ والموجوداتإلدارة تلك أعمالھا نموذج ) ١(
.للموجوداتةالنقدیاتخصائص التدفق) ٢(

القیمة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو ببناًء على ھذه المعاییر، یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو 
.األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل 

عادلة بالقیمة الأصل مالي تصنیفلإللغاء،المبدئي، أن تختار بشكل غیر قابل اإلدراجإلى ذلك، یجوز للشركة، عند باإلضافة
بشكٍل أو  عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ إلى حٍد كبیر من تقلیل ال، إذا أدى ذلك إلى إزالة أو خالل األرباح أو الخسائرمن 
.القائمةالمالیة للموجوداتكذلكھذا التصنیف متاح إن . بآخر
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١٠

الھامة (تتمة) المحاسبیةالسیاسات ٣

(تتمة) في السیاسات المحاسبیةالتغییر االختیاري٣٫١

(تتمة) األدوات المالیة٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
(تتمة)تصنیف وقیاس الموجودات المالیة

، ومن ثم تم تطبیقھ بأثر رجعي على تلك ٢٠٢٠ینایر ١المبدئي، تم تقییم نموذج أعمال الشركة اعتبارًا من تاریخ التطبیق 
. تم إجراء تقییم حول ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة على ٢٠٢٠ینایر ١الموجودات المالیة التي لم یتم استبعادھا قبل 

.عند اإلدراج المبدئي للموجوداتأدوات الدین ھي عبارة فقط عن المبلغ األساسي والفائدة بناًء على الحقائق والظروف 

، اختارت الشركة إدراج تعدیل على أرباحھا المحتجزة ٩تماشیًا مع األحكام االنتقالیة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
تاریخ االعتماد دون لتعكس تطبیق المتطلبات الجدیدة لالنخفاض في القیمة والتصنیف والقیاس في ٢٠٢٠ینایر ١االفتتاحیة في 

إعادة إدراج معلومات المقارنة.

:كما یلي٢٠٢٠ینایر ١كما في ٩رقم لتقاریر المالیةعداد اكان تأثیر تطبیق المعیار الدولي إل

٩تأثیر المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
٢٠٢٠ینایر ١خسارة االئتمان المتوقعةإعادة تصنیف٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

--)٤٩٫٨٩٦(٤٩٫٨٩٦الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع 

--)٢٥٫١٥٦(٢٥٫١٥٦االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٧٤٫٧٢٣)٣٢٩(٧٥٫٠٥٢-خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من 

١٠٢٫٤٦٠)٢٤٩(-١٠٢٫٧٠٩االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدینة

٥٧٨٥٧٨--بند حقوق الملكیة –الخسائر المتراكمة 

المالیةالموجوداتانخفاض قیمة 
من ضالوارد الذي یحل محل نموذج الخسارة المتكبدةالقیمة على نموذج خسارة االئتمان المتوقعةفينخفاضاالمتطلبات تعتمد

بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة المحتسبةعلى أدوات الدین خسارة االئتمان المتوقعةینطبق نموذج . ٣٩معیار المحاسبة الدولي رقم 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومعظم التزامات القروض وعقود الضمان المالي وموجودات العقد بموجب المعیار الدولي 

لتقاریر د اعدابموجب المعیار الدولي إلد اإلیجار المدینةووذمم عقاإلیرادات من العقود مع العمالء  ١٥رقملتقاریر المالیةعداد اإل
.عقود اإلیجار١٦رقمالمالیة

(أو عند الدخول في االلتزام اإلدراج المبدئيشھر عند ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة إدراجمن المنشآتعامبشكلٍ یتطلب
في مخاطر ارتفاع جوھريومع ذلك، إذا كان ھناك .أو الضمان) وبعد ذلك طالما لم یكن ھناك تدھور كبیر في مخاطر االئتمان

العمر المتوقع لألداة.المتوقعة على مدى إدراج خسارة االئتمانالمنشآتاالئتمان على أساس فردي أو جماعي، فیجب على 
.على الدواماالئتمان المتوقعة خسائر إدراجیتم من خاللھ النھج المبسط الذي، یتم تطبیق للذمم التجاریة المدینةة بالنسب
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١١

الھامة (تتمة) المحاسبیةالسیاسات ٣

(تتمة) في السیاسات المحاسبیةالتغییر االختیاري٣٫١

(تتمة) األدوات المالیة٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
(تتمة) انخفاض قیمة الموجودات المالیة

الوارد ضمن معیارلنموذج الخسارة المتكبدة اً تم قیاسھ وفقیالقیمة الذي فينخفاضاالمخصص على تسویةالجدول التاليیعمل
الوارد ضمن خسارة المتوقعة اللنموذج اً تم قیاسھ وفقیالقیمة الجدید الذي فينخفاضاالمع مخصص ٣٩رقمالمحاسبة الدولي

:٢٠٢٠ینایر ١في ٩رقم لتقاریر المالیة عداد المعیار الدولي إلا

٢٠١٩دیسمبر ٣١

تأثیر المعیار الدولي  
إلعداد التقاریر المالیة  

٢٠٢٠ینایر ٩١رقم 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٧٫٨٦٣٢٤٩٨٫١١٢) ٥االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة (إیضاح 
٣٢٩٣٢٩-)١٢االستثمار في الصكوك (إیضاح 

٧٫٨٦٣٥٧٨٨٫٤٤١

ودیعة نظامیة ٤

بتأسیس ھیئة التأمین وتنظیم ، المتعلق ٢٠٠٧) لسنة ٦وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
ألف درھم، والتي ال یمكن استخدامھا بدون موافقة ھیئة التأمین لدولة اإلمارات ٦٫٠٠٠أعمالھا، تحتفظ الشركة بودیعة بنكیة بقیمة  

٪٢٫٠٠، وھي تحمل معدل ربح بنسبة  العربیة المتحدة. یتم االحتفاظ بالودیعة النظامیة لدى بنك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
.سنویاً)٪٣٫٢٥: ٢٠١٩دیسمبر ٣١سنویاً (

إعادة التكافل المدینة أرصدة االشتراكات وذمم ٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

٨١٫٣٩٤٨٦٫٨٧٩مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل 
٢٢٫٣٤٤١٢٫٤٩٤مبالغ مستحقة من مشغلي التكافل وإعادة التكافل 

٧٫٣٢٢١١٫٤٤٨مبالغ مستحقة من الوسطاء والوكالء 

١١١٫٠٦٠١١٠٫٨٢١
)٧٫٨٦٣()٩٫٠٨١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٠١٫٩٧٩١٠٢٫٩٥٨االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینةصافي 
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١٢

االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة (تتمة) ٥

ألف درھم ٩٫٠٨١، انخفضت قیمة االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة بقیمة اسمیة تبلغ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
ألف درھم).٧٫٨٦٣: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(

الشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة ھي كما یلي:لخسائر االئتمان المتوقعةإن الحركة في مخصص 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

٧٫٨٦٣٧٫١٢١في بدایة الفترة / السنة
-٢٤٩)٣٫١(إیضاح ٩تعدیل االنتقال للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٨٫١١٢٧٫١٢١
٩٦٩٧٤٢)٢١المحمل للفترة / السنة (إیضاح 

٩٫٠٨١٧٫٨٦٣السنةفي نھایة الفترة / 

ودائع بنكیة مقیدة٦

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

١٥٫٢٤٩١٥٫٢٤٩موجودات عملیات التكافل
٢٫٠٠٠٢٫٠٠٠موجودات المساھمین  

١٧٫٢٤٩١٧٫٢٤٩

.المقیدة ضمن حسابات الھامش إلصدار سندات األداء وسندات المناقصات المتعلقة بأعمال التكافلیتم االحتفاظ بالودائع البنكیة 

.٪) سنویاً ٣٫٠٪ إلى ٢٫١٦: ٢٠١٩دیسمبر ٣١٪ (٢٫٣٪ إلى ٢٫٠تحمل ھذه الودائع معدل ربح یتراوح بین 
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١٣

ودائع وكالة ٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

٥٠٫٠٠٠٤٠٫٥٠٠موجودات عملیات التكافل
١٣٫٣٢٥-موجودات المساھمین  

٥٠٫٠٠٠٥٣٫٨٢٥

.٪) سنویاً ٤٫٣٥٪ إلى ٢٫٣: ٢٠١٩دیسمبر ٣١٪ (٤٫٣٪ إلى ٢٫٠تحمل ودائع الوكالة أعاله معدل ربح یتراوح بین 

یعادلھ النقد وما ٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

٢٠٢٠نقد في الصندوق
٣٧٫٤٠٨٤٥٫٤١٤حسابات جاریة –نقد لدى البنوك 

٣٧٫٤٢٨٤٥٫٤٣٤

١٩٫٦٩٣٣٩٫٠٥١موجودات عملیات التكافل 
١٧٫٧٣٥٦٫٣٨٣موجودات المساھمین 

٣٧٫٤٢٨٤٥٫٤٣٤

إن التوزیع الجغرافي للنقد وما یعادلھ ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

٣٧٫٤٢٧٤٢٫٨٢١داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
١٢٫٦١٣خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

٣٧٫٤٢٨٤٥٫٤٣٤



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

١٤

موجودات حق االستخدام / مطلوبات عقود اإلیجار  ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

موجودات حق االستخدام  
٩٫٣٠٣١٠٫٣٦٢السنةالرصید في بدایة الفترة / 

)١٫٠٥٩()٧٩٤(مصاریف االستھالك

٨٫٥٠٩٩٫٣٠٣الرصید في نھایة الفترة / السنة

مطلوبات عقود اإلیجار 
٩٫٢٠١١٠٫٠٤٣الرصید في بدایة الفترة / السنة

٣٣١٤٨٤مصاریف الفائدة
)١٫٣٢٦()١٫٤٤١(مدفوعات

٨٫٠٩١٩٫٢٠١السنةالرصید في نھایة الفترة / 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمدرجة  االستثمارات ١٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

المحتفظ بھا للمتاجرة 
١٠٫٩٤٢-موجودات عملیات التكافل –صكوك 

٩٫٩٠٩-موجودات المساھمین–صكوك 
٤٫٣٠٥-موجودات المساھمین –أسھم حقوق ملكیة متداولة 

-١٤٫٢١٤

-٢٥٫١٥٦

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

١٥٫٢٤٧-داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
٩٫٩٠٩-خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

-٢٥٫١٥٦



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

١٥

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة) ١٠

إن الحركة في االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

٢٥٫١٥٦٢٤٫٨٨٧ینایر١في 
٩ُمعاد تصنیفھا عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

-)٢٥٫١٥٦()٣٫١(إیضاح رقم 
٥٫١٠٢-إضافات

)٤٫٩٨٩(-استبعادات
١٥٦-العادلةالتغیر في القیمة 

-٢٥٫١٥٦

للبیع  كمتاحةالموجودات المالیة المصنفة ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

١١٫٤٩٠-موجودات عملیات التكافل–صكوك 
٣٨٫٤٠٦-موجودات المساھمین –أسھم حقوق ملكیة متداولة 

-٤٩٫٨٩٦

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

٤٤٫٦٠٧-داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
٥٫٢٨٩-خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

-٤٩٫٨٩٦



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

١٦

(تتمة) الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع ١١

في الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع ھي كما یلي:إن الحركة
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠
ألف درھمألف درھم

٤٩٫٨٩٦٤٢٫٤٦٤ینایر١في 
٩ُمعاد تصنیفھا عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

-)٤٩٫٨٩٦()٣٫١(إیضاح رقم 
٢٦٫٨٨٣-إضافات

)١٦٫٩٥١(-استبعادات
)٢٫٥٠٠(-التغیر في القیمة العادلة

-٤٩٫٨٩٦

اآلخربالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملالمدرجةاالستثمارات ١٢

(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم

موجودات عملیات التكافل  
-٢٣٫١٨٦صكوك 

-) ٥١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٣٫١٣٥-
-٢٩٫٠٢٢أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٥٢٫١٥٧-

موجودات المساھمین  
-٩٫٩٠٩صكوك 

-)٢٧٨(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٩٫٦٣١-
-٢٢٫٦١٠أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٣٢٫٢٤١-

-٨٤٫٣٩٨اإلجمالي 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

١٧

(تتمة) االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر١٢

في مخصص االنخفاض في قیمة االستثمار في صكوك ھي كما یلي:إن الحركة

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

--في بدایة الفترة / السنة
-٣٢٩)٣٫١(إیضاح ٩االنتقال للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیل 

-٣٢٩في نھایة الفترة / السنة

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

-٧٢٫١٤٧داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
-١٢٫٢٥١خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

٨٤٫٣٩٨-

في االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھي كما یلي:إن الحركة

(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم

--ینایر١في 
-٧٤٫٧٢٣)٣٫١(إیضاح ٩تعدیل االنتقال للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

-٤٠٫٩٦٨إضافات
-)٢٦٫٦٩١(استبعادات

-)٤٫٦٠٢(التغیر في القیمة العادلة

٨٤٫٣٩٨-

كما یلي:في القیمة العادلةتم تخصیص التغیر

-)٧٫٤٦٠(موجودات المساھمین  
-٢٫٨٥٨موجودات عملیات التكافل

)٤٫٦٠٢(-



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

١٨

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ١٣

(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم

: إجمالي مطلوبات عقود التكافل
٧٥٫٩٩٧٨٠٫٩٢٢احتیاطي المطالبات القائمة

٢٢٫٦٥٧٢٢٫١٢٤احتیاطي المطالبات–المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
١٫٨٦٩٢٫٦٢٥احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

١٥٣٫٢١٩١٦٧٫٨٢١احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
٢١٠-(احتیاطي عجز األقساط)احتیاطي االشتراك غیر المكتسب 

٢٥٣٫٧٤٢٢٧٣٫٧٠٢

موجودات عقود إعادة التكافل: 
٤٥٫٢٩٤٤٢٫٨٢٥احتیاطي المطالبات القائمة

١٠٫٣٣٠٩٫٥٧٥احتیاطي المطالبات-المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 

٥٥٫٦٢٤٥٢٫٤٠٠حصة إعادة التكافل من المطالبات 
٥٩٫٣٥٧٦١٫٨٨٢حصة إعادة التكافل من احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

١١٤٫٩٨١١١٤٫٢٨٢

صافي: –مطلوبات التكافل 
٣٠٫٧٠٣٣٨٫٠٩٧احتیاطي المطالبات القائمة

١٢٫٣٢٧١٢٫٥٤٩احتیاطي المطالبات-المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
١٫٨٦٩٢٫٦٢٥احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

٩٣٫٨٦٢١٠٥٫٩٣٩احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
٢١٠-احتیاطي االشتراك غیر المكتسب (احتیاطي عجز األقساط)

١٣٨٫٧٦١١٥٩٫٤٢٠

رأس المال ١٤

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھمألف درھم

المصرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل رأس المال 
١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠سھم بقیمة درھم واحد لكل سھم ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

العمومیة السنویة على توزیعات أرباح نقدیة )، وافق المساھمون في الجمعیة ٢٠١٩مارس ٢٦: ٢٠١٩(٢٠٢٠أبریل ٢١في 
).درھمألف ٧٫٥٠٠: ٢٠١٩ألف درھم (٩٫٠٠٠فلس للسھم) بقیمة ٠٫٠٥: ٢٠١٩فلس للسھم (٠٫٠٦بقیمة 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

١٩

صندوق مشتركي التكافل ١٥

(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم
مشتركي التكافل:العجز في صندوق 

)١٤٩٫٢٣٤()١٥٦٫٨٩٧(الرصید في بدایة الفترة / السنة
)٧٫٦٦٣()١٥٫٤٢٤(العجز للفترة / السنة

)١٥٦٫٨٩٧()١٧٢٫٣٢١(

القرض الحسن من المساھمین: 
١٥٦٫٨٩٧١٤٩٫٢٣٤الرصید في بدایة الفترة / السنة
١٥٫٤٢٤٧٫٦٦٣المخصص خالل الفترة / السنة

١٧٢٫٣٢١١٥٦٫٨٩٧

--إجمالي حساب مشتركي التكافل، صافي

قام مساھمو الشركة بتمویل عجز مشتركي التكافل وفقًا لسیاسة الشركة.  

مشتركي التكافل  / منالمساھمین ومبالغ مستحقة إلى/ إلى مبالغ مستحقة من١٦

(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم

١٧٢٫٣٢١١٥٦٫٨٩٧)١٥القرض الحسن (إیضاح 
)١٣١٫٢٣٦()١٧٢٫٢٨١(ناقصاً: رسوم الوكالة المدینة

)٢٢٫٤١٥()٢٩٫١٧٢(تحویالت ومدفوعات إلى عملیات التكافل 

)٣٫٢٤٦)٢٩٫١٣٢

أسھم حقوق ملكیة موافقة التي تم الحصول علیھا من ھیئة الرقابة الشرعیة، تم تحویل الخالل الفترة بناًء على قرار اإلدارة و
موجوداتالمساھمین إلى  موجوداتألف درھم على التوالي من  ٦٫٣٣٠ألف درھم و٢١٫١٨٧واستثمارات عقاریة بمبلغ  متداولة

.عملیات التكافل



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

٢٠

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٧

تقوم الشركة، في سیاق األعمال االعتیادیة، بتحصیل المساھمات وتسویة المطالبات وإبرام معامالت أخرى مع شركات أخرى 
. فیما یلي تفاصیل المعامالت ٢٤تدخل ضمن نطاق تعریف األطراف ذات العالقة الوارد في معیار المحاسبة الدولي المعدل رقم 

:الجوھریة مع األطراف ذات العالقة

(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة)
٢٠١٩سبتمبر٣٠

ألف درھمألف درھم

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
التعویض لإلدارة الرئیسیة:

١٫٥٩٣١٫٥٨٤مكافآت قصیرة األجل 

٢٥٢٣٢٥مكافآت طویلة األجل 

(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم
األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

)٧٨() ٧٨(ذمم دائنة لطرف ذو عالقة

٩٫٦٣١٩٫٩٠٩استثمار في صكوك



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترة

٢١

صافي االشتراكات ١٨

إجمالي االشتراكات  
المكتتبة

التغیر في إجمالي  
االشتراكات غیر  

المكتسبة
إجمالي االشتراكات  

المكتسبة

اشتراكات إعادة  
التكافل المتنازل  

عنھا

التغیر في حصة  
إعادة التكافل من  
االشتراكات غیر  

المكتسبة 
اشتراكات إعادة  
التكافل المكتسبة 

صافي االشتراكات  
المكتسبة

ألف درھم م ألف درھألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
و -ز = ج ھـ – و = د ھـ د ب -ج = أ بأ 

(غیر مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيتسعةاللفترة 

٥٩٫٢٦٦٨٥٫١٢٢) ٢٫٣٧٨(١٤٥٫٣٧٥٩٨٧١٤٤٫٣٨٨٥٦٫٨٨٨الطبي 
٨٤٫٨٤٧٢٣٫٠٦٣٧٧٤٢٢٫٢٨٩٦٢٫٥٥٨) ١٢٫٩٣٢(٧١٫٩١٥السیارات 
٤٫٦٤٤٥٫٠١٥)٥٢٠(٩٫٦٥٩٤٫١٢٤) ٢٫٠٨٤(٧٫٥٧٥الھندسة 

٥٫٠٦٥١٫٦٢٦)٦٤٩(٦٫٦٩١٤٫٤١٦)٧٨١(٥٫٩١٠العقارات 
١٫٨٦٩٤٢٧١٫٤٤٢١٫٤٧٦٤٠٥١٫٠٧١٣٧١الشحن البحري وھیكل السفن 

٧٫٤٠٠٣٫٨٠٧)١٥٧(١١٫٢٠٧٧٫٢٤٣)٤٢٩(١٠٫٧٧٨أخرى

٩٩٫٧٣٥١٥٨٫٤٩٩) ٢٫٥٢٥(٢٥٨٫٢٣٤٩٧٫٢١٠) ١٤٫٨١٢(٢٤٣٫٤٢٢اإلجمالي 

(غیر مدققة)٢٠١٩سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

١٥١٫٩٦٤٢٥٫٩٩٢١٢٥٫٩٧٢٦٨٫٤٩٦١٫٤٨٥٦٧٫٠١١٥٨٫٩٦١الطبي 
٨١٫٤٢٩٨٫١٩١٧٣٫٢٣٨١٤٫٥٩٢٩٫٩٦٢٤٫٦٣٠٦٨٫٦٠٨السیارات 
٤٫٩٧١٤٫٥٥٧)١٫١٩١(٩٫٥٢٨٣٫٧٨٠)١٫٢٢٤(٨٫٣٠٤الھندسة 

٦٫٩٥٨٢٩٨٦٫٦٦٠٥٫٣٢٤٢٢٩٥٫٠٩٥١٫٥٦٥العقارات 
١٫٨٧٠٣١١١٫٥٥٩١٫٤٢٨٢٨٦١٫١٤٢٤١٧الشحن البحري وھیكل السفن 

١٢٫٢٦١٢٫٠٢٤١٠٫٢٣٧٨٫٣٤٥١٫٦٦٩٦٫٦٧٦٣٫٥٦١أخرى

٢٦٢٫٧٨٦٣٥٫٥٩٢٢٢٧٫١٩٤١٠١٫٩٦٥١٢٫٤٤٠٨٩٫٥٢٥١٣٧٫٦٦٩اإلجمالي 
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٢٢

رسوم الوكالة ١٩

خالل المكتتبة.  ٪ كحد أقصى من إجمالي المساھمات٣٥التكافل ویتقاضون  یدیر المساھمون عملیات التكافل في الشركة لمشتركي  
.٪)٢٢٫٧: ٢٠١٩سبتمبر٣٠٪ (٣٥، تم تحمیل رسوم الوكالة بنسبة ٢٠٢٠سبتمبر٣٠الفترة المنتھیة في 

استثمارات المساھمین وإیرادات أخرى ٢٠

فيأشھر المنتھیةتسعةالفيالثالثة أشھر المنتھیة
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

سبتمبر٣٠
٢٠١٩سبتمبر ٢٠٢٠٣٠

سبتمبر٣٠
٢٠١٩سبتمبر ٢٠٢٠٣٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٥٥٤٢٠٨٧٩١٫١٠٧الربح على ودائع الوكالة والصكوك 
٢٨٠١٩٢١٫٧١١١٫٣٦٩إیرادات توزیعات األرباح 

التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من 
) ١٤٠(-)٩(-أو الخسائر خالل األرباح 

٥٣٨-٢٣٥-المحققة على بیع استثمارات األرباح 
٢٥٨٢٩٧٨٦٩١٫٠٣٤إیرادات اإلیجار من االستثمارات العقاریة، صافي 

على الموجودات المالیة خسارة االنخفاض في القیمة 
) ٨٢٨(-)٨٥(-للبیعمتاحة مصنفة ك ال

-) ١٦(-) ٣(مصاریف إدارة الموجودات  

٧٩٠١٫٠٥٠٣٫٤٤٣٣٫٠٨٠

مصاریف عمومیة وإداریة ٢١

فيأشھر المنتھیةتسعةالفيالثالثة أشھر المنتھیة
(غیر مدققة) مدققة) (غیر (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

سبتمبر٣٠
٢٠١٩سبتمبر ٢٠٢٠٣٠

سبتمبر٣٠
٢٠١٩سبتمبر ٢٠٢٠٣٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٨٫٦٧٥٦٫٠٧٥٢٢٫٠٥٩١٨٫٦٩٩تكالیف الموظفین 
٥٣٥٨١٧٦١٩٢اإلیجار ورسوم الخدمات 

١٩٠١٩٢٦١٢٦٠٩قرطاسیة المكاتب والصیانة 
٨٦٠٤١٧١٫٦٠٠١٫١٣٤تكالیف صیانة تقنیة المعلومات  

مصاریف التدقیق والمصاریف القانونیة والمھنیة 
٧٥٠٣٧٣١٫٨٠٥١٫٣٠٩األخرى 

-٥١٩--تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 
٥١١٤٦٦١٫٥٢٩١٫٥٤٢االستھالك واإلطفاء 

االنخفاض في قیمة ذمم التكافل وإعادة التكافل  
٣٥٠٢٠٥٩٦٩٥٤٧) ٥المدینة (إیضاح 

٢٢٨٢٥٩٦٢٨٧٦٨المصاریف األخرى 

١١٫٦١٧٨٫٠٤٥٢٩٫٨٩٧٢٤٫٨٠٠
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٢٣

العوائد األساسیة والمخفضة للسھم ٢٢

للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.یتم احتساب العوائد األساسیة على السھم بتقسیم الربح 

یتم احتساب العوائد المخفضة للسھم من خالل تقسیم الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، 
المعدلة لتأثیر األدوات المخفضة.

سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
دققة) (غیر م

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةال
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

١٫٢٠٤٢٫٩٨٣١٧٫٧٦٥١٠٫٠٠٨(ألف درھم) الربح للفترة 

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة 

٠٫٠١٠٫٠٢٠٫١٢٠٫٠٧(درھم) العوائد األساسیة والمخفضة للسھم 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في ترةللف

٢٤

المعلومات القطاعیة ٢٣

(غیر مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةال لفترة 

اإلجمالي غیر الطبي الطبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

إیرادات التكافل 
١٤٥٫٣٧٥٩٨٫٠٤٧٢٤٣٫٤٢٢االشتراكات المكتتبةإجمالي  

) ٩٧٫٢١٠() ٤٠٫٣٢٢() ٥٦٫٨٨٨(اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

٨٨٫٤٨٧٥٧٫٧٢٥١٤٦٫٢١٢صافي اشتراكات التكافل 
١٥٫٦٥٢١٢٫٢٨٧) ٣٫٣٦٥(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

٨٥٫١٢٢٧٣٫٣٧٧١٥٨٫٤٩٩التكافل المكتسبةصافي اشتراكات 
٩٠٠٨٫٦٣٨٩٫٥٣٨العموالت المكتسبة 

٨٦٫٠٢٢٨٢٫٠١٥١٦٨٫٠٣٧إجمالي إیرادات التكافل 

)١٥٩٫٥٥١() ٦٤٫٦٦٧() ٩٤٫٨٨٤(إجمالي المطالبات المدفوعة 
٤٥٫٢٦١١٧٫٤٥٤٦٢٫٧١٥حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ٩٦٫٨٣٦() ٤٧٫٢١٣() ٤٩٫٦٢٣(صافي المطالبات المدفوعة 

٣٤٧٤٫٥٧٨٤٫٩٢٥التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة
١٫١٨٢١٫٢٨٧٢٫٤٦٩التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة 

١٫٠٠٥٢٢٢)٧٨٣(عنھا التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ 
٧٧١٧٥٦)١٥(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

) ٨٨٫٤٦٤() ٣٩٫٥٧٢() ٤٨٫٨٩٢(صافي مطالبات التكافل المتكبدة 
) ١١٫٤٤٥() ٣٫٢٦٣() ٨٫١٨٢(مصاریف االكتتاب األخرى

) ٩٩٫٩٠٩() ٤٢٫٨٣٥() ٥٧٫٠٧٤(إجمالي مصاریف التكافل 

٢٨٫٩٤٨٣٩٫١٨٠٦٨٫١٢٨صافي إیرادات التكافل 

١٫٠٥٨٧٩٧١٫٨٥٥إیرادات استثمار مشتركي التكافل
) ٨٥٫١٩٨() ٣٦٫٤٣١() ٤٨٫٧٦٧(رسوم الوكالة  

)٦٤٩()٢٧٩()٣٧٠(حصة المضارب 
٣٧٩٦١٤٤٠إیرادات أخرى

) ١٥٫٤٢٤(٣٫٣٢٨) ١٨٫٧٥٢(في نتیجة التكافل للفترة ) الفائض العجز(

ال تتوفر التقاریر القطاعیة حسب األعمال فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات ألغراض اإلفصاح.
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٢٥

المعلومات القطاعیة (تتمة) ٢٣

(غیر مدققة)٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةاللفترة 

اإلجمالي الطبي غیر الطبي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

إیرادات التكافل 
١٥١٫٩٦٤١١٠٫٨٢٢٢٦٢٫٧٨٦إجمالي االشتراكات المكتتبة

)١٠١٫٩٦٥()٣٣٫٤٦٩()٦٨٫٤٩٦(اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

٨٣٫٤٦٨٧٧٫٣٥٣١٦٠٫٨٢١صافي اشتراكات التكافل 
)٢٣٫١٥٢(١٫٣٥٥)٢٤٫٥٠٧(احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبةالتغیر في صافي  

٥٨٫٩٦١٧٨٫٧٠٨١٣٧٫٦٦٩صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
١٫٥٢٧٥٫٥٠٣٧٫٠٣٠العموالت المكتسبة 

٦٠٫٤٨٨٨٤٫٢١١١٤٤٫٦٩٩إجمالي إیرادات التكافل 

)١٧٨٫٦٣١()٩٠٫٧٢٠()٨٧٫٩١١(إجمالي المطالبات المدفوعة 
٥٦٫٨٥٥٤٢٫١٧٦٩٩٫٠٣١حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

)٧٩٫٦٠٠()٤٨٫٥٤٤()٣١٫٠٥٦(صافي المطالبات المدفوعة 

)١٤٫٨٢٦()١٢٫٦١٥()٢٫٢١١(التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة
١٠٫٩٤٧٩٫٣٤٧)١٫٦٠٠(المطالبات القائمة التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي  

)١٫٠٣٥()١٫٢٤٨(٢١٣التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
)٢٥٠()٢٥٦(٦التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

)٨٦٫٣٦٤()٥١٫٧١٦()٣٤٫٦٤٨(صافي مطالبات التكافل المتكبدة 
)٩٫١٤٢()٣٫١٦٤()٥٫٩٧٨(مصاریف االكتتاب األخرى

)٩٥٫٥٠٦()٥٤٫٨٨٠()٤٠٫٦٢٦(إجمالي مصاریف التكافل 

١٩٫٨٦٢٢٩٫٣٣١٤٩٫١٩٣صافي إیرادات التكافل 

١٫٢١١١٫٠٧٢٢٫٢٨٣إیرادات استثمار مشتركي التكافل
)٥٩٫٦٨٣()٢٧٫٧٠٦()٣١٫٩٧٧(رسوم الوكالة  

)٧٩٩()٣٧٥()٤٢٤(المضارب حصة 
٩٩٢٢٢٣٢١إیرادات أخرى

)٨٫٦٨٥(٢٫٥٤٤)١١٫٢٢٩((العجز) الفائض في نتیجة التكافل للفترة 

ال تتوفر التقاریر القطاعیة حسب األعمال فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات ألغراض اإلفصاح.
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٢٦

القیمة العادلة لألدوات المالیة  ٢٤

یتطلب عدد من السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة للشركة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة.

علومات الطرف الثالث، تقوم اإلدارة بانتظام بمراجعة المدخالت الھامة التي ال یمكن مالحظتھا وتعدیالت التقییم. إذا تم استخدام م
مثل أسعار الوسطاء أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، تقوم اإلدارة بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من األطراف الثالثة 

لك المستوى لدعم االستنتاج الذي یشیر إلى أن ھذه التقییمات تستوفي متطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، بما في ذ
ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي یتم تصنیف ھذه التقییمات ضمنھ. 

عند قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم الشركة بیانات یمكن مالحظتھا في السوق إلى أقصى حد ممكن. یتم تصنیف 
لة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو القیم العادلة في مستویات مختلفة ضمن تسلسل ھرمي للقیمة العاد

التالي:

 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.١المستوى :
 االلتزام، إما والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو١: المدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ٢المستوى

بشكل مباشر (أي كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار).
 مدخالت لألصل أو االلتزام والتي ال تعتمد على بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا (المدخالت غیر القابلة ٣المستوى :

للمالحظة).

العادلة لألصل أو االلتزام في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي إذا كان من الممكن تصنیف المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة
للقیمة العادلة، عندھا یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كأدنى مستوى  

ین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في للمدخالت والذي یعتبر جوھریًا للقیاس بأكملھ. تقوم الشركة بإدراج التحویالت ب
.نھایة فترة التقاریر المالیة التي حدث خاللھا التغییر

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة-األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
التقاریر المالیة، حسب المستوى ضمن التسلسل الھرمي یحلل الجدول التالي األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة 

للقیمة العادلة الذي یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة فیھ:

اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

(غیر مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر٣٠
٨٤٫٣٩٨--٨٤٫٣٩٨العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات المدرجة بالقیمة 

٨٤٫٣٩٨--٨٤٫٣٩٨

(مدققة) ٢٠١٩دیسمبر ٣١
٢٥٫١٥٦--٢٥٫١٥٦االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٤٩٫٨٩٦--٤٩٫٨٩٦الموجودات المالیة المصنف كمتاحة للبیع 

٧٥٫٠٥٢--٧٥٫٠٥٢



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في ترةللف

٢٧

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٢٤

.خالل الفترة / السنة لم تكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة-األدوات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة 
.الدفتریة لكافة الموجودات والمطلوبات األخرى التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة قیمھا العادلةتقارب القیمة 

١٩تأثیر كوفید ٢٥

خالل .في التفشي واالنتشار، مما یتسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي)١٩یستمر فیروس كورونا المستجد (كوفید 
ومع ذلك، فإن حجم ومدة ھذه التطورات  .االقتصاد الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلعالفترة، كانت ھناك شكوك حول  

للتقییم الداخلي الذي أجرتھ اإلدارة، اً وفق.ووضعنا الماليوتدفقاتنا النقدیةعلى أرباحنا  اال یزاالن غیر مؤكدین ولكن یمكن أن یؤثر
.٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةالعلى أعمال الشركة لفترة ١٩لفیروس كوفید ال یوجد تأثیر مالي جوھري 

ألن الوضع متغیر وسریع التطور، ال تعتبر اإلدارة أنھ من العملي تقدیم تقدیر كمي للتأثیر المحتمل لھذا التفشي على البیانات اً نظر
.للشركة في ھذه المرحلةالمختصرةالمالیة المرحلیة 


