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  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١١ 

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١
  

أبوظبي،  في إمارة ٢٠١١ يوليو ١٢بتاريخ ("الشركة") ش.م.ع. شركة الوطنية للتكافل (وطنية) تم تأسيس 
 )٢(كشركة مساھمة عامة وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم اإلمارات العربية المتحدة، 

) ٣٧٩االقتصاد بموجب القرار الوزاري رقم ( وزارة قبلتمت المصادقة على تأسيس الشركة من  .٢٠١٥لسنة 
  .٢٠١١يونيو  ٢٨الصادر في 

  
 مرخصةالشركة  إناإلمارات العربية المتحدة.  ،أبوظبي ٦٤٥٧ ھو ص.ب للشركة المسجلالمكتب إن عنوان 

ً  ياألسرغير  التكافلحلول  فئاتتقديم كافة ل لسنة  )٦(قم رللقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  وفقا
٢٠٠٧ .  

  
  أساس اإلعداد  ٢
   
  بيان التوافق   أ)(

  
ً للمعيار المعلومات المالية المرحلية الموجزةتم إعداد ھذه  "التقارير المالية  ٣٤المحاسبي الدولي رقم  وفقا

كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية  المعلومات المالية المرحلية الموجزةتتضمن ھذه  ال، المرحلية". وبالتالي
ً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة كما في  ،الكاملة  وللسنة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ويجب أن تتم قراءتھا جنبا

   ھا وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.دوالتي تم إعداالمنتھية في ذلك التاريخ، 
  

الشركات قانون  باعتباره ٢٠١٥لسنة  )٢(تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
وأصبح  ٢٠١٥أبريل  ١بتاريخ ") ٢٠١٥التجارية ("قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

. ُيسمح للشركات التأكد من االلتزام بالقانون الجديد للشركات في دولة اإلمارات ٢٠١٥يوليو  ١سارياً اعتباراً من 
طبقاً لألحكام االنتقالية المنصوص عليھا في ھذا  ٢٠١٧ يونيو ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥العربية المتحدة لسنة 

   .عقد التأسيس الخاص بھان تعديل . انتھت الشركة مالقانون
  

ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم  ٢٠٠٧) لسنة ٦طبقا
. يمنح ھذا القانون المالي ٢٠١٥يناير  ٢٨أعمال التأمين، تم إصدار قانون مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ 

مواءمة تمتد من سنة إلى ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  لشركات التأمين فترة
لمواءمة أعمالھا مع أحكام التشريعات الواردة في ھذا القانون. إن الشركة بصدد مواءمة أعمالھا  ٢٠١٥يناير  ٢٩

  واءمة.مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نھاية فترة الم
  

  أساس القياس  ب)(
  

مة العادلة بالقي الموجودات المالية المسجلةالتكلفة التاريخية باستثناء  على أساسالمعلومات المالية تم إعداد ھذه 
ات مطلوبموجودات و توحيد . تموالموجودات المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية من خالل األرباح أو الخسائر

  .المعلومات الماليةضمن ھذه  تمتلكھا الشركة بالكامل التيصناديق االستثمار 
  
   ريراالتقإعداد العملة الرسمية وعملة   ج)(
  

العملة الرسمية  ، وھو("الدرھم اإلماراتي") بدرھم اإلمارات العربية المتحدةالمعلومات المالية ھذه  عرضتم 
الف ما لم يذكر خ، باأللف عدد صحيح إلى أقرب اإلماراتي بالدرھم المبينة المالية المعلوماتتم تقريب  .للشركة

  ذلك.
   



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٢ 

  (تابع) أساس اإلعداد  ٢
  

  استخدام التقديرات واألحكام   (د)
  

تقوم الشركة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات في السنة 
المالية التالية. يتم بصورة مستمرة تقييم ھذه التقديرات واألحكام وترتكز على الخبرة التاريخية باإلضافة إلى 

  التي تبدو معقولة في ظل الظروف الراھنة. المستقبليةعوامل تتضمن توقع األحداث 
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

مع  ةمتوافق المعلومات المالية المرحلية الموجزةھذه  عرض من قبل الشركة عندإن السياسات المحاسبية المطبقة 
وللسنة المنتھية في  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١المالية المدققة كما في  ھاالمطبقة من قبل الشركة في بيانات السياسات تلك

 .ذلك التاريخ
 

  بعد تفعيلھا يتم ولم الصادرة والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير
 

 السريان والمعّدلة                                                           تاريخ الجديدة الدولية المالية التقارير معايير
-------------------------------------------------------------                   --------------------------  

 ٢٠١٧يناير  ١                                 )٧ رقم الدولي المحاسبي المعيار على اإلفصاح  (تعديالت مبادرة
  المحققة غير بالخسائر الخاصة المؤجلة الضريبة بموجودات االعتراف

  ٢٠١٧يناير  ١)                                                          ١٢ رقم الدولي المحاسبي المعيار على (تعديالت  
  ٢٠١٨يناير  ١                "العمالء عقود من اإليرادات " الدولية المالية التقارير معايير من ١٥ رقم المعيار
 ٢٠١٨يناير  ١                                  "المالية األدوات" الدولية المالية التقارير معايير من ٩ رقم المعيار
 ٢٠١٩يناير  ١                                  "اإليجار عقود" الدولية المالية التقارير معايير من ١٦ رقم المعيار

 
 فيھا سارية المفعول. تقوم ستصبح التي األولى الفترة في المالية البيانات في التعديالت ھذه تطبيق يتم بأن اإلدارة تتوقع
 أعاله. المبينة والمعدلة الجديدة المعايير لتطبيق المحتمل التأثير بتقييم اإلدارة

 
  
  المخاطر المالية ومخاطر التكافلإدارة   ٤

  
صح المفمع تلك األھداف والسياسات  متوافقةن أھداف وسياسات الشركة إلدارة المخاطر المالية ومخاطر التكافل إ

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١البيانات المالية كما في في  عنھا
  

  المدينة ذمم التكافل وإعادة التكافل  ٥

  
  (غير مدققة)

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٠٫٧٩٥  ٧٨٫١٢٨  المدينة التكافل وإعادة لتكافلاذمم 
  )٨٤٣(  )١٫٨٤١(  تحصيلھا في المشكوك الديون مخصص ناقصاً:

  ----------------  ---------------  
  ٤٩٫٩٥٢  ٧٦٫٢٨٧  المدينة التكافل وإعادة لتكافلاذمم  صافي

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

   



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٣ 

  

  الودائع المصرفية المقيدة  ٦

  
  (غير مدققة)

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٦٫٣٣١  -  ھامشيحساب  -النقد لدى البنك 
  ١٢٫١٠٨  ١٢٫١١٥  ودائع الوكالة لدى البنك 

  ----------------  ---------------  
  ١٨٫٤٣٩  ١٢٫١١٥  

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

  ١٠٫٠٢٤  ٣٫٧٠٠  موجودات عمليات التكافل
  ٨٫٤١٥  ٨٫٤١٥  المساھمينموجودات 

  ----------------  ---------------  
  ١٨٫٤٣٩  ١٢٫١١٥  

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

يتم االحتفاظ بالودائع المقيدة في حسابات ھامشية إلصدار التأمينات األولية وكفاالت حسن األداء المتعلقة بأعمال 
) ٪٢ .٠٠إلى  ٪١ .٠٠: ٢٠١٥( ٪٢ .٢٥إلى  ٪٢  .٠٠ معدل ربح بنسبة تتراوح منلودائع الوكالة  تخضعالتكافل. 

  سنوياً.
  

  النقد وما يعادله  ٧
  

  (غير مدققة)  
  سبتمبر ٣٠

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦   
   ألف درھم  ألف درھم  
        

   ١٤  ١٨  النقد في الصندوق
   ٣٠٫٨٣٥  ٢٦٫٧٨٦  حسابات جارية -النقد لدى البنك 

  -----------------  -----------------    
  ٣٠٫٨٤٩  ٢٦٫٨٠٤   

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

   ٢٦٫١٢٨  ١٩٫٢١١  موجودات عمليات التكافل
   ٤٫٧٢١  ٧٫٥٩٣  المساھمينموجودات 

  -----------------  -----------------    
  ٣٠٫٨٤٩  ٢٦٫٨٠٤   

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

  المصرفية  الوكالة ودائع  ٨

  
  (غير مدققة)

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -  ١٥٫٠٠٠  ودائع الوكالة المصرفية
  ========  ========  

  
    



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٤ 

 (تابع) المصرفية الوكالة ودائع  ٨
 

سنوياً. تم رھن ھذه الودائع مقابل تسھيل تمويل المضاربة البالغ  ٪٢ .٣٥معدل ربح بنسبة لودائع الوكالة  تخضع
يخضع ھذا التسھيل رة. والذي تم الحصول عليه من قبل الشركة خالل الفت : ال شيء)٢٠١٥(مليون درھم  ١٤

ً  ٪٣ .١٠لمعدل ربح بنسبة     .سنويا
  

  االستثمارات المتاحة للبيع  ٩
  (غير مدققة)  

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٠٫٤٦٤  -  داخل اإلمارات العربية المتحدة –ي حقوق الملكية استثمارات فٍ 
  =========  ========  
  
  
  
  

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  االستثمارات  ١٠
  

  
  (غير مدققة)

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  درھم ألف  
      

  المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباحاالستثمارات 
  ٦٧٫٠٥٨  ٥٣٫١٩٦  محتفظ بھا للمتاجرة – أو الخسائر 

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

مليون درھم كرھن على المحفظة الواردة أعاله إلصدار سندات حسن األداء المتعلقة بأعمال  ٢٠تم تسجيل مبلغ 
  التكافل.

  
  العقارات االستثمارية  ١١

  
  (غير مدققة)  

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -  ٢٤٫٣٧٥  يناير ١الرصيد كما في 
  ٢٣٫٧١٧  -  الفترةمشتريات خالل 

  ٦٥٨  -  أرباح إعادة تقييم العقارات
  -------------------  -----------------  
  ٢٤٫٣٧٥  ٢٤٫٣٧٥  
  =========  ========  

  
   



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٥ 

  

  ومطلوبات عقود التكافل وإعادة التكافل موجودات عقود إعادة التأمين  ١٢
  

  (غير مدققة)  
  سبتمبر ٣٠

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      مطلوبات عقود التكافل

  ١٠٩٫٤٤٧  ٥٧٫٠٦٣  مطالبات قائمة
  ١١٫٩٧٤  ١٤٫٠٥٧  عنھامطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ 

  ١٫٥٦٩  ١٫٣٩٤  مصروفات تسوية المطالبات غير المخصصة
  ٥٣٫٤٠١  ٩٠٫٠٤٨  مساھمات غير مكتسبة

  ٦٫٤٤٢  ٤٫١٤٤  مكتسبةالالشتراكات غير ااحتياطيات 
  -----------------  -----------------  
  ١٨٢٫٨٣٣  ١٦٦٫٧٠٦  
  =========  ========  

  
  

  (تابع) التأمين وإعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافلموجودات عقود إعادة   ١٢
  

  (غير مدققة)  
  سبتمبر ٣٠

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      موجودات عقود إعادة التكافل وإعادة التأمين
  ٧٠٫٥٠٢  ٢٩٫٣٩٣  مطالبات قائمة

  ٣٫٣٢٢  ٥٫٥٠١  مطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا
     ٧٣٩  ٦٥٥  مصروفات تسوية المطالبات غير المخصصة

  -----------------  -----------------  
  ٧٤٫٥٦٣  ٣٥٫٥٤٩ مطالباتمن الحصة إعادة التكافل وإعادة التأمين

  =========  ========  
  ٢٦٫٣٩٥  ٢٨٫٤٣٢  من المساھمات غير المكتسبة حصة إعادة التكافل وإعادة التأمين

  ٢٤٧  ٤٦٧  مكتسبةالشتراكات غير احتياطيات اال
  ------------------  -----------------  

  ٢٦٫٦٤٢  ٢٨٫٨٩٩  حصة إعادة التكافل وإعادة التأمين من المساھمات غير المكتسبة
  ------------------  ---------------  
  ١٠١٫٢٠٥  ٦٤٫٤٤٨  
  =========  =======  

      صافي –مطلوبات التكافل 
  ٣٨٫٩٤٥  ٢٧٫٦٧٠  قائمةمطالبات 

  ٨٫٦٥٢  ٨٫٥٥٦  مطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا
     ٨٣٠  ٧٣٩  مصروفات تسوية المطالبات غير المخصصة

  ٢٧٫٠٠٦  ٦١٫٦١٦  مساھمات غير مكتسبة
     ٦٫١٩٥  ٣٫٦٧٧  احتياطيات االشتراكات غير المكتسبة

  ------------------  ---------------  
  ٨١٫٦٢٨  ١٠٢٫٢٥٨  
  =========  =======  

  
   



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٦ 

  رأس المال  ١٣
  (غير مدققة)  

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      المصرح به والمصدر والمدفوع بالكاملرأس المال 
  ١٥٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  درھم للسھم الواحد ١سھم بقيمة  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

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

  صندوق حاملي الوثائق  ١٤
  

  (غير مدققة)  
  سبتمبر ٣٠

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      عجز صندوق حاملي الوثائق
  )٥٥٫٨١٦(  )١٠٥٫٤٦٥(   الرصيد في بداية الفترة

  )٤٩٫٦٤٩(  )٨٫٢٩٨(  عجز الفترة
  -------------------  -------------------  
  )١٠٥٫٤٦٥(  )١١٣٫٧٦٣(  

  -------------------  -------------------  
      قرض حسن من المساھمين

  ٥٥٫٨١٦  ١٠٥٫٤٦٥  الرصيد في بداية الفترة
  ٤٩٫٦٤٩  ٨٫٢٩٨  المقدم خالل الفترة

  -------------------  -------------------  
  ١٠٥٫٤٦٥  ١١٣٫٧٦٣  

  -------------------  -------------------  
  -  -  العجز في حساب المشتركين إجمالي

  ==========  =========  
    
  قام مساھمو الشركة بتمويل العجز في صندوق حاملي الوثائق وفقاً لسياسة الشركة.  

  
  المساھمينحاملي الوثائق والمستحق من المستحق إلى   ١٥

  
  (غير مدققة)  

  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)

  ديسمبر ٣١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٠٥٫٤٦٥  ١١٣٫٧٦٣  قرض حسن
      ناقصاً:

 )٣٦٫٢٩٦(  )٣٦٫٣٤٧(  القبض مستحقةرسوم الوكالة 
 )٢٩٫٥٢٨(  )٤٩٫٣٥٣(  التكافل عات لعملياتمدفوتحويالت و

  -----------------  -----------------  
  ٣٩٫٦٤١  ٢٨٫٠٦٣  
  ========  ========  

  
   



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٧ 

  األطراف ذات العالقة مع معامالتال  ١٦
  

وية المطالبات  اھمات وتس يل المس ياق أعمالھا االعتيادية بتحص ركة في س معامالت أخرى مع  وإبرامتقوم الش
آت من  منش بي الدولي رقم نطاق أخرى تقع ض من في المعيار المحاس  ٢٤تعريف األطراف ذات العالقة المتض
  فيما يلي تفاصيل المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة:. المعدل

  
  التسعة أشھر المنتھية في  الثالثة أشھر المنتھية في  
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٥  -     -     -     إجمالي المساھمات المكتتبة
  ٦  -     -     -     إجمالي المساھمات المستلمة

          موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 
  ٢٣٨  ٧٠  ٤٤  -     مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -
  ١٫٢٣٥  ١٫٣٤٤  -     ٥٠٤  امتيازات قصيرة األجل -
  ١٫٠١٣  ٢١٠  -     ٧٩  امتيازات طويلة األجل -

  
  رسوم الوكالة  ١٧

  
من  ٪٣٥يقوم المساھمون بإدارة عمليات التكافل الخاصة بالشركة لصالح حاملي الوثائق ويقومون بتحميل نسبة 

، تم تحميل رسوم وكالة ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ في ةالمنتھي الفترةإجمالي المساھمات المكتتبة بحد أقصى. خالل 
  ).٪١٥ :٢٠١٥( ٪١٥بنسبة 

  
  إيرادات االستثمارات  ١٨

  

   

  أشھر المنتھية في تسعةال  المنتھية فيالثالثة أشھر   
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   
          

 وسندات المصرفية األرباح من ودائع الوكالة
  ١٫٩٦٢  ٢٫٣٣٧  ٤٩٨ ٨٧٣  الصكوك

من االستثمارات  األرباح غير المحققة
المتاحة للبيع والمعاد تصنيفھا إلى اإليرادات 

  -  ١٫٢٣٥  -  -   الشاملة األخرى
  ٨٠٥  -  ٢٦٠  -  إيرادات توزيعات األرباح

من  غير المحققة / (الخسائر) األرباح
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  )٩٣(  ١٫١٩٣  )١٫١٥٢(  ١٨٥  األرباح أو الخسائر
  ٢٫٤٤٨  ١٫٤١٢  ١٫٥٨٦  )٥٨(  األرباح المحققة من االستثمارات(الخسائر)/

  العقارات  إيجارية منإيرادات 
  ٥٧٢  ٩٧٥  ٣٤٠  ٣٥٣  صافي -االستثمارية 

  )٤٦٧(  )٢١١(  )١٢٤(  )٣٣(  مصروفات إدارة الموجودات
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  
  ٥٫٢٢٧  ٦٫٩٤١  ١٫٤٠٨  ١٫٣٢٠  
  ========  ========  ========  ========  



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٨ 

  المصروفات العمومية واإلدارية  ١٩
  

  

  أشھر المنتھية في تسعةال      الثالثة أشھر المنتھية في  
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   
          

  ١٨٫٩٢١  ١٥٫٣٣٣  ٤٫٤٨٤  ٤٫٩٧٧  تكاليف الموظفين
  ١٫١٨٨  ١٫٤٢١  ٢٠٨  ٣٩٥  رسوم الخدمات واإليجارات
  ٥٦٣  ٥٢٠  ١٤٣  ١٣٨  األدوات المكتبية والصيانة

  ٥٩٩  ٨٢٨  ١٢٥  ٣٦٠  تكاليف صيانة أجھزة تكنولوجيا المعلومات
  أتعاب التدقيق واألتعاب القانونية

  ٥٥٤  ١٫٦٣٣  ١٠٥  ٩٢٢  واألتعاب المھنية األخرى  
  ٣٥٨  ٧٠  ٩٩  -  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

  ١٫٠٠٥  ٩٠٥  ٣٣٦  ٢٣٩  االستھالك واإلطفاء
  -  ٩٩٨  -  ٩٤  مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا 

  ٤٨٣  ٦٩٧  ٧٨  ٥٨  أخرى
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  
  ٢٣٫٦٧١  ٢٢٫٤٠٥  ٥٫٥٧٨  ٧٫١٨٣  
  ========  ========  ========  ========  



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

١٩ 

  معلومات حول القطاعات  ٢٠
  

  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلفترة ال  

  الموجودات والمطلوبات غير متوفر ألغراض اإلفصاح.ب فيما يتعلقإن التقرير حسب قطاع األعمال 

  غير طبي  طبي  
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

        إيرادات التكافل
  ١٤٩٫٩٥٨  ٧٩٫٧٠٣  ٧٠٫٢٥٥   التكافلإجمالي مساھمات 

  )٥٧٫٥١٨(  )٤٠٫١٤٨(  )١٧٫٣٧٠(  المتنازل عنھا المساھمات 
  --------------------  --------------------  --------------------  

  ٩٢٫٤٤٠  ٣٩٫٥٥٥  ٥٢٫٨٨٥  مساھمات التكافلصافي 
  )٣٤٫٦١٠(  )١١٫٥٣١(  )٢٣٫٠٧٩(  صافي المحول إلى احتياطي المساھمات غير المكتسبة

  --------------------  --------------------  --------------------  
  ٥٧٫٨٣٠  ٢٨٫٠٢٤  ٢٩٫٨٠٦  المكتسبةمساھمات التكافل صافي 

  ٣٫٣٩٣  ٢٫٤٨٢  ٩١١  العموالت المكتسبة
  --------------------  --------------------  --------------------  

  ٦١٫٢٢٣  ٣٠٫٥٠٦  ٣٠٫٧١٧  إجمالي إيرادات التكافل
        

        مصروفات التكافل
  )١٢١٫٥٧٥(  )٦٨٫٦٧١(  )٥٢٫٩٠٤(  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٦٩٫٨٥٧  ٤٠٫٤٠٨  ٢٩٫٤٤٩  حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة
  --------------------  --------------------  --------------------  

  )٥١٫٧١٨(  )٢٨٫٢٦٣(  )٢٣٫٤٥٥(  صافي المطالبات المدفوعة
        

  ٥٢٫٣٨٤  ٤٤٫٤٢٩  ٧٫٩٥٥  المطالبات القائمة
  )٤١٫١٠٩(  )٣٤٫١٣٧(  )٦٫٩٧٢(  القائمةحصة إعادة التكافل من المطالبات 

  لم يتم  التياحتياطيات المطالبات المتكبدة 
  صافي –اإلبالغ عنھا   

)٩٦  ٣٩٠  )٢٩٤  

  ٢٫٥١٨  ٣٫٢٩٦  )٧٧٨(  صافي –االشتراكات غير المكتسبة 
  احتياطي مصروفات تسوية المطالبات غير 

  صافي - المخصصة
  -  ٩٢  ٩٢  

  --------------------  --------------------  --------------------  
  )٣٧٫٧٣٧(  )١٤٫١٩٤(  )٢٣٫٥٤٤(  صافي مطالبات التكافل المتكبدة

        
  )٥٫٨٧٠(  )٢٫٨٨٣(  )٢٫٩٨٧(  مصروفات العموالت

  )٣٫٧٤٥(  )١٫١٨٤(  )٢٫٥٦١(  صافي -مصروفات التأمين األخرى 
  --------------------  --------------------  --------------------  

  ١٣٫٨٧١  ١٢٫٢٤٦  ١٫٦٢٥  صافي إيرادات التكافل
        

  )٢٢٫٥٨٥(  )١٣٫١١١(  )٩٫٤٧٤(  أتعاب الوكالة
  ٧٣  ٦٤  ٩  إيرادات االستثمارات

  ٣٤٣  ٣٣٠  ١٣  إيرادات أخرى
  --------------------  --------------------  --------------------  

  )٨٫٢٩٨(  )٤٧١(  )٧٫٨٢٧(  صافي خسائر عمليات التكافل
  ========  ========  ========  
        



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

٢٠ 

  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٢٠
  

  (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلفترة ال  
  

  إن التقرير حسب قطاع األعمال بشأن الموجودات والمطلوبات غير متوفر ألغراض اإلفصاح.
   

  غير طبي  طبي  
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

        إيرادات التكافل
  ١٩٢٫٤٩٢  ٧٩٫٥١٣  ١١٢٫٩٧٩   التكافلإجمالي مساھمات 

  )٩١٫٤٦٧(  )٤٢٫٦٥١(  )٤٨٫٨١٦(  المتنازل عنھا المساھمات 
  --------------------  --------------------  --------------------  

  ١٠١٫٠٢٥  ٣٦٫٨٦٢  ٦٤٫١٦٣  مساھمات التكافلصافي 
  )١٦٫٩٢٣(  )٥٫٤٠٠(  )١١٫٥٢٣(  صافي المحول إلى احتياطي المساھمات غير المكتسبة

  --------------------  --------------------  --------------------  
  ٨٤٫١٠٢  ٣١٫٤٦٢  ٥٢٫٦٤٠  مساھمات التكافل المكتسبةصافي 

  ٢٫٨٠٨  ٢٫٥٩٩  ٢٠٩  المكتسبةالعموالت 
  --------------------  --------------------  --------------------  

  ٨٦٫٩١٠  ٣٤٫٠٦١  ٥٢٫٨٤٩  إجمالي إيرادات التكافل
        

        مصروفات التكافل
  )١٢٢٫١٧٣(  )٤٤٫٣٦٨(  )٧٧٫٨٠٥(  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٦٢٫٨٤٣  ٢١٫٤٢٣  ٤١٫٤٢٠  حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة
  --------------------  --------------------  --------------------  

  )٥٩٫٣٣٠(  )٢٢٫٩٤٥(  )٣٦٫٣٨٥(  صافي المطالبات المدفوعة
        

  )٢٤٫١٥٦(  )١٨٫٢٤٣(  )٥٫٩١٣(  المطالبات القائمة
  ٧٫٣٢٢  ٣٫٧٨٦  ٣٫٥٣٦  حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة
  احتياطيات المطالبات المتكبدة التي لم يتم 

  )١٫٧٧٤(  )٢٫٠٩١(  ٣١٧  صافي –اإلبالغ عنھا   
  )٣٫٢٩٠(  )٣٫٢٩٠(  -  صافي –االشتراكات غير المكتسبة 

  احتياطي مصروفات تسوية المطالبات غير 
  -  -  -  صافي - المخصصة

  --------------------  --------------------  --------------------  
  )٨١٫٢٢٨(  )٤٢٫٧٨٣(  )٣٨٫٤٤٥(  صافي مطالبات التكافل المتكبدة

        
  )٩٫١٨٦(  )٣٫٣٣٦(  )٥٫٨٥٠(  مصروفات العموالت

  )٥٫٩٢١(  )١٫٢٠٥(  )٤٫٧١٦(  مصروفات التأمين األخرى 
  --------------------  --------------------  --------------------  

  )٩٫٤٢٥(  )١٣٫٢٦٣(  ٣٫٨٣٨  صافي إيرادات/(خسائر) التكافل
        

  )٢٥٫٣٢٤(  )١١٫٩٢٧(  )١٣٫٣٩٧(  أتعاب الوكالة
  ٥٧  ٣٦  ٢١  إيرادات االستثمارات

  ٣٠٢  ٢٨٦  ١٦  إيرادات أخرى
  --------------------  --------------------  --------------------  

  )٣٤٫٣٩٠(  )٢٤٫٨٦٨(  )٩٫٥٢٢(  صافي خسائر عمليات التكافل
  ========  ========  ========  
        



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

٢١ 

  لألدوات الماليةالقيمة العادلة   ٢١
  

احات إن بعض  ركة تتطلب قياس القيم العادلة لكل من الموجودات واإلفص بية لدى الش ات المحاس ياس الس
  المالية.والمطلوبات المالية وغير 

  

في  تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الھامة غير الملحوظة والتعديالت التي تتم بناًء على التقييم.
ادرة عن أطراف أخرى في قياس القيم العادلة، تخدام معلومات ص طاء أو خدمات  حال اس مثل عروض الوس

ليھا من األطراف األخرى لدعم االستنتاج الذي يوضح أن تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي تم الحصول ع التسعير،
توى في النظام المتدرج للقيمة  ھذه التقييمات تفي بمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية، بما في ذلك المس

 العادلة الذي يجب في إطاره تصنيف ھذه التقييمات.
  

تستخدم الشركة معطيات السوق الملحوظة بأقصى قدر عند قياس القيمة العادلة ألحد الموجودات أو المطلوبات، 
تويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة العادلة وذلك بناًء على  من مس نيف القيم العادلة ض ممكن. يتم تص

  المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:
  

   جودات أو مطلوبات مطابقة.: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لمو١المستوى  
  توى توى ٢المس عار المدرجة الموجودة في المس وھي عبارة عن معطيات  ١: مدخالت بخالف األس

تقة من  ر (مش كل غير مباش عار) أو بش ر (كاألس كل مباش واء بش ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، س
  األسعار). 

  غير  مدخالتعطيات السوق الملحوظة (: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على م٣المستوى
 ملحوظة).

  

تخدمة في نيف المدخالت المس تويات قياس القيمة العادلة للموجودات أو  في حال تم تص من مس المطلوبات ض
مختلفة في النظام المتدرج للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في النظام 

توى للقياس.المتدرج للقيمة  ركة بالتحويالت فيم العادلة الذي يكون فيه مدخالت ھامة في أقل مس ا تعترف الش
  بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي تم خاللھا التغيير.

  

 النظام المتدرج للقيمة العادلة –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة   )أ(
 

الجدول المبين أدناه تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير حسب المستوى في يقدم 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
  ٥٣٫١٩٦  -  -  ٥٣٫١٩٦  خالل األرباح أو الخسائر  

  -  -  -  -  للبيع المتاحة االستثمارات
  -----------------  ---------------  ---------------  -----------------  
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
  ٦٧٫٠٥٨  -  -  ٦٧٫٠٥٨  خالل األرباح أو الخسائر  

  ١٠٫٤٦٤  -  -  ١٠٫٤٦٤  االستثمارات المتاحة للبيع
  -----------------  ---------------  ---------------  -----------------  

  

 المتدرج للقيمة العادلةالنظام  –األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة   )ب(
  

 إن القيمة الدفترية لكافة الموجودات والمطلوبات األخرى التي لم يتم قياسھا بالقيمة العادلة تقارب قيمھا العادلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ش.م.ع.شركة الوطنية للتكافل (وطنية) 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

٢٢ 

  االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية  ٢٢
  

  (غير مدققة)  
  سبتمبر ٣٠

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  درھم ألف  ألف درھم  
      

  ١٨٫٤٣٩  ١٢٫١١٥  ضمانات مصرفية
  ========  ========  

  
دائع وتم إصدار الضمانات المصرفية مقابل تم إصدار الضمانات المصرفية أعاله في سياق األعمال االعتيادية. 

  ).٦مصرفية مقيدة (راجع اإليضاح 
  

  ارتباطات رأسمالية
  

ركة كما في  بتمبر  ٣٠التزمت الش روفات مالية أخرى بمبلغ ٢٠١٦س : ال ٢٠١٥(ألف درھم  ٣٨٧، بتكبد مص
  .٢٠١٦. من المتوقع أن يتم تسوية ھذه االرتباطات خالل عام شيء)

  
  أرقام المقارنة  ٢٣

  

  تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع تغيرات العرض المتبع في الفترة الحالية.




