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والبیانات المالیة المرحلیة المختصرة  المراجعةتقریر 
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع

تقریر أعضاء مجلس اإلدارة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠



٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتھیة في عن الفترة المالیة تقریر أعضاء مجلس اإلدارة 

حیث حققت .مع البیانات المالیة كما في ذلك التاریخ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الشركة أن یقدم تقریره عن الفترة المنتھیة في  یسر مجلس إدارة
والذي بدوره أدى إلى عائد سنوي على حقوق الملكیة ٢٠٢١ملیون درھم عن النسعة أشھر من العام  ٧٫٧الشركة صافي أرباح بلغت  

٪.٩٫٨نسبتھ 

ونقدم فیما یلي أبرز النقاط الرئیسیة للنتائج وھي: 

عن نفس الفترة ٢٤٣٫٤ملیون درھم مقارنة بمبلغ ٢٥٠٫٨مبلغ من السنة للسنة حیث بلغت ٪٣ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة ·
. ٢٠٢٠من العام 

. ٢٠٢٠٪ في نفس الفترة من العام ٥٥٫٨٪ مقارنًة بـ ٦٢٫٣إلى ٢٠٢١ارتفعت نسبة المطالبات في الربع الثالث من العام ·

. ویرجع  ٢٠٢٠في نفس الفترة من العام  ٪١٩٫١مقارنة بـ  ٪٢١٫٠نسبة  ٢٠٢١بلغت نسبة المصروفات في الربع الثالث من العام  ·
ذلك أساًسا إلى االنخفاض في صافي المساھمات المكتتبة.

. ٢٠٢٠٪ في النصف األول من السنة المالیة ٩٢٫١مقارنة بـ ٢٠٢١أشھر من العام ٩٪ في ٩٩٫٩٦بلغت النسبة اإلجمالیة المجمعة ·
.   ویرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع المطالبات ومعدل المصروفات

بسبب األداء ٢٠٢٠ملیون درھم في الربع الثالث من السنة المالیة  ٥٫٣ملیون درھم مقارنة بـ  ٧٫٦بلغ دخل االستثمار للربع الثالث  ·
الجید لمحفظة األسھم.

ملیون درھم في التسعة ١٧٫٨مقارنة بـ  ٢٠٢١من السنة المالیة  أشھرملیون درھم في التسعة  ٧٫٧حققت الشركة صافي ربح قدره  ·
.  ٢٠٢٠أشھر من السنة المالیة 

. ٢٠٢١٪ للربع الثالث من العام ٩٫٨بلغ العائد السنوي على حقوق الملكیة ·

ارتفاع على مدار الربعین  ال تزال السیولة تشكل تحدًیا في السوق. وبالرغم من ذلك، انخفضت أیام التحصیل المعلقة للربع الثالث بعد  
السابقین. نواصل مراقبة تقدمنا بشكل صارم جنًبا إلى جنب مع التحفظ في سیاسة االحتیاطي لدینا.  

كان أداء أسواق األسھم المحلیة جیدًا مما أدى إلى زیادة إجمالي دخل االستثمار خالل الفترة. ومع ذلك، ال تزال فئات األصول األخرى  
بیئة أسعار الربح المنخفضة. استقر دخل العقارات مقارنة بالعام الماضي. تتعرض للضغط بسبب
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البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  
٢٠٢١سبتمبر٣٠







شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٧

بیان الدخل المرحلي (غیر مدقق)
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

العائد لمشتركي التكافل 
١٦٨٤٫٤٨٣٤٩٫٦٨٩٢٥٠٫٧٥٩٢٤٣٫٤٢٢المكتتبة  إجمالي االشتراكات 

) ٩٧٫٢١٠() ٨١٫٢٦٩() ٢١٫٣١٧() ٢٧٫٨٥٥(١٦اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

٥٦٫٦٢٨٢٨٫٣٧٢١٦٩٫٤٩٠١٤٦٫٢١٢صافي اشتراكات التكافل  
١٢٫٢٨٧) ٢٧٫٥٥٣(٢٢٫٣٨٩) ٨٫٧٣٠(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  

١٦٤٧٫٨٩٨٥٠٫٧٦١١٤١٫٩٣٧١٥٨٫٤٩٩صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
٢٫٣٧٠٢٫٧٨٣٨٫٥١٠٩٫٥٣٨العموالت المكتسبة  

٥٠٫٢٦٨٥٣٫٥٤٤١٥٠٫٤٤٧١٦٨٫٠٣٧إجمالي إیرادات التكافل 

) ١٥٩٫٥٥١() ١٦٠٫٩٦٥() ٤٣٫٢١٢() ٥٤٫٥٨٦(إجمالي المطالبات المدفوعة  
٢٢٫٢٠٢١٩٫٧٠١٦٦٫١٢٤٦٢٫٧١٥حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ٩٦٫٨٣٦() ٩٤٫٨٤١() ٢٣٫٥١١() ٣٢٫٣٨٤(صافي المطالبات المدفوعة 

٦٫١٧٢٤٫٩٢٥) ٩٫٥٨٧(٣٫٥٧٦التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة  
٢٫٤٦٩) ٣٫١٩٦(٣٫٠٢٦) ١٫٥٢٦(التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة  

٩٢٨٣٣٨٣٫٦٧٨٢٢٢المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا صافي احتیاطي  التغیر في 
٧٥٦) ٢٨٤() ١٧١(٢٤٠احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر غیر الموزعة التغیر في 

) ٨٨٫٤٦٤() ٨٨٫٤٧١() ٢٩٫٩٠٥() ٢٩٫١٦٦(المتكبدة التكافلصافي مطالبات
) ١١٫٤٤٥() ١١٫٣٠٣() ٣٫٥٩٢() ٣٫٧٤٢(مصاریف االكتتاب األخرى 

) ٩٩٫٩٠٩() ٩٩٫٧٧٤() ٣٣٫٤٩٧() ٣٢٫٩٠٨(إجمالي مصاریف التكافل 

١٧٫٣٦٠٢٠٫٠٤٧٥٠٫٦٧٣٦٨٫١٢٨صافي إیرادات التكافل 

٢١٨٦٠٢١٫٣١٢١٫٨٥٥إیرادات استثمارات مشتركي التكافل 
) ٨٥٫١٩٨() ٥٢٫٦٥٩() ١٧٫٣٩١() ١٧٫٧٤١(١٧رسوم وكالة 

) ٦٤٩() ٤٥٩() ٢١٠() ٧٦(حصة المضارب 
٣٢٨١٦٧٣٤٤٠إیرادات أخرى 

) ١٥٫٤٢٤() ٤٦٠(٣٫١٢٩) ٢٠٧(في نتیجة التكافل للفترةالفائض  )العجز (

العائد إلى المساھمین 
١٨٧٠٧٧٩٠٦٫٢٨٨٣٫٤٤٣استثمارات المساھمین وإیرادات أخرى، صافي 

١٧١٧٫٧٤١١٧٫٣٩١٥٢٫٦٥٩٨٥٫١٩٨رسوم وكالة من مشتركي التكافل 
٧٦٢١٠٤٥٩٦٤٩مشتركي التكافل حصة المضارب من 

) ٢٩٫٨٩٧() ٢٩٫٦١٣() ١١٫٦١٧() ٩٫٦١٦(١٩مصاریف عمومیة وإداریة
) ٢٥٫٨٧٣() ٢١٫٤٢٦() ٨٫٥٨٩() ٨٫٠٠١(مصاریف العموالت 

) ٣٣١() ٢٥٠() ١١٠() ٥٣(٩تكلفة التمویل
) ١٥٫٤٢٤() ٤٦٠(٣٫١٢٩) ٢٠٧(من عملیات التكافل الفائض  )العجز (

٦٤٧١٫٢٠٤٧٫٦٥٧١٧٫٧٦٥صافي الربح للفترة

٢٠٠٫٠٠٤٠٫٠١٠٫٠٥٠٫١٢العائد األساسي والمخفض للسھم 
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جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٨

(غیر مدقق) بیان الدخل الشامل المرحلي 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

٦٤٧١٫٢٠٤٧٫٦٥٧١٧٫٧٦٥صافي الربح للفترة

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

التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
) ٧٫٨٤١(٥٫٦٠٨٥٫٨٧٣) ٤٥١(١٠الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي سوف یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل: 
المدرجة بالقیمة العادلة التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة 

٣٨١) ٢٧٧(- ١٠١٠٥من خالل الدخل الشامل اآلخر 

) ٧٫٤٦٠(٥٫٦٠٨٥٫٥٩٦) ٣٤٦(للفترة اآلخر الشامل الدخل )الخسارة (

٣٠١٦٫٨١٢١٣٫٢٥٣١٠٫٣٠٥إجمالي الدخل الشامل للفترة 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٩

(غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

االحتیاطي القانوني رأس المال 
احتیاطي تعثر  
إعادة التكافل  

احتیاطي إعادة  
الخسائر المتراكمة التقییم  

إجمالي حقوق  
المساھمین 

ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

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

١٧٫٧٦٥١٠٫٣٠٥)٧٫٤٦٠(---للفترة الدخل الشامل إجمالي 
)٩٫٠٠٠()٩٫٠٠٠(----) ١٢توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة (إیضاح  

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

٩٤٫٣٢٥)٤٥٫٦٠٠()١٢٫٨٤١(-١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦(غیر مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 

١٠٤٫١٠١)٤٦٫٤٤٣()٤٫٧١٣(١٥٠٫٠٠٠٤٫٦٠٩٦٤٨(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١كما في 

٧٫٦٥٧٧٫٦٥٧الربح للفترة 
٥٫٥٩٦-٥٫٥٩٦---للفترة اآلخر الشامل الدخل

٥٫٥٩٦٧٫٦٥٧١٣٫٢٥٣---للفترة الدخل الشامل إجمالي 
)١١٫٢٥٠()١١٫٢٥٠(----) ١٢(إیضاح  توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة 

-)١٫٣٧٧(١٫٣٧٧---استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٠٦٫١٠٤) ٥١٫٤١٣(١٥٠٫٠٠٠٤٫٦٠٩٦٤٨٢٫٢٦٠(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٠

بیان التدفقات النقدیة المرحلي (غیر مدققة)
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  التسعة
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
األنشطة التشغیلیة

٧٫٦٥٧١٧٫٧٦٥الربح للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة: 
)١٢٫٢٨٧(٢٧٫٥٥٣احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة، صافي 

)٥٫١٤٨() ٩٫٩١٧(غیر مبلغ عنھا التغیر في احتیاطیات إجمالي المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولكن
المتكبدة ولكن التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطیات المطالبات القائمة والمطالبات

)٣٫٢٢٤(٣٫٥٤٧غیر مبلغ عنھا 
١٩١٫٥١١١٫٥٢٩غیر ملموسة استھالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام وإطفاء موجودات

٢٫٠٩٥١٫٢٩٢مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
١٩٨٠٧٩٦٩و ٥مخصص االنخفاض في قیمة االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة 

٢٥٠٣٣١تكلفة التمویل
)١٫٧١١() ٤٫١٧٦(١٨إیرادات توزیعات األرباح   

٤٨٤(٢٩٫٣٢٧ (
التغیرات العاملة في: 

) ٢٣٩() ١٩٫٣٣١(االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدینة 
) ٣٤٠() ٨٫٢٨٠(مبالغ مدفوعة مقدمًا وودائع وموجودات أخرى 

١٦٫٥٦٤) ٦٫٥٤٩(ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 
١٫١٦٢) ٣٫٢٤٥(االستحواذ المؤجلة على الوثائق تكالیف

٦٣٠) ٩٧٣(إیرادات عمولة إعادة التكافل غیر المكتسبة 
)٤٫٦٤٤() ٧٫١٧٥(مطلوبات أخرى 

١٢٫٦٤٩) ١٦٫٢٢٦(النقد (المستخدم في) من األنشطة التشغیلیة  
) ٤٥٣() ٤٤٦(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

١٢٫١٩٦) ١٦٫٦٧٢(األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة (المستخدمة في) منصافي 

األنشطة االستثماریة 
) ٣٧٧() ٥٨٩(شراء ممتلكات ومعدات 

) ٦٤٣() ٤٨٦(شراء موجودات غیر ملموسة 
)٤٠٫٩٦٨() ٥٧٫٧٩٢(١٠شراء استثمارات 

١٠٦٣٫٠١٢٢٦٫٦٩١متحصالت من استبعاد استثمارات 
٤٫١٧٦١٫٧١١توزیعات أرباح مستلمة 

٢٥٫٠٠٠٣٫٨٢٥ودائع مقیدة وودائع وكالة 

)٩٫٧٦١(٣٣٫٣٢١األنشطة االستثماریة (المستخدمة في)  التدفقات النقدیة من صافي 

األنشطة التمویلیة 
)٩٫٠٠٠() ١١٫٢٥٠(توزیعات أرباح مدفوعة  

)١٫٤٤١() ١٫٢٨٨(٩المدفوع مطلوبات عقود اإلیجارقسط 

)١٠٫٤٤١() ١٢٫٥٣٨(في األنشطة التمویلیة  صافي النقد المستخدم

)٨٫٠٠٦(٤٫١١١في النقد وما یعادلھ الزیادة (النقص) صافي 
٣٨٫٦٠٤٤٥٫٤٣٤النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة  

٨٤٢٫٧١٥٣٧٫٤٢٨النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١١

الوضع القانوني واألنشطة١

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

.٢٠١١یونیو٢٨) الصادر بتاریخ  ٣٧٩الشركة من قبل وزارة االقتصاد وفقاً للقرار الوزاري رقم (

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

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

وفقاً لقرار مجلس  ٢٠٢١سبتمبر٣٠تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة للشركة للفترة المنتھیة في  
. ٢٠٢١فمبر نو١١اإلدارة 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  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للشركة كما في  للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١بالضرورة إلى نتائج السنة المنتھیة في ٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في للفترةنتائج اللذلك، قد ال تشیر 

ة التاریخیة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلف
.والتي یتم إدراجھا بالقیمة العادلةواالستثمارات العقاریةالدخل الشامل اآلخر 

العرض تم عرض البیانات المالیة المرحلیة المختصرة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم") وھو العملة الوظیفیة وعملة  
یتم تقریب كافة القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم) ما لم ُیشار إلى خالف ذلك. للشركة.

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

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

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

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتھیة في 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٢

(تتمة) أساس اإلعداد٢

(تتمة) استخدام التقدیرات واألحكام
)١٩تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 

في التفشي واالنتشار مما تسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت ھناك شكوك حول االقتصاد  ١٩كوفید  یستمر وباء  
الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن قد یؤثران على  

وسوف تواصل تقییم المزید من التأثیرات ١٩ركة تطورات جائحة كوفید  األرباح والتدفقات النقدیة والوضع المالي. تراقب الش
في المستقبل. 

١٩في حدوث تأخیرات طفیفة في التحصیل من العمالء نتیجة لكوفیدالشركةعلى  ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لكوفید  
جوھریًا  اً ال تتوقع اإلدارة تأثیر ولكن تقوم اإلدارة بمراقبة الموقف عن كثب واحتفظت بمخصص كاٍف لخسائر االئتمان المتوقعة.

على البیانات المالیة للشركة في ھذه المرحلة.لھذه الجائحةمستقبلیاً 

الھامة المحاسبیةالسیاسات ٣

في بیاناتھا  الشركةاد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ھي نفس السیاسات التي تطبقھا إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعد
. ٢٠٢١ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التالیة الفعالة اعتبارًا من  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المالیة كما في وللسنة المنتھیة في  

بتطبیق أي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم غیر فعال بعد. الشركةلم تقم 

ومعیار المحاسبة الدولي ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  :  ٢ة  المرحل-إصالح معیار معدل الفائدة  ·
والمعیار الدولي إلعداد ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩رقم  

١٦التقاریر المالیة رقم 

الوسائل العملیة التالیة:تشمل التعدیالت 

یتم - سوف  والتي  مباشرًة،  اإلصالح  یتطلبھا  التي  التدفقات النقدیة  على  تغییرات  أو  تعاقدیة  تغییرات  تتطلب  عملیة  وسیلة 
التعامل معھا على أنھا تغییرات على معدل الفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في معدل الفائدة في السوق؛

یتطلبھا إصالح معدل إیبور والتي سوف یتم إجراؤھا على تصنیفات التحوط وتوثیق التحوط دون تغییرات التصاریح التي-
وقف عالقة التحوط؛ و

تقدیم إعفاء مؤقت للمنشآت من لزوم استیفاء المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة بمعدل  -
خاٍل من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر. 

النیة في استخدام الوسائل العملیة  الشركة. لدى  للشركةلھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة لم یكن
في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٣

ودیعة نظامیة ٤

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

٪ ١٫٥٠، وھي تحمل معدل ربح بنسبة  حدةالعربیة المتحدة. یتم االحتفاظ بالودیعة النظامیة لدى بنك في دولة اإلمارات العربیة المت
.سنویاً)٪٣٫٢٥: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١سنویاً (

إعادة التكافل المدینة أرصدة االشتراكات وذمم ٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٩٢٫٦٩٤٨٨٫٩٤٢مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل  
٣٣٫٠٠٨٢٠٫٨٥٧مبالغ مستحقة من مشغلي التكافل وإعادة التكافل  

٤٫٩٩٢٥٫٢٤١مبالغ مستحقة من الوسطاء والوكالء 

١٣٠٫٦٩٤١١٥٫٠٤٠
)٩٫٦٧٨()٦٫٨٠٨(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٢٣٫٨٨٦١٠٥٫٣٦٢االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینةصافي 

ألف درھم ٦٫٨٠٨، انخفضت قیمة االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة بقیمة اسمیة تبلغ  ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
ألف درھم).٩٫٦٧٨: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

الشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة ھي كما یلي: لالمتوقعةخسائر االئتمان إن الحركة في مخصص 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٩٫٦٧٨٨٫١١٢في بدایة الفترة / السنة
٨٠٧١٫٥٦٦)١٩المحمل للفترة / السنة (إیضاح 
-)٣٫٦٧٧(المشطوب خالل الفترة / السنة 

٦٫٨٠٨٩٫٦٧٨في نھایة الفترة / السنة



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٤

ودائع بنكیة مقیدة٦

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

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

١٧٫٢٤٩١٧٫٢٤٩

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

.٪) سنویاً ٢٫٠٪ إلى ٠٫٥٨: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١٪ (٢٪ إلى ٠٫٥٨تحمل ھذه الودائع معدل ربح یتراوح بین 

ودائع وكالة ٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٢٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠موجودات عملیات التكافل 
-٥٫٠٠٠موجودات المساھمین  

٢٥٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠

.٪) سنویاً ٣٫٥٪ إلى ٢٫٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١٪ (٣٫٥إلى ٪٠٫٦٥تحمل ودائع الوكالة أعاله معدل ربح یتراوح بین 

النقد وما یعادلھ ٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٢٢٠نقد في الصندوق 
٤٢٫٧٠٣٣٨٫٥٨٤حسابات جاریة –نقد لدى البنوك 

٤٢٫٧١٥٣٨٫٦٠٤

٢٢٫٦٢٨٢٧٫٠٩٤موجودات عملیات التكافل  
٢٠٫٠٨٧١١٫٥١٠موجودات المساھمین 

٤٢٫٧١٥٣٨٫٦٠٤



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٥

(تتمة) النقد وما یعادلھ٨

إن التوزیع الجغرافي للنقد وما یعادلھ ھو كما یلي: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١١١-خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
٤٢٫٧١٥٣٨٫٤٩٣داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٤٢٫٧١٥٣٨٫٦٠٤

موجودات حق االستخدام / مطلوبات عقود اإلیجار  ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

موجودات حق االستخدام  
٨٫٦٠٨٩٫٣٠٣الرصید في بدایة الفترة / السنة 

٣٣٣)٢٫٦٨٧(* تعدیل خالل الفترة / السنة
)١٫٠٢٨()٦٧٩(االستھالكمصاریف 

٥٫٢٤٢٨٫٦٠٨الرصید في نھایة الفترة / السنة 

مطلوبات عقود اإلیجار 
٨٫٦٠٦٩٫٢٠١الرصید في بدایة الفترة / السنة 

٣٣٣)٢٫٦٨٧(* تعدیل خالل الفترة / السنة
٢٥٠٤٤٤مصاریف الفائدة 

)١٫٣٧٢()١٫٢٨٨(مدفوعات

٤٫٨٨١٨٫٦٠٦نھایة الفترة / السنة الرصید في 

خالل الفترة.یةمعدالت االتفاق ناتج عن تغییرتعدیل * 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٦

اآلخربالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملالمدرجةاالستثمارات ١٠

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

موجودات عملیات التكافل  
٢٩٫٧٨٩٢٣٫٣٢٠صكوك 

)٥١() ٥١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٩٫٧٣٨٢٣٫٢٦٩
٢٩٫٠٣٦٣٠٫٧١٨أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٥٨٫٧٧٤٥٣٫٩٨٧

موجودات المساھمین  
٩٫٩٠٩٩٫٩٠٩صكوك 

)٢٧٨()٢٧٨(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٩٫٦٣١٩٫٦٣١
٢١٫٤٨٩٢٥٫٩٠٠أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٣١٫١٢٠٣٥٫٥٣١

٨٩٫٨٩٤٨٩٫٥١٨اإلجمالي 

ھي كما یلي: االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفي  إن الحركة

اإلجمالي أسھم حقوق ملكیةصكوك 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٢٫٩٠٠٥٦٫٦١٨٨٩٫٥١٨ینایر ١في 
١٦٫٣٨١٤١٫٤١١٥٧٫٧٩٢إضافات 

) ٦٣٫٠١٢() ٥٣٫٣٧٧() ٩٫٦٣٥(استبعادات 
٥٫٨٧٣٥٫٥٩٦)٢٧٧(التغیر في القیمة العادلة 

٣٩٫٣٦٩٥٠٫٥٢٥٨٩٫٨٩٤الفترةالقیمة العادلة في نھایة 

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

٨٠٫٢٦٣٧٥٫٧١٨داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
٩٫٦٣١١٣٫٨٠٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٨٩٫٨٩٤٨٩٫٥١٨



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٧

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ١١

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

: إجمالي مطلوبات عقود التكافل
٦٣٫٩٠٤٧٠٫٠٧٦المطالبات القائمة احتیاطي 

١٩٫٢٧٥٢٣٫٣٠٤احتیاطي المطالبات–المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٢٫١٨٥١٫٩٠١احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة  

١٧١٫٢٤٨١٤٩٫٩٤٤احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
-٢٫٣٢٠األقساط) احتیاطي االشتراك غیر المكتسب (احتیاطي عجز 

٢٥٨٫٩٣٢٢٤٥٫٢٢٥

موجودات عقود إعادة التكافل: 
٣٩٫٥٦٤٤٢٫٧٦٠احتیاطي المطالبات القائمة 

١٠٫٣٥٥١٠٫٧٠٦احتیاطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 

٤٩٫٩١٩٥٣٫٤٦٦حصة إعادة التكافل من المطالبات 
٥٥٫٢١٠٥٩٫١٣٩التكافل من احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبةحصة إعادة 

١٠٥٫١٢٩١١٢٫٦٠٥

صافي: –مطلوبات التكافل 
٢٤٫٣٤٠٢٧٫٣١٦احتیاطي المطالبات القائمة 

٨٫٩٢٠١٢٫٥٩٨احتیاطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٢٫١٨٥١٫٩٠١الخسارة غیر الموزعة احتیاطي مصاریف تسویة 

١١٦٫٠٣٨٩٠٫٨٠٥احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
-٢٫٣٢٠احتیاطي االشتراك غیر المكتسب (احتیاطي عجز األقساط) 

١٥٣٫٨٠٣١٣٢٫٦٢٠

رأس المال ١٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

درھم ألف ألف درھم

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

)، وافق المساھمون في الجمعیة العمومیة السنویة على توزیع أرباح  ٢٠٢٠أبریل ٢١: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠(٢٠٢١أبریل ٨في 
سبتمبر ٣٠ألف درھم (١١٫٢٥٠) بقیمة الواحدفلس للسھم٠٫٠٦: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠(الواحدفلس للسھم٠٫٠٧٥نقدیة قدرھا 

).درھمألف٩٫٠٠٠: ٢٠٢٠



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٨

صندوق مشتركي التكافل ١٣

مدققة) (غیر 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

العجز في صندوق مشتركي التكافل: 
) ١٥٦٫٨٩٧()١٧٧٫٠٦١(الرصید في بدایة الفترة / السنة 

) ٢٠٫١٦٤()٤٦٠(العجز للفترة / السنة

)١٧٧٫٠٦١()١٧٧٫٥٢١ (

القرض الحسن من المساھمین: 
١٧٧٫٠٦١١٥٦٫٨٩٧الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٤٦٠٢٠٫١٦٤المخصص خالل الفترة / السنة 

١٧٧٫٥٢١١٧٧٫٠٦١

--إجمالي حساب مشتركي التكافل، صافي 

قام مساھمو الشركة بتمویل عجز مشتركي التكافل وفقاً لسیاسة الشركة.  

مشتركي التكافل ومبالغ مستحقة من المساھمین مبالغ مستحقة من١٤

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

١٧٧٫٥٢١١٧٧٫٠٦١)١٣القرض الحسن (إیضاح 
) ١٩٩٫١٩٦()١٩٦٫٢٢٤(ناقصاً: رسوم الوكالة المدینة 

) ٢١٫٤٢٤()١٣٫٠٣٥(تحویالت ومدفوعات إلى عملیات التكافل  

)٤٣٫٥٥٩()٣١٫٧٣٨ (



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

١٩

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٥

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

المالیة:كانت األرصدة التالیة قائمة في نھایة فترة التقاریر 

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم
األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

)٧٨() ٧٨(ذمم دائنة لطرف ذو عالقة

٩٫٩٠٩٩٫٩٠٩استثمار في صكوك

فیما یلي تفاصیل المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة:  

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

مدققة)غیر (
٢٠٢٠سبتمبر٣٠

ألف درھم ألف درھم

٦٣١٦٣١الربح المستلم من استثمار في صكوك  

السائدة في المعامالت التجاریة.یتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط معادلة لتلك 

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

مدققة)غیر (
٢٠٢٠سبتمبر٣٠

ألف درھم ألف درھم
مكافآت اإلدارة الرئیسیة: 

١٫٦٦٢١٫٥٩٣مكافآت قصیرة األجل 
٢٦١٢٥٢مكافآت نھایة الخدمة 

١٫٩٢٣١٫٨٤٥



ة) ش.م.ع  افل (و ة لل ة ال ش

ة  ة ال حل ة ال ال انات ال ل ال احات ح إ
ة ة في  للف ه ٢٠٢١س٣٠ال

٢٠

صافي االشتراكات ١٦

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

(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٥٤٫٤١١٩١٫٠٣٨)٣٩٦(١٦٢٫١٥٠١٦٫٧٠١١٤٥٫٤٤٩٥٤٫٠١٥الطبي 
١٦٫٦٢٥٤٠٫٧٣٨) ٣٫٩٧٣(٦٢٫٨٥٥٥٫٤٩٢٥٧٫٣٦٣١٢٫٦٥٢السیارات 
٣٫٤٢٦٤٫٧٢٠)٤٨(٨٫٢٥٩١١٣٨٫١٤٦٣٫٣٧٨الھندسة 

٤٫١٩٠٣٩١٣٫٧٩٩٢٫٣٩٢١١٨٢٫٢٧٤١٫٥٢٥العقارات 
٢٫٢٣٢٥٢٤١٫٧٠٨١٫٧٥٧٤٥٣١٫٣٠٤٤٠٤الشحن البحري وھیكل السفن 

٧٫١٥٨٣٫٥١٢)٨٣(١١٫٠٧٣٤٠٣١٠٫٦٧٠٧٫٠٧٥أخرى

٨٥٫١٩٨١٤١٫٩٣٧) ٣٫٩٢٩(٢٥٠٫٧٥٩٢٣٫٦٢٤٢٢٧٫١٣٥٨١٫٢٦٩اإلجمالي 

(غیر مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

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 



ة) ش.م.ع  افل (و ة لل ة ال ش

ة  ة ال حل ة ال ال انات ال ل ال احات ح إ
ة ة في  للف ه ٢٠٢١س٣٠ال

٢١

رسوم الوكالة ١٧

خالل  المكتتبة.  ٪ كحد أقصى من إجمالي المساھمات٣٥ویتقاضون  یدیر المساھمون عملیات التكافل في الشركة لمشتركي التكافل  
. ٪)٣٥: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠٪ (٢١، تم تحمیل رسوم الوكالة بنسبة ٢٠٢١سبتمبر٣٠الفترة المنتھیة في 

استثمارات المساھمین وإیرادات أخرى ١٨

في أشھر المنتھیةالتسعةفي أشھر المنتھیةالثالثة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٢٩٢٥٥٧٢٩٨٧٩الربح على ودائع الوكالة والصكوك 
٢٤٤٢٨٠٤٫١٧٦١٫٧١١إیرادات توزیعات األرباح 

٢٢٤٢٥٨٧٢٦٨٦٩اإلیجار من االستثمارات العقاریة، صافي إیرادات 
)١٦(٦٥٧)٣(١٠، صافي أخرى 

٧٠٧٧٩٠٦٫٢٨٨٣٫٤٤٣

مصاریف عمومیة وإداریة ١٩

في أشھر المنتھیةالتسعةفي أشھر المنتھیةالثالثة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٧٫١٧٧٨٫٦٧٥٢٢٫٥٩٣٢٢٫٠٥٩تكالیف الموظفین 
مصاریف التدقیق والمصاریف القانونیة والمھنیة 

٤٦٩٧٥٠١٫٥٦٦١٫٨٠٥األخرى 
٤٥٦٥١١١٫٥١١١٫٥٢٩االستھالك واإلطفاء 

٦٤٩٨٦٠١٫٦٠١١٫٦٠٠تكالیف تقنیة المعلومات 
االنخفاض في قیمة ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة 

٢٤٠٣٥٠٨٠٧٩٦٩) ٥(إیضاح 
٢٥٩١٩٠٦٠٣٦١٢قرطاسیة المكاتب والصیانة 

٧٤٥٣١٨١١٧٦اإلیجار ورسوم الخدمات 
٩٠٥١٩--تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٩٢٢٢٨٦٦١٦٢٨أخرى 

٩٫٦١٦١١٫٦١٧٢٩٫٦١٣٢٩٫٨٩٧



ة) ش.م.ع  افل (و ة لل ة ال ش

ة  ة ال حل ة ال ال انات ال ل ال احات ح إ
ة ة في  للف ه ٢٠٢١س٣٠ال

٢٢

العوائد األساسیة والمخفضة للسھم ٢٠

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

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

سبتمبر ٣٠في أشھر المنتھیةالتسعةسبتمبر ٣٠في أشھر المنتھیةالثالثة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

٦٤٧١٫٢٠٤٧٫٦٥٧١٧٫٧٦٥(ألف درھم) الربح للفترة 

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

٠٫٠٠٤٠٫٠١٠٫٠٥٠٫١٢العوائد األساسیة والمخفضة للسھم (درھم) 



ة) ش.م.ع  افل (و ة لل ة ال ش

ة  ة ال حل ة ال ال انات ال ل ال احات ح إ
ة ة في  للف ه ٢٠٢١س٣٠ال

٢٣

المعلومات القطاعیة ٢١

(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

اإلجمالي غیر الطبي الطبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

إیرادات التكافل 
١٦٢٫١٥٠٨٨٫٦٠٩٢٥٠٫٧٥٩إجمالي االشتراكات المكتتبة

) ٨١٫٢٦٩() ٢٧٫٢٥٤() ٥٤٫٠١٥(اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

١٠٨٫١٣٥٦١٫٣٥٥١٦٩٫٤٩٠اشتراكات التكافل صافي 
) ٢٧٫٥٥٣() ١٠٫٤٥٦() ١٧٫٠٩٧(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

٩١٫٠٣٨٥٠٫٨٩٩١٤١٫٩٣٧صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
٣٣٠٨٫١٨٠٨٫٥١٠العموالت المكتسبة 

٩١٫٣٦٨٥٩٫٠٧٩١٥٠٫٤٤٧إجمالي إیرادات التكافل 

)١٦٠٫٩٦٥() ٤٤٫٥٨١()١١٦٫٣٨٤(إجمالي المطالبات المدفوعة 
٥٥٫٨٦٣١٠٫٢٦١٦٦٫١٢٤حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ٩٤٫٨٤١() ٣٤٫٣٢٠() ٦٠٫٥٢١(صافي المطالبات المدفوعة 

١٫٨٧٦٤٫٢٩٦٦٫١٧٢التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة
) ٣٫١٩٦() ١٫٠٤٢() ٢٫١٥٤(التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة 

٤٫٧١٩٣٫٦٧٨) ١٫٠٤١(التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
)٢٨٤()٢٥٤()٣٠(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

) ٨٨٫٤٧١() ٢٦٫٦٠١() ٦١٫٨٧٠(مطالبات التكافل المتكبدة صافي 
) ١١٫٣٠٣() ٣٫٥٣٥() ٧٫٧٦٨(مصاریف االكتتاب األخرى

) ٩٩٫٧٧٤() ٣٠٫١٣٦() ٦٩٫٦٣٨(إجمالي مصاریف التكافل 

٢١٫٧٣٠٢٨٫٩٤٣٥٠٫٦٧٣صافي إیرادات التكافل 

٨٣٥٤٧٧١٫٣١٢إیرادات استثمار مشتركي التكافل
) ٥٢٫٦٥٩() ١٩٫٠٦٧() ٣٣٫٥٩٢(رسوم الوكالة  

)٤٥٩()١٦٧()٢٩٢(حصة المضارب 
٣٧٨٢٩٥٦٧٣إیرادات أخرى

)٤٦٠(١٠٫٤٨١) ١٠٫٩٤١(في نتیجة التكافل للفترة ) الفائض العجز(

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



ة) ش.م.ع  افل (و ة لل ة ال ش

ة  ة ال حل ة ال ال انات ال ل ال احات ح إ
ة ة في  للف ه ٢٠٢١س٣٠ال

٢٤

المعلومات القطاعیة (تتمة) ٢١

(غیر مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

اإلجمالي غیر الطبي الطبي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

إیرادات التكافل 
١٤٥٫٣٧٥٩٨٫٠٤٧٢٤٣٫٤٢٢إجمالي االشتراكات المكتتبة

) 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

٨٥٫١٢٢٧٣٫٣٧٧١٥٨٫٤٩٩صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
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(التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٧٧١٧٥٦) ١٥(احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعةالتغیر في 

) 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(

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



ة) ش.م.ع  افل (و ة لل ة ال ش

ة  ة ال حل ة ال ال انات ال ل ال احات ح إ
ة ة في  للف ه ٢٠٢١س٣٠ال

٢٥

القیمة العادلة لألدوات المالیة  ٢٢

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

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

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

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

التالي: 

مماثلة. : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات ال١المستوى ·
والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما  ١: المدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  ٢المستوى  ·

بشكل مباشر (أي كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار).
ن مالحظتھا (المدخالت غیر القابلة  : مدخالت لألصل أو االلتزام والتي ال تعتمد على بیانات السوق التي یمك٣المستوى  ·

للمالحظة).

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

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

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

للقیمة العادلة الذي یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة فیھ:

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

(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠
٨٩٫٨٩٤--٨٩٫٨٩٤االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٨٩٫٥١٨--٨٩٫٥١٨االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

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


