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تقریر أعضاء مجلس اإلدارة 
٢٠٢١یونیو٣٠



٢٠٢١یونیو ٣٠في لربع المنتھيعن اتقریر أعضاء مجلس اإلدارة 

حققت  .البیانات المالیة كما في ذلك التاریخإلى جانب٢٠٢١یونیو  ٣٠الشركة أن یقدم تقریره عن الفترة المنتھیة في  إدارةمجلس یسر  
والذي بدوره أدى إلى عائد سنوي على حقوق ٢٠٢١ملیون درھم عن النصف األول من العام  ٧٫٠قیمتھا ح بلغتا الشركة صافي أرب 

٪. ١٣٫٥بنسبةالملكیة 

٢٠٢١ألول من العام مراجعة للنصف ا

مّثل النمو في األعمال التجاریة تحدیاً لعدة أسباب منھا:
تباطؤ االقتصاد. .١
.خطوط اإلنتاج األساسیة لدینا باعتبارھا ، ضغط التسعیر على السیارات والمنتجات الطبیة غیر المستدامة.٢
) مقارنًة باالنخفاض الكبیر في  ١٩(كوفید  ةإلى عودة نشاط المطالبات إلى مستوى ما قبل جائح یةالربحیرجع االنخفاض في  .٣

.٢٠٢٠العاممنالمطالبات بسبب اإلغالق في الربعین الثاني والثالث 
مقارنةً .٤ األسھم  سوق  في  بسبب التحسن النسبي  االستثمار  عوائد  العام  تحسنت  من  نفسھا  استمرت  ٢٠٢٠بالفترة  كما  عوائد . 

. ٪١٫٥-١ة معدالت ربح بین العقارات في االنخفاض وسجلت الودائع المصرفی

: فیما یلي أبرز النقاط الرئیسیة للنتائج 
.  ٢٠٢٠في عام١٩٣٫٧بـملیون درھم مقارنةً ١٦٦٫٣ما قیمتھلمكتتبة إجمالي المساھمات ابلغ·
. ٢٠٢٠العام المالي٪ في النصف األول من ٥٤٫٤٪ مقارنًة بـ ٦٣٫١إلى ٢٠٢١نسبة المطالبات في النصف األول من العام وصلت·
، ٢٠٢٠العام المالي٪ في النصف األول من  ١٧٫٢بـ  مقارنةً ٪٢١٫٥ما نسبتھ٢٠٢١في النصف األول من العام  المصاریفبلغت  ·

. المكتسبةالمساھمات المكتتبة وصافي المساھمات إجمالي إلى االنخفاض في بشكل أساسيویرجع ذلك 
النصف األول من  ٩٩٫٦بلغت النسبة اإلجمالیة المجمعة  · النصف األول من  ٨٨٫٣بـ  مقارنةً ٢٠٢١العام  ٪ في  في  العام المالي ٪ 

٢٠٢٠ .
نظرًا ٢٠٢٠العام المالي ملیون درھم في النصف األول من ٣٫٩بـ  ملیون درھم مقارنةً ٦٫٧قیمتھللفترة ما  االستثمار إیراداتتبلغ·

محفظة األسھم.الذي حققتھ داء الجید  لأل
م في النصف ملیون درھ١٦٫٦بـ  مقارنةً ٢٠٢١العام الماليألول من  ملیون درھم في النصف ا ٧٫٠حققت الشركة صافي ربح قدره  ·

. ٢٠٢٠العام المالياألول من 
.   ٢٠٢١٪ للنصف األول من العام ١٣٫٥ما نسبتھبلغ العائد السنوي على حقوق الملكیة·

بق. ومع ذلك، فإننا نواصل بالربع السامقارنةً ارتفاعاً القائمةالمدینة  الذممأیام استحقاقأظھرت  لقدفي السوق.  اً تحدیتمثلال تزال السیولة  
لدینا.  وین االحتیاطیاتكتمع التحفظ في سیاسة بشكل صارم عمارھا أمراقبة 

كان أداء أسواق األسھم اإلقلیمیة جیدًا مما أدى إلى زیادة إجمالي  كما أداء محفظة األسھم. تحسنلنتیجةأداء االستثمار خالل الربع تحسن
خالل  إیرادات األسھمبعیداً الفترة.  االستثمار  فئات  عن  تزال  ال  ناتجةً تواجھ  األخرى  الموجودات،  الفائدة  معدالت بیئة  عنضغوطاً 

ال تزال  بسبب انخفاض اإلیجارات والضغط على نسب اإلشغال.  اً مضاعف اً العقارات انخفاض ت إیرادات اإلیجار منشھدلقدالمنخفضة.
انخفاض العوائد. تواجھ ضغوطاً ناتجة عنمحفظة الدخل الثابت 



قبلیة: مستنظرة

نظرة مستقبلیة ملیئة بالتحدیات لشركات التكافل في المنطقة. وبالمقارنة،  )S&Pلقد أظھر تقریر حدیث صادر عن ستاندرز آند بور (
إحداث واصلت الشركة تعزیز بنیتھا التحتیة من خالللقدعلى ربحیتھا اإلجمالیة.  بذلكحافظت الوطنیة للتكافل على أداء منضبط محافظةً 

ھناك تركیز متزاید على مستوى مالحظات العمالء وتحسین كانتوصیل. كما تغییرات مبتكرة وفعالة من حیث التكلفة في منصة الخدمة وال
تحسن ظروف السوق.ھذه المبادرات الشركة على التعافي بمعدل أسرع عندسوف تساعدمؤشر الرضا لدیھم. 

ى جانب ل نا إلدیبط  االكتتاب المنضعملیة  نؤمن بأن  . ومع ذلك، فإننا ٢٠٢١المتبقي من العام  نتوقع استمرار الضغط على النمو في الجزء
على تحقیق ھدفنا الربحي لھذا العام. سوف تساعدنا على المصاریفالمراقبة الصارمة

وعمالئنا دةح ربیة المتعلدولة اإلمارات النود أن نتقدم بخالص الشكر إلى حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمصرف المركزي
وتفانیھم. جادالق اإلدارة والموظفین على عملھم كذلك كل الشكر والتقدیر لفریكما نقدم لعمل على ثقتھم في الوطنیة للتكافل. وشركائنا في ا

_________________________________ 
الظاھري حرمل بن سعید علي. د

رئیس مجلس اإلدارة 
شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة)  
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البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  
٢٠٢١یونیو٣٠



إرنست ویونغ العالمیة المحدودة  إحدى الشركات األعضاء في

المـاً ـنبـنـي ع
عملـأفضل لل

الشرق األوسط إرنست ویونغ
(فرع أبوظبي)

١٣٦صندوق برید 
٢یشن تاور ا، ن٢٧الطابق 

كورنیش أبوظبي
أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
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مجلس إدارة  إلى مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  حول تقریر 
شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

مقدمـة 
بمراجعة   قمنا  كما في  لقد  ("الشركة")  ش.م.ع  (وطنیة)  للتكافل  الوطنیة  لشركة  المرفقة  المختصرة  المالیة المرحلیة    یونیو   ٣٠البیانات 

لفترتي  والبیانات المرحلیة ذات الصلة للدخل والدخل الشامل  ،  ٢٠٢١  یونیو  ٣٠بیان المركز المالي المرحلي كما في  ، والتي تتضمن  ٢٠٢١
أشھر   ستة الفي حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة لفترة   تغیراتلھر والستة أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخ والبیانات المرحلیة لالثالثة أش

المختصرة وفقاً لمعیار واالیضاحات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة  المنتھیة في ذلك التاریخ  
". إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة استنادًا  المرحلیة"التقاریر المالیة   ٣٤الدولي رقم    المحاسبة

عة التي قمنا بھا. إلى أعمال المراج 

نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من موظفي الشر"المستقل للشركة المرحلیة  كة خاصة المسؤولین عن  . إن مراجعة المعلومات المالیة 
  التدقیق األمور المالیة والمحاسبیة وبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق  

ألمور الجوھریة خالل  الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة ا 
أعمال التدقیق ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة. 

االستنتاج 
من كافة علمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة لم یتم إعدادھا،    إلىبناًء على مراجعتنا، لم یصل  

).٣٤النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

بتوقیع:
رائد أحمد
شریك

إرنست ویونـغ
٨١١رقم القید: 

٢٠٢١أغسطس  ١٠
أبوظبي 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

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

٦

(غیر مدقق) المرحليبیان المركز المالي 
٢٠٢١یونیو٣٠كما في 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
(مدققة) (غیر مدققة) 

درھم ألف درھمألف إیضاحات

الموجودات
موجودات عملیات التكافل 

١٠٦٦٫٠٧٣٥٣٫٩٨٧االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٤٫٦٠٠٤٫٦٠٠االستثمارات العقاریة  

١٥٫٢٠٧١٤٫٦٠٩واذ المؤجلة على الوثائق  االستحتكلفة 
١١٥٥٫٨١٧٥٩٫١٣٩حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة 

١١٥٠٫٨٣٧٥٣٫٤٦٦حصة إعادة التكافل من المطالبات 
٥٫٠٧٦٥٫١١٧وموجودات أخرى مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع 

٥١٢٣٫٦٨٦١٠٥٫٣٦٢االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدینة
٦١٥٫٢٤٩١٥٫٢٤٩ودائع بنكیة مقیدة  

٧٢٥٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ودائع وكالة 
٨٢٢٫٦٠٩٢٧٫٠٩٤النقد وما یعادلھ 

٣٨٤٫١٥٤٣٨٨٫٦٢٣إجمالي موجودات عملیات التكافل

موجودات المساھمین
٢٫٣٣٦١٫٢٥٤الممتلكات والمعدات 

١٫٢١٨١٫٨٤١الموجودات غیر الملموسة  
٩٨٫٠٧٢٨٫٦٠٨موجودات حق االستخدام  

١٠٣١٫١٤٨٣٥٫٥٣١االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
١٥٫٤١٠١٥٫٤١٠االستثمارات العقاریة  

٤٦٫٠٠٠٦٫٠٠٠ودیعة نظامیة
٤٫١٦٥١٫٩٥٧مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى 

٦٢٫٠٠٠٢٫٠٠٠ة مقیدة بنكیودائع
١٤٣٢٫٤٤٧٤٣٫٥٥٩مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل

٨٢٤٫٢٧٩١١٫٥١٠النقد وما یعادلھ  

١٢٧٫٠٧٥١٢٧٫٦٧٠إجمالي موجودات المساھمین

٥١١٫٢٢٩٥١٦٫٢٩٣إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
مطلوبات عملیات التكافل

٨٤٫٣٣٧٨٢٫٠١٦التكافل الدائنة فل وإعادةذمم التكا
١١٢٥٤٫٩٤٥٢٤٥٫٢٢٥مطلوبات عقود التكافل  

٤٫٩٥٥٥٫٥٤٧إیرادات عمولة إعادة التكافل غیر المكتسبة 
٧٫٤٧٠١٢٫٢٧٦مطلوبات أخرى  

١٤٣٢٫٤٤٧٤٣٫٥٥٩مبالغ مستحقة للمساھمین

٣٨٤٫١٥٤٣٨٨٫٦٢٣إجمالي مطلوبات عملیات التكافل

مطلوبات المساھمین  
٣٫٤٢٣٧٫١٢٤مطلوبات أخرى 

٩٫٢٣٣٧٫٨٣٩الخدمة للموظفین مكافآت نھایة 
٩٨٫٦١٦٨٫٦٠٦مطلوبات عقود اإلیجار 

٢١٫٢٧٢٢٣٫٥٦٩إجمالي مطلوبات المساھمین 

٤٠٥٫٤٢٦٤١٢٫١٩٢إجمالي المطلوبات 

حساب مشتركي التكافل 
) ١٧٧٫٠٦١() ١٧٧٫٣١٤(١٣صندوق التكافل على الممتلكات والمسؤولیات  

١٣١٧٧٫٣١٤١٧٧٫٠٦١ممول من قبل المساھمین  – قرض حسن 

--إجمالي الفائض في حساب مشتركي التكافل 

حقوق المساھمین 
١٢١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠رأس المال 

٤٫٦٠٩٤٫٦٠٩االحتیاطي القانوني 
٦٤٨٦٤٨احتیاطي تعثر إعادة التكافل 

)٤٫٧١٣(٢٫٧٠٦احتیاطي إعادة التقییم 
) ٤٦٫٤٤٣() ٥٢٫١٦٠(الخسائر المتراكمة 

١٠٥٫٨٠٣١٠٤٫١٠١إجمالي حقوق المساھمین  

٥١١٫٢٢٩٥١٦٫٢٩٣إجمالي المطلوبات وحساب مشتركي التكافل وحقوق المساھمین  

_______________________________
الرئیس التنفیذيمجلس اإلدارةرئیس



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)
٢٠٢١یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةیونیو 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 
١٦٧٣٫٠١٥٧٤٫٩٨٥١٦٦٫٢٧٦١٩٣٫٧٣٣المكتتبة  إجمالي االشتراكات 

) ٧٥٫٨٩٣() ٥٣٫٤١٤() ٣١٫٣٧٣() ٢٢٫٧١١(١٦اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

٥٠٫٣٠٤٤٣٫٦١٢١١٢٫٨٦٢١١٧٫٨٤٠صافي اشتراكات التكافل  
) ١٠٫١٠٢() ١٨٫٨٢٣(٩٫٦٩٠) ٣٫٧٦٢(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  

١٦٤٦٫٥٤٢٥٣٫٣٠٢٩٤٫٠٣٩١٠٧٫٧٣٨صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
٣٫٢٤٩٣٫٤٣٨٦٫١٤٠٦٫٧٥٥العموالت المكتسبة  

٤٩٫٧٩١٥٦٫٧٤٠١٠٠٫١٧٩١١٤٫٤٩٣إجمالي إیرادات التكافل 

) ١١٦٫٣٣٩() ١٠٦٫٣٧٩() ٥٦٫٧٢٢() ٥٠٫٩٣٦(إجمالي المطالبات المدفوعة  
٢٢٫٢٢١٢١٫٤٠٩٤٣٫٩٢٢٤٣٫٠١٤حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ٧٣٫٣٢٥() ٦٢٫٤٥٧() ٣٥٫٣١٣() ٢٨٫٧١٥(صافي المطالبات المدفوعة 

١٩٫٧٤١٢٫٥٩٦١٤٫٥١٢) ٤٫٢٧٤(التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة  
) ٥٥٧() ١٫٦٧٠() ٦٫٢٦٥(٨٧٧التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة  

) ١١٦(٢٫٧٥٠) ٣٩٥(٢٫٦٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا صافي احتیاطي  التغیر في 
٩٢٧) ٥٢٤(٩٠٠) ٥٧٧(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر غیر الموزعة 

) ٥٨٫٥٥٩() ٥٩٫٣٠٥() ٢١٫٣٣٢() ٣٠٫٠٠٣(المتكبدة التكافلصافي مطالبات
) ٧٫٨٥٣() ٧٫٥٦١() ٤٫٤٩٤() ٣٫١٤٣(مصاریف االكتتاب األخرى 

) ٦٦٫٤١٢() ٦٦٫٨٦٦() ٢٥٫٨٢٦() ٣٣٫١٤٦(إجمالي مصاریف التكافل 

١٦٫٦٤٥٣٠٫٩١٤٣٣٫٣١٣٤٨٫٠٨١صافي إیرادات التكافل 

٦٣٤٥٠٨١٫٠٩٤١٫٢٥٣إیرادات استثمارات مشتركي التكافل 
) ٦٧٫٨٠٧() ٣٤٫٩١٨() ٣٤٫٥٥٩() ١١٫٦٠٣(١٧رسوم وكالة 

) ٤٣٩() ٣٨٣() ١٧٨() ٢٢٢(حصة المضارب 
٦٢٢١٦١٦٤١٣٥٩إیرادات أخرى 

) ١٨٫٥٥٣() ٢٥٣() ٣٫١٥٤(٦٫٠٧٦في نتیجة التكافل للفترة) العجزالفائض (

العائد إلى المساھمین 
١٨٢٫٤١٧١٫٢٢٩٥٫٥٨١٢٫٦٥٣استثمارات المساھمین وإیرادات أخرى، صافي 

١٧١١٫٦٠٣٣٤٫٥٥٩٣٤٫٩١٨٦٧٫٨٠٧رسوم وكالة من مشتركي التكافل 
٢٢٢١٧٨٣٨٣٤٣٩المضارب من مشتركي التكافل حصة 

) ١٨٫٢٨٠() ١٩٫٩٩٧() ٩٫٧٠٦() ١٠٫٤٠٨(١٩مصاریف عمومیة وإداریة
) ١٧٫٢٨٤() ١٣٫٤٢٥() ٨٫٧٠٦() ٦٫٧٨٧(مصاریف العموالت 

) ٢٢١() ١٩٧() ١١١() ٨٦(٩تكلفة التمویل
) ١٨٫٥٥٣() ٢٥٣() ٣٫١٥٤(٦٫٠٧٦من عملیات التكافل )العجز الفائض (

٣٫٠٣٧١٤٫٢٨٩٧٫٠١٠١٦٫٥٦١صافي الربح للفترة

٢٠٠٫٠٢٠٫١٠٠٫٠٥٠٫١١العائد األساسي والمخفض للسھم 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

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

٨

(غیر مدقق) بیان الدخل الشامل المرحلي 
٢٠٢١یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةیونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

٣٫٠٣٧١٤٫٢٨٩٧٫٠١٠١٦٫٥٦١صافي الربح للفترة

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

التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
) ١٣٫٠٧٤(١٠١٫٣٢٣٢٫٤١٦٦٫٣٢٤الدخل الشامل اآلخر 

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

٦) ٣٨٢(١٣) ٣٤٤(١٠من خالل الدخل الشامل اآلخر 

) ١٣٫٠٦٨(٩٧٩٢٫٤٢٩٥٫٩٤٢للفترة اآلخر الشامل ) الخسارةالدخل (

٤٫٠١٦١٦٫٧١٨١٢٫٩٥٢٣٫٤٩٣إجمالي 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 
٢٠٢١یونیو٣٠للفترة 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 

١٦٫٥٦١١٦٫٥٦١----الربح للفترة 
)١٣٫٠٦٨(-)١٣٫٠٦٨(---الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

١٦٫٥٦١٣٫٤٩٣)١٣٫٠٦٨(---للفترة الدخل الشامل إجمالي 
)٩٫٠٠٠()٩٫٠٠٠(----) ١٢توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة (إیضاح  

-)٨(٨---استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

٨٧٫٥١٣)٤٧٫٢٨٢()١٧٫٩٧١(-١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦(غیر مدققة) ٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 

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

٧٫٠١٠٧٫٠١٠----الربح للفترة 
٥٫٩٤٢-٥٫٩٤٢---للفترة اآلخر الشامل الدخل

٥٫٩٤٢٧٫٠١٠١٢٫٩٥٢---للفترة الدخل الشامل إجمالي 
)١١٫٢٥٠()١١٫٢٥٠(----) ١٢ومدفوعة (إیضاح  توزیعات أرباح معلن عنھا 

-)١٫٤٧٧(١٫٤٧٧---استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٠٥٫٨٠٣) ٥٢٫١٦٠(١٥٠٫٠٠٠٤٫٦٠٩٦٤٨٢٫٧٠٦(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو٣٠كما 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)
٢٠٢١یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  ستةال
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
األنشطة التشغیلیة

٧٫٠١٠١٦٫٥٦١الربح للفترة 

التالیة: تعدیالت للبنود 
١٨٫٨٢٣١٠٫١٠٢احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة، صافي 

)١٤٫٩١٩() ٥٫٧٨١(غیر مبلغ عنھا التغیر في احتیاطیات إجمالي المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولكن
المتكبدة ولكن التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطیات المطالبات القائمة والمطالبات

٢٫٦٢٩١٥٣غیر مبلغ عنھا 
١٩١٫٠٥٥١٫٠١٨غیر ملموسة استھالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام وإطفاء موجودات

١٫٥٤١٩٣٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
١٩٥٦٧٦١٩و ٥مخصص االنخفاض في قیمة االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة 

١٩٧٢٢١تكلفة التمویل
)١٫٤٣١() ٣٫٩٣٢(١٨إیرادات توزیعات األرباح   

٢٢٫١٠٩١٣٫٢٥٤
التغیرات العاملة في: 

)١٨٫٤٤١() ١٨٫٨٩١(االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدینة 
) ٦٧٠() ٢٫١٦٧(مبالغ مدفوعة مقدمًا وودائع وموجودات أخرى 

٢٫٣٢١٢٣٫٤٨٧ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 
) ٩٤٨() ٥٩٨(االستحواذ المؤجلة على الوثائق تكالیف

١٫٠٦٨) ٥٩٢(إیرادات عمولة إعادة التكافل غیر المكتسبة 
)٤٫٨٠٧() ٨٫٥٠٧(مطلوبات أخرى 

١٢٫٩٤٣) ٦٫٣٢٥(من األنشطة التشغیلیة  (المستخدم في)  النقد 
) ٢٨٨() ١٤٧(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

١٢٫٦٥٥) ٦٫٤٧٢(األنشطة التشغیلیة من(المستخدمة في)  التدفقات النقدیة صافي 

األنشطة االستثماریة 
) ٢٤٣() ٥٤٠(شراء ممتلكات ومعدات 

) ٢٥٥() ٤٣٨(شراء موجودات غیر ملموسة 
)٣٤٫٦٣٠() ٤٧٫٥٥٩(١٠شراء استثمارات  

٤٥٫٧٩٨٢٥٫٠٠٦متحصالت من استبعاد استثمارات 
٣٫٩٣٢١٫٤٣١مستلمة توزیعات أرباح  

)٦٫١٧٥(٢٥٫٠٠٠ودائع مقیدة وودائع وكالة 

)١٤٫٨٦٦(٢٦٫١٩٣األنشطة االستثماریة (المستخدمة في)  التدفقات النقدیة من صافي 

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

)١٫٣٧٢() ١٨٧(٩المدفوع مطلوبات عقود اإلیجارقسط 

)١٠٫٣٧٢() ١١٫٤٣٧(في األنشطة التمویلیة  ةالمستخدم التدفقات النقدیة 

)١٢٫٥٨٣(٨٫٢٨٤في النقد وما یعادلھ الزیادة (النقص) صافي 
٣٨٫٦٠٤٤٥٫٤٣٤النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة  

٨٤٦٫٨٨٨٣٢٫٨٥١النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة 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 (

مجلس  ٢٠٢١یونیو٣٠تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة للشركة للفترة المنتھیة في   لقرار  وفقاً 
. ٢٠٢١أغسطس ١٠اإلدارة 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  ٣١للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للشركة كما في  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١بالضرورة إلى نتائج السنة المنتھیة في ٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في للفترةنتائج الیر لذلك، قد ال تش

ل  تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خال 
.والتي یتم إدراجھا بالقیمة العادلةواالستثمارات العقاریةالدخل الشامل اآلخر 

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

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

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

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

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتھیة في 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

١٢

(تتمة) أساس اإلعداد٢

(تتمة) استخدام التقدیرات واألحكام
)١٩كورونا المستجد (كوفید تأثیر فیروس 
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 ١٩باح والتدفقات النقدیة والوضع المالي. تراقب الشركة تطورات جائحة كوفید  األر

في المستقبل. 

١٩في حدوث تأخیرات طفیفة في التحصیل من العمالء نتیجة لكوفید  الشركةعلى  ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لكوفید  
باإلضافة إلى ذلك، كان ھناك ولكن تقوم اإلدارة بمراقبة الموقف عن كثب واحتفظت بمخصص كاٍف لخسائر االئتمان المتوقعة.

لمعالجتھ في  اً جھوداً تبذل اإلدارة حالی ، والتي  ١٩كوفید  تأثیریةاستمرارخالل الفترة نتیجةالمكتتبةانخفاض في المساھمات  
على البیانات المالیة للشركة في ھذه المرحلة. لھذه الجائحةجوھریاً مستقبلیاً اً ال تتوقع اإلدارة تأثیر.الفترات الالحقة

الھامة المحاسبیةالسیاسات ٣

في بیاناتھا  الشركةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ھي نفس السیاسات التي تطبقھا 
. 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. كةالشرلم تقم 

  ومعیار المحاسبة الدولي ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  :  ٢المرحلة  -إصالح معیار معدل الفائدة
والمعیار الدولي إلعداد ٤لدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  والمعیار ا٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩رقم  

١٦التقاریر المالیة رقم 

تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

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

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

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

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



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

١٣

ودیعة نظامیة ٤

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

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

إعادة التكافل المدینة أرصدة االشتراكات وذمم ٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٨٩٫٩٨٩٨٨٫٩٤٢مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل  
٣٥٫٣٥٩٢٠٫٨٥٧مبالغ مستحقة من مشغلي التكافل وإعادة التكافل  

٤٫٩٠٦٥٫٢٤١مبالغ مستحقة من الوسطاء والوكالء 

١٣٠٫٢٥٤١١٥٫٠٤٠
)٩٫٦٧٨()٦٫٥٦٨(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٢٣٫٦٨٦١٠٥٫٣٦٢صافي االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة

ألف درھم ٦٫٥٦٨، انخفضت قیمة االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة بقیمة اسمیة تبلغ  ٢٠٢١یونیو٣٠كما في  
ألف درھم).٩٫٦٧٨: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

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

(مدققة) مدققة) (غیر 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٩٫٦٧٨٨٫١١٢في بدایة الفترة / السنة
٥٦٧١٫٥٦٦)١٩المحمل للفترة / السنة (إیضاح 
-)٣٫٦٧٧(المشطوب خالل الفترة / السنة 

٦٫٥٦٨٩٫٦٧٨في نھایة الفترة / السنة



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

١٤

بنكیة مقیدةودائع ٦

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

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

١٧٫٢٤٩١٧٫٢٤٩

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

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

ودائع وكالة ٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٢٥٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠موجودات عملیات التكافل 

.٪) 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 ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٢٠٢٠الصندوق نقد في 
٤٦٫٨٦٨٣٨٫٥٨٤حسابات جاریة –نقد لدى البنوك 

٤٦٫٨٨٨٣٨٫٦٠٤

٢٢٫٦٠٩٢٧٫٠٩٤موجودات عملیات التكافل  
٢٤٫٢٧٩١١٫٥١٠موجودات المساھمین 

٤٦٫٨٨٨٣٨٫٦٠٤



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

١٥

(تتمة) النقد وما یعادلھ٨

كما یلي: إن التوزیع الجغرافي للنقد وما یعادلھ ھو 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٢٨٠١١١خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
٤٦٫٦٠٨٣٨٫٤٩٣داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٤٦٫٨٨٨٣٨٫٦٠٤

موجودات حق االستخدام / مطلوبات عقود اإلیجار  ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

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

٣٣٣-تعدیل خالل الفترة / السنة 
)١٫٠٢٨()٥٣٦(مصاریف االستھالك

٨٫٠٧٢٨٫٦٠٨الرصید في نھایة الفترة / السنة 

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

٣٣٣-تعدیل خالل الفترة / السنة 
١٩٧٤٤٤مصاریف الفائدة 

)١٫٣٧٢()١٨٧(مدفوعات

٨٫٦١٦٨٫٦٠٦الرصید في نھایة الفترة / السنة 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

١٦

اآلخربالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملالمدرجةاالستثمارات ١٠

(غیر مدققة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

موجودات عملیات التكافل  
٣٥٫٠٣٣٢٣٫٣٢٠صكوك 

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

٣٤٫٩٨٢٢٣٫٢٦٩
٣١٫٠٩١٣٠٫٧١٨أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٦٦٫٠٧٣٥٣٫٩٨٧

موجودات المساھمین  
٩٫٩٠٩٩٫٩٠٩صكوك 

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

٩٫٦٣١٩٫٦٣١
٢١٫٥١٧٢٥٫٩٠٠أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٣١٫١٤٨٣٥٫٥٣١

٩٧٫٢٢١٨٩٫٥١٨اإلجمالي 

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 
١٦٫٣٨١٣١٫١٧٨٤٧٫٥٥٩إضافات 

) ٤٥٫٧٩٨() ٤١٫٥١٢() ٤٫٢٨٦(استبعادات 
٦٫٣٢٤٥٫٩٤٢)٣٨٢(التغیر في القیمة العادلة 

٤٤٫٦١٣٥٢٫٦٠٨٩٧٫٢٢١الفترةالقیمة العادلة في نھایة 

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:
(غیر مدققة) 

٢٠٢١یونیو٣٠
(مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم

٨٧٫٥٩٠٧٥٫٧١٨داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
٩٫٦٣١١٣٫٨٠٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٩٧٫٢٢١٨٩٫٥١٨



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

١٧

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ١١

(غیر مدققة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

: إجمالي مطلوبات عقود التكافل
٦٧٫٤٨٠٧٠٫٠٧٦المطالبات القائمة احتیاطي 

١٩٫٥٩٥٢٣٫٣٠٤احتیاطي المطالبات–المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٢٫٤٢٥١٫٩٠١احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة  

١٦٤٫٧٩٥١٤٩٫٩٤٤احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
-٦٥٠األقساط) احتیاطي االشتراك غیر المكتسب (احتیاطي عجز 

٢٥٤٫٩٤٥٢٤٥٫٢٢٥

موجودات عقود إعادة التكافل: 
٤١٫٠٩٠٤٢٫٧٦٠احتیاطي المطالبات القائمة 

٩٫٧٤٧١٠٫٧٠٦احتیاطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 

٥٠٫٨٣٧٥٣٫٤٦٦حصة إعادة التكافل من المطالبات 
٥٥٫٨١٧٥٩٫١٣٩التكافل من احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبةحصة إعادة 

١٠٦٫٦٥٤١١٢٫٦٠٥

صافي: –مطلوبات التكافل 
٢٦٫٣٩٠٢٧٫٣١٦احتیاطي المطالبات القائمة 

٩٫٨٤٨١٢٫٥٩٨احتیاطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٢٫٤٢٥١٫٩٠١الخسارة غیر الموزعة احتیاطي مصاریف تسویة 

١٠٨٫٩٧٨٩٠٫٨٠٥احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
-٦٥٠احتیاطي االشتراك غیر المكتسب (احتیاطي عجز األقساط) 

١٤٨٫٢٩١١٣٢٫٦٢٠

رأس المال ١٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم 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:  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠(٢٠٢١أبریل  ٨في  
یونیو  ٣٠ألف درھم (١١٫٢٥٠) بقیمة  الواحدفلس للسھم٠٫٠٦:  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠(الواحدفلس للسھم٠٫٠٧٥نقدیة قدرھا  

).درھمألف٩٫٠٠٠: ٢٠٢٠



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

١٨

صندوق مشتركي التكافل ١٣

(غیر مدققة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

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

) ٢٠٫١٦٤()٢٥٣(العجز للفترة / السنة

)١٧٧٫٠٦١()١٧٧٫٣١٤ (

القرض الحسن من المساھمین: 
١٧٧٫٠٦١١٥٦٫٨٩٧الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٢٥٣٢٠٫١٦٤المخصص خالل الفترة / السنة 

١٧٧٫٣١٤١٧٧٫٠٦١

--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) 
٢٠٢١یونیو٣٠

(مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم ألف درھم

١٧٧٫٣١٤١٧٧٫٠٦١)١٣القرض الحسن (إیضاح 
) ١٩٩٫١٩٦()١٩٣٫٩٠٦(ناقصاً: رسوم الوكالة المدینة 

) ٢١٫٤٢٤()١٥٫٨٥٥(تحویالت ومدفوعات إلى عملیات التكافل  

)٤٣٫٥٥٩()٣٢٫٤٤٧ (



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة 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 

كانت األرصدة التالیة قائمة في نھایة فترة التقاریر المالیة:

(غیر مدققة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

(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) 
٢٠٢١یونیو٣٠

مدققة)غیر (
٢٠٢٠یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٤٢٠٤٢١الربح المستلم من استثمار في صكوك  

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

(غیر مدققة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

مدققة)غیر (
٢٠٢٠یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم
مكافآت اإلدارة الرئیسیة: 

١٫١٠٧١٫٠٦٢مكافآت قصیرة األجل 
١٧٢١٦٨مكافآت نھایة الخدمة 

١٫٢٧٩١٫٢٣٠



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  للفترة

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) ٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة فيستةاللفترة 

٣٦٫٦٧٦٥٨٫٧٨٣) ١٫٢١٧(١٠٧٫٢٥٦١١٫٧٩٧٩٥٫٤٥٩٣٥٫٤٥٩الطبي 
١١٫٨٧٢٢٨٫٢٦٠) ٣٫٤١٤(٤١٫٥٠٢١٫٣٧٠٤٠٫١٣٢٨٫٤٥٨السیارات 
٦٫٣٨٩٨٥٤٥٫٥٣٥٢٫٧٦٧٥٤٦٢٫٢٢١٣٫٣١٤الھندسة 

٢٫٠٠٣٤٧٠١٫٥٣٣٦٢٦٢٠٨٤١٨١٫١١٥العقارات 
١٫٨٢٨٦٤٥١٫١٨٣١٫٣٨١٤٩٩٨٨٢٣٠١الشحن البحري وھیكل السفن 

٧٫٢٩٨٣٦٥٦٫٩٣٣٤٫٧٢٣٥٦٤٫٦٦٧٢٫٢٦٦أخرى

٥٦٫٧٣٦٩٤٫٠٣٩) ٣٫٣٢٢(١٦٦٫٢٧٦١٥٫٥٠١١٥٠٫٧٧٥٥٣٫٤١٤اإلجمالي 

(غیر مدققة) ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

١١٧٫٠٨٣١٩٫٦٧٣٩٧٫٤١٠٤٥٫٤٨٩٥٫١١٩٤٠٫٣٧٠٥٧٫٠٤٠الطبي 
٥٧٫٦٦١٥٥٥٧٫٦٠٦١٧٫٨٧٦٣٫٦٧٣١٤٫٢٠٣٤٣٫٤٠٣السیارات 
٣٫١٠٨٣٫٢٩٥) ٤٢٦(٦٫٤٠٣٢٫٦٨٢) ١٫٣٧٣(٥٫٠٣٠الھندسة 

٤٫٦٨٣١٧٩٤٫٥٠٤٣٫٤٢١٤٣٣٫٣٧٨١٫١٢٦العقارات 
١٫٥٣٥٥٥١٩٨٤١٫١٨٧٤٥٨٧٢٩٢٥٥الشحن البحري وھیكل السفن 

٧٫٧٤١١٨٦٧٫٥٥٥٥٫٢٣٨٣٠٢٤٫٩٣٦٢٫٦١٩أخرى

١٩٣٫٧٣٣١٩٫٢٧١١٧٤٫٤٦٢٧٥٫٨٩٣٩٫١٦٩٦٦٫٧٢٤١٠٧٫٧٣٨اإلجمالي 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  للفترة

٢١

رسوم الوكالة ١٧

خالل  المكتتبة.  المساھمات٪ كحد أقصى من إجمالي  ٣٥یدیر المساھمون عملیات التكافل في الشركة لمشتركي التكافل ویتقاضون  
. ٪)٣٥: ٢٠٢٠یونیو٣٠٪ (٢١، تم تحمیل رسوم الوكالة بنسبة ٢٠٢١یونیو٣٠الفترة المنتھیة في 

استثمارات المساھمین وإیرادات أخرى ١٨

في الستة أشھر المنتھیةفي أشھر المنتھیةالثالثة 
مدققة) (غیر (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٥٠٢٨٢٥٠٠٦٢٤الربح على ودائع الوكالة والصكوك 
١٫٦٨٠٦٦٦٣٫٩٣٢١٫٤٣١إیرادات توزیعات األرباح 

٢٤٥٢٩٤٥٠٢٦١١إیرادات اإلیجار من االستثمارات العقاریة، صافي 
)١٣(٦٤٧)١٣(٢٤٢، صافي أخرى 

٢٫٤١٧١٫٢٢٩٥٫٥٨١٢٫٦٥٣

مصاریف عمومیة وإداریة ١٩

في الستة أشھر المنتھیةفي أشھر المنتھیةالثالثة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٨٫٢٨٢٧٫٠٩٣١٥٫٤١٦١٣٫٣٨٤تكالیف الموظفین 
مصاریف التدقیق والمصاریف القانونیة والمھنیة 

٤٩١٤١٤١٫٠٩٧١٫٠٥٥األخرى 
٥٦٦٥١٤١٫٠٥٥١٫٠١٨االستھالك واإلطفاء 

٤٢٠٣٢١٩٥٢٧٤٠تكالیف تقنیة المعلومات 
االنخفاض في قیمة ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة 

٢١١٢٥٥٥٦٧٦١٩) ٥(إیضاح 
١٣٣٢٠٨٣٤٤٤٢٢قرطاسیة المكاتب والصیانة 

٥٤٥٦١٠٧١٢٣اإلیجار ورسوم الخدمات 
٥١٩٩٠٥١٩-تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٥١٣٢٦٣٦٩٤٠٠أخرى 

١٠٫٤٠٨٩٫٧٠٦١٩٫٩٩٧١٨٫٢٨٠



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  للفترة

٢٢

العوائد األساسیة والمخفضة للسھم ٢٠

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

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

یونیو ٣٠في الستة أشھر المنتھیةیونیو ٣٠في أشھر المنتھیةالثالثة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

٣٫٠٣٧١٤٫٢٨٩٧٫٠١٠١٦٫٥٦١(ألف درھم) الربح للفترة 

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

٠٫٠٢٠٫١٠٠٫٠٥٠٫١١العوائد األساسیة والمخفضة للسھم (درھم) 



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  للفترة

٢٣

المعلومات القطاعیة ٢١

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةاللفترة 

اإلجمالي غیر الطبي الطبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

إیرادات التكافل 
١٠٧٫٢٥٦٥٩٫٠٢٠١٦٦٫٢٧٦إجمالي االشتراكات المكتتبة

) ٥٣٫٤١٤() ١٧٫٩٥٥() ٣٥٫٤٥٩(اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

٧١٫٧٩٧٤١٫٠٦٥١١٢٫٨٦٢صافي اشتراكات التكافل 
) ١٨٫٨٢٣() ٥٫٨٠٩() ١٣٫٠١٤(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

٥٨٫٧٨٣٣٥٫٢٥٦٩٤٫٠٣٩صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
٢٨٢٥٫٨٥٨٦٫١٤٠العموالت المكتسبة 

٥٩٫٠٦٥٤١٫١١٤١٠٠٫١٧٩إجمالي إیرادات التكافل 

)١٠٦٫٣٧٩() ٢٨٫٧٢٢() ٧٧٫٦٥٧(المطالبات المدفوعة إجمالي  
٣٧٫٦٢٧٦٫٢٩٥٤٣٫٩٢٢حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ٦٢٫٤٥٧() ٢٢٫٤٢٧() ٤٠٫٠٣٠(صافي المطالبات المدفوعة 

٢٫٥٩٦) ١٫٥٥١(٤٫١٤٧التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة
) ١٫٦٧٠(٨٧٩) ٢٫٥٤٩(إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة التغیر في حصة 

٣٫٠٦٣٢٫٧٥٠)٣١٣(التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
)٥٢٤()٥٣٤(١٠التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

) ٥٩٫٣٠٥() ٢٠٫٥٧٠() ٣٨٫٧٣٥(صافي مطالبات التكافل المتكبدة 
) ٧٫٥٦١() ١٫٩٨٠() ٥٫٥٨١(مصاریف االكتتاب األخرى

) ٦٦٫٨٦٦() ٢٢٫٥٥٠() ٤٤٫٣١٦(إجمالي مصاریف التكافل 

١٤٫٧٤٩١٨٫٥٦٤٣٣٫٣١٣صافي إیرادات التكافل 

٦٩٣٤٠١١٫٠٩٤إیرادات استثمار مشتركي التكافل
) ٣٤٫٩١٨() ١٢٫٧٥٢() ٢٢٫١٦٦(رسوم الوكالة  

)٣٨٣()١٤٠()٢٤٣(حصة المضارب 
٣٧٩٢٦٢٦٤١إیرادات أخرى

)٢٥٣(٦٫٣٣٥) ٦٫٥٨٨(في نتیجة التكافل للفترة ) الفائض العجز(

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



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  للفترة

٢٤

المعلومات القطاعیة (تتمة) ٢١

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةاللفترة 

اإلجمالي غیر الطبي الطبي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

إیرادات التكافل 
١١٧٫٠٨٣٧٦٫٦٥٠١٩٣٫٧٣٣إجمالي االشتراكات المكتتبة

) ٧٥٫٨٩٣() ٣٠٫٤٠٤() ٤٥٫٤٨٩(اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

٧١٫٥٩٤٤٦٫٢٤٦١١٧٫٨٤٠صافي اشتراكات التكافل 
) ١٠٫١٠٢(٤٫٤٥٢) ١٤٫٥٥٤(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

٥٧٫٠٤٠٥٠٫٦٩٨١٠٧٫٧٣٨صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
٦٤٣٦٫١١٢٦٫٧٥٥العموالت المكتسبة 

٥٧٫٦٨٣٥٦٫٨١٠١١٤٫٤٩٣إجمالي إیرادات التكافل 

) ١١٦٫٣٣٩() ٥٢٫٠٥٠() ٦٤٫٢٨٩(إجمالي المطالبات المدفوعة 
٣٠٫٣٢٨١٢٫٦٨٦٤٣٫٠١٤حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ٧٣٫٣٢٥() ٣٩٫٣٦٤() ٣٣٫٩٦١(صافي المطالبات المدفوعة 

٣٫٣٤٧١١٫١٦٥١٤٫٥١٢احتیاطي المطالبات القائمةالتغیر في إجمالي 
) ٥٥٧() ٢٤٥() ٣١٢(التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة 

) ١١٦(٧٠٢) ٨١٨(التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٩٢٨٩٢٧) ١(الموزعةالتغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر 

) ٥٨٫٥٥٩() ٢٦٫٨١٤() ٣١٫٧٤٥(صافي مطالبات التكافل المتكبدة 
) ٧٫٨٥٣() ٢٫٦٧٨() ٥٫١٧٥(مصاریف االكتتاب األخرى

) ٦٦٫٤١٢() ٢٩٫٤٩٢() ٣٦٫٩٢٠(إجمالي مصاریف التكافل 

٢٠٫٧٦٣٢٧٫٣١٨٤٨٫٠٨١صافي إیرادات التكافل 

٧٣٨٥١٥١٫٢٥٣استثمار مشتركي التكافلإیرادات  
) ٦٧٫٨٠٧() ٢٨٫٦٠٦() ٣٩٫٢٠١(رسوم الوكالة  

) ٤٣٩() ١٨١() ٢٥٨(حصة المضارب 
٣٢٠٣٩٣٥٩إیرادات أخرى

) ١٨٫٥٥٣() ٩١٥() ١٧٫٦٣٨(العجز في نتیجة التكافل للفترة 

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



شركة الوطنية للتكافل (وطنية) ش.م.ع 

إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  للفترة

٢٥

القیمة العادلة لألدوات المالیة  ٢٢

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

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

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

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

التالي: 

 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. ١المستوى :
  والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما  ١عار المتداولة المدرجة في المستوى  : المدخالت بخالف األس٢المستوى

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 :

حظة).للمال

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

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

للقیمة العادلة الذي یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة فیھ:

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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو٣٠
٩٧٫٢٢١--٩٧٫٢٢١االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

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

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


