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شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع

تقریر مجلس اإلدارة
٢٠٢١دیسمبر ٣١



٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في المالیة السنة عنتقریر أعضاء مجلس اإلدارة 

جمالي  إ حققت الشركة  .مع البیانات المالیة كما في ذلك التاریخ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتھیة في  السنةأن یقدم تقریره عن  دارةاإلیسر مجلس  
أرباح صافي  . تأثر  ٢٠٢٠للسنة المالیة  ملیون درھم  ٢٠٫١مقارنة بإجمالي  ٢٠٢١للسنة المالیةملیون درھم  ١٨٫٨ت قیمتھدخل شامل بلغ
أن التغیرات اإلیجابیة  ب. نعتقد  الجائحةالتقلبات الناجمة عن  الذي نتج عنكتتاب  االإیراداتملیون درھم بانخفاض  ٧٫٦قیمتھالشركة البالغة

.لدینا ابأداء االكتتوف تعمل على تحسین  س٢٠٢٢التي شھدھا االقتصاد في 

فیما یلي أبرز النقاط الرئیسیة للنتائج: ونقدم

  ٢٠٢٠للسنة المالیة٣٢١٫٥ملیون درھم مقارنة بمبلغ  ٣٤٧٫٥من السنة للسنة حیث بلغ  ٪٨٫١ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة .
  في على األسعاربسبب المنافسة الشرسة٢٠٢٠للسنة المالیة  ٪  ٥٥٫٦عن٢٠٢١للسنة المالیة  ٪٦٣٫٩لى  إالمطالبات  ارتفع معدل

السوق. 
إلى بشكل رئیسي  ویرجع ذلك  ٢٠٢٠للسنة المالیة  ٪  ٢٠٫٥مقارنة بـ  ٪٢١٫١ما نسبتھ  ٢٠٢١للسنة المالیة  بلغ معدل المصاریف

االنخفاض في صافي االشتراكات المكتتبة.    
  إلى بشكل رئیسيویرجع ذلك  ٢٠٢٠للسنة المالیة  ٪  ٩٢٫٦مقارنة بـ  ٢٠٢١للسنة المالیة  ٪  ١٠١٫٥بلغت النسبة اإلجمالیة المجمعة

ارتفاع المطالبات ومعدل المصاریف.  
تي محفظتحسن العوائد مننتیجة ل٢٠٢٠للسنة المالیة ملیون درھم٣٫٢ملیون درھم مقارنة بـ ١٠٫٦للسنةاالستثمارت إیرادات بلغ

. والعقاراتاألسھم
 ٢٠٢٠للسنة المالیة ملیون درھم ١٨٫٤مقارنة بـ ٢٠٢١للسنة المالیة درھم ملیون ٧٫٦قیمتھا الشركة صافي أرباح بلغتحققت  .
  ملحوظة النتج عن األرباحوالذي  ٢٠٢٠للسنة المالیة  ملیون درھم  ٢٠٫١ملیون درھم مقارنة بـ  ١٨٫٨للسنةبلغ إجمالي الدخل الشامل

محفظة األسھم في األسواق.   من

تحصیل الذمم المدینة القائمة لدینا في االنخفاض خالل األرباع الثالثة أیام  الرغم من ذلك، استمرت  على  اً، وتحدیتشكلالسیولة  ال تزال
تكوین المخصصات سیاسة  التحفظ في  إلى جانببشكل صارم أعمار ذممنا المدینةمراقبة  عملیة  نواصل  .  ٢٠٢١من السنة المالیة ةاألخیر
لدینا.  

مما أدى إلى اً األسھم والعقارات. كان أداء أسواق األسھم المحلیة جیدتيمن محفظالعوائد بسبب تحسن  السنةتحسن أداء االستثمار خالل  
معدالت بیئة ناتجة عنللضغوط الاألخرى تتعرض الموجوداتال تزال فئات ،الستثمار خالل الفترة. ومع ذلكإیرادات اإجماليفيزیادة

. بالسنة الماضیةأظھرت إیرادات اإلیجار والتقییمات من العقارات تحسناً مقارنة كما الفائدة المنخفضة. 

٢٠١٦سنة لتحولھا اإلیجابي منذ  ٢٠٢٠لسنةوطنیة على جائزة أفضل شركة تكافل  عن حصول شركة الإنھ لمن دواعي فخرنا أن نعلمكم  
كذلك على أنھا  وطنیة  كما ُصنفت شركة ال.  "جوائز الشرق األوسط للتأمین"التأمین األكثر شھرة في المنطقة  حیث حصلت على جائزة  

وطنیة كذلك فقد كانت شركة ال رقمنة التوزیع األمامي.  لسعیھا إلى٢٠٢١سنةتمتلك أفضل منصة إلدارة عالقات العمالء في  التيشركةال
على إنجازاتھم. لتھنئة فریق العمل  ھذه الفرصة  عبر تطبیق الواتساب. نود أن ننتھز  المركبات للعمالء  وثیقة تأمینصدار  أول شركة تطلق إ





(وطنیة) ش.م.عشركة الوطنیة للتكافل 

البیانات المالیة  
٢٠٢١دیسمبر ٣١

















شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیـة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٣

األرباح أو الخسائر بیان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

العائد لمشتركي التكافل 
٢٣٣٤٧٫٤٥٦٣٢١٫٥٠٥المكتتبة  إجمالي االشتراكات

) ١٢٩٫٦٣٤()١١٥٫٩٠٩(٢٣اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا

٢٣١٫٥٤٧١٩١٫٨٧١صافي اشتراكات التكافل  
١٥٫٣٤٤)٣٢٫٨١٢(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

١٩٨٫٧٣٥٢٠٧٫٢١٥صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
١١٫٠٤١١٣٫٦٤٩العموالت المكتسبة  

٢٠٩٫٧٧٦٢٢٠٫٨٦٤إجمالي إیرادات التكافل 

) ٢١٨٫٣٩٢()٢٢٩٫١٦٢(٢٤إجمالي المطالبات المدفوعة 
٢٤٩٦٫٧١٤٩١٫٦٨٩حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة 

) ١٢٦٫٧٠٣()١٣٢٫٤٤٨(صافي المطالبات المدفوعة 

١٥٫٠٦٠١٠٫٨٤٦التغیر في احتیاطي إجمالي المطالبات القائمة 
)٦٥()١٢٫٣٠٤(التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة 

)٤٩(٣٫٧٤١المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا صافي احتیاطي  التغیر في 
٧٢٤)٤٧٧(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسائر غیر الموزعة 

) ١١٥٫٢٤٧()١٢٦٫٤٢٨(صافي مطالبات التكافل المتكبدة
) ١٤٫٤٧١()١٤٫٩١٢(مصاریف االكتتاب األخرى

) ١٢٩٫٧١٨()١٤١٫٣٤٠(إجمالي مصاریف التكافل 

٦٨٫٤٣٦٩١٫١٤٦صافي إیرادات التكافل 

٢٧٢٫٦٩٥٦٧٢إیرادات استثمارات مشتركي التكافل، صافي 
) ١١٢٫٥٢٧()٧١٫٠٥٥(٢٥رسوم وكالة 

)٢٣٥()٩٤٣(٢٥المضارب حصة 
١٫١٨٩٧٨٠إیرادات أخرى 

) ٢٠٫١٦٤(٣٢٢في نتیجة التكافل للسنة )العجزالفائض (

العائد إلى المساھمین 
٢٦٧٫٩٥٣٢٫٤٩٩استثمارات المساھمین وإیرادات أخرى، صافي 

٢٥٧١٫٠٥٥١١٢٫٥٢٧رسوم وكالة من مشتركي التكافل 
٢٥٩٤٣٢٣٥المضارب من مشتركي التكافل حصة 

) ٤٢٫٠٦١()٤١٫٩٧٥(٢٨مصاریف عمومیة وإداریة
) ٣٤٫١٦٣()٣٠٫٣٩٢(مصاریف العموالت

)٤٤٤()٣١٤(١٠تكلفة التمویل 
) ٢٠٫١٦٤(٣٢٢من عملیات التكافل )العجزالفائض (

٧٫٥٩٢١٨٫٤٢٩صافي الربح للسنة 

٢٢٠٫٠٥٠٫١٢العائد األساسي والمخفض للسھم  



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیـة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٤

بیان الدخل الشامل 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

٧٫٥٩٢١٨٫٤٢٩صافي الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر 
الحقاً إلى بیان األرباح أو الخسائر:البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا 

التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
١٢٫١١١٫٧٠٤١٫١٣٦الدخل الشامل اآلخر  

البنود التي سوف یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان األرباح أو الخسائر: 

التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
٥١٦)٤٥١(١٢٫١الدخل الشامل اآلخر 

١١٫٢٥٣١٫٦٥٢الدخل الشامل اآلخر للسنة 

١٨٫٨٤٥٢٠٫٠٨١إجمالي الدخل الشامل للسنة 



الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع شركة 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیـة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٥

بیان التغیرات في حقوق المساھمین
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

رأس المال 
االحتیاطي  

القانوني 
احتیاطي تعثر  

التكافل إعادة 
القیمة احتیاطي 
الخسائر المتراكمةالعادلة

إجمالي حقوق  
المساھمین

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

٩٣٫٠٢٠) ٥٤٫٨٣٥()٤٫٩١١(-٢٠٢٠١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦ینایر ١الرصید في 
)٥٧٨()٥٧٨(----٩التقاریر المالیة رقم تعدیل االنتقال عند اعتماد المعیار الدولي إلعداد 

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

١٨٫٤٢٩١٨٫٤٢٩----الربح للسنة 
١٫٦٥٢-١٫٦٥٢---الدخل الشامل اآلخر للسنة

١٫٦٥٢١٨٫٤٢٩٢٠٫٠٨١---إجمالي الدخل الشامل للسنة 
-)١٫٨٤٣(--١٫٨٤٣-تحویل إلى االحتیاطي القانوني 

-)٦٤٨(-٦٤٨--تحویل إلى احتیاطي تعثر إعادة التكافل  
)٩٫٠٠٠()٩٫٠٠٠(----)١٥توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة (إیضاح  

استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
-١٫٤٥٤)١٫٤٥٤(---الشامل اآلخر 

١٠٤٫١٠١) ٤٦٫٤٤٣()٤٫٧١٣(٢٠٢٠١٥٠٫٠٠٠٤٫٦٠٩٦٤٨ینایر ١كما في 

١٠٤٫١٠١) ٤٦٫٤٤٣()٤٫٧١٣(٢٠٢١١٥٠٫٠٠٠٤٫٦٠٩٦٤٨ینایر ١في كما 

٧٫٥٩٢٧٫٥٩٢----الربح للسنة 
١١٫٢٥٣-١١٫٢٥٣---الدخل الشامل اآلخر للسنة

١١٫٢٥٣٧٫٥٩٢١٨٫٨٤٥---إجمالي الدخل الشامل للسنة 
-)٧٥٩(--٧٥٩-تحویل إلى االحتیاطي القانوني 

-)٥٨٠(-٥٨٠--تحویل إلى احتیاطي تعثر إعادة التكافل  
) ١١٫٢٥٠() ١١٫٢٥٠(----)١٥توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة (إیضاح  

استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
-٢٤٤)٢٤٤(---الشامل اآلخر 

١١١٫٦٩٦)٥١٫١٩٦(٢٠٢١١٥٠٫٠٠٠٥٫٣٦٨١٫٢٢٨٦٫٢٩٦دیسمبر ٣١كما في 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیـة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٦

بیان التدفقات النقدیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألف درھم ألف حات إیضا

األنشطة التشغیلیة
٧٫٥٩٢١٨٫٤٢٩الربح للسنة 

تعدیالت للبنود التالیة: 
)١٥٫٣٤٤(٣٢٫٨١٢احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة، صافي 

)١٠٫٣٩٠() ١٨٫٥٣٠(التغیر في احتیاطیات إجمالي المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطیات المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولكن 

)١٫٠٦٦(١٢٫٥١٠غیر مبلغ عنھا 
-) ١٫١٣١(١٢٫٢التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٢٧١٨١٢٧الخسارة من بیع استثمارات  
٣٫٣٩٠) ١٫٤١٠(١٣التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة  

٢٨٢٫٠١٩٢٫٠٠٥استھالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام وإطفاء موجودات غیر ملموسة 
٢٠٢٫٨٩٥١٫٨٢٨مخصص مكافآت نھایة الخدمة 

٢٨١٫٠٦٩١٫٥٦٦و٧االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة  االنخفاض في قیمة  مخصص 
١٠٣١٤٤٤٤تكلفة التمویل

)١٫٩٧٧() ٤٫٥٠٨(٢٦إیرادات توزیعات األرباح   

١٫٠٨٨(٣٣٫٨١٣(
التغیرات العاملة في: 

)٤٫٢١٩() ٢١٫٢٩٥(االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة 
٧٠٦) ٦٫٨٣٧(مبالغ مدفوعة مقدمًا وودائع وموجودات أخرى 

٢٠٫٦٢١) ٢٫٢٢٩(ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 
١٫٠٢٤) ٤٫٤٢٢(تكلفة االستحواذ المؤجلة على الوثائق 

)١٫١١٤() ١٫٣٣٥(إیرادات عمولة إعادة التكافل غیر المكتسبة 
)٢٫٤٥٣() ٤٫٠٥٨(مطلوبات أخرى 

١٣٫٤٧٧) ٦٫٣٦٣(األنشطة التشغیلیة  من  (المستخدم في)النقد 
) ٥٥٣() ٤٩٣(٢٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

١٢٫٩٢٤) ٦٫٨٥٦(من األنشطة التشغیلیة (المستخدمة في)  صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة االستثماریة 
) ٥٦٤() ٦٨١(٩شراء ممتلكات ومعدات 

)١٫٣٥٠() ١٫٤٨٧(١١شراء موجودات غیر ملموسة 
)٥٢٫٠٨٨() ١٠٥٫٢١١(١٢شراء استثمارات  

١٠٨٫٠٢٦٣٨٫٨١٨متحصالت من استبعاد استثمارات  
٢٨٫٠٠٠٣٫٨٢٥ودائع مقیدة وودائع وكالة 

٤٫٥٠٨١٫٩٧٧توزیعات أرباح مستلمة 

)٩٫٣٨٢(٣٣٫١٥٥األنشطة االستثماریة )المستخدمة فيمن (صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلیة 
)٩٫٠٠٠() ١١٫٢٥٠(١٥توزیعات أرباح مدفوعة  

)١٫٣٧٢() ١٫٩٩٤(١٠قسط مطلوبات عقود اإلیجار المدفوع 

)١٠٫٣٧٢() ١٣٫٢٤٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  

)٦٫٨٣٠(١٣٫٠٥٥صافي الزیادة (النقص) في النقد وما یعادلھ 
٣٨٫٦٠٤٤٥٫٤٣٤النقد وما یعادلھ في بدایة السنة  

٦٥١٫٦٥٩٣٨٫٦٠٤النقد وما یعادلھ في نھایة السنة
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١٧

الرئیسیة 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 وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

.٢٠١١یونیو ٢٨تاریخ  ) الصادر ب٣٧٩الشركة 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 وفقاً 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 

البیانات المالیة للشركة   في  للسنةتم اعتماد إصدار  مجلس اإلدارة بتاریخ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتھیة  لقرار  مارس  ١٧وفقاً 
٢٠٢٢ .

أساس اإلعداد٢٫١

الدخل الشامل اآلخر تم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
واالستثمارات العقاریة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة.

٢٠٠٧) لسنة  ٦االتحادي رقم (القانونتم إعداد البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمتطلبات المعنیة من  
بشأن الشركات التجاریة الذي دخل حیز التنفیذ  ٢٠١٥) لسنة ٢بشأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا والقانون االتحادي رقم ( 

بشأن التعلیمات المالیة لشركات التأمین. ٢٠١٤) لسنة ٢٥وقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (.٢٠١٥یولیو ١من اعتباراً 

٢الذي یلغي ویحل محل القانون االتحادي رقم و،  ٢٠٢١لسنة٣٢صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠بتاریخ  
صدد في  الشركةإن  .  ٢٠٢٢ینایر  ٢من  مفعولھ اعتباراً یسري  حیث  لتجاریة،  (بصیغتھ المعدلة) بشأن الشركات ا٢٠١٥لسنة

مراجعة القانون الجدید وتطبیق متطلباتھ في موعد أقصاه سنة واحدة من تاریخ دخول المرسوم حیز التنفیذ.

تم عرض البیانات المالیة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة باآلالف (ألف درھم) وھو العملة الوظیفیة للشركة. 

تعرض الشركة بیان مركزھا المالي من حیث السیولة. تم عرض تحلیل بشأن استرداد أو تسویة الموجودات والمطلوبات خالل 
(المت١٢ المالي  المركز  بیان  تاریخ  بعد  من  شھرًا  وأكثر  في ١٢داول)  المتداول)  (غیر  المالي  المركز  بیان  تاریخ  بعد  شھر 

.  ٣٠اإلیضاح 
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١٨

المحاسبیة التغیرات في السیاسات ٢٫٢

التي التالیةالجدیدةوالتعدیالتالتفسیرباستثناءالسابقة،المالیةالمتبعة في السنةتلكمعمتوافقةالمعتمدةالمحاسبیةإن السیاسات
ولكنھ غیر فعال  إصدارهتمآخرتعدیلأوتفسیر أومعیارأيبتطبیقالشركةتقملم.  ٢٠٢١ینایر١منیسري مفعولھا اعتباراً 

بعد.

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

تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:. ١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم 

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

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

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

 ٢٠٢١یونیو٣٠بعد ١٩: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

النیة في استخدام الوسائل العملیة في الفترات الشركة. لدى للشركةعلى البیانات المالیة جوھري لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر 
المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢٫٣

عقود التكافل 
التصنیف 

التكافل.   مخاطر  تحویل  بموجبھا  یتم  عقود  بإصدار  الشركة  بقبول إنتقوم  بموجبھا  (شركة التأمین)  الشركة  تقوم  التي  العقود 
تعویض حامل وثیقة التكافل إذا أثر حدث مستقبلي الموافقة على عن طریقمخاطر التكافل من طرف آخر (حامل وثیقة التكافل) 

ود تكافل. قكعیتم تصنیفھا ، لبي على حامل وثیقة التكافل(الحدث المؤمن علیھ) بشكل سمحدد

االشتراكات 
رسوم ومبالغ أخرى یتم تحصیلھا واحتسابھا  ةیعكس إجمالي اشتراكات التكافل األعمال التي تم طرحھا خالل السنة، ویستبعد أی

.عند اكتمال عملیة االكتتاب وإصدار العقودإدراج ھذه االشتراكات. یتم االشتراكاتبناًء على  

من  إدراج  یتم   المكتسبة  یتم  اتكإیراداالشتراكاتالنسبة  الوثائق.  حملة  صندوق  تاریخ  االشتراكاتتحصیلفي  تضمین من 
:غیر المكتسبة باستخدام األساس الموضح أدناهاالشتراكاتفترة التعویض ویتم احتساب على مدىالمخاطر 

غیر المكتسبة االشتراكاتاحتیاطي 
. یتم احتساب االشتراكات غیر المكتسبة باستخدام النماذج الریاضیة لتوزیع االشتراك المكتتب بالتساوي على مدى فترة التغطیة
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢٫٣

التكافل (تتمة) عقود 
المطالبات 

مخصصات المطالبات   في  وتكالیف المعالجة الداخلیة والخارجیة المدفوعة والتغیرات  تشتمل المطالبات المتكبدة على التسویة 
والمبالغ القائمة الناشئة عن األحداث التي وقعت خالل الفترة المالیة. حیثما كان ذلك ممكناً، یتم إجراء خصومات لعملیات اإلنقاذ 

.المستردة منھا 

تشتمل المطالبات القائمة على المخصصات التي یتم رصدھا وفقاً لتقدیرات الشركة للتكلفة النھائیة لتسویة كافة المطالبات المتكبدة 
الداخلیة ولكن غیر المدفوعة في تاریخ التقاریر المالیة سواء تم اإلبالغ عنھا أم ال، باإلضافة إلى مصاریف معالجة المطالبات

والخارجیة ذات الصلة والتي ُیخصم منھا تعویضات اإلنقاذ المتوقعة والمبالغ المستردة األخرى. یتم تقییم المطالبات القائمة من  
خالل مراجعة المطالبات الفردیة الُمبلغ عنھا. ال یتم خصم مخصصات المطالبات القائمة. یتم عرض التعدیالت على مخصصات 

تكوینھا في فترات سابقة في البیانات المالیة للفترة التي تمت فیھا التعدیالت. تتم مراجعة الطرق المستخدمة، المطالبات التي تم
والتقدیرات الموضوعة، بصورة منتظمة.

موجودات عقود إعادة التكافل 
الخسائر المتكبدة عن عقد أو أكثر  یتم إدراج العقود التي تبرمھا الشركة إلعادة التكافل والتي بموجبھا یتم تعویض الشركة عن  

العقود  یتم تصنیف.  محتفظ بھا من العقود الصادرة عن الشركة والتي تستوفي متطلبات تصنیف عقود التكافل، كعقود إعادة تكافل
كموجودات مالیة.ھذهمتطلبات التصنیفتستوفيالتي ال 

یتم إدراج افل ضمن عقود التكافل. كالعقد في أنشطة التحاملعقود التكافل التي تبرمھا الشركة والتي یشارك بموجبھا یتم إدراج
كموجودات عقود إعادة التكافل. تقوم الشركة بتقییم موجودات  المحتفظ بھا التكافل  إعادةلشركة بموجب عقود  ا تستحقھا المنافع التي  

انخفاض قیمة موجودات عقود  یشیر إلىبصورة منتظمة. إذا كان ھناك دلیل موضوعي  ض في القیمة  لالنخفا التكافل  إعادة عقود  
تقومالتكافل،  إعادة القیمة  عندھا  بتخفیض  التكافلالدفتریةالشركة  إعادة  عقود  لالسترداد  لموجودات  قیمتھا القابلة  وتقوم إلى 

التكافل  حاملي عقود إعادةمن  القابلة لالستردادالمبالغ  یتم قیاس.  لخسائراألرباح أو االقیمة في بیان  فينخفاضاالخسائر بإدراج 
كل عقد من عقود إعادة التكافل. لشروطووفقاً بصورة منتظمة مع المبالغ المتعلقة بعقود إعادة التكافل إلیھمأو المبالغ المستحقة 

مصاریف تسویة الخسارة الموزعة 
معالجة المطالبة،  مصاریفیمكن تخصیصھا مباشرًة لمطالبة مثل  المصاریف التيھي  الموزعةإن مصاریف تسویة الخسارة  

. فئات التأمینلكافة، وما إلى ذلك خبیر المسحورسوم 

إجمالي المطالبات المدفوعة
وثائق التكافل عندما یتم تحدید مبلغ المطالبة المستحقة لحاملي  األرباح أو الخسائر إجمالي المطالبات المدفوعة في بیان إدراجیتم  

ت ا المبالغ المستردة من عملییتم إجراء الخصومات القابلة للتطبیق على  عندما ولشروط عقود التكافلاألخرى وفقاً واألطراف  
. واإلحاللاإلنقاذ

المستردة المطالبات
ن شركات إعادة التكافل فیما یتعلق بإجمالي المطالبات المدفوعة من قبل الشركة،  تتضمن المطالبات المستردة المبالغ المستردة م

.لعقود إعادة التكافل التي تحتفظ بھا الشركةاً وفق
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢٫٣

عقود التكافل (تتمة) 
اإلنقاذ واإلحالل 

(عادًة ما تكون متضررة) تم االستحواذ علیھا لتسویة مطالبة (إنقاذ). قد یكون تسمح بعض عقود التكافل للشركة ببیع ممتلكات  
للشركة كذلك الحق في متابعة أطراف أخرى لدفع بعض أو كافة التكالیف (اإلحالل). یتم إدراج تقدیرات المبالغ المستردة لإلنقاذ  

.واإلحالل كمخصص أثناء قیاس التزام التكافل للمطالبات

غیر مبلغ عنھا لكن والمطالبات المتكبدة والقائمةلبات إجمالي المطا 
بما في  التقاریر المالیةمن التكالیف المقدرة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم تسویتھا في تاریخ  القائمةیتألف إجمالي المطالبات  

یمكن تخصیصھا مباشرًة لمطالبة  مصاریفھي إن مصاریف تسویة الخسائر الموزعةالموزعة،تسویة الخسائر مصاریفذلك 
فئات التكافل. یتم تكوین مخصصات للمطالبات المبلغ وما إلى ذلك لكافة،  خبیر المسحمعالجة المطالبة، ورسوم  مصاریفمثل  

ومات یتم إجراء الخصینطبق،على أساس تقدیرات الحالة الفردیة. حیثما التقاریر المالیةعنھا والتي لم یتم دفعھا كما في تاریخ  
والتي سوف یستحق دفعھاھذا المخصص على تقدیر الخسارة، یعتمد. واإلحاللاإلنقاذالمبالغ المستردة من القابلة للتطبیق على 

كذلك والخبرة السابقة. یتم  اً في النھایة على كل مطالبة غیر مدفوعة، والتي أنشأتھا اإلدارة في ضوء المعلومات المتاحة حالی 
. تقدیرات اإلدارةبناًء علىالتقاریر المالیةفي تاریخ متكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا مطالباتةافي ألیإض تكوین صافي مخصص 

في سیاق أعمالھا االعتیادیة بغرض الحد من صافي خسائرھا المحتملة من خالل التكافلتقوم الشركة بالتنازل عن عقود إعادة  
التكافل تنویع المخاطر التي تتعرض لھا. یتم عرض الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الناتجة عن عقود إعادة  

ذات الصلة حیث التكافلاتجة عن عقود المتنازل عنھا بصورة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الن
.  التكافلمن التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق الشركةال تعفي  التكافلأن اتفاقیات إعادة  

شركات إعادة التأمین   ومن  مع  وإعادة التكافل  یتم احتساب المبالغ المستحقة إلى  تتوافق  ویتم  ذات الصلة  االشتراكاتبطریقة 
جودات إعادة التكافل. إدراجھا ضمن مو

منخفض القیمة في  التكافل . یعتبر أصل إعادة  تقاریر مالیةلالنخفاض في القیمة في تاریخ كل  التكافلیتم تقییم موجودات إعادة  
حال وجود دلیل موضوعي، نتیجة لحدث وقع بعد اإلدراج المبدئي، على أن الشركة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة 

لھا ویكون لھذا الحدث تأثیر یمكن قیاسھ بطریقة موثوقة على المبالغ التي سوف تستلمھا الشركة من شركات إعادة التأمین. 

في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. الخسائر وأاألرباح في بیان التكافلیتم إدراج خسائر االنخفاض في قیمة موجودات إعادة 

اتفاقیات إعادة التكافل مع شركات إعادة علىوتعتمد،  اإلطفاءإعادة التكافل على أساس  عقود  العمولة على  إدراج إیراداتیتم  
.التأمین

. الصلةوالمتنازل عنھ ذاالشتراكعموالت إعادة التكافل المستحقة من شركات إعادة التكافل على مدى نفس فترة  إدراجیتم 
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عقود التكافل (تتمة) 
احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 

یتم احتساب احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا إلى جانب احتیاطیات المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا  
المحلیین الداخلیین والخارجیین باستخدام التقنیات االكتواریة المعیاریة. یتم إجراء التحلیل بشكل من قبل االكتواریین بشكل كافٍ 

منفصل لكل خط عمل لضمان وجود بیانات مطالبات موثوقة ومتجانسة. بالنسبة لخطوط األعمال التي تكون فیھا بیانات المطالبات 
كافیة الستخدام الطرق  كافیة، یتم استخدام الطرق اإلحصائیة باستخدام مثلثا  تكون بیانات المطالبات غیر  عندما  ت المطالبات. 

(والتي اإلحصائیة، یتم تحدید االحتیاطیات باستخدام طرق بدیلة. یتم احتساب مخصص المطالبات القائمة ولكن غیر مبلغ عنھا 
. إعادة التأمینبإجمالي وصافيضمنیاً على مخصص المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا بشكل كاٍف)تشتمل

ة غیر المكتسباتاالشتراكاحتیاطي /منتھیةالاحتیاطي المخاطر غیر 
االشتراكات أن تكون  التي یتوقعمن قبل الخبیر االكتواري الخارجي لخطوط األعمال  احتساب احتیاطي المخاطر غیر المنتھیةیتم  

. تم احتساب  والمصاریفغیر كافیة للوفاء بااللتزامات المستقبلیة المتوقعة الناشئة عن المطالبات والعموالت  فیھا  غیر المكتسبة  
دفع المطالبات والعموالت أثناءغیر المكتسب  االشتراكالمتوقع في  العجزبالتنبؤاالحتیاطي لكل خط عمل على حدة من خالل  

. وصافي إعادة التأمینبإجمالياحتیاطي المخاطر غیر المنتھیةیتم احتسابخالل فترة المخاطر غیر المنتھیة. والمصاریف

الموزعة تسویة الخسائر غیرمصاریف
احتیاطي احتساب  الموزعةیتم  تسویة الخسائر غیر  االكتواریة  مصاریف  التقنیات  احتیاطي المعیاریةباستخدام  احتساب  یتم   .

مصاریف تسویة الخسائر الموزعة. معالجة المطالبات، غیر المدرجة في  لكافة مصاریفمصاریف تسویة الخسائر غیر الموزعة

تكلفة االستحواذ المؤجلة 
إجمالي   نسبة  تقابل  التي  االستحواذ  تكالیف  نسبة  المؤجلة  االستحواذ  تكلفة  تاریخ  المكتتبةاالشتراكاتتمثل  في  المكتسبة  غیر 

. التقاریر المالیة

االلتزام اختبار كفایة 
كفایة المطلوبات للتأكد من كفایة مطلوبات عقود التكافل بعد خصم  لمدى  ، یتم إجراء اختبارات  تقاریر مالیةفي نھایة كل فترة  

ذات الصلة. عند إجراء ھذه االختبارات، یتم استخدام أفضل التقدیرات الحالیة للتدفقات على الوثائق المؤجلة االستحواذ تكالیف  
التي تدعم الموجودات، باإلضافة إلى إیرادات االستثمار من  والمصاریف اإلداریةالنقدیة التعاقدیة المستقبلیة ومعالجة المطالبات 

مبدئیمباشرةً عجز . یتم تحمیل أي  المطلوباتھذه   الدخل  مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفایة  مع  اً في بیان  تكوین 
. االلتزام

الدائنة المتعلقة بعقود التكافل الذمم المدینة والذمم 
وحاملي المبالغ المستحقة من وإلى الوكالء والوسطاء  الذممالدائنة عند استحقاقھا. تتضمن ھذهالذمم  الذمم المدینة وإدراجیتم  

.عقود التكافل

التكافل  لذممقد انخفضت قیمتھا، تقوم الشركة بتخفیض القیمة الدفتریة المدینة التكافل  ذممإذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن 
. األرباح أو الخسائرالقیمة في بیان فيخسارة انخفاضوتقوم بإدراجوفقاً لذلك المدینة 

باستخدام نفس العملیة المعتمدة للقروض قد انخفضت قیمتھا المدینةعلى أن ذمم التكافلاألدلة الموضوعیةتقوم الشركة بجمع  
. بنفس الطریقة المستخدمة في ھذه البیانات المالیةكذلك. یتم احتساب خسارة االنخفاض في القیمة والذمم المدینة
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اإلیرادات إدراج
األعمال االعتیادیة. المستلم أو المستحق في سیاق لالعتباربالقیمة العادلة اإلیراداتیتم قیاس  

التكافل إیرادات عقود
. المذكورة في عقود التكافل في ھذه البیانات المالیةإدراج اإلیراداتمن عقود التكافل بموجب معاییر یتم قیاس اإلیرادات

توزیعات األرباح إیرادات 
.استالم المدفوعاتيفتنشأ حقوق المساھمینرباح من االستثمارات عندما توزیعات األإیرادات إدراج  یتم 

إیرادات اإلیجار 
إدراجھاعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ذات الصلة ویتم  االستثمارات العقاریةإیرادات اإلیجار من  إدراج  یتم  

.الممتلكات ذات الصلةمصاریفبصافي 

إیرادات أخرى 
است أساس  یتم  على  األخرى  اإلیرادات  إلى  زمنيحقاق  القائمبالرجوع  األساسي  المطبقالمبلغ  الفعلي  العائد  . وبمعدل 

إیرادات ومصاریف إعادة التكافل 
إعادة التكافل عندما یتم إصدار الوثائق  إدراج مصاریفویتم عندما یتم إبرام عقد إعادة التكافل إعادة التكافل  إدراج إیراداتیتم 

.بناًء على الشروط والنسب المئویة المتفق علیھا مع شركات التأمین األخرى و / أو السماسرة

الموجودات المالیة 
اإلدراج المبدئي والقیاس 

بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل   یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند اإلدراج المبدئي، كمقاسة الحقاً 
الخسائر.وأاآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

تعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال  یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند اإلدراج المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة ال
الشركة إلدارة ھذه الموجودات. تقوم الشركة مبدئیاً بقیاس أصل مالي بقیمتھ العادلة زائدًا تكالیف المعاملة، في حالة الموجودات 

الخسائر. وأالمالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن یوّلد تدفقات نقدیة  ب كلفة المطفأة أو لكي یتم تصنیف أصل مالي وقیاسھ بالت
تكون عبارة عن " والفائدةمجرد  والتي  على المبلغ األساسي القائم. ُیشار إلى ھذا التقییم باسم اختبار "  دفعات للمبلغ األساسي 

ویتم إجراؤه على مستوى األداة. یشیر نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة  دفعات المبلغ األساسي والفائدة 
عن   التدفقات النقدیة سوف تنتج  كانت  إذا  ما  نموذج األعمال  التدفقات النقدیة. یحدد  أجل تولید  إدارتھا لموجوداتھا المالیة من 

.قدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما تحصیل التدفقات الن
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الموجودات المالیة (تتمة) 
القیاس الالحق 

ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة ضمن أربع فئات: 

المطفأة  أ) بالتكلفة  المالیة  والودائع الموجودات  والسلفات  یعادلھ  وما  والنقد  المدینة  التكافل  إعادة  وأرصدة  (االشتراكات 
) والموجودات األخرى والمبالغ المستحقة من مشتركي التكافل

مع إعادة تدویر األرباح  ب)  اآلخر  الشامل  خالل الدخل  الخسائر المتراكمة (أدوات وأالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
الدین) 

المتراكمة عند األرباح أو الخسائر  موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدویر  ج)
الملكیة)استبعادھا (أدوات حقوق

(أدوات حقوق الملكیة)األرباح أو الخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل د)

النقد وما یعادلھ 
یتم تصنیف النقد وما یعادلھ والذي یتضمن النقد في الصندوق، والنقد لدى البنوك، والودائع المحتفظ بھا عند الطلب لدى البنوك 

. استحقاقات أصلیة لثالثة أشھر أو أقل، كموجودات مالیة بالتكلفة المطفأةوالتي لھا  

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
تقوم الشركة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة، إذا تم استیفاء المعیارین التالیین: 

بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى اال)أ محتفظاً  كان األصل المالي  بالموجودات المالیة لغرض تحصیل التدفقات  إذا  حتفاظ 
النقدیة التعاقدیة؛ و

إذا كان ینشأ عن البنود التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة والتي تعتبر مجرد دفعات للمبالغ األساسیة  ) ب
والفائدة على المبلغ األساسي القائم. 

لتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم إدراج األرباح یتم الحقاً قیاس الموجودات المالیة با
.عند استبعاد األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھاألرباح أو الخسائر والخسائر ضمن 

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المالیة الموجودات ال
كأدوات حقوق ملكیة  لإللغاءعند اإلدراج المبدئي، یمكن أن تختار الشركة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل  

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  
األدوات المالیة: العرض وعندما تكون غیر محتفظ بھا للمتاجرة. یتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة. ٣٢

ھذه الموجودات المالیة إلى  األرباح أو الخسائر  ال یتم إعادة تدویر   على اإلطالق. یتم إدراج  األرباح أو الخسائر  الناتجة عن 
ھذه   من  الشركة  تستفید  عندما  إال  الدفعات،  إجراء  في  الحق  ینشأ  عندما  الدخل  بیان  في  أخرى  كإیرادات  األرباح  توزیعات 

فة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، تكون ھذه األرباح مدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ال المتحصالت كاسترداد لجزء من تكل
تخضع أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم االنخفاض في القیمة.
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(تتمة) الموجودات المالیة 
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو الموجودات األرباح أو الخسائر  تتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
أو الموجودات المالیة التي یتطلب إلزامیاً قیاسھا  أو الخسائر  األرباحالمالیة المصنفة عند اإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة من خالل  

یتم تصنیف الموجودات المالیة كمحتفظ بھا للمتاجرة إذا تم االستحواذ علیھا بغرض البیع أو إعادة الشراء في  .  بالقیمة العادلة
المدى القریب.

في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة مع إدراج صافي  األرباح أو الخسائر یتم إدراج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
. األرباح أو الخسائرتغیرات القیمة العادلة في بیان  

الدخل الشامل  بالقیمة العادلة من خاللتتضمن ھذه الفئة االستثمارات في األسھم المدرجة والتي لم تقم الشركة باختیار تصنیفھا 
یتم كذلك إدراج توزیعات األرباح على االستثمارات في األسھم المدرجة كإیرادات أخرى في بیان  اآلخر بشكل غیر قابل لإللغاء.  

. الدخل عند نشوء الحق في الدفعات

قیمة الموجودات المالیةفينخفاضاال
األرباح أو بإدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الشركةتقوم 

. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي الخسائر
مھا، والتي یتم خصمھا بقیمة تقریبیة لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات تتوقع المجموعة استال

النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي ُتعتبر جزءًا ال یتجزأ من األحكام التعاقدیة. 

على مرحلتین. بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي لم ینشأ عنھا ارتفاع جوھري في مخاطر  یتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة
االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة  

شھر). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي نشأ عنھا  ١٢وقعة لمدة  في غضون اإلثني عشر شھرًا القادمة (خسارة االئتمان المت
ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، یتوجب تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

لمتوقع لألداة).(خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر االمتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقیت التعثر

بتتبع الشركةبتطبیق نھج مبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، ال تقوم  الشركةبالنسبة للذمم التجاریة المدینة، تقوم  
التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدًال من ذلك تقوم بإدراج مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

بإنشاء مصفوفة للمخصصات تعتمد على خبرتھا في خسائر االئتمان  الشركةفي تاریخ كل تقاریر مالیة. قامت  العمر المتوقع لألداة
عدیلھا للعوامل المستقبلیة اآلجلة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. التاریخیة، والتي تم ت

أن األصل المالي یكون في حالة تعثر عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن  الشركةتعتبر  
یتم شطب .  في االعتبارالشركةئتمانیة محتفظ بھا لدى  المبالغ التعاقدیة المستحقة بالكامل قبل أخذ أیة تحسینات االشركةتستلم  

. أصل مالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة

تقوم الشركة بشطب أصل مالي عندما تكون ھناك معلومات تشیر إلى أن الطرف المقابل یواجھ صعوبات مالیة شدیدة وال یوجد 
لالستر واقعي  المقابل  احتمال  الطرف  یكون  عندما  سبیل المثال،  على  قیدداد،  ُوضع  أو  قد  دخولھالتصفیة  إجراءات عند  في 

أخذالمالیة المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالشركة، مع  الموجوداتاإلفالس. قد تظل  
. األرباح أو الخسائرمبالغ مستردة في بیان إدراج أیة. یتم اللزومعند في االعتبار، المشورة القانونیة  
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(تتمة) الموجودات المالیة 
االستبعاد 

تقوم الشركة باستبعاد الموجودات المالیة فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو عندما تقوم بتحویل  
األصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري إلى شركة أخرى. إذا لم تقم الشركة بتحویل أو االحتفاظ بكافة  

ومنافع الملكیة وواصلت السیطرة على األصل المحول، تقوم الشركة بإدراج حصتھا المحتفظ بھا في األصل وااللتزام  مخاطر
ومنافع ملكیة األصل المالي المحول   بكافة مخاطر  مقابل المبالغ التي قد یتوجب علیھا دفعھا. إذا احتفظت الشركة  المرتبط بھ 

راج الموجودات المالیة.بشكل جوھري، عندھا تستمر الشركة في إد

مقاصة األدوات المالیة 
یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي في حال، وفقط في حال:

كان ھناك حالیاً حق قانوني واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المدرجة؛ و )أ
.أساس الصافي، وتحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في وقتٍ واحدكانت ھناك نیة للتسویة على ) ب

قیاس القیمة العادلة 
قوم الشركة بقیاس األدوات المالیة مثل االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة ت

والموجودات غیر المالیة مثل االستثمارات العقاریة، بالقیمة العادلة في تاریخ كل  بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
تقاریر مالیة.

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین مساھمي السوق بتاریخ  
أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما: القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض 

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو
ظل غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام. في

یجب أن تكون الشركة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسي أو أكثر األسواق منفعة.

لعادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تسعیر األصل أو یتم قیاس القیمة ا 
االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي السوق في ما یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة. 

تولید مصالح اقتصادیة من خالل استخدام  مالي یأخذ باالعتبار إمكانیة مساھم السوق على  الإن قیاس القیمة العادلة لألصل غیر  
األصل في أقصى وأفضل حاالتھ أو البیع إلى مساھم أخر في السوق الذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ. 
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قیاس القیمة العادلة (تتمة) 
تقوم الشركة باستخدام طرق التقییم، التي تعتبر مناسبة في الظروف، والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة والزیادة  

ملحوظة.  الفي استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقلیل من استخدام المدخالت غیر 

التسلسل الھرمي  دات والمطلوبات في البیانات المالیة ویتم إدراجھا ضمن  یتم قیاس أو اإلفصاح عن القیمة العادلة لجمیع الموجو
، والتي تم تقدیم وصف عنھا كما یلي، بناًء على أدنى مستویات المدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة للقیمة العادلة

ككل:

  ؛ األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلةمعدلة) السائدة في الاألسعار السوقیة (غیر  -١المستوى
  طرق تقییم أخرى تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت المؤثرة بشكل جوھري على القیم العادلة-٢المستوى

؛ والمسجلة ملحوظة، سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر
  طرق تقییم تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت المؤثرة بشكل جوھري على القیم العادلة المسجلة  -٣المستوى

غیر ملحوظة. 

في حال حدوث تحویالت بین الشركةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة، على أساس متكرر، تحدد  
لتسلسل الھرمي  لقییم التصنیف (بناًء على أدنى مستویات المدخالت الھامة  من خالل إعادة تالتسلسل الھرمي  المستویات ضمن  

ككل) كما في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. للقیمة العادلة 

ومخاطر  الشركةلھدف اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت   وخصائص  للطبیعة  وفقاً  مستویات الموجودات والمطلوبات  بتحدید 
كما تم توضیحھ أعاله. التسلسل الھرمي للقیمة العادلة األصل أو االلتزام ومستوى 

عرفة  . إن فئة اختیار المقیم تشتمل على المالعقاریةیتم إشراك مقیمین خارجیین في تقییم الموجودات الجوھریة مثل االستثمارات 
بالسوق والسمعة واالستقاللیة والمحافظة على المعاییر المھنیة. تحدد اإلدارة، بعد المناقشة مع المقیمین الخارجیین للمجموعة 

طرق التقییم والمدخالت التي یجب استخدامھا في كل حالة.

مع مقیمي الشركة الخارجیین بمقارنة التغیرات في القیم مع المصادر  تقوم كذلك اإلدارة بالتعاون  ة العادلة لكل أصل والتزام 
الخارجیة ذات الصلة لتحدید ما إذا كان التغییر معقول. 

لغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت الشركة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر  
كما ھو موضح أعاله.التسلسل الھرمي للقیمة العادلة األصل أو االلتزام ومستوى 

عقود اإلیجار 
تقوم الشركة عند بدء العقد بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن أو یحتوي على عقد إیجار. أي إذا كان العقد یمنح الحق في السیطرة  

. على استخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل مبلغ اعتبار

الشركة كمستأجر 
طریقة إدراج وقیاس واحدة على كافة عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار  تقوم الشركة بتطبیق  

تقوم الشركة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار لسداد مدفوعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام  .   ذات الموجودات منخفضة القیمة
.التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة
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(تتمة) عقود اإلیجار
موجودات حق االستخدام

تقوم الشركة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل الضمني متاحًا 
خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم تعدیلھا لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أیة  

ألیة عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج،  
ناقصًا أیة حوافز إیجار مستلمة. والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد،

استھالك  نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم  المؤجر في  على ملكیة األصل  على یقین من الحصول  الشركة إلى حٍد كبیر  ما لم تكن 
موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھا وفترة اإلیجار، أیھما أقصر.  

ضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القیمة.تخ 

مطلوبات عقود اإلیجار 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب 

) ناقصًا  جوھریاً دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة  
مدینة ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات أیة حوافز إیجار  

ومدفوعات  تمارسھ الشركة  ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن  القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر 
كانت مدة عقد اإلیجار  إنھاء عقد اإلیجار، إذا  خیار اإلنھاء. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار  غرامات  أن الشركة تمارس  ُتظھر 

المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاریف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى الدفع. 

تاریخ بدء اإلیجار إذا كان معدل عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في  
الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار  

مطلوبات عقود  لتعكس تراكم الفائدة ویتم تخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة ل
اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریاً أو تغییر في التقییم لشراء  

األصل الضمني. 

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة
جار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالممتلكات والمعدات  تطبق الشركة اإلعفاء من إدراج عقود اإلی
شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك ١٢(أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ  

عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة  بتطبیق اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على
القیمة. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف  

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

الشركة كمؤجر
الشركة بموجبھا إلى حٍد كبیر بتحویل كافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل كعقود إیجار یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم  

تشغیلیة. یتم احتساب إیرادات اإلیجار الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار ویتم إدراجھا ضمن اإلیرادات  
إضافة التكالیف األولیة المباشرة المتكبدة في التفاوض على وترتیب  یتم  ة.في بیان األرباح أو الخسائر نتیجة لطبیعتھا التشغیلی

األساس المستخدم في   مدى فترة عقد اإلیجار بنفس  عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم إدراجھا على 
. فیھا یتم إدراج اإلیجارات الطارئة كإیرادات في الفترة التي یتم اكتسابھا إیرادات اإلیجار.

تكلفة التمویل 
. یتم إدراج الفوائد المدفوعة في بیان الدخل عند استحقاقھا ویتم احتسابھا باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي
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الممتلكات والمعدات 
ال یتم استھالك األرض. یتم احتساب  . المتراكم وأي انخفاض في القیمةیتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك 

: االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي

سنوات٥األثاث والتركیبات 
سنوات٤معدات مكتبیة 

سنوات٣معدات الحاسوب
سنوات٥السیارات

تقییم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في كل تاریخ تقاریر مالیة.یتم إعادة 

تتم مراجعة القیم الدفتریة للممتلكات والمعدات لتحدید االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن  
د مثل ھذا المؤشر وعندما تتجاوز القیم الدفتریة القیمة المقدرة القابلة  القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجو

. لالسترداد، یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد

یتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال مكون بند من بنود الممتلكات والمعدات والذي یتم احتسابھ بشكل منفصل ویتم شطب القیمة  
ة للمكون الذي تم استبدالھ. تتم رسملة المصاریف الالحقة األخرى فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة للبند الدفتری

. عند تكبد المصاریفاألرباح أو الخسائرالمتعلق بالممتلكات والمعدات. یتم إدراج كافة النفقات األخرى في بیان 

الموجودات غیر الملموسة
الموجودات غیر الملموسة التي تم االستحواذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  یتم إدراج  

في القیمة المتراكمة. تتضمن التكلفة تكلفة الشراء، إلى جانب أیة مصاریف عرضیة لالستحواذ. یتم احتساب رسوم اإلطفاء حتى  
سنوات. تتم  ٤أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي المتوقع لمدة  یتم شطب تكلفة األصل غیر الملموس على

مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطریقة اإلطفاء في نھایة كل فترة تقاریر مالیة سنویة مع احتساب تأثیر أیة تغیرات في التقدیر  
. على أساس مستقبلي

االستثمارات العقاریة  
إن االستثمارات العقاریة ھي العقارات المحتفظ بھا إما بغرض الحصول على إیرادات إیجار أو لزیادة رأس المال أو كالھما،  
البضائع أو تقدیم الخدمات أو ألغراض   في اإلنتاج أو تورید  أو االستخدام  األعمال االعتیادیة،  سیاق  ولیس بغرض البیع في 

األرباح أو  یتم قیاس االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة مع إدراج أیة تغیرات تطرأ ضمن اإلیرادات التشغیلیة في بیان إداریة. 
. عندما یتغیر استخدام عقار ویتم إعادة تصنیفھ كممتلكات ومعدات، تصبح قیمتھ العادلة في تاریخ إعادة التصنیف ھي الخسائر

. ١٣حقة. تحتفظ الشركة باستثمارات عقاریة كما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح رقم تكلفتھ في عملیة االحتساب الال

قیمة الموجودات غیر المالیة فينخفاضاال
حال وجود ھذا  مؤشرات على انخفاض قیمة أصل. في  ھناك أیة  كانت  إذا  ما  مالیة بتقییم  تاریخ كل تقاریر  تقوم الشركة في 
المؤشر، أو عندما یكون ھناك حاجة إلجراء اختبار سنوي لالنخفاض في قیمة أصل، تقوم الشركة بتقدیر قیمة األصل القابلة  

تكالیف البیع وقیمتھا قید لالسترداد. إّن قیمة األصل القابلة لال سترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد، ناقصاً 
االستخدام، أیھما أعلى ویتم تحدیدھا لكل أصل على حدة، ما لم یوّلد األصل تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن تلك المولدة من 

ز القیمة الدفتریة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد،  قبل موجودات أخرى أو موجودات الشركة. عندما تتجاو 
یعتبر األصل منخفض القیمة، ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. 
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قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة) فينخفاضاال
عند تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم یعكس تقییمات 

كالیف البیع، تؤخذ في االعتبار  السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة ناقصاً ت
معامالت السوق الحدیثة، إن وجدت. إذا لم یتم تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. یتم دعم ھذه الحسابات  

المتاحة. ، أو مؤشرات القیمة العادلة األخرى للعامةبمضاعفات التقییم أو أسعار األسھم المدرجة لألوراق المالیة المطروحة 

یتم إدراج خسائر االنخفاض في القیمة على العملیات المستمرة في بیان األرباح أو الخسائر ضمن فئات المصاریف المتوافقة مع 
وظیفة األصل المنخفض القیمة.

ي مؤشر على أن خسائر  یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقاریر مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أبالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة،  
االنخفاض في القیمة المدرجة سابقاً لم تعد موجودة، أو انخفضت. في حال وجود مثل ھذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ 
القابل لالسترداد للموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المدرجة سابقاً فقط عند حدوث تغیر 

االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر االنخفاض في القیمة. إن العكس محدود بحیث  في 
ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، صافیة من االستھالك،  

ج خسارة انخفاض في القیمة لألصل في السنوات السابقة. یتم إدراج ھذا العكس في بیان األرباح أو الخسائر. فیما لو لم یتم إدرا

حصة الشركة في   بالتكلفة وھي الزیادة في تكلفة دمج األعمال على  یتم قیاس الشھرة المستحوذ علیھا من دمج األعمال مبدئیاً 
والمطلوبات القابلة للتحدید وااللتزامات الطارئة. بعد اإلدراج المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة صافي القیمة العادلة للموجودات 

ناقصاً أیة خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. یتم اختبار الشھرة لالنخفاض في القیمة، سنویاً وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة  
.انخفاض القیمة الدفتریة

اض في القیمة للشھرة من خالل تقییم القیمة القابلة لالسترداد للوحدات المولد للنقد التي تم تخصیص الشھرة لھا. یتم تحدید االنخف
عندما یكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدات المولدة للنقد أقل من قیمتھا الدفتریة، یتم إدراج خسارة االنخفاض في القیمة. ال یمكن  

یمة المتعلقة بالشھرة في فترات مستقبلیة.  عكس خسائر االنخفاض في الق

العمالت األجنبیة 
یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى درھم اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً لمعدالت الصرف السائدة في تاریخ المعاملة.  

لعربیة المتحدة وفقاً لمعدالت الصرف السائدة یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى درھم اإلمارات ا
بالتكلفة   إدراجھا  یتم  والتي  األجنبیة  بالعمالت  والمطلوبات غیر النقدیة  الموجودات  تحویل  یتم  المالي.  المركز  بیان  تاریخ  في 

یتم   المعاملة.  تاریخ  في  السائدة  الصرف  لمعدالت  وفقاً  المتحدة  العربیة  اإلمارات  درھم  إلى  وخسائر التاریخیة،  أرباح  إدراج 
الصرف المحققة وغیر المحققة في بیان األرباح أو الخسائر.  
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المخصصات 
التزام حالي سواء كان قانوني أو استنتاجي نتیجة لحدث سابق، ویمكن تقدیره  الشركةیتم إدراج مخصص ما عندما یكون على  

بشكل موثوق، ویكون من المحتمل أن یكون تدفق المنافع االقتصادیة الزماً لتسویة االلتزام. عندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للمال  
خصم التدفقات النقدیة المست خالل  تحدید المخصصات من  ما قبل الضریبة، جوھریاً، یتم  معدل خصم  قبلیة المتوقعة باستخدام 

والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال، وحیثما یكون مناسباً، المخاطر المتعلقة بھذا االلتزام. 

عجز في صندوق حملة وثائق التكافل ال
المساھمین من خالل قرض حسن. تحتفظ الشركة بمخصص كامل  یتم تمویل أي عجز في صندوق حملة وثائق التكافل من قبل  

.مقابل ھذا القرض الحسن

إیرادات االكتتاب العائدة إلى حملة وثائق التكافل والمساھمین 
تعمل الشركة وفقًا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة. ونتیجة لذلك، یرجع صافي الفائض من عملیات صندوق التكافل إلى حملة وثائق  

لشروط وأحكام عقود التكافل التي حصل علیھا حامل الوثیقة والتي تنص على أن حامل الوثیقة عند حصولھ على  التكافل و فقاً 
.ھذه الوثیقة من الشركة یحق لھ المشاركة في تجمیع االشتراكات بعد تقدیم رسوم الحوافز / األداء للمساھمین

تقاریر القطاعات 
مكونا  إحدى  ھي  التشغیلیة  القطاعات  وتتحمل إن  إیرادات  منھا  تكسب  قد  التي  التجاریة  األنشطة  في  تشارك  التي  الشركة  ت 

مصاریف، بما في ذلك اإلیرادات والمصاریف التي تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى. تتم مراجعة كافة  
ذ قرارات بشأن الموارد التي سوف یتم تخصیصھا  النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بانتظام من قبل لجنة إدارة الشركة التخا 

. للقطاع وتقییم أدائھ

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
خطة المنافع المحددة 

تقدم الشركة مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا الوافدین. یعتمد استحقاق ھذه المكافآت على الراتب النھائي للموظف وطول فترة  
الحد األدنى من فترة الخدمة. یتم استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترات الخدمة.الخدمة، ویخضع إلكمال 

خطة المساھمات المحددة 
تقوم الشركة بسداد التزاماتھا الخاصة بمواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة إلى صندوق الضمان االجتماعي ومعاشات التقاعد  

بشأن التقاعد والضمان االجتماعي. ١٩٩٩) لسنة ٧بیة المتحدة وفقاً للقانون االتحادي رقم (في دولة اإلمارات العر

العائد األساسي والمخفض للسھم 
الربح  بتقسیمالعوائد األساسیة للسھمتعرض الشركة بیانات العوائد / الخسائر األساسیة للسھم الواحد ألسھمھا العادیة. یتم احتساب  

.السنةإلى المساھمین العادیین في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل  العائدةأو الخسارة 

توزیعات األرباح 
التي یتم فیھا اعتماد توزیعات  السنةیتم إدراج توزیعات األرباح إلى مساھمي الشركة كالتزام ضمن البیانات المالیة للشركة في  

األرباح من قبل مساھمي الشركة. 
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المعاییر الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد -التغیرات المستقبلیة في السیاسات المحاسبیة  ٢٫٤

المالیة البیاناتإصدارتاریخحتىولكنھا لم تدخل بعد حیز التنفیذإصدارھا تمالتيوالمعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییرإن
في حال إمكانیة التطبیق، والمعدلة،الجدیدةوالتفسیراتالمعاییرھذهالنیة في تطبیقالشركةلدى.  مفصح عنھا أدناهللشركة
. المفعولساریةتصبحعندما 

 ؛عقود التأمین١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
  الشركة التابعة -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

؛ كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى
؛ ٪" المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة١٠الرسوم في اختبار "الـ –األدوات المالیة ٩لمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ا
 ؛ الضریبة على قیاسات القیمة العادلة-الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 ؛المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة: تصنیف  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 ؛اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي: ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
 ؛ المتحصالت قبل االستخدام المقصود-الممتلكات واآلالت والمعدات:١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
د؛تكالیف إتمام العق-العقود الُمكِلفة : ٣٧لدولي رقم تعدیالت على معیار المحاسبة ا
 تعریف التقدیرات المحاسبیة؛ و٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
  رقم معیار المحاسبة الدولي  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١تعدیالت على  ممارسة المعاییر  عن  ٢وبیان  : اإلفصاح 

السیاسات المحاسبیة.

ذه تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق ھذه التعدیالت في البیانات المالیة في أول فترة یصبح فیھا تطبیقھا إلزامیاً. یتم حالیاً تقییم تأثیر ھ
المعاییر والتعدیالت من قبل اإلدارة.  

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة  ٢٫٥

األحكام
المحاسبیة للشركة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالیة بعیدًا عن تلك التي تتضمن تقدیرات، والتي أثناء عملیة تطبیق السیاسات  
على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة.لھا التأثیر الجوھري األكبر

تصنیف االستثمارات
قیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو تحدد اإلدارة وقت االستحواذ على األوراق المالیة ما إذا كان ینبغي تصنیفھا بال

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة. عند تكوین حكم حول ما إذا كانت االستثمارات في األوراق  
الخسائر أو بالتكلفة المطفأة،  المالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

أخذت اإلدارة في االعتبار المعاییر التفصیلیة لتحدید ھذا التصنیف على النحو المنصوص علیھ في المعیار الدولي إلعداد التقاریر  
األدوات المالیة. إن اإلدارة مقتنعة بأن استثماراتھا في األوراق المالیة مصنفة بشكل مناسب. ٩المالیة رقم 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٢

(تتمة) األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٢٫٥

(تتمة) األحكام
تصنیف العقارات 

أثناء عملیة تصنیف العقارات، قامت اإلدارة بوضع عدة أحكام. ھناك حاجة لألحكام من أجل تحدید ما إذا كان عقار ما مؤھل 
للتصنیف كاستثمار عقاري، أو كممتلكات وآالت ومعدات و/أو كعقار محتفظ بھ إلعادة بیعھ. وضعت الشركة معاییر حتى تستطیع  

لتعریفات االستثمارات العقاریة، والممتلكات واآلالت والمعدات والعقار المحتفظ بھ إلعادة  تطبیق أحكامھا بصورة متسقة وفقاً  
معیار  بیعھ. عند اتخاذ أحكامھا، لجأت اإلدارة إلى المعاییر المفّصلة والتوجیھات المتعلقة بتصنیف العقارات على النحو المبین في  

رقم المحاسبة الدوليمعیارو الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٦رقم  دولي  المخزون، ومعیار المحاسبة ال٢المحاسبة الدولي رقم  
وبصفة خاصة، االستخدام المقصود من العقارات على النحو الذي تحدده اإلدارة. االستثمارات العقاریة ٤٠

تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید 
ر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد اإلیجار  تحدد الشركة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غی

إذا كان من المؤكد أنھ سوف تتم ممارستھ، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أنھ لن تتم ممارستھ. 

التقدیرات غیر المؤكدة 
المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ التقاریر المالیة، والتي  إن االفتراضات الرئیسیة  

لھا مخاطر جوھریة قد تتسبب في تعدیالت مادیة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة، موضحة  
أدناه: 

اختبار مدى كفایة االلتزام 
تقوم الشركة ضمان كفایة مطلوبات عقود التكافل.  بھدف  نھایة فترة التقاریر المالیة، تم إجراء اختبار لمدى كفایة االلتزام  في  

باستخدام أفضل تقدیرات للتدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة ومصاریف معالجة المطالبات والمصاریف اإلداریة، وكذلك إیرادات  
أي عجز على الفور إلى بیان األرباح  تحمیلیتم  .  الموجودات التي تدعم تلك المطلوبات في تقییم مدى كفایة االلتزاماالستثمار من  

أو الخسائر. 

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإلیجار 
لقیاس  دل االقتراض اإلضافيال یمكن للشركة أن تحدد بسھولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، وبالتالي، فإنھا تستخدم مع

ھو معدل الفائدة الذي یتوجب على الشركة أن تدفعھ من أجل اقتراض معدل االقتراض اإلضافي  مطلوبات عقود اإلیجار. إن
األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة، على مدى فترة مماثلة، مع 

ما "یتوجب على الشركة سداده"، وھو ما یتطلب تقدیرًا عند عدم توفر معدل االقتراض اإلضافي  مماثل. لذلك یعكسضمان  
تدخل في معامالت تمویل) أو عندما تحتاج إلى تعدیل لتعكس شروط  معدالت ملحوظة (مثل بالنسبة للشركات التابعة التي ال 

معدل   تكون عقود اإلیجار بالعملة الوظیفیة للشركة التابعة). تقوم الشركة بتقدیروأحكام عقد اإلیجار (على سبیل المثال، عندما ال
باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الفائدة في السوق) عند توفرھا ویتطلب منھا وضع بعض التقدیرات  االقتراض اإلضافي  

.الخاصة بالشركة (مثل التصنیف االئتماني المستقل للشركة التابعة)



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٣

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢٫٥

التقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدینة 

لذمم التأمین المدینة. تستند معدالت المخصصات على  خسائر االئتمان المتوقعة تستخدم الشركة مصفوفة المخصصات الحتساب
أیام السداد المتأخرة لتجمیع قطاعات مختلفة من العمالء التي لھا أنماط خسارة مماثلة (أي، حسب الموقع الجغرافي ونوع المنتج  

ونوع العمیل وتقییمھ إلخ). 

لحوظة للشركة. سوف تقوم الشركة بضبط المصفوفة لتعدیل  تعتمد مصفوفة المخصصات مبدئیاً على معدالت التعثر التاریخیة الم
التاریخیة   التعثر  معدالت  تحدیث  یتم  مالیة،  تقاریر  كل  تاریخ  في  المستقبلیة.  المعلومات  مع  التاریخیة  االئتمان  خسارة  تجربة 

. الملحوظة ویتم تحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیة

الیعتبر   معدالت  بین  العالقة  وتقییم  المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  الملحوظة  التاریخیة  المتوقعةتعثر  االئتمان  تقدیرًا  خسائر 
حساساً للتغیرات في الظروف واألحداث االقتصادیة المتوقعة. قد ال تشیر تجربة  جوھریاً. یعتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة

. یة أیضًا إلى التعثر الفعلي للعمیل في المستقبلخسارة االئتمان السابقة للشركة والتنبؤ بالظروف االقتصاد

قیمتھ   ما  المدینة  التكافل  إعادة  وأرصدة  المساھمات  إجمالي  بلغ  المالیة،  التقاریر  تاریخ  (١٣٢٫٦٥٨في  درھم  : ٢٠٢٠ألف 
ما قیمتھ  ١١٥٫٠٤٠ خسائر االئتمان المتوقعة  مخصص  ألف درھم). ٩٫٦٧٨:  ٢٠٢٠ألف درھم (٧٫٠٧٠ألف درھم) وبلغ 

. األرباح أو الخسائرسوف یتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحصلة فعلیاً في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقع استالمھا في بیان  

احتیاطي االشتراك غیر المكتسبوغیر المكتسبة االشتراكاتمخصص احتیاطي  
واحتیاطي المخاطر غیر المنتھیة والتي یتم تقدیرھا  االشتراك غیر المكتسبغیر المكتسبة احتیاطي  االشتراكاتتشمل احتیاطیات  

باستخدام مجموعة من تقنیات توقعات المطالب االكتواریة المعیاریة، بناًء على بیانات تجریبیة وافتراضات حالیة والتي قد تتضمن  
غیر المكتسبة واحتیاطي  شتراكاتاالھامش االنحراف الحسابي العكسي. بلغت القیمة الدفتریة في تاریخ التقاریر المالیة الحتیاطي  

درھم ألف١٢٣٫٦١٧الصلة) ما قیمتھ  التكافل ذوإعادة  أصلواحتیاطي المخاطر غیر المنتھیة (صافي االشتراك غیر المكتسب
درھم).ألف٩٠٫٨٠٥: ٢٠٢٠(

مخصص المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا
المتوقعة النھائیة  للتكلفة  إجراء تقدیرات  باستخدام یتم  المالیة  التقاریر  تاریخ  في  بعد  عنھا  مبلغ  غیر  ولكن  المتكبدة  للمطالبات 

ھامش  تتضمن  قد  حالیة  وافتراضات  تجریبیة  بیانات  على  بناًء  المعیاریة،  االكتواریة  المطالب  توقعات  تقنیات  من  مجموعة 
یة الحتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  االنحراف الحسابي العكسي. بلغت القیمة الدفتریة في تاریخ التقاریر المال

ألف درھم).١٢٫٥٩٨: ٢٠٢٠ألف درھم (٨٫٨٥٧(صافي أصل إعادة التكافل ذو الصلة) ما قیمتھ 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٤

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢٫٥

التقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
مخصص المطالبات القائمة 

باتخاذ قرارات   یشمل مخصص المطالبات القائمة مخصص احتیاطیات مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة. تقوم اإلدارة 
جوھریة لتقدیر المبالغ المستحقة لحاملي عقود التأمین الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمین. تعتمد ھذه التقدیرات بالضرورة  

ددة متعلقة بدرجة متنوعة ومحتملة وجوھریة من القرارات والشكوك وبناًء علیھ فإن  على افتراضات جوھریة حول عوامل متع
النتائج الفعلیة قد تختلف عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغیرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة. تقوم الشركة بتقدیر مطالباتھا 

ا المطالبات التي تتطلب قرارات قضائیة أو تحكیمیة فیتم تقدیرھا كل  بناًء على الخبرات السابقة و/ أو تقاریر مقیمي الخسائر. أم 
ھذه المطالبات. تم تقدیر  عادًة بتقدیر  جانب استشاري الشركة القانوني الداخلي  مقیمو الخسائر المستقلون إلى  حدة. یقوم  على 

المطالب االكتواریة المعیاریة بناًء على  احتیاطیات مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة باستخدام مجموعة من تقنیات توقعات  
المطالبات   لمخصص  الدفتریة  بلغت القیمة  العكسي.  الحسابي  ھامش االنحراف  تتضمن  قد  حالیة  وافتراضات  تجریبیة  بیانات 

رة  احتیاطیات مصاریف تسویة الخسا أصل إعادة التكافل ذو الصلة الذي یتضمنالقائمة كما في تاریخ التقاریر المالیة (صافي  
درھم).  ألف٢٩٫٢١٧: ٢٠٢٠درھم (ألف٢٦٫٩٣٨غیر الموزعة)

التكافل إعادة 
إعادة   شركات  مع  التعثر  واحتمالیة  للنزاعات  معرضة  الشركة  خاصتھا إن  بمراقبة التكافل  شھري  نحو  وعلى  الشركة  تقوم   .

خاصتھا.التكافلمستجدات ھذه النزاعات ومدى قوة شركات إعادة 

القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة تقدیر 
نھج مقارنة المبیعات. لقد تم تحدید  یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة من قبل استشارّي تقییم عقاري مستقلین بناًء على  

مطلع في الشراء وبائع  بمطلع وراغالقیم العادلة على أساس القیمة السوقیة التي یمكن من خاللھا تبادل الموجودات بین مشتري  
في تاریخ التقییم. حدیثةفي معاملة تجاریةوراغب 

تغییر في الكانتعتمد ھذه التقییمات على بعض االفتراضات، والتي تخضع لشكوك وقد تختلف جوھریاً عن القیم الفعلیة المحققة.  
بقیمة انخفاض:  ٢٠٢٠(ألف درھم١٫٤١٠بقیمة  ارتفاعھو عبارة عن  للسنةاألرباح أو الخسائرالقیمة العادلة المدرجة في بیان  

درھم).ألف٣٫٣٩٠

)١٩تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 
في التفشي واالنتشار مما تسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت ھناك شكوك حول االقتصاد  ١٩كوفید  یستمر وباء  

السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن قد یؤثران على  الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على  
وسوف تواصل تقییم المزید من التأثیرات ١٩األرباح والتدفقات النقدیة والوضع المالي. تراقب الشركة تطورات جائحة كوفید  

في المستقبل. 

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

في ھذه المرحلة.للشركةجوھري مستقبلي لھذا التفشي على البیانات المالیة 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٥

ودیعة نظامیة ٣

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

٪ ١٫٥٠، وتحمل معدل ربح بنسبة  العربیة المتحدة. یتم االحتفاظ بالودیعة النظامیة لدى بنك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
)٢٫٠: ٢٠٢٠٪( .

ودائع وكالة ٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٧٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠موجودات عملیات التكافل 
-٥٫٠٠٠موجودات المساھمین  

٢٢٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠

. ٪) سنویاً ٣٫٥٠٪ إلى  ٢٫٠: ٢٠٢٠٪ (١٫٥٪ إلى ٠٫٦٥تحمل ودائع الوكالة معدل ربح یتراوح بین 

ودائع بنكیة مقیدة٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

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

١٧٫٢٤٩١٧٫٢٤٩

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

.٪) سنویاً ٢٪ إلى ٠٫٥٨: ٢٠٢٠٪ (٢٪ إلى ٠٫٤٣تحمل ھذه الودائع معدل ربح یتراوح بین 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٦

النقد وما یعادلھ ٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٢٢٠نقد في الصندوق 
٥١٫٦٤٧٣٨٫٥٨٤حسابات جاریة –نقد لدى البنوك 

٥١٫٦٥٩٣٨٫٦٠٤

٢٢٫٦٦٧٢٧٫٠٩٤موجودات عملیات التكافل  
٢٨٫٩٩٢١١٫٥١٠موجودات المساھمین 

٥١٫٦٥٩٣٨٫٦٠٤

التوزیع الجغرافي للنقد وما یعادلھ ھو كما یلي: إن 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١١١-داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
٥١٫٦٥٩٣٨٫٤٩٣خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٥١٫٦٥٩٣٨٫٦٠٤

إعادة التكافل المدینة أرصدة االشتراكات وذمم ٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٦٫٤١٩٨٨٫٩٤٢مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل 
٣٠٫٦٦١٢٠٫٨٥٧مبالغ مستحقة من مشغلي التكافل وإعادة التكافل 

٥٫٥٧٨٥٫٢٤١مبالغ مستحقة من الوسطاء والوكالء 

١٣٢٫٦٥٨١١٥٫٠٤٠
)٩٫٦٧٨()٧٫٠٧٠(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

١٢٥٫٥٨٨١٠٥٫٣٦٢صافي االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٧

إعادة التكافل المدینة (تتمة) أرصدة االشتراكات وذمم ٧

ألف درھم ٧٫٠٧٠، انخفضت قیمة االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة بقیمة اسمیة تبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
ألف درھم).٩٫٦٧٨: ٢٠٢٠(

إعادة التكافل المدینة ھي كما یلي:أرصدة االشتراكات وذمم خسائر االئتمان المتوقعة على إن الحركة في مخصص

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٫٦٧٨٨٫١١٢ینایر ١في 
١٫٠٦٩١٫٥٦٦) ٢٨المحمل للسنة (إیضاح 
-)٣٫٦٧٧(المشطوب خالل السنة

٧٫٠٧٠٩٫٦٧٨دیسمبر ٣١في 

فیما یلي المعلومات حول تعرض الذمم المدینة للشركة لمخاطر االئتمان: 

مستحقة الدفع ولكنھا غیر منخفضة القیمة 
یوم ٣٦٠أكثر من یوم ٣٦٠- ١٨١یوم ١٨٠– ٩١یوم ٩٠– ٣١یوم ٣٠أقل من اإلجمالي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٪٣٢٫٥٨٪١٥٫٧٦٪٣٫٦٨٪١٫٢٦٪٠٫١٢معدل خسارة االئتمان المتوقعة 
إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة  

١٣٢٫٦٥٨٧٥٫٨٦٤١٩٫٤٨٠٩٫٩٤٩١٥٫١٦٥١٢٫٢٠٠عند التعثر (ألف درھم) 
االئتمان المتوقعة (ألفخسارة  
٧٫٠٧٠٩٤٢٤٥٣٦٦٢٫٣٩٠٣٫٩٧٥درھم) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٪ ٣٩٫٢٠٪ ١١٫٥٦٪ ١٣٫٥٨٪ ٤٫٠٠٪ ٠٫٣٧معدل خسارة االئتمان المتوقعة 
إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة  

١١٥٫٠٤٠٦٩٫٤١٩١٢٫٢١١٧٫٣٨٠٨٫٢٣٦١٧٫٧٩٤عند التعثر (ألف درھم) 
خسارة االئتمان المتوقعة (ألف  

٩٫٦٧٨٢٥٩٤٨٩١٫٠٠٢٩٥٢٦٫٩٧٦درھم) 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٨

إعادة التكافل المدینة (تتمة) أرصدة االشتراكات وذمم ٧

إن التوزیع الجغرافي لالشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة ھي كما یلي: 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
اإلجمالي خارج اإلماراتداخل اإلمارات اإلجمالي اإلمارات خارج داخل اإلمارات 

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

٨٨٫٩٤٢-٩٦٫٤١٩٨٨٫٩٤٢-٩٦٫٤١٩مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل 
االئتمان  خسائرناقصاً: مخصص  

)٥٫٦٨٢(-)٥٫٦٨٢()٢٫٢٥٨(-)٢٫٢٥٨(المتوقعة 

٨٣٫٢٦٠-٩٤٫١٦١٨٣٫٢٦٠-٩٤٫١٦١

مبالغ مستحقة من مشغلي التكافل  
١٥٫١٠٢١٥٫٥٥٩٣٠٫٦٦١٩٫٩٧٠١٠٫٨٨٧٢٠٫٨٥٧وإعادة التكافل

مبالغ مستحقة من الوسطاء  
٥٫٢٤١-٥٫٥٧٨٥٫٢٤١-٥٫٥٧٨والوكالء 

االئتمان   خسائرناقصاً: مخصص  
)٣٫٩٩٦()١٫٦٩١()٢٫٣٠٥()٤٫٨١٢()٢٫١١٣()٢٫٦٩٩(المتوقعة 

١٧٫٩٨١١٣٫٤٤٦٣١٫٤٢٧١٢٫٩٠٦٩٫١٩٦٢٢٫١٠٢

صافي االشتراكات وذمم إعادة 
١١٢٫١٤٢١٣٫٤٤٦١٢٥٫٥٨٨٩٦٫١٦٦٩٫١٩٦١٠٥٫٣٦٢التكافل المدینة 

االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدینة غیر منخفضة القیمة ھي كما یلي: إن التوزیع الجغرافي وأعمار  

یوم ٣٦٠أكثر من یوم ٣٦٠– ١٨١یوم ١٨٠–٩١یوم ٩٠–٣١یوم ٣٠أقل من اإلجمالي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١
اإلمارات العربیة المتحدة داخل  

٩٤٫١٦١٧٠٫١٠٣١٣٫١٨٨٤٫٣٧١٢٫٥٤٩٣٫٩٥٠مشتركي التكافل 
١٣٫٣٨٠٥٦٣٢٫٤٥٠٤٫٣٧٢٤٫٠٣٥١٫٩٦٠التكافل وإعادة التكافل 
٤٫٦٠١٢٫٧٤١٦٢٥٣٢٣١٣٨٧٧٤الوسطاء والوكالء

١١٢٫١٤٢٧٣٫٤٠٧١٦٫٢٦٣٩٫٠٦٦٦٫٧٢٢٦٫٦٨٤

خارج اإلمارات العربیة المتحدة 
------مشتركي التكافل 

١٣٫٤٤٦٢٫٣٦٣٢٫٩٧٢٥١٧٦٫٠٥٣١٫٥٤١التكافل وإعادة التكافل 
------الوسطاء والوكالء

١٣٫٤٤٦٢٫٣٦٣٢٫٩٧٢٥١٧٦٫٠٥٣١٫٥٤١

: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
اإلمارات العربیة المتحدة داخل 

٨٣٫٢٦٠٦٣٫٧٠٠٥٫٧٣٨٢٫٨٢٧٢٫٩٥١٨٫٠٤٤مشتركي التكافل 
٨٫٩٣٩٥٥٦٢٫٥٨١٢٫٤٨٦٢٫٧٢٥٥٩١التكافل وإعادة التكافل 
٣٫٩٦٧٢٫١٤١٢٠٢٣٠٩٧٥١٫٢٤٠الوسطاء والوكالء

٩٦٫١٦٦٦٦٫٣٩٧٨٫٥٢١٥٫٦٢٢٥٫٧٥١٩٫٨٧٥

اإلمارات العربیة المتحدة خارج 
------مشتركي التكافل 

٩٫١٩٦٢٫٧٦٣٣٫٢٠١٧٥٦١٫٥٣٣٩٤٣التكافل وإعادة التكافل 
------الوسطاء والوكالء

٩٫١٩٦٢٫٧٦٣٣٫٢٠١٧٥٦١٫٥٣٣٩٤٣



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٩

األخرى المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع والموجودات ٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٦٢٨٦ذمم الموظفین المدینة
١٫٢٩٨١٫٥٤٥إیرادات مستحقة 

١٢٫٤٥١٥٫٤٤٣سلفات وودائع ومبالغ مدفوعة مقدماً 

١٣٫٩١١٧٫٠٧٤

المالي كما یلي: تم عرض المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع والموجودات األخرى في بیان المركز  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٠٫٩٩٤٥٫١١٧موجودات عملیات التكافل 
٢٫٩١٧١٫٩٥٧موجودات المساھمین  

١٣٫٩١١٧٫٠٧٤

الممتلكات والمعدات ٩

اإلجمالي سیارات أثاث وتركیبات معدات مكتبیة معدات حاسب آلي 
ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١
التكلفة: 
٢٠٢١٥٫٠٤٢١٩٢٣٫١٧٣٦٣٨٫٤٧٠ینایر ١في 

٦٨١-٣٠-٦٥١إضافات 
تحویل من موجودات غیر  

١٫١٦٠---١٫١٦٠) ١١ملموسة (إیضاح 
استبعادات 

٢٠٢١٦٫٨٥٣١٩٢٣٫٢٠٣٦٣١٠٫٣١١دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٢٠٢١٤٫٢٦٥١٢٣٢٫٧٧٨٥٠٧٫٢١٦ینایر ١في 

٧٧٤٣٢١١٨٤٩٢٨المحمل للسنة 

٢٠٢١٥٫٠٣٩١٥٥٢٫٨٩٦٥٤٨٫١٤٤دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢١١٫٨١٤٣٧٣٠٧٩٢٫١٦٧دیسمبر ٣١في 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٠

(تتمة) الممتلكات والمعدات ٩

اإلجمالي سیارات أثاث وتركیبات معدات مكتبیة معدات حاسب آلي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠
التكلفة: 
٢٠٢٠٤٫٧٤٤١٩٠٣٫٠١١٦٣٨٫٠٠٨ینایر ١في 

٥٦٤-٣٩٨٤١٦٢إضافات 
تحویل من موجودات غیر  

٢٧٨---٢٧٨) ١١ملموسة (إیضاح 
) ٣٨٠(--)٢() ٣٧٨(استبعادات  

٢٠٢٠٥٫٠٤٢١٩٢٣٫١٧٣٦٣٨٫٤٧٠دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٢٠٢٠٤٫١١٤٨٨٢٫٦٨٦٤٧٦٫٩٣٥ینایر ١في 

٥٢٩٣٧٩٢٣٦٦١المحمل للسنة 
) ٣٨٠(--)٢() ٣٧٨(المتعلق باالستبعادات  

٢٠٢٠٤٫٢٦٥١٢٣٢٫٧٧٨٥٠٧٫٢١٦دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢٠٧٧٧٦٩٣٩٥١٣١٫٢٥٤دیسمبر ٣١في 

موجودات حق االستخدام / مطلوبات عقود اإلیجار ١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

موجودات حق االستخدام  
٨٫٦٠٨٩٫٣٠٣ینایر ١الرصید في 

٣٣٣)٢٫٦٨٧(تعدیل خالل السنة *
)١٫٠٢٨()٨٦٠(مصاریف االستھالك

٥٫٠٦١٨٫٦٠٨دیسمبر٣١الرصید في 

مطلوبات عقود اإلیجار 
٨٫٦٠٦٩٫٢٠١ینایر ١الرصید في 

٣٣٣)٢٫٦٨٧(تعدیل خالل السنة *
٣١٤٤٤٤مصاریف الفائدة 

)١٫٣٧٢()١٫٩٩٤(المدفوعات 

٤٫٢٣٩٨٫٦٠٦دیسمبر٣١الرصید في 

* تعدیل ناتج عن تغیر معدالت االتفاقیة خالل السنة. 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤١

(تتمة) موجودات حق االستخدام / مطلوبات عقود اإلیجار١٠

المركز المالي على النحو التالي: یتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار في بیان  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٢١٩٨٦الجزء المتداول 
٣٫٥١٨٧٫٦٢٠الجزء غیر المتداول 

٤٫٢٣٩٨٫٦٠٦اإلجمالي 

فیما یلي المبالغ المدرجة في بیان الدخل الشامل: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٨٦٠١٫٠٢٨االستھالكمصاریف 
٣١٤٤٤٤مصاریف الفائدة 

١٫١٧٤١٫٤٧٢

ملموسةال الموجودات غیر ١١

اإلجمالي أعمال قید التنفیذ برامج حاسب آلي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١
التكلفة: 
٢٠٢١٣٫٨٦٠١٫٣٦٢٥٫٢٢٢ینایر ١في 

٩٣٩٥٤٨١٫٤٨٧إضافات 
) ١٫١٦٠() ١٫١٦٠(-)٩تحویل إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

٢٠٢١٤٫٧٩٩٧٥٠٥٫٥٤٩دیسمبر ٣١في 

اإلطفاء المتراكم: 
٣٫٣٨١-٢٠٢١٣٫٣٨١ینایر ١في 

٢٣١-٢٣١اإلطفاء للسنة 

٣٫٦١٢-٢٠٢١٣٫٦١٢دیسمبر ٣١في 

الدفتریة:القیمة 
٢٠٢١١٫١٨٧٧٥٠١٫٩٣٧دیسمبر ٣١في 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٢

(تتمة) الموجودات غیر الملموسة١١

اإلجمالي أعمال قید التنفیذ برامج حاسب آلي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠
التكلفة: 
٢٠٢٠٣٫٦٩٧٤٥٣٤٫١٥٠ینایر ١في 

١٦٣١٫١٨٧١٫٣٥٠إضافات 
) ٢٧٨() ٢٧٨(-)٩تحویل إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

٢٠٢٠٣٫٨٦٠١٫٣٦٢٥٫٢٢٢دیسمبر ٣١في 

اإلطفاء المتراكم: 
٣٫٠٦٥-٢٠٢٠٣٫٠٦٥ینایر ١في 

٣١٦-٣١٦اإلطفاء للسنة 

٣٫٣٨١-٢٠٢٠٣٫٣٨١دیسمبر ٣١في 

الدفتریة:القیمة 
٢٠٢٠٤٧٩١٫٣٦٢١٫٨٤١دیسمبر ٣١في 

في الموجودات المالیةاالستثمارات ١٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
٩٨٫٩٠٦٨٩٫٥١٨)١٢٫١(إیضاح 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
--)١٢٫٢(إیضاح 

٩٨٫٩٠٦٨٩٫٥١٨

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

٨٩٫٢٧٥٧٥٫٧١٨داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
٩٫٦٣١١٣٫٨٠٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٩٨٫٩٠٦٨٩٫٥١٨



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٣

(تتمة) في الموجودات المالیةاالستثمارات ١٢

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرال ستثمارات اال١٢٫١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

موجودات عملیات التكافل  
٢٩٫٧٠٠٢٣٫٣٢٠صكوك 

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

٢٩٫٦٤٩٢٣٫٢٦٩
٣٥٫١٠٧٣٠٫٧١٨أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٦٤٫٧٥٦٥٣٫٩٨٧

موجودات المساھمین  
٩٫٩٠٩٩٫٩٠٩صكوك 

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

٩٫٦٣١٩٫٦٣١
٢٤٫٥١٩٢٥٫٩٠٠أسھم حقوق ملكیة متداولة  

٣٤٫١٥٠٣٥٫٥٣١

٩٨٫٩٠٦٨٩٫٥١٨اإلجمالي  

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

اإلجمالي أدوات حقوق ملكیة  صكوك
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٣٢٫٩٠٠٥٦٫٦١٨٨٩٫٥١٨ینایر ١في 

٢٠٫٩٢٩٥٧٫٣١٤٧٨٫٢٤٣إضافات 
)٨٠٫١٠٨()٦٦٫٠١٠()١٤٫٠٩٨(استبعادات

١١٫٧٠٤١١٫٢٥٣)٤٥١(التغیر في القیمة العادلة 
٣٩٫٢٨٠٥٩٫٦٢٦٩٨٫٩٠٦

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
---ینایر ١في 

تعدیل االنتقال إلى المعیار الدولي إلعداد التقاریر  
٩٣٢٫٠١٢٤٢٫٧١١٧٤٫٧٢٣المالیة رقم 

١٨٫٥١٧٣٣٫٥٧١٥٢٫٠٨٨إضافات 
) ٣٨٫٩٤٥() ٢٠٫٨٠٠(١٨٫١٤٥(استبعادات

٥١٦١٫١٣٦١٫٦٥٢التغیر في القیمة العادلة 

٣٢٫٩٠٠٥٦٫٦١٨٨٩٫٥١٨دیسمبر  ٣١القیمة العادلة في 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٤

(تتمة) في الموجودات المالیةاالستثمارات ١٢

(تتمة) مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرال ستثمارات اال١٢٫١

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٢٩٣٢٩دیسمبر  ٣١ینایر و١في 

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرال ستثمارات اال١٢٫٢

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

--ینایر ١في 
-٢٦٫٩٦٨إضافات 

-)٢٨٫٠٩٩(استبعادات
-١٫١٣١)٢٦(إیضاح التغیر في القیمة العادلة

--دیسمبر  ٣١في 

االستثمارات العقاریة ١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٠٫٠١٠٢٣٫٤٠٠ینایر ١في 
)٣٫٣٩٠(١٫٤١٠) ٢٧و٢٦التغیر في القیمة العادلة (اإلیضاحین رقم 

٢١٫٤٢٠٢٠٫٠١٠دیسمبر ٣١في 

وحدات ٧و٢٠١٥وحدة سكنیة في مارینا بلو تاور، جزیرة الریم، أبوظبي تم االستحواذ علیھا في  ٢٠تمثل االستثمارات العقاریة  
. تشمل القیمة الدفتریة في تاریخ االستحواذ سعر الشراء المدفوع زائدًا  ٢٠١٧االستحواذ علیھا خالل  جرینز تم -سكنیة في دبي 

.التكلفة المرتبطة لالستحواذ على الوحدات

من قبل اإلدارة بالرجوع إلى  ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر  ٣١تم الوصول إلى القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة للشركة كما في  
في التواریخ المعنیة من ِقبل ُمقیِّم مستقل غیر مرتبط بالشركة. لدى المقیّم المستقل مؤھالت مناسبة وخبرة حدیثة  جراؤهإتقییم تم

في تقییم العقارات في المواقع ذات الصلة. 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٥

االستثمارات العقاریة (تتمة) ١٣

. تم تحدید  ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  مقارنة المبیعات  بناًء على طریقةلالستثمارات العقاریةیتم تحدید القیمة العادلة  
مطلع مطلع وراغب في الشراء وبائع  مشتريبین  الموجوداتتبادل من خاللھا القیم العادلة على أساس القیمة السوقیة التي یمكن  

في تاریخ التقییم. حدیثة معاملة تجاریة براغب و

: االستثمارات العقاریةالتقییم المستخدمة والمدخالت الرئیسیة لتقییم لطرقوصف فیما یلي 

الجوھریة غیر القابلة للمالحظة المدخالت طریقة التقییمالعقار 

درھم / قدم مربع؛ و ٨٨٧-درھم / قدم مربع  ٨٥٢معدل المبیعات:  -مقارنة المبیعات مارینا بلو تاور 
درھم / قدم مربع. ٨٧٠المتوسط المرجح بمعدل -

. / قدم مربعدرھم١٫٥٧٨–درھم / قدم مربع  ٩٩٢معدل المبیعات:  -مقارنة المبیعات جرینز-دبي

المنتھیة في  یوضح الجدول التالي تحلیل الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة حسب مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للسنة  
دیسمبر:٣١

اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٢١٫٤٢٠-٢١٫٤٢٠-االستثمارات العقاریة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٢٠٫٠١٠-٢٠٫٠١٠-االستثمارات العقاریة 

إن إیرادات إیجار العقارات التي قامت الشركة بتحصیلھا من استثماراتھا العقاریة، والتي یتم تأجیرھا بموجب عقود إیجار تشغیلیة  
:والمصاریف التشغیلیة المباشرة الناشئة عن االستثمارات العقاریة ھي كما یلي

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٣٥٩١٫٥٨٠إیرادات اإلیجار 
)٥٠٧()٣٩٥(مصاریف تشغیلیة مباشرة 

٩٦٤١٫٠٧٣



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٦

االستثمارات العقاریة (تتمة) ١٣

تم اإلفصاح عن االستثمارات العقاریة في بیان المركز المالي على النحو التالي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٤٠٠٤٫٦٠٠االستثمارات العقاریة لعملیات التكافل 
١٦٫٠٢٠١٥٫٤١٠االستثمارات العقاریة للمساھمین 

٢١٫٤٢٠٢٠٫٠١٠

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

إجمالي مطلوبات عقود التكافل: 
٥٥٫٠١٦٧٠٫٠٧٦احتیاطي المطالبات القائمة 

١٩٫٣٥٧٢٣٫٣٠٤احتیاطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٢٫٣٧٨١٫٩٠١احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

١٨١٫٣٨٣١٤٩٫٩٤٤احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
-١٫٥٠٠احتیاطي االشتراك غیر المكتسب (احتیاطي عجز األقساط) 

٢٥٩٫٦٣٤٢٤٥٫٢٢٥

موجودات عقود إعادة التكافل: 
٣٠٫٤٥٦٤٢٫٧٦٠احتیاطي المطالبات القائمة 

١٠٫٥٠٠١٠٫٧٠٦احتیاطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 

٤٠٫٩٥٦٥٣٫٤٦٦حصة إعادة التكافل من المطالبات 
٥٩٫٢٦٦٥٩٫١٣٩المكتسبةحصة إعادة التكافل من احتیاطي االشتراكات غیر 

١٠٠٫٢٢٢١١٢٫٦٠٥

صافي: –مطلوبات التكافل 
٢٤٫٥٦٠٢٧٫٣١٦احتیاطي المطالبات القائمة 

٨٫٨٥٧١٢٫٥٩٨احتیاطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٢٫٣٧٨١٫٩٠١احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

١٢٢٫١١٧٩٠٫٨٠٥احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة
-١٫٥٠٠احتیاطي االشتراك غیر المكتسب (احتیاطي عجز األقساط) 

١٥٩٫٤١٢١٣٢٫٦٢٠



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٧

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل (تتمة) ١٤

خالل السنة ھي كما یلي: التكافلوموجودات عقود إعادة التكافلإن الحركة في مطلوبات عقود 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
الصافيإعادة التكافلاإلجمالي الصافي إعادة التكافل اإلجمالي 

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

المطالبات: 
ذلك مصاریف المطالبات القائمة (بما في 

٧١٫٩٧٧٤٢٫٧٦٠٢٩٫٢١٧٨٣٫٥٤٧٤٢٫٨٢٥٤٠٫٧٢٢تسویة الخسارة غیر الموزعة)
٢٣٫٣٠٤١٠٫٧٠٦١٢٫٥٩٨٢٢٫١٢٤٩٫٥٧٥١٢٫٥٤٩المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا

٩٥٫٢٨١٥٣٫٤٦٦٤١٫٨١٥١٠٥٫٦٧١٥٢٫٤٠٠٥٣٫٢٧١ینایر ١اإلجمالي في 

)١٢٦٫٧٠٣()٩١٫٦٨٩()٢١٨٫٣٩٢()١٣٢٫٤٤٨()٩٦٫٧١٤()٢٢٩٫١٦٢(المطالبات التي تمت تسویتھا  
٢١٠٫٦٣٢٨٤٫٢٠٤١٢٦٫٤٢٨٢٠٨٫٠٠٢٩٢٫٧٥٥١١٥٫٢٤٧الزیادة في المطلوبات 

٧٦٫٧٥١٤٠٫٩٥٦٣٥٫٧٩٥٩٥٫٢٨١٥٣٫٤٦٦٤١٫٨١٥دیسمبر ٣١اإلجمالي في 

القائمة (بما في ذلك مصاریف المطالبات 
٥٧٫٣٩٤٣٠٫٤٥٦٢٦٫٩٣٨٧١٫٩٧٧٤٢٫٧٦٠٢٩٫٢١٧تسویة الخسارة غیر الموزعة)

١٩٫٣٥٧١٠٫٥٠٠٨٫٨٥٧٢٣٫٣٠٤١٠٫٧٠٦١٢٫٥٩٨المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا

٧٦٫٧٥١٤٠٫٩٥٦٣٥٫٧٩٥٩٥٫٢٨١٥٣٫٤٦٦٤١٫٨١٥دیسمبر ٣١اإلجمالي في 

االشتراكات غیر المكتسبة: 
١٤٩٫٩٤٤٥٩٫١٣٩٩٠٫٨٠٥١٦٨٫٠٣١٦١٫٨٨٢١٠٦٫١٤٩ینایر ١اإلجمالي في 

٣٤٧٫٤٥٦١١٥٫٩٠٩٢٣١٫٥٤٧٣٢١٫٥٠٥١٢٩٫٦٣٤١٩١٫٨٧١الزیادة خالل السنة 
)٢٠٧٫٢١٥()١٣٢٫٣٧٧()٣٣٩٫٥٩٢()١٩٨٫٧٣٥()١١٥٫٧٨٢()٣١٤٫٥١٧(المحرر خالل السنة 

)١٥٫٣٤٤()٢٫٧٤٣()١٨٫٠٨٧(٣٢٫٩٣٩١٢٧٣٢٫٨١٢) خالل السنة االنخفاض(االرتفاعصافي 

١٨٢٫٨٨٣٥٩٫٢٦٦١٢٣٫٦١٧١٤٩٫٩٤٤٥٩٫١٣٩٩٠٫٨٠٥دیسمبر ٣١اإلجمالي في 

التقییم االكتواريطریقة
ولكن   المتكبدة  للمطالبات  المتوقعة  تقدیرات للتكلفة  إجراء  عنھا یتم  مبلغ  باستخدام تقنیاتغیر  اإلكتواریة  بعد  المطالبات  توقع 

تعتمدالمعیاریة المكتساالشتراكاتاحتیاطیات  .  األقساط  بةغیر  عجز  المخاطر غیر  واحتیاطي  واحتیاطي  منتھیة  الواحتیاطي 
البیانات علىاحتیاطي الخسارة القائمةیعتمد.على البیانات الحالیة واالفتراضات المناسبةالموزعةالخسائر غیر  مصاریف تسویة

لمتطلبات اللوائح المالیة اً عقد التكافل من قبل خبیر اكتواري مستقل وفقلمطلوباتتمت مراجعة التقدیر االكتواري  .التجریبیة
. لشركات التأمین التكافلي

رأس المال ١٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

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



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٨

رأس المال (تتمة) ١٥

وافق المساھمون في الجمعیة العمومیة السنویة على  ٢٠٢١إبریل٨بتاریخ   فلس للیھم  ٠٫٠٧٥توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ، 
).ألف درھم٩٫٠٠٠: ٢٠٢٠ألف درھم (١١٫٢٥٠بقیمة تبلغ ) دفلس للسھم الواح ٢٠٢٠:٠٫٠٦الواحد (

االحتیاطي القانوني 
للشركة، یجب ("القانون") والنظام األساسي ٢٠١٥لسنة  ٢وفقاً لقانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  

من  ٪٥٠من الربح للسنة إلى احتیاطي قانوني. قد تقرر الشركة وقف ھذه التحویالت عندما یبلغ االحتیاطي ٪ ١٠أن یتم تحویل  
رأس المال المدفوع. إن االحتیاطي غیر متاح للتوزیع إال في الحاالت المنصوص علیھا في القانون. 

احتیاطي تعثر إعادة التكافل 
لقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین بدولة اإلمارات  یتم إجراء تحویل من األرباح المحتجزة إلى احتیاطي تعثر إعادة التكافل وفقاً 

بشأن التعلیمات المنظمة لعملیات إعادة التأمین. تتطلب عملیة التوجیھ تخصیص مبلغ ٢٠١٩) لسنة  ٢٣العربیة المتحدة رقم (
إعادة التأمین التي تنازلت عنھا الشركة من أجل إنشاء مخصص الحتمالیة فشل أي من معیدي  ٪ من إجمالي أقساط ٠٫٥یساوي 

التأمین الذین تتعامل معھم الشركة في دفع ما ھو مستحق للشركة أو التعثر في مركزھا المالي. 

صندوق مشتركي التكافل ١٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

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

) ٢٠٫١٦٤(٣٢٢للسنة )العجزالفائض (

)١٧٧٫٠٦١()١٧٦٫٧٣٩ (

القرض الحسن من المساھمین: 
١٧٧٫٠٦١١٥٦٫٨٩٧الرصید في بدایة السنة

٢٠٫١٦٤)٣٢٢(خالل السنة )المخصصالمحرر (

١٧٦٫٧٣٩١٧٧٫٠٦١

--إجمالي حساب مشتركي التكافل، صافي 

قام مساھمو الشركة بتمویل عجز مشتركي التكافل وفقاً لسیاسة الشركة.  



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٩

مشتركي التكافل  مبالغ مستحقة إلى / من  المساھمین و/ إلى مبالغ مستحقة من١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٧٦٫٧٣٩١٧٧٫٠٦١)١٦القرض الحسن (إیضاح 
) ١٩٩٫١٩٦()١٩١٫٩٤٥(ناقصاً: رسوم الوكالة المدینة 

) ٢١٫٤٢٤()١٠٫٩٦٥(تحویالت ومدفوعات إلى عملیات التكافل  

)٤٣٫٥٥٩()٢٦٫١٧١ (

إعادة التكافل الدائنة والتكافل ذمم ١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٢٫٨٢٠٥٨٫٥٠٦ذمم دائنة لشركات إعادة التكافل 
٢٥٫٩٠٦١٤٫٢٤٠ذمم دائنة لمشتركي التكافل 
٩٫٢١٧٦٫٤٠٧ذمم دائنة لوسطاء التأمین 
١٫٨٤٤٢٫٨٦٣ذمم دائنة لشركات التأمین 

٧٩٫٧٨٧٨٢٫٠١٦

یلي:إن التركیز الجغرافي لذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة ھو كما 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
اإلجمالي خارج اإلماراتل اإلمارات خ دااإلجمالي خارج اإلمارات داخل اإلمارات 

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

٥٨٫٥٠٦٥٨٫٥٠٦-٤٢٫٨٢٠٤٢٫٨٢٠-ذمم دائنة لشركات إعادة التكافل
١٤٫٢٤٠-٢٥٫٩٠٦١٤٫٢٤٠-٢٥٫٩٠٦لمشتركي التكافل ذمم دائنة 

٦٫٤٠٧-٩٫٢١٧٦٫٤٠٧-٩٫٢١٧ذمم دائنة لوسطاء التأمین 
٢٫٨٦٣-١٫٨٤٤٢٫٨٦٣-١٫٨٤٤ذمم دائنة لشركات التأمین 

٣٦٫٩٦٧٤٢٫٨٢٠٧٩٫٧٨٧٢٣٫٥١٠٥٨٫٥٠٦٨٢٫٠١٦
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إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٠

األخرىالمطلوبات ١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٫٦٦٠٢٫٨٨٣دائنون متنوعون
٨٤٤٨٤١إیرادات مؤجلة

١٠٫٨٣٨١٥٫٦٧٦مستحقات ومطلوبات أخرى 

١٥٫٣٤٢١٩٫٤٠٠

١١٫١٠٣١٢٫٢٧٦مطلوبات عملیات التكافل 
٤٫٢٣٩٧٫١٢٤مطلوبات المساھمین 

١٥٫٣٤٢١٩٫٤٠٠

نھایة الخدمة للموظفین مكافآت ٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٫٨٣٩٦٫٥٦٤ینایر ١الرصید في 
٢٫٨٩٥١٫٨٢٨المحمل للسنة 

)٥٥٣()٤٩٣(المدفوع خالل السنة

١٠٫٢٤١٧٫٨٣٩دیسمبر٣١الرصید في 

مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت ٢١

األطراف ذات العالقة من المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للشركة والشركات التي لھا حصة  تتكون  
جوھریة والقدرة على التحكم أو ممارسة نفوذ جوھري على القرارات المالیة والتشغیلیة. 

:كانت األرصدة التالیة قائمة في نھایة فترة التقاریر المالیة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمطبیعة العالقة

-٤٤١شركة حلیفةطرف ذو عالقة منالمدینةالذمم 

٧٨-شركة حلیفةالذمم الدائنة إلى طرف ذو عالقة 

٩٫٩٠٩٩٫٩٠٩مساھم رئیسيصكوكفي استثمارات 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥١

العالقة (تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات ٢١

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة ھي كما یلي: 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھمطبیعة العالقة

٨٤٢٨٤٢مساھم رئیسيصكوك في الربح من استثمار  

المصاریف الُمعاد تحملیھا إلى / من قبل طرف ذو 
٥١٩٨شركة حلیفةصافي –عالقة 

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

: ةتعویضات اإلدارة الرئیسی

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٫٢٢٣٢٫١٣٤قصیرة األجل مكافآت 
٤٦٠٣٣٨ما بعد التوظیف مكافآت 

٢٫٦٨٣٢٫٤٧٢

العوائد األساسیة والمخفضة على السھم الواحد ٢٢

یتم احتساب العوائد األساسیة للسھم الواحد للسنة بتقسیم ربح السنة العائد إلى حاملي األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح 
.لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة

یتم احتساب العوائد المخفّضة للسھم الواحد بتقسیم الربح العائد إلى المساھمین العادیین للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم 
. العادیة القائمة خالل السنة، المعّدلة لتأثیر األدوات المخفضة

٢٠٢١٢٠٢٠

٧٫٥٩٢١٨٫٤٢٩للسنة (ألف درھم)الربح 

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

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



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٢

صافي االشتراكات ٢٣

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

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٢٢٣٫٦١٠٢٣٫١٤٩٢٠٠٫٤٦١٧٦٫٢٢٢٢٫٦١٤٧٣٫٦٠٨١٢٦٫٨٥٣الطبي 

٢١٫٣٣٢٥٨٫٢٠٧) ٤٫٦٧٤(٨٥٫٤٤٤٥٫٩٠٥٧٩٫٥٣٩١٦٫٦٥٨السیارات 
٤٠٢٤٫٠٠٩)٤٠٢(-٤٫٤١١)١٦٩(٤٫٢٤٢الضمانات 

٩٫٥٥٢٢٫٧١٩٦٫٨٣٣٦٫٨٩٢٢٫٢٥٨٤٫٦٣٤٢٫١٩٩الھندسة 
٧٫٣٨٣١٫٠١٤٦٫٣٦٩٤٫٩٩٩٦٦٧٤٫٣٣٢٢٫٠٣٧العقارات 

٢٫٤٢٥١٣٤٢٫٢٩١١٫٨٦٩١١٠١٫٧٥٩٥٣٢الشحن البحري وھیكل السفن 
١٫٣٨٩٣٫١٦٨)٦٥٣(٤٫٥٥٧٧٣٦)١٩٣(٤٫٣٦٤اإلصابات 

٩٫٩٠٩٦٧٣٩٫٢٣٦٨٫١٨٣٤٩٧٧٫٦٨٦١٫٥٥٠المسؤولیات 
٦٤٠١٨٠)٢٩٠(٨٢٠٣٥٠)٢٩٣(٥٢٧أخرى

٣٤٧٫٤٥٦٣٢٫٩٣٩٣١٤٫٥١٧١١٥٫٩٠٩١٢٧١١٥٫٧٨٢١٩٨٫٧٣٥اإلجمالي 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
١٩٧٫١٢١٥٫٧٦٥١٩١٫٣٥٦٧٨٫٦٩٥٦٨٠٧٨٫٠١٥١١٣٫٣٤١الطبي 

٢٩٫٨٨٠٧٩٫٦١٥) ١٫٦٧٠(١٠٩٫٤٩٥٢٨٫٢١٠) ١٩٫٤٩٠(٩٠٫٠٠٥السیارات 
٧٨٢٤٫٥٤٩)٧٨٢(-٥٫٣٣١) ٢٫٣١٤(٣٫٠١٧الضمانات 

٥٫٣٦٠٢٫١٤٦)٦٤٦(٧٫٥٠٦٤٫٧١٤)٩٩٩(٦٫٥٠٧الھندسة 
٨٫٩٤٩٧٫٠٦١١٧١٦٫٨٩٠٢٫٠٥٩)١٨١(٨٫٧٦٨العقارات 

١٫٩٩١٤٨١٫٩٤٣١٫٥٥٠٨١١٫٤٦٩٤٧٤الشحن البحري وھیكل السفن 
٢٫٠٤١٣٫٤٥٥)٧٩٦(٥٫٤٩٦١٫٢٤٥) ١٫٠٦٦(٤٫٤٣٠اإلصابات 

٨٫٤٥٦٢٦٣٨٫١٩٣٧٫٠٩٦٢٨٠٦٫٨١٦١٫٣٧٧المسؤولیات 
١٫١٢٤١٩٩)٦١(١٫٣٢٣١٫٠٦٣)١١٣(١٫٢١٠أخرى

١٣٢٫٣٧٧٢٠٧٫٢١٥) ٢٫٧٤٣(٣٣٩٫٥٩٢١٢٩٫٦٣٤) ١٨٫٠٨٧(٣٢١٫٥٠٥اإلجمالي 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٣

المدفوعة صافي المطالبات ٢٤

صافي الطالبات المدفوعةحصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة إجمالي المطالبات المدفوعة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

١٦٢٫٥٢٧١٣٠٫٠٨٢٧٦٫٣٧٣٦٢٫٨٦٣٨٦٫١٥٤٦٧٫٢١٩الطبي 
٥١٫١٣٥٧٠٫٣٠٦١٤٫٤٧٠١٨٫٧٤١٣٦٫٦٦٥٥١٫٥٦٥السیارات 
٣٫٤٢٢٤٫٣٤٥--٣٫٤٢٢٤٫٣٤٥الضمانات 

١٫٢١٩٧٫٢٧١٩٣٢٦٫٧٨٧٢٨٧٤٨٤الھندسة 
٨٫٧٧٣٥٫٤٣٥٣٫٩٠٨٢٫٩٥٢٤٫٨٦٥٢٫٤٨٣العقارات 

١١٢٢٤٩٩٩٢٠٦١٣٤٣الشحن البحري وھیكل السفن 
٩٣٥٥٥٤-١٫٤٩٨٥٥٤٥٦٣اإلصابات 
٢٥٣١٢١٧٣١٠٨٠٢المسؤولیات

٢٢٣١٣٨١٩٦١٣٠٢٧٨أخرى 

٢٢٩٫١٦٢٢١٨٫٣٩٢٩٦٫٧١٤٩١٫٦٨٩١٣٢٫٤٤٨١٢٦٫٧٠٣

حصة المضارب من رسوم الوكالة ٢٥

ویتقاضون   كحد أقصى من إجمالي  ٣٥یدیر المساھمون عملیات التكافل في الشركة لمشتركي التكافل  المكتتبة. االشتراكات٪ 
یدیر المساھمون صندوق استثمارات .٪)٣٥:  ٢٠٢٠٪ (٢٠٫٥، تم تحمیل رسوم الوكالة بنسبة  ٢٠٢١خالل السنة المنتھیة في  

ویتقاضون   التكافل  كحصة  ٪٣٥:  ٢٠٢٠(٪ ٣٥مشتركي  التكافل  مشتركي  قبل  من  المكتسبة  االستثمار  إیرادات  صافي  من   (
مضارب.

، صافيأخرىاستثمارات المساھمین وإیرادات إیرادات من ٢٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٨٤١٫١٠٩الربح من ودائع الوكالة والصكوك 
٤٫٥٠٨١٫٩٧٧إیرادات توزیعات األرباح 

التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  
-١٫١٣١) ١٢٫٢األرباح أو الخسائر (إیضاح 

٧٢٠١٫٠٧٣) ١٣من االستثمارات العقاریة، صافي (إیضاح إیرادات اإلیجار 
)١٫٦٦٠(٦١٠)١٣التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة (إیضاح 

٧٫٩٥٣٢٫٤٩٩
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إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٤

إیرادات من استثمارات مشتركي التكافل، صافي٢٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٨٣٢٢٫٤٢٩الربح على ودائع الوكالة والصكوك
)١٫٧٣٠(٨٠٠)١٣التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة (إیضاح 

-٢٤٤) ١٣من االستثمارات العقاریة، صافي (إیضاح إیرادات اإلیجار 
)٢٧()١٨١(المحققة على بیع استثماراتالخسائر

٢٫٦٩٥٦٧٢

مصاریف عمومیة وإداریة ٢٨

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألف ألف درھم

٢٩٫٢٠٧٣٠٫٦٨٩تكالیف الموظفین 
٥٫٢٢٥٢٫٣٤٥مصاریف التدقیق والمصاریف القانونیة والمھنیة األخرى 

٢٫٠١٩٢٫٠٠٥االستھالك واإلطفاء
٢٫٢٥٨٢٫١٩١تكالیف صیانة تقنیة المعلومات 

٨٥٠٩٠٣قرطاسیة المكاتب والصیانة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ذمم التكافل وإعادة التكافل 

١٫٠٦٩١٫٥٦٦) ٧المدینة (إیضاح 
١٫٢١٩-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٢٤٢٢٩اإلیجار ورسوم الخدمات 
١٫١٢٣٩١٤المصاریف األخرى

٤١٫٩٧٥٤٢٫٠٦١

إدارة المخاطر ٢٩

إطار الحوكمة 
الھدف الرئیسي من إطار اإلدارة المالیة وإدارة المخاطر ھو حمایة مساھمي الشركة من األحداث التي قد تعوق استمراریة  إن  

تحقیق أھداف األداء المالي الموضوعة ویشمل ذلك عدم اغتنام الفرص المتاحة. تدرك اإلدارة العلیا األھمیة البالغة لوجود نظم  
إدارة مخاطر فعالة وذات كفاءة.

المخاطر التشغیلیة 
المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناشئة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بعملیات  إن  

الشركة والخطأ البشري والتكنولوجیا والبنیة التحتیة والعوامل الخارجیة بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والسیولة مثل  
كافةالقانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة بشكل عام لسلوك الشركات. تنشأ المخاطر التشغیلیة من  المتطلباتالناشئة عن  تلك

.عملیات الشركة
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إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٥

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٩

(تتمة) المخاطر التشغیلیة
الخسائر المالیة واألضرار التي تلحق بسمعة الشركة مع تھدف الشركة إلى إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل الموازنة بین تجنب 

. د المبادرة واإلبداعفعالیة التكلفة اإلجمالیة وتجنب إجراءات التحكم التي تقیّضمان

منھجیة إدارة رأس المال 
تسعى الشركة إلى تحسین ھیكل وموارد رأس المال لضمان زیادة العوائد للمساھمین.

تبعھا الشركة إلدارة رأس المال إدارة الموجودات والمطلوبات والمخاطر بطریقة منظمة وتقییم الفروقات تتضمن المنھجیة التي ت
والمطلوب على أساس منتظم واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأثیر على مركز رأس المال   مستویات رأس المال المخصص  بین 

اطر. للشركة في ضوء التغیرات في األوضاع االقتصادیة وخصائص المخ 

إن المصدر الرئیسي لرأس المال الذي تستخدمھ الشركة ھو أموال حقوق المساھمین الممنوحة من قبلھم.

لم یكن لدى الشركة أیة تغیرات جوھریة في السیاسات والعملیات المتعلقة بھیكلھا الرأسمالي خالل السنوات السابقة. 

دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١لم یكن ھناك أیة تغیرات في األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل السنتین المنتھیتین في  
والخسائر  القیمة العادلةواحتیاطي  واحتیاطي تعثر إعادة التكافل . یتكون رأس المال من رأس المال واالحتیاطي القانوني٢٠٢٠

ملیون درھم).١٠٤٫١: ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون درھم كما في ١١١٫٧ویتم قیاسھ بمبلغ المتراكمة

، أصدرت ھیئة التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (اإلمارات العربیة المتحدة) التعلیمات المالیة  ٢٠١٤دیسمبر  ٢٨في  
نشرھا في الجریدة الرسمیة لدولة اإلمارات العربیة االتأمینلشركات   الحقاً  ینایر  ٢٨بتاریخ  ٥٧٥لمتحدة في العدد رقم  وتم 
. تخضع الشركة للوائح مالءة التأمین المحلیة. لقد أدرجت الشركة ضمن سیاساتھا  ٢٠١٥ینایر  ٢٩ودخلت حیز التنفیذ في  ٢٠١٥

الث سنوات لتمتثل  وإجراءاتھا االختبارات الالزمة لضمان االمتثال مع ھذه التعلیمات. تسمح ھیئة التأمین بفترة محاذاة تصل إلى ث
شركات التأمین للتعلیمات. 

١٠٠بشأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا، تبقى أدنى متطلبات رأس المال بمبلغ ٢٠٠٧) لسنة  ٦وفقاً للقانون االتحادي رقم (
ملیون درھم لشركات التأمین. 

وإجمالي رأس المال المحتفظ بھ من قبل الشركة. یلخص الجدول أدناه الحد األدنى من متطلبات رأس المال للشركة  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠إجمالي رأس المال المحتفظ بھ من قبل الشركة

١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠الحد األدنى من رأس المال التنظیمي 
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٥٦

مخاطر التكافل والمخاطر المالیة ٣٠

التكافل مخاطر 
المستقبلیة علیھا ضد األحداث المؤمنمشتركي التكافلعلى تعویض  فیھا الشركةھي المخاطر التي توافق  مخاطر التكافل  إن  

الشركة، یمكن أن اً الرئیسیة. وفقالمخاطرعوامل  منوشدة المطالبات  یعتبر تكرارغیر المتوقعة.   للممارسات التي اعتمدتھا 
. باحتیاطیات المطالبة ولكن ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر ماديالفعلیة بشكل ھامشي مقارنةً اتتختلف مبالغ المطالب 

تكرار وشدة المطالبات 
والسیارات یةوالھندسوالعقاریةفئات الطبیة  في الالشركة بشكل رئیسي  تكتتبیمكن أن یتأثر تكرار وشدة المطالبات بعدة عوامل.  

عموم ھذه  حیث یتم عادًة اً والحوادث المتنوعة والحوادث البحریة والشخصیة. ُتعتبر فئات التكافل  عقود تكافل قصیرة األجل 
. على التخفیف من مخاطر التكافلھذا األمر في غضون فترة زمنیة قصیرة. یساعد تخفیف المطالبات وتسویتھا 

التكافل األخرى،   وإعادة  التكافل  شركات  مع  التماشیاً  تدخل  منتقلیلوبھدف  المطالبات الكبیرة،  عن  المالي الناشئ  التعرض 
إعادة التكافل. توفر ترتیبات إعادة التكافل ھذه ، في اتفاقیات مع أطراف أخرى ألغراض  أعمالھا االعتیادیةالشركة، في سیاق  

التحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبیرة، وتوفر قدرة إضافیة فرصة  تنوًعا أكبر لألعمال، وتتیح لإلدارة  
.للنمو

معیدي التأمین، تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لمعیدي التأمین وتراقب  تعثرمن  جوھریةتعرضھا لخسائر  منتقلیل بھدف ال
تركزات مخاطر االئتمان الناشئة عن مناطق جغرافیة أو أنشطة أو خصائص اقتصادیة مماثلة لمعیدي التأمین. تتعامل الشركة  

رة وتوظف خبراء وسماسرة خارجیین الختیار  مع شركات إعادة التكافل وإعادة التأمین المعتمدة من قبل اإلدارة أو مجلس اإلدا 
. شركاء إعادة التكافل

تركیز مخاطر التكافل 
أو عدد صغیر من العقود ذات الصلة التي تغطي مخاطر منخفضة التكرار، أو مخاطر  فرديلیس لدى الشركة أي عقد تكافل  

رض الشركة لمخاطر تكافل متعددة. تقوم الشركة  شدیدة مثل الزالزل، أو عقود تكافل تغطي مخاطر الحوادث الفردیة التي تع
. بإدارة مخاطر التركیز من خالل ترتیبات "زیادة الخسائر" لمختلف مجاالت األعمال

مصادر الشكوك حول تقدیر مدفوعات المطالبات المستقبلیة
الشركة مسؤولیة كافة األحداث المؤمن علیھا  یستحق دفع المطالبات المتعلقة بعقود التأمین على أساس حدوث المطالبات. تتحمل 

التي وقعت خالل مدة العقد، حتى لو تم اكتشاف الخسارة بعد انتھاء مدة العقد. كنتیجة لذلك، یتم تسویة مطالبات االلتزام على  
خضع تقدیر مدى فترة طویلة من الزمن، وتتضمن عناصر مخصص المطالبة المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا. ی 

عموماً إلى درجة أكبر من الشكوك حول تقدیر تكلفة تسویة المطالبات التي تم إخطار  المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
حدث المطالبة. قد ال تكون المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا واضحة   حول  معلومات  حیث تتوفر  بھا بالفعل،  الشركة 

عد سنوات عدیدة من الحدث الذي أدى إلى ظھور المطالبات. بالنسبة لبعض عقود التأمین، تكون نسبة للطرف المؤمن لھ إال ب
المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا من إجمالي االلتزام مرتفعة وسوف ُتظھر عادًة اختالفات أكبر بین التقدیرات األولیة  

زامات الكبیرة.والنتائج النھائیة بسبب درجة صعوبة تقدیر ھذه االلت 
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(تتمة) مخاطر التكافل والمخاطر المالیة٣٠

مخاطر التكافل (تتمة) 
مصادر الشكوك حول تقدیر مدفوعات المطالبات المستقبلیة (تتمة) 

المحتمل  یتم تقییم المطالبات الكبیرة على أساس كل حالة على حدة أو یتم توقعھا بشكل منفصل من أجل السماح لألثر السلبي  
المتعلق بتطورھا وحدوثھا على بقیة المحفظة. عند تقدیر االلتزام بتكلفة المطالبات المبلغ عنھا والتي لم یتم سدادھا بعد، تأخذ  
الشركة في االعتبار المعلومات المتاحة من أخصائي تسویة الخسائر والمعلومات المتعلقة بتكلفة تسویة المطالبات ذات الخصائص  

الفترات السابقة. یتم تقدیر المطالبات التي تتطلب قرارات من المحكمة أو التحكیم بشكل فردي من قبل أخصائي  المتشابھة في
.تسویة الخسائر المستقلین إلى جانب المستشار القانوني الداخلي للشركة

تسویة المطالبات، وصافي قیمة اإلحالل القانوني تشتمل التكلفة المقدرة للمطالبات على المصاریف المباشرة التي یتم تكبدھا أثناء  
المتوقعة وغیرھا من المبالغ المستردة. تتخذ الشركة كافة الخطوات المعقولة للتأكد من أن لدیھا معلومات مناسبة حول تعرض  

النھائی النتیجة  تكون  أن  المحتمل  فمن  المطالبات،  مخصصات  تحدید  حول  للشكوك  ونظرًا  ذلك،  ومع  عن  مطالباتھا.  مختلفة  ة 
. االلتزام األصلي المحدد

إن مبلغ مطالبات التأمین حساس بشكل خاص لمستوى قرارات المحاكم وتطور اإلجراءات القانونیة في مسائل العقود والضرر.  
التقاریر  تتعرض عقود التأمین كذلك لظھور أنواع جدیدة من المطالبات الكامنة، ولكن ال یتم إدراج أي مخصص لھا في نھایة فترة  

. المالیة

وحیثما أمكن، تتبنى الشركة تقنیات متعددة بھدف تقدیر المستوى المطلوب من المخصصات. یقدم ذلك فھماً أكبر للتوجھات الكامنة 
ر  في التجربة التي یتم توقعھا. تساعد التوقعات التي قدمتھا المنھجیات المختلفة كذلك في تقدیر مدى النتائج المحتملة. یتم اختیا

. تقنیة التقدیر األنسب مع مراعاة خصائص درجة األعمال ومدى التطور لكل سنة وقوع حوادث

عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات غیر المسددة (سواء المبلغ عنھا أم ال)، تكون أسالیب تقدیر الشركة ھي عبارة عن مزیج  
ئمة على تجربة المطالبات الفعلیة باستخدام صیغ محددة مسبقاً حیث یتم  من التقدیرات القائمة على نسبة الخسارة والتقدیرات القا

إعطاء أھمیة أكبر لتجربة المطالبات الفعلیة بمرور الوقت. یمثل تقدیر نسبة الخسارة المبدئي افتراضاً جوھریاً في تقنیة التقدیر  
م في  التغیرات  مثل  لعوامل  تعدیلھ  ویتم  السابقة،  السنوات  خبرة  إلى  وتضخم ویستند  المتوقعة  السوق  وتجربة  األقساط،  عدل 

. المطالبات التاریخیة

: یتم تحلیل نسب الخسائر المقدرة أدناه حسب فئة األعمال للسنة الحالیة والسابقة

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

نوع المخاطر 
إجمالي نسبة  

الخسارة 
صافي نسبة  

الخسارة 
إجمالي نسبة  

الخسارة 
صافي نسبة  

الخسارة 

٪٥٨٪٦٦٪ ٦٩٪ ٨١طبي
٪٥٣٪٥٥٪ ٥٤٪ ٤٣غیر طبي 
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مخاطر التكافل (تتمة) 
المطالبات تطّور 

سنة حادث متتالیة في تاریخ كل بیان مركز مالي، إلى جانب یعكس الجدول التالي المطالبات المتراكمة المتكبدة، بما في ذلك المطالبات المبلغ عنھا والمطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا لكل  
: المدفوعات التراكمیة المستحقة

اإلجمالي ٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١وما قبل ٢٠١٥
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤١٩٫٩٥١١٠٨٫٠٤١١٤٣٫٧٧٧٢١٠٫٩٣٠٢٥٤٫٢٤١٢٠٤٫٥٦٦٢٣٥٫٤١٦١٫٥٧٦٫٩٢٢في نھایة سنة التقاریر المالیة 
١٫٣١٣٫٧٩٥-٤١١٫٤٨٧١٠٩٫٩٨٨١٤٠٫٦١١٢٠١٫٠١٤٢٥٦٫٩٩١١٩٣٫٧٠٤بعد سنة واحدة 

١٫١١٥٫٦٨١--٤٠٦٫١٣١١٠٨٫٥٠١١٤٣٫٤١٠٢٠١٫٩٨٠٢٥٥٫٦٥٩بعد سنتین
٨٤٧٫٣٨٧---٤٠٠٫٧٦٦١٠٩٫٣٩٥١٤٢٫٨٨٢١٩٤٫٣٤٤بعد ثالث سنوات 
٦٤٦٫٦٦٦----٣٩٧٫٠٩٣١٠٧٫٩٧٢١٤١٫٦٠١بعد أربع سنوات 

٥٠٧٫٢١٦-----٣٩٩٫٤٨٧١٠٧٫٧٢٩بعد خمس سنوات 
٣٩٥٫٥٨١------٣٩٥٫٥٨١بعد ست سنوات 

٣٩٥٫٥٨١١٠٧٫٧٢٩١٤١٫٦٠١١٩٤٫٣٤٤٢٥٥٫٦٥٩١٩٣٫٧٠٤٢٣٥٫٤١٦١٫٥٢٤٫٠٣٤التقدیرات الحالیة للمطالبات  

٣٩١٫١٢٢١٠٠٫١٠٨١٤١٫٢٦٩١٩٠٫٠٤٢٢٥١٫٣٣٨١٨٣٫٦٩٢١٩٢٫٠٩٠١٫٤٤٩٫٦٦١الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ

٤٫٤٥٩٧٫٦٢١٣٣٢٤٫٣٠٢٤٫٣٢١١٠٫٠١٢٤٣٫٣٢٦٧٤٫٣٧٣االلتزام المدرج في بیان المركز المالي 
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مخاطر االئتمان 
األداة المالیة بخسارة مالیة للطرف اآلخر من خالل عدم الوفاء بااللتزام. تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تسبب أحد طرفي 

تبنت الشركة سیاسة التعامل فقط مع األطراف المقابلة ذات الجدارة االئتمانیة كوسیلة للتخفیف من مخاطر الخسارة المالیة الناتجة  
مراجعتھا   تتم  والتي  المقابل  حدود للطرف  وضع  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  التعرض  یتم التحكم في  عن السداد.  التعثر  عن 

ذمم التكافل المدینة على قیمھا الدفتریة حیث تقوم اإلدارة بمراجعة ھذه لارة. تقتصر مخاطر االئتمان والموافقة علیھا من قبل اإلد
المقیدة محدودة حیث أن البنوك البنكیةوالودائع  وما یعادلھالنقد  علىاألرصدة بانتظام لتقییم قابلیة االسترداد. إن مخاطر االئتمان  

.ائتمانیة مناسبةإماراتیة ذات تصنیفات محلیةھي بنوك 

إعادة التكافل مع معیدي التأمین المعتمدین من قبل اإلدارة أو مجلس اإلدارة، وھي شركات دولیة مصنفة من قبل  إبرام عقود یتم 
. وكاالت التصنیف الدولیة أو شركات خلیجیة أخرى

المالیة   للموجودات  الدفتریة  القیمة  خ المدرجةتمثل  بعد  المالیة،  البیانات  خسائر  في  تعرض  فينخفاضاالصم  القیمة، أقصى 
: التقاریر المالیة كما یليالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ كان لمخاطر االئتمان للشركة. 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥١٫٦٤٧٣٨٫٥٨٤النقد في البنوك
١٧٫٢٤٩١٧٫٢٤٩ودائع بنكیة مقیدة 

٢٢٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ودائع وكالة 
١٢٥٫٥٨٨١٠٥٫٣٦٢ذمم التكافل وإعادة التكافل المدینة 

٦٫٠٠٠٦٫٠٠٠ودیعة نظامیة 
١٫٢٩٨١٫٥٤٥الودائع والذمم المدینة األخرى

٢٢٣٫٧٨٢٢١٨٫٧٤٠

مخاطر السوق 
السوق، سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن  إن مخاطر السوق ھي مخاطر تذبذب قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار  

عوامل خاصة باألوراق المالیة الفردیة أو جھة إصدارھا أو عوامل تؤثر على كافة األوراق المالیة المتداولة في السوق. 

مخاطر أسعار األسھم
االستثمارات في األوراق المالیة . تم إدراج استثماراتھا في األوراق المالیةتتعرض الشركة لمخاطر األسعار الناشئة عن محفظة 

استثماراتھا في ة٪ في أسعار محفظ١والثانویة ویلخص الجدول أدناه تأثیر الزیادة / النقص بنسبة الرئیسیةللشركة في األسواق 
كافة التحلیل على افتراض أن  یعتمد  .  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ائج الشركة وحقوق الملكیة للسنة المنتھیة في  على نت األوراق المالیة

.الصلةولالرتباط التاریخي للمؤشر ذاً ، یتم نقل استثمارات الشركة وفقاللزومتظل ثابتة، وعند وف المتغیرات األخرى س



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٠

(تتمة) مخاطر التكافل والمخاطر المالیة٣٠

مخاطر السوق (تتمة) 
(تتمة) مخاطر أسعار األسھم

إن تأثیر التغیر في األسعار على حقوق الملكیة ھو كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

في االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من  ٪١التغیر بنسبة ± 
٩٨٩٨٩٥خالل الدخل الشامل اآلخر  

مخاطر معدالت الربح 
أن تؤثر التغیرات في معدالت الربح بشكل سلبي یةالربح من األدوات المالیة التي تحقق ربح وتعكس احتمالتتنشأ مخاطر معدال

. على قیمة األصل المالي واإلیرادات ذات الصلة

ترجعالحساسة لعائد الربح بشكل متكرر.  موجوداتھا یتم إعادة تسعیر  باعتبار أنھعائد الربح  ت ال تتعرض الشركة لمخاطر معدال
لة والودائع المقیدة. تحاول الشركة بشكل عام التقلیل من ھذه المخاطر  الوكا ودائع  ربح الشركة بشكل رئیسي إلى  تمخاطر معدال

المالیة التي من المتوقع أن تكون فیھا ھذه المخاطر  الموجوداتمن خالل المراقبة الدقیقة لمعدالت السوق واالستثمار في تلك  
. ضئیلة

كافة أن  أرباح  باعتبار  تحمل  التي  للشركة  المالیة  والمطلوبات  ثابتة،  لھا الموجودات  ربح  تخضعمعدالت  لتقلبات  ال  الشركة 
.التقاریر المالیةالربح في تاریخ تمعدال

مخاطر العمالت 
صرف معدالتالتغیرات في  نتیجةھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة  العمالتمخاطر  إن  

. العمالت األجنبیة

العملة الوظیفیة للشركة ھي الدرھم اإلماراتي. لیس لدى الشركة أي مركز ھام في صرف العمالت األجنبیة وال تتعرض إن  
.لمخاطر العمالت



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦١

(تتمة) مخاطر التكافل والمخاطر المالیة٣٠

مخاطر السیولة 
.المالیةبمطلوباتھا صعوبة في الوفاء بااللتزامات المرتبطة لالشركة مواجھةمخاطر السیولة ھي مخاطر إن 

.التزامات عند نشوئھا ةتوفر أموال كافیة للوفاء بأیبضمان  اإلدارة وتقومتتم مراقبة متطلبات السیولة بشكل یومي 

استحقاق موجودات ومطلوبات الشركة بناًء على  حسب تواریخیتم تلخیص تفاصیل المطلوبات المالیة للشركة في الجدول أدناه  
تى  ح التقاریر المالیةتحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة في تاریخ  یتم.السداد التعاقدیةاتفاقیات

. االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان الحفاظ على السیولة الكافیةتواریختتم مراقبة .تاریخ االستحقاق التعاقدي

سنوات ٥بعد سنوات ٥–٢خالل سنة واحدة اإلجمالي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
--٧٩٫٧٨٧٧٩٫٧٨٧ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة  

--٢٥٩٫٦٣٤٢٥٩٫٦٣٤مطلوبات عقود التكافل 
٦٫٤٧٧٩٥٦٤٫٣٥٤١٫١٦٧مطلوبات عقود اإلیجار 

--١٤٫٤٩٨١٤٫٤٩٨مطلوبات أخرى 
٣٦٠٫٣٩٦٣٥٤٫٨٧٥٤٫٣٥٤١٫١٦٧

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
--٨٢٫٠١٦٨٢٫٠١٦ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة  

--٢٤٥٫٢٢٥٢٤٥٫٢٢٥مطلوبات عقود التكافل 
١٠٫٢٩٠١٫٣٧٢٥٫٤٨٨٣٫٤٣٠مطلوبات عقود اإلیجار 

--١٨٫٥٥٩١٨٫٥٥٩مطلوبات أخرى 

٣٥٦٫٠٩٠٣٤٧٫١٧٢٥٫٤٨٨٣٫٤٣٠



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٢

(تتمة) والمخاطر المالیةمخاطر التكافل  ٣٠

مخاطر السیولة (تتمة) 
ھي كما یلي: ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١إن محفظة االستحقاق المتوقعة للموجودات في 

اإلجمالي متداولالغیر المتداول 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٢٫١٦٧٢٫١٦٧-ممتلكات ومعدات 
١٫٩٣٧١٫٩٣٧-ملموسةموجودات غیر 

٥٫٠٦١٥٫٠٦١-موجودات حق االستخدام 
٢١٫٤٢٠٢١٫٤٢٠-استثمارات عقاریة 

٩٨٫٩٠٦٩٨٫٩٠٦-االستمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
١٩٫٠٣١-١٩٫٠٣١تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق 

٥٩٫٢٦٦-٥٩٫٢٦٦االشتراكات غیر المكتسبةحصة إعادة التكافل من 
٤٠٫٩٥٦-٤٠٫٩٥٦حصة إعادة التكافل من المطالبات  

١٣٫٩١١-١٣٫٩١١مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى
٢٦٫١٧١-٢٦٫١٧١مبالغ مستحقة من المساھمین 

١٢٥٫٥٨٨-١٢٥٫٥٨٨االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة 
١٧٫٢٤٩-١٧٫٢٤٩ودائع بنكیة مقیدة

٦٫٠٠٠-٦٫٠٠٠ودیعة نظامیة 
٢٢٫٠٠٠-٢٢٫٠٠٠ودائع وكالة 

٥١٫٦٥٩-٥١٫٦٥٩النقد وما یعادلھ 

٣٨١٫٨٣١١٢٩٫٤٩١٥١١٫٣٢٢

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
١٫٢٥٤١٫٢٥٤-ممتلكات ومعدات 

١٫٨٤١١٫٨٤١-موجودات غیر ملموسة
٨٫٦٠٨٨٫٦٠٨-موجودات حق االستخدام 

٢٠٫٠١٠٢٠٫٠١٠-استثمارات عقاریة 
٨٩٫٥١٨٨٩٫٥١٨االستمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٤٫٦٠٩-١٤٫٦٠٩تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق 
٥٩٫١٣٩-٥٩٫١٣٩حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة

٥٣٫٤٦٦-٥٣٫٤٦٦حصة إعادة التكافل من المطالبات  
٧٫٠٧٤-٧٫٠٧٤مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى

٤٣٫٥٥٩-٤٣٫٥٥٩مبالغ مستحقة من المساھمین / مشتركي التكافل 
١٠٥٫٣٦٢-١٠٥٫٣٦٢االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدینة 

١٧٫٢٤٩-١٧٫٢٤٩مقیدةودائع بنكیة 
٦٫٠٠٠-٦٫٠٠٠ودیعة نظامیة 
٥٠٫٠٠٠-٥٠٫٠٠٠ودائع وكالة 

٣٨٫٦٠٤-٣٨٫٦٠٤النقد وما یعادلھ 

٣٩٥٫٠٦٢١٢١٫٢٣١٥١٦٫٢٩٣



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٣

(تتمة) مخاطر التكافل والمخاطر المالیة٣٠

مخاطر السیولة (تتمة) 
درھم) والجزء غیر المتداول ألف٧٫٨٣٩:  ٢٠٢٠ألف درھم (١٠٫٢٤١للموظفین البالغة قیمتھا باستثناء مكافآت نھایة الخدمة  

)، تتوقع الشركة استحقاق مطلوباتھا  ألف درھم٧٫٦٢٠:  ٢٠٢٠درھم (ألف٣٫٥١٨من مطلوبات عقود اإلیجار البالغة قیمتھ
أقل من اثني عشر شھرًا من تاریخ التقاریر المالیة.درھم) في ألف ٣٩٦٫٧٣٣: ٢٠٢٠درھم (ألف٣٨٥٫٨٦٧البالغة قیمتھا 

لألدوات المالیة العادلةةالقیم٣١

تشتمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

التقاریر المالیة.ال تختلف القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للشركة جوھریاً عن قیمھا الدفتریة في تاریخ 

یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة حسب مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة: 

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

٢٠٢١دیسمبر ٣١
االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

٩٨٫٩٠٦--٩٨٫٩٠٦الشامل اآلخر 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
الدخل  بالقیمة العادلة من خالل المدرجة االستثمارات 

٨٩٫٥١٨--٨٩٫٥١٨الشامل اآلخر 

١، لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  تینالتقاریر المالیة المنتھیتيخالل فتر
لقیاسات القیمة العادلة.٣لقیاسات القیمة العادلة، ولم تكن ھناك تحویالت من وإلى المستوى ٢والمستوى 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٤

المعلومات القطاعیة ٣٢

اإلجمالي غیر الطبي الطبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١
إیرادات التكافل 

٢٢٣٫٦١٠١٢٣٫٨٤٦٣٤٧٫٤٥٦إجمالي االشتراكات المكتتبة
)١١٥٫٩٠٩() ٣٩٫٦٨٧() ٧٦٫٢٢٢(اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

١٤٧٫٣٨٨٨٤٫١٥٩٢٣١٫٥٤٧صافي اشتراكات التكافل 
) ٣٢٫٨١٢() ١٢٫٢٧٧() ٢٠٫٥٣٥(صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبةالتغیر في 

١٢٦٫٨٥٣٧١٫٨٨٢١٩٨٫٧٣٥صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
٣٤٩١٠٫٦٩٢١١٫٠٤١العموالت المكتسبة 

١٢٧٫٢٠٢٨٢٫٥٧٤٢٠٩٫٧٧٦إجمالي إیرادات التكافل 

)٢٢٩٫١٦٢() ٦٦٫٦٣٥()١٦٢٫٥٢٧(إجمالي المطالبات المدفوعة 
٧٦٫٣٧٣٢٠٫٣٤١٩٦٫٧١٤حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

)١٣٢٫٤٤٨() ٤٦٫٢٩٤() ٨٦٫١٥٤(صافي المطالبات المدفوعة 

٣٫٠١٦١٢٫٠٤٤١٥٫٠٦٠التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة
) ١٢٫٣٠٤() ٩٫٣٣٦() ٢٫٩٦٨(احتیاطي المطالبات القائمة التغیر في حصة إعادة التكافل من 

٥٫٥٨٨٣٫٧٤١) ١٫٨٤٧(التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
)٤٧٧()٤٦٩()٨(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

)١٢٦٫٤٢٨() ٣٨٫٤٦٧() ٨٧٫٩٦١(صافي المطالبات المتكبدة 
) ١٤٫٩١٢() ٤٫٨١٠() ١٠٫١٠٢(مصاریف االكتتاب األخرى

)١٤١٫٣٤٠() ٤٣٫٢٧٧() ٩٨٫٠٦٣(إجمالي مصاریف التكافل 

٢٩٫١٣٩٣٩٫٢٩٧٦٨٫٤٣٦صافي إیرادات التكافل 

١٫٧١٤٩٨١٢٫٦٩٥إیرادات استثمار مشتركي التكافل، صافي
) ٧١٫٠٥٥() ٢٥٫٧٢٦() ٤٥٫٣٢٩(رسوم الوكالة  

)٩٤٣()٣٤٣()٦٠٠(حصة المضارب 
٨٦٤٣٢٥١٫١٨٩إیرادات أخرى

١٤٫٥٣٤٣٢٢) ١٤٫٢١٢((العجز) الفائض في نتیجة التكافل للسنة 

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



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٥

المعلومات القطاعیة (تتمة) ٣٢

اإلجمالي غیر الطبي الطبي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١
إیرادات التكافل 

١٩٧٫١٢١١٢٤٫٣٨٤٣٢١٫٥٠٥إجمالي االشتراكات المكتتبة
) ١٢٩٫٦٣٤() ٥٠٫٩٣٩() ٧٨٫٦٩٥(اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا 

١١٨٫٤٢٦٧٣٫٤٤٥١٩١٫٨٧١صافي اشتراكات التكافل 
٢٠٫٤٢٩١٥٫٣٤٤) ٥٫٠٨٥(التغیر في صافي احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

١١٣٫٣٤١٩٣٫٨٧٤٢٠٧٫٢١٥صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
١٫١٤٢١٢٫٥٠٧١٣٫٦٤٩العموالت المكتسبة 

١١٤٫٤٨٣١٠٦٫٣٨١٢٢٠٫٨٦٤إجمالي إیرادات التكافل 

) ٢١٨٫٣٩٢() ٨٨٫٣١٠() ١٣٠٫٠٨٢(إجمالي المطالبات المدفوعة 
٦٢٫٨٦٣٢٨٫٨٢٦٩١٫٦٨٩حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة

) ١٢٦٫٧٠٣() ٥٩٫٤٨٤() ٦٧٫٢١٩(صافي المطالبات المدفوعة 

٣٫٢٤٧٧٫٥٩٩١٠٫٨٤٦التغیر في إجمالي احتیاطي المطالبات القائمة
) ٦٥(٣٧٧) ٤٤٢(التغیر في حصة إعادة التكافل من احتیاطي المطالبات القائمة 

) ٤٩(١٫٣١٠) ١٫٣٥٩(التغیر في صافي احتیاطي المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
٧٥٨٧٢٤) ٣٤(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة

) ١١٥٫٢٤٧() ٤٩٫٤٤٠() ٦٥٫٨٠٧(المطالبات المتكبدة صافي 
) ١٤٫٤٧١() ٤٫٥٣٤() ٩٫٩٣٧(مصاریف االكتتاب األخرى

) ١٢٩٫٧١٨() ٥٣٫٩٧٤() ٧٥٫٧٤٤(إجمالي مصاریف التكافل 

٣٨٫٧٣٩٥٢٫٤٠٧٩١٫١٤٦صافي إیرادات التكافل 

٣٩٧٢٧٥٦٧٢إیرادات استثمار مشتركي التكافل، صافي
) ١١٢٫٥٢٧() ٤٥٫٨٦٧() ٦٦٫٦٦٠(رسوم الوكالة  

) ٢٣٥() ٩٦() ١٣٩(حصة المضارب 
٧٠٣٧٧٧٨٠إیرادات أخرى

) ٢٠٫١٦٤(٦٫٧٩٦) ٢٦٫٩٦٠((العجز) الفائض في نتیجة التكافل للسنة 

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

االلتزامات والمطلوبات الطارئة ٣٣

الدعاوى القانونیة 
تتعرض الشركة، مثل غالبیة شركات التأمین، للمطالبات والدعاوى القانونیة ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة. بناًء على استشارة 

القانوني   االستشاري  ومشورة  الداخلیة  المطالبات  للتدفقات  قسم  تقدیر  أفضل  تمثل  مخصصات  بإدراج  اإلدارة  تقوم  المستقل، 
المحتملة للموارد االقتصادیة. 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٦

االلتزامات والمطلوبات الطارئة (تتمة) ٣٣

الضمانات 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٦٫٧٢٣٢٦٫٧٢٣ضمانات بنكیة 

المذكورة أعاله ضمن سیاق األعمال االعتیادیة.تم إصدار الضمانات البنكیة 

زكاة ال٣٤

المتعلق  ٢٠٢٠) لسنة  ١٥/٩ألف درھم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨دائنة بقیمةزكاة  بإدراج الشركة  ، قامت  ٢٠٢٠في  
لصندوق الزكاة في دولة اإلمارات  الدائنة٪ من إجمالي مبلغ الزكاة  ٢٠ھیئة التأمین. كانت الشركة مطالبة بدفع الزكاة وتحویل  ب

العربیة المتحدة. 

بإلغاء قرار  والذي یقضي ٢٠٢١ینایر ٢٤بتاریخ ٢٠٢١) لسنة ٥٠/١صدر قرار مجلس الوزراء رقم (، ٢٠٢١إال أنھ في عام 
لصندوق  الدائنة٪ من إجمالي مبلغ الزكاة  ٢٠بدفع الزكاة وتحویل  یلزم الشركةالذي  ٢٠٢٠) لسنة  ١٥/٩رقم (مجلس الوزراء  

ألف درھم.٢٦٨قیمتھا سابقاً والبالغة المدرجةالزكاة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. لذلك، قامت الشركة بإرجاع الزكاة  

األحداث الالحقة ٣٥

 إتمام یتم أن المتوقع من"). المعاملة(" محتملة دمج بعملیة یتعلق فیما اتفاقیة ع.م.ش التكافل دار وشركة الشركة إدارة مجلس أبرم
 تم السنة، نھایة بعد. التنظیمیة والجھات المساھمین لموافقات تخضع حیث ٢٠٢٢ عام من الثالث الربع خالل المقترحة المعاملة
ھیئة مع بمثابرة الشركتان تعمل ماك المركزي المتحدة العربیة اإلمارات مصرف من المعاملة على الموافقة استالم

ت التنظیمیة المتبقیة.األوراق المالیة والسلع وغیرھا من الھیئات التنظیمیة ذات الصلة للحصول على الموافقا 
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 وطنية  -ش.م.ع  شركة الوطنية للتكافلل   لجنة الرقابة الشرعيةالسنوي لتقرير ال

 2021ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

   بسم هللا الرحمن الرحيم

 أجمعين. الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 2022مارس  25صدر في أبوظبي بتاريخ 

  في شركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش.م.ع )"الشركة"(   نساهميامل  /السادة إلى 

 بعد،،،  و ،،  وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا

و  )"اللجنة"(  للشركة  الشرعية  الرقابة  لجنة  ) ان  املادة  أحكام  إلى   
َ
للشركة  64استنادا األساس ي  النظام  من   )  

ً
ووفقا

للمتطلبات املنصوص عليها في القوانين واألنظمة واملعايير ذات العالقة )"املتطلبات الرقابية الشرعية"( تقدم تقريرها 

 اآلتي:)"السنة املالية"(  2021ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 للمتطلبات الرقابية والئحتها التنظيمية تتحدد في الرقابة الشرعية  إن مسؤولية اللجن
ً
  ت األسس التي قاممراجعة  و ة ووفقا

الخاصة بمديري املحافظ    االستثمار الى جانب عقود  التي دخلت فيها    واالستثماراتالشركة، ونتائجها املالية،  أعمال  عليها  

السنة املنتهية    الشركة خاللالتي أبرمتها  عمال  األ نشطة و األوغيرها من  ونماذج من وثائق التكافل )التأمين(    ،االستثمارية

قرارات   2021ديسمبر    31  في  بخصوصها  وفتاوى   وإصدار  الشركة    ،شرعية  الالزمة ألعمال  الشرعية  الضوابط  ووضع 

افقها مع في إطار القواعد واملبابأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  والتزامها    دئ واملعايير التي تضعها الهيئة لضمان تو

 ام الشريعة اإلسالمية.  ك أح
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 لقرارات وفتاوى وآراء اللجنة
ً
في إطار القواعد    ،وتتحمل اإلدارة العليا مسؤولية التزام الشركة بالشريعة اإلسالمية وفقا

التي تضعها اللجنة   )اللتزام بالشريعة اإلسالمية( في جميع أعمالها والتأكد من ذلك ويتحمل مجلس  واملبادئ واملعايير 

 الشأن.  اإلدارة املسؤولية النهائية في هذا 

التدقيق  جنة بالرقابة الشرعية على أعمال الشركة وذلك بمراجعتها لتلك األعمال  ل لالقد قامت   اقبتها من خالل  ومر

 لصالحيات اللجنة ومسؤولياتها واملتطلبات الرقابية في هذا الشأن،    ،الشرعي الداخلي 
ً
الشرعي    رأيالبداء  إبغرض  ووفقا

 حيث قامت اللجنة بما يلي:   ؛كام الشريعة اإلسالمية بمبادئ وأح عما إذا كانت الشركة تلتزم

اقبها الشرعي  •  إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الرأي فيما يتعلق بأعمال الشركة التي ُعرضت على اللجنة أو مر

املقدمة من  مراجعة السياسات واللوائح اإلجرائية واملعايير املحاسبية واملنتجات وعقود التكافل والوثائق األخرى   •

افقة    .الشركة للجنة لالعتماد/ املو

االلتزام   • مدى  من  الوكالة  األ بالتأكد  عن  املستحقة  الشركة  )رسوم(  عمولة  نسبة  تحديد  بموجبها  يتم  التي  سس 

 . 2010/ لسنة 4التأمين التكافلي الصادر عن هيئة التأمين رقم  نظامحسب  واملضاربة

الشركة • أعمال  الداخلي على  الشرعي  التدقيق  املصدرة واإلجراءات    ،الرقابة من خالل  التكافل  وثائق  في ذلك  بما 

 املتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من الوثائق الصادرة ومالحقها.  

تقارير   • في  وردت  التي  املالحظات  من  تصحيحه  يمكن  ما  بتصحيح  الشركة  في  املعينة  األقسام  الى  توجيهات  تقديم 

 التدقيق الشرعي الداخلي.  

الشركة • أسهم  من  الواحد  السهم  على  الواجبة  الزكاة  مقدار  على    ،بيان  الواجبة  الزكاة  مقدار  بيان  إلى  باإلضافة 

 مساهمي الشركة في راس املال.  
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 الضرورية للتأكد من التزام الشركة بالشريعة اإلسالمية.  اللجنة للحصول على جميع املعلومات والتفسيرات   سعت وقد 

الالزمة من   التسهيالت  تامة، وقد حصلت على  باستقاللية  أعمالها  بجميع  أدت مسؤولياتها وقامت  بأنها  اللجنة  تؤكد 

 على جميع البيانات والوثائق ومناقشة التعديالت واملتطلبات الشرعية.   الشركة وإداراتها العليا ومجلس إدارتها لإلطالع 

على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام الشركة بالشريعة اإلسالمية فقد خلصت   بناءً و 

 ى ما يلي:  إلئنان اللجنة بدرجة مقبولة من االطم

ع على عاتق اإلدارة التنفيذية، وليس على اللجنة الشرعية  تقبأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية    االلتزامإن مسئولية   -

 إال التوجيه بما يتعين على اإلدارة القيام به.   

اطلعت    اللجنة ن  إ - ما  الشركة    عليه وفي حدود  أن  امل ترى  بين حساب  بالفصل  املالي  هيكلها  في  التزمت  شتركين  قد 

 وحساب املساهمين، الذ
ً
ميزانيتها للسنة املالية املنتهية    بإعداد الشركة    في التأمين التكافلي، وقد قامت  ي يعد أساسا

 إ وفق النموذج الشرعي الذي يتعين  2021ديسمبر  31في 
ً
وهو النموذج الذي يعبر عن   ،له عداد ميزانية الشركة وفقا

 وهيكلها املالي.  )وطنية(  للتكافلحقيقة وطبيعة عمل شركة وطنية 

فق توجيه اللجنة وقراراتها في  و و ، ستثمارات التي دخلت فيها الشركة هي استثمارات مقبولة في ضوء ما ظهر لنااال ن  إ -

 هذا الخصوص. 

 ن وفق األسس التي اعتمدناها لذلك. التأميعادة تفاقيات إ البرامها ن الشركة قد أكدت إإ -

   2021ن الوثائق التي استخدمتها الشركة في خالل العام  إ -
ً
  حدود في    وتمت مراجعة نماذج منها، هي وثائق مقبولة شرعا

   .تمدة من قبلنا قبل بدء العمل بهاوهي الوثائق املع ،ما اطلعنا عليه

خراجه عن  اجب إالو دار  يبلغ املق، و بالركن الثالث من أركان اإلسالم  التزاماإخراج الزكاة يقع على عاتق املساهمين   -

.  فلس ( 0,0125)  2021ديسمبر  31كل سهم للسنة املالية املنتهية في 
ً
               تقريبا
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. ورأي اللجنة املذكور أعاله مبني على املعلومات التي اطلعت عليها خالل السنة املالية 
ً
   حصرا

 وأن يبارك لها وأنشطتها واستثماراتها.  ن يوفق الشركة والقائمين عليها ملا فيه الخير والرشادأنسأل هللا العلي القدير  

 رب العاملين   هلل وآخر دعوانا أن الحمد

 والسالم عليكم ورحمه هللا تعالى وبركاته 

 

 اعتماد وتوقيع أعضاء اللجنة الشرعية لشركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش,م.ع 

 

_____________________________ 

 العزيز الحداد بدأحمد بن ع / الدكتور 

 رئيس اللجنة

 

 

 

  _______________________ 

 محمد أكرم الل الدين  / الدكتور 

 اللجنةعضو 

 

 

 

 _________________________ 

 طلفاح غسان طاهر  / الدكتور 

 عضو اللجنة

28/3/2022
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 :ــــــــــةدممـــقــــ
 

قد عمدت الى وضع نظم ومبادئ الحوكمة واالنضباط    12/7/2011تاريخ  بومنذ تأسيسها  "وطنية"    ان شركة الوطنية للتكافل 

وذلك   أولوياتها  ضمن  مع    بإعداداملؤسس ي  يتوافق  بما  األساس ي  املؤسس ي  نظامها  االنضباط  ومعايير  الحوكمة  ضوابط  قرار 

 عن اتخاذ العديد من اإلجراءات التي تضمن تطبيق نظم الحوكمة بشكل سليم وتعديالته  
ً
ومتكامل    وأحكام النظام العام، فضال

ادارة   اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة وإنشاء  الداخلية الخاصة بالحوكمة وتطبيقها وكذلك تشكيل  بدًء من اعداد الالئحة 

للرقابة الداخلية ووضع الئحة للسلوك املنهي وقواعد تحكم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالشركة في األوراق املالية  

 عن تطبيق أحدث النظم اإلدارية في ممارستها ألنشطتها  املصدرة من الشرك
ً
ة واصدار القواعد اإلجرائية لحوكمة الشركات فضال

الخاصة   اإلجراءات  من  الحزمة  هذه  اتخاذ  من خالل  اإلدارة  مجلس  ويهدف  الغراء،  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  وفق  التجارية 

، واملساهمة بشكل  االستثماروحماية املساهمين وتنمية    -وبشكل عملي    –  بالحوكمة منذ نشأت الشركة الى تفعيل معايير الحوكمة

يحفظ استقراره، وبذلك تكون الشركة قد ساهمت في خدمة    متوازن بشكل    االقتصاديفاعل في دفع عجلة التسارع في النمو  

 من خالل مساهمتها في تقديم الضمان لألنشطة التجارية املختلفة وبذلك تسهم 
ً
على   االقتصاديفي تحقيق الرخاء  املجتمع أيضا

 مستوى أدائها اإلجمالي ككل، وفيما يلي نعرض اجراءات تطبيق الحوكمة وتشكيالت لجان مجلس اإلدارة:

 

 تطبـيق الشـركة ملبـادئ الحـوكمة: التي تم اتخاذها ل  تاإلجراءا .1
 

لتطبيق دليل حوكمة الشركات  قامت الشركة باتخاذ العديد من اإلجراءات والخطوات العملية لتطبيق املبادئ والقواعد الواردة  

 وفي بيان ذلك:  2020ر.م( لسنة /3رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )املساهمة العامة املرفق بقرار 

 ايير الحوكمة:   اعداد الالئحة الداخلية لتطبيق مع .أ

الحوكمة وبشكل عملي من خالل   الحوكمة فقد ترجمت حرصها على تطبيق اجراءات  بفعالية وأهمية   من الشركة 
ً
ايمانا

الرئيسة واملعايير واملبادئ   اإلرشادية  الخطوط  الحوكمة، والتي تضمنت  بتطبيق معايير  الداخلية الخاصة  الالئحة  اعداد 

الشركة واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشركات املساهمة العامة حسب    واإلجراءات الخاصة بمجلس ادارة

اعداده   تم  قد  بالشركة  الخاص  األساس ي  النظام  أن  بالذكر  الجدير  الشأن.  بهذا  الخاصة  الوزارية  والقرارات  القوانين 

وكمة الشركات وكذلك استقرار العمل  زاري الخاص بح و واعتماده من املراجع الرسمية حسب األصول بعد صدور القرار ال

به لدى معظم الشركات مما جعل انشاء واعداد النظام األساس ي الخاص بالشركة يتوافق مع قرارات الحوكمة وبشكل تام،  

والذي نظم مبادئ الحوكمة    2015لسنة    2تعديل النظام األساس ي بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم  تم  و 

 ه بموجب أحكام القانون. في تفاصيل
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 اعداد ميثاق السلوك املنهي:  .ب

 بإعداد قواعد السلوك املنهي الخاصة بشركة 
ً
 لألحكام الواردة في القرار السالف الذكر، قامت الشركة أيضا

ً
وطنية  التنفيذا

الخاصة   القواعد  على  بنودها  في  اشتملت  والتي  املتعاملين،  وكافة  وموظفيها  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بين  وتفعيلها  للتكافل 

األ  في  بنود كثيرة تضمن خالل تفعيلها  بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة  بها كما اشتملت على  الخاصة  املالية    االرتقاء وراق 

 بالشركة ألعلى مستويات الشفافية املهنية واملصداقية التي تسهم في تطوير األداء االقتصادي الفاعل للشركة.  

 مراجعة إجراءات الحوكمة:  .ج

الرقابة الداخلية وضابط االمتثال بشكل دوري للموائمة بين أنظمة الحوكمة  مراجعة اجراءات الحوكمة ككل من قبل إدارة  

 الداخلية والتشريعات التي يتم تعديلها من وقت آلخر. 

/ر.م(  3التزمت الشركة بالعمل بموجب قواعد تقرير الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )

بشـأن    2016/ر.م( لسنة  7حوكمة الشركات املساهمة العامة الذي حل محل القرار رقم )   بشأن اعتماد دليل  2020لسنة  

بتطبيق    قد التزمت الشركة ( و 518/2009وتعديالته والقرار الوزاري رقم )االنضـباط املؤسسـي وحوكمـة الشـركات    ييرمعـا

 الجهات املختصة.  تعليمات مضمونها وبما يصدر عن الجهات الرقابية و 

 

 : 2021خالل العام للشركة  ي األوراق املاليةوأزواجهم وأبناءهم فتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة  ملكية و  .2
 

أعضــــــاء مجلس اإلدارة بأحكام قانون التداول الصــــــادر عن هيئة األوراق املالية والســــــلع وحســــــب أحكام املادة رقم   يلتزم ( أ

 بحيث أنه:  2/2001( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14)

 

لرئيس وأعضــــــــــــــاء مجلس إدارة الشـــــــــــــركــة ورئيســـــــــــــهــا التنفيــذي أو أي  ـــــــــــــخ  من املوظفين املطلعين على ال يجوز  •

ألســاســية للشــركة التصــرف بنفســه أو بواســطة ليره بالتعامل في األوراق املالية للشــركة ذاتها أو الشــركة  البيانات ا

 األم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة للشركة وذلك خالل الفترات التالية: 

 

 أو 10قبل ) -
ً
( عشــــــرة أيام من اإلعالن عن أي معلومات جوهرية من شــــــأنها أن تؤلر على ســــــعر الســــــهم صــــــعودا

 إال إذا كانت املعلومة ناتجة عن أحدث طارئة ومفاجئة. 
ً
 هبوطا

 

 من نهاية الفترة الربعية أو النصــــــــف ســــــــنوية أو الســــــــنوية ولحين اإلفصــــــــا  عن 15قبل ) -
ً
( خمســــــــة عشــــــــر يوما

ليـة املكونـة من قـائمـة املركز املـالي وقـائمـة الـدخـل وقـائمـة التـدفقـات النقـديـة وقـائمـة التغيرات في  البيـانـات املـا

 ملعايير املحاســـبة الدولية، والتي تصـــدر بعد إعداد  
ً
حقوق املســـاهمين واإليضـــاحات حول البيانات املالية وفقا

شركة أو الشخ  املخول بالتوقيع مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأنها وتوقيعها من قبل مجلس إدارة ال

نيابة عنه إذا كانت ربعية، أو التصـــــــديق علها وعلى تقرير مدقق الحســـــــابات وتقرير مجلس إدارة الشـــــــركة من  

 قبل الجمعية العمومية إذا كانت سنوية.   
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بنفســه أو  أعاله بالتصــرفعند قيام أي من األ ــخاص املشــار إليهم   2001( لســنة  2تراعي أحكام قانون التداول )  •

ـــــركة األم أو التابعة أو الحليفة أو  ـــ ـــــركة ذاتها أو في األوراق املالية للشـ ـــ ــــطة ليره بالتعامل في األوراق املالية للشـ بواســـــ

 أي تعامل يخالف ذلك. 
ً
 الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطال

 

 هذا وقد أقر أعضاء مجلس اإلدارة التزامهم باإلفصا  عن أي تعامل لهم باألوراق املالية كما جاء أعاله. 

 
 

 : 2021اإلدارة وأزواجهم وأبناءهم في األوراق املالية للشركة خالل العام أعضاء مجلس تعامالت  ( ب

 

 

  

 

 :  )وطنية( مجلس إدارة الوطنية للتكافلتشكيل  .3

 

يتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة أعضاء يتمتعون بخبرات ومهارات تؤهلهم إلدارة الشركة، كما أنهم يملكون قدرات عالية  

التأمين وإدارة األعمال. كل ذلك جعلهم مؤهلين   في مجال  باع طويل  لهم من  بما  املالية بعمق  البيانات  تمكنهم من قراءة وفهم 

  واالستثمارات   االستراتيجيةزمة التي من شأنها تحقيق مصالح املساهمين كاملوافقة على الخطط  وقادرين على اتخاذ القرارات الال 

املالي ككلوا الشركة  بيان  مليزانية ووضع  مع  العملية  العلمية وخبراتهم  اإلدارة وشهاداتهم  أعضاء مجلس  يلي  فيما  . ونستعرض 

بثقة عن املجلس ويشترك في تشكيلها أعضاء مجلس اإلدارة بما  املناصب التي يشغلونها في شركات مساهمة أخرى واللجان املن

 يتوافق مع معايير الحوكمة ومهام كل لجنة على النحو اآلتي:

 

 

 املنصب  االسم م
 األسهم اململوكة 

 31/12/2020كما في 

إجمالي عملية 

 البيع

إجمالي عملية 

 الشراء

 ال يوجد ال يوجد   18,254,279 رئيس مجلس اإلدارة   سعادة/ على بن حرمل الظاهري  1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نائب الرئيس   املهندس/ أسامة محمد البرواني    2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  الدكتور/ محمد بن علي البرواني 3

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة     لسيد/ صالح ناصر الرياميا 4

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  محمد نائل الشامس ي  السيد/ 5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  السيد/ يوسف سامي العلمي  6

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة  سهيل بن حرمل الظاهري السيد/  7

 موزة علي سعيد الظاهري  8
ابنه رئيس مجلس  

 اإلدارة   
 ال يوجد ال يوجد 85,900
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 :   الحاليين بيــان أعضــاء مجلـــس اإلدارة  . أ

 

 االســـــم 

املنصب/ الفئة 

)تنفيذي/ لير  

 تنفيذي/مستقل(

 العضوية مدة  املناصب  /الخبرات/  املؤهالت

 رئيس مجلس اإلدارة  علي سعيد بن حرمل الظاهري    /دكتور ال

   /)لير تنفيذي

 مستقل( لير 

من الجامعة األمريكية دارة األعمال  في إماجستير  من جامعة دورهام في اململكة املتحدة،  دكتوراه  

، مالنا جامعة أبوظبي يترأس عدد من مجلس إدارة عدد من الشركات املحلية ومنها:  و بواشنطن  

االماراتلالستثمار،   املناصب   مستشفى  من  عدد  شغل  كما  حرمل.  بن  أبناء  ومجموعة  الدولي 

األخرى ومنها: عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة أبوظبي للمعارض )أدنيك(، وعضو 

 مجلس إدارة أكسل لندن.

منذ تاريخ 

22/3/2017  

جلس  املنائب رئيس  املهندس/ أسامة محمد البرواني  

   /)لير تنفيذي

 مستقل( لير 

في هندسة البترول من جامعة تولسا   بالواليات املتحدة   -يحمل شهادة البكالوريوس  أوكالهوما 

األمريكية، وشهادة املاجستير في الطاقة والتجارة والتمويل من كلية إدارة األعمال بجامعة سيتي 

كاس في لندن. يشغر منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتروجاز إي آند بي، كذلك منصب املدير  

املتحدة،   إدارة بنك اركابيتا  ولديه  العام لشركة الخدمات الهندسية  عضوية في كال من مجلس 

البحريني، بنك تجاري بحريني إسالمي، وعضوية في شركة أوشينكو، الشركة العاملية الرائدة في 

مجال اليخوت الفخمة. وقد تم مؤخرا تعيين املهندس أسامة كقنصل فخري لجمهورية أولندا في  

 نة عمان.سلط

تاريخ منذ 

9/4/2018 

 عضو مجلس اإلدارة  الدكتور/ محمد البرواني 

 / )لير تنفيذي

 ( لير مستقل

درجتي   وعلى  املتحدة  الواليات  في  ميامي  جامعة  من  العلوم  والدكتوراهبكالوريوس  في   املاجستير 

اململكة   في  وات  هاربوت  جامعه  من  البترول  د.  هندسة  مجموعة  املتحدة.  هو مؤسس  البرواني 

في سلطنة  املناصب  العديد من  إدارتها، وشغل  القابضة ورئيس مجلس  البرواني  شركات محمد 

عمان، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة لير تنفيذي في عدد من الشركات املساهمة ذات  

العام، املدينة    االكتتاب  وشركة  للتأمين  املدينة  وشركة  العماني،  ش.م.ع    لالستثماروالطيران 

 البنك الوطني العماني وشركة شل العمانية للتسويق وشركة تأجير في عمان.

 منذ تاريخ 

11/2/2015 

 عضو مجلس إدارة  السيد/ صالح ناصر الريامي 

 )لير تنفيذي/مستقل( 

إدارة األعمال من   في  سنة في   20الكلية األمريكية في اطالنطا ويتمتع بخبرة تزيد عن  بكالوريوس 

األعمال اإلدارية وخبير استثمارات، وقد شغل العديد من املناصب في سلطنة عمان ومنها خبير 

االستثمارات بدرجة مدير عام بمكتب وزير الديوان بديوان البالط السلطاني، وخبير ومستشار  

املدينة لالستث في شركة خزف عمان ش.ع.م  استثمار لشركة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  مارات، 

ش.ع.م ومدير   ورئيس لجنة التدقيق واملراجعة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة تأجير للتمويل

شركة املدينة للتأمين ش.ع.م ورئيس مجلس اإلدارة لصندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد ونائب  

 .كعضو منتدب للشركة الوطنية للمجمعات السكنية  رئيس مجلس إدارة صندوق تالل، كما عمل

تاريخ التعيين  

9/4/2018 

 عضو مجلس اإلدارة  السيد/ محمد نائل الشامس ي 

 )لير تنفيذي/مستقل( 

في إدارة األعمال من جامعة اإلمارات. ويشغل منصب املدير العام لشركة   سبكالوريو حاصل على  

الشركات الكبرى في قطاع املقاوالت. باإلضافة إلى شغله منصب مدير    إحدىنايل وبن حرمل وهي  

 .   توإدارة العقارا عام ملجموعة شركات متنوعة في مجال املقاوالت والتعليم والضيافة 

تاريخ التعيين  

26/3/2019  

 عضو مجلس إدارة  السيد/ يوسف سامي العلمي 

 )لير تنفيذي/مستقل( 

يحمل السيد/ العلمي شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة إنديانا بالواليات املتحدة 

 األمريكية ، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت. 

الكيانات   من  عدد  في  اإلدارة  مجلس  اإلدارة وعضو  ملجلس  مالي  مستشار  منصب  حالًيا  يشغل 

االستثمارية اإلقليمية.  وقد أمض ى السيد العلمي أكثر من أربعين عاًما في تمويل الشركات وأسواق 

رى في  رأس املال العاملية. شغل السيد العلمي عدًدا من املناصب العليا في املؤسسات املالية الكب 

لالستثمار   أبوظبي  شركة  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  وفي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

 .في الكويت KFTCICواملستثمر الوطني في اإلمارات العربية املتحدة، و 

لتعيين  اتاريخ 

26/3/2019 

 عضو مجلس اإلدارة  سهيل سعيد بن حرمل الظاهري  السيد/  

 / )لير تنفيذي

 مستقل( لير 

 جامعة لالمورلان باململكة املتحدة.  -حاصل على ماجستير العلوم في اإلدارة 

وحتى تاريخه.  لدية من الخبرة   2001عضو مجلس إدارة في مجموعة أبناء من حرمل منذ عام 

العملية ما يؤهله لقيادة عملية البحث واالختيار في الفرص االستثمارية والتطويرية حيث شارك  

تنفيذ استراتيجيات االستثمار كما ساهم في تطوير الفرص التي تدعم نمو األعمال   في متابعة

 التجارية للمجموعة. 

 التعيين  تاريخ 

2/11/2020 
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 :1202يان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام ب . ب

ــــر الحاليعنصــــــــر ال ســــــــاةي في مجلس اإلدارة  لتمثيل ليوجد ال   ـــ ــح العنصـ ــ ـــ ــــركة ال يمنع تر ـ ـــ ــ ي للشـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ، علما بأن النظام األسـ

  ال ساةي لعضوية مجلس اإلدارة.

 

 أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:   .ج

  أعضاء مجلس اإلدارة. ب سبة عضو واحد من أصل سبعة    2019العام    حتىهناك تمثيل للعنصر ال ساةي في املجلس  كان  

 . 2021خالل العام  مجلس إدارة  اتانتخابتر ح أي عنصر نساةي في ولم يتم 

 

 

 أسس تحديد مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة:   .د

 

 تلتزم الشركة في سياسة تحديد مكافأت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:  

 

( من النظام األساس ي للشركة والتي يتم بموجبها توزيع مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة نسبة  35و 30نصت املادة ) .1

أو    ف ز أن تدفع الشركة مصاري( من تلك األربا  السنوية، كما يجو %10مئوية من األربا  الصافية على أن ال تتجاوز )

 بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو 
ً
 شهريا

ً
 أو مكافأة إضافية أو مرتبا

ً
أتعابا

 خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة وفق واجباته العادية كعضو في مجلس 
ً
يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا

  يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة عن اجتماعات املجلس. إدارة الشركة، وال 

 

 في شأن الشركات التجارية.   2015( لسنة 2( من القانون االتحادي رقم )169رقم )املادة  .2

 

املالية والسلع رقم )21املادة رقم ) .3 إدارة هيئة األوراق  بشأن معايير االنضباط    2016/ر.م( لسنة  7( من قرار مجلس 

 املؤسس ي وحوكمة الشركات املساهمة العامة.  

 

 اعتماد املقتر  املقدم من مجلس اإلدارة من الجمعية العمومية.   .4

 

 : 0202موع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة عن العام مج ▪

اإلدارة بمبلغ  عضاء مجلس  أل مكافأة  صرف  على    8/4/2021الشركة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ    وافق مساهمون 

 .2020ديسمبر  13عن السنة املالية املنتهية في  ( درهم789.814وقدره )
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للعام   ▪ املقترحة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  العمومية    1202مجموع  الجمعية  اجتماع  في  عرضها  سيتم  والتي 

 للمصادقة عليها: 

درهم في اجتماع الجمعية العمومية القادم على أن    379,610سوف يتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتي تبلغ 

 .يتم إخطار سوق أبوظبي لألوراق املالية بما ستجد في حينه

 

 

 :  1202بيان بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس عن السنة املالية للعام  ▪

 

 

 تفاصيل البدالت أو الرواتب أو ألتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان:    ▪

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 اسم اللجنة االسم م
عن   8,000البدل )بالدرهم( قيمة 

 كل اجتماع

عدد 

 االجتماعات

 4 32,000 اللجنة التنفيذية واالستثمارية على بن حرمل الظاهري   /الدكتور  1

 املهندس/ أسامة محمد البرواني    2
 لجنة التدقيق    

 لجنة اإلشراف على تعامالت املطلعين
32,000 4 

 الدكتور/ محمد بن علي البرواني 3
 اللجنة التنفيذية واالستثمارية

 لجنة الترشيحات واملكافأت 
32,000 4 

 السيد/ يوسف سامي العلمي  4
 اللجنة التنفيذية واالستثمارية 

 لجنة الترشيحات واملكافأت 
32,000 4 

 لسيد/ صالح ناصر الرياميا 5

 لجنة التدقيق 

 لجنة الترشيحات واملكافأت 

 تعامالت املطلعينلجنة اإلشراف على 

32,000 4 

 محمد نائل الشامس ي  السيد/ 6
 لجنة التدقيق 

 لجنة اإلشراف على تعامالت املطلعين
32,000 4 

 4 32,000 اللجنة التنفيذية واالستثمارية  السيد/ سهيل بن حرمل الظاهري  7
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     :مع بيان تواريخها وعدد مرات الحضور الشخص ي لجميع األعضاء2120دارة خالل العام اجتماعات مجلس اإل عدد    .ه

 

 

 عدد مرات الحضور الشخص ي لجميع أعضاء مجلس اإلدارة: 

 

 

 

 مع بيان تواريخها:   1202عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة املالية  .و

عن الفترة املنتهية في    2021املالية للنصف األول من العام  اعتماد البيانات وهو    أصدر مجلس اإلدارة قرارا واحدا بالتمرير

 . 10/8/2021بتاريخ  30/06/2021

 

 

 

 رقم وتاريخ االجتماع  الحضور 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

1/2021 

بتاريخ  

4/3 /2021 

2/2021 

بتاريخ  

9/5/2021 

3/2021 

بتاريخ  

10 /6/2021 

4/2021 

بتاريخ  

10 /8/2021 

5/2021 

خ  بتاري 

29 /8/2021 

6/2021 

  بتاريخ

11 /11 /2021 

7/2021 

  بتاريخ

19 /12 /2021 

  ✓  ✓  ✓ بالتمرير  ✓  ✓  ✓ علي بن حرمل الظاهري الدكنور/ 

  ✓  ✓  ✓ بالتمرير  ✓  ✓  ✓ املهندس/ أسامة البرواني

  ✓  ✓  ✓ بالتمرير  ✓  ✓  ✓ محمد البروانيالدكتور/ 

  ✓  ✓  ✓ بالتمرير  ✓  ✓  ✓ السيد/ صالح الريامي 

  ✓  ✓  ✓ بالتمرير  ✓  ✓  ✓ السيد/ محمد نائل الشامس ي  

  ✓  ✓  ✓ بالتمرير  ✓  ✓  ✓ السيد/ يوسف سامي العلمي  
  ✓  ✓  ✓ بالتمرير  ✓  ✓  ✓ السيد/ سهيل بن حرمل الظاهري 

 عدد مرات الحضور الشخص ي  عضو مجلس اإلدارة  م

 6/6 علي بن حرمل الظاهري الدكتور/  1

 6/6 املهندس/ أسامة البرواني 2

 6/6 محمد البروانيالدكتور/  3

 6/6 السيد/ صالح ناصر الريامي 4

 6/6 السيد/ محمد نائل الشامس ي   5

 6/6 السيد/ يوسف سامي العلمي   6

 6/6 السيد/ سهيل بن حرمل الظاهري   7
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 على تفويض مجلس اإلدارة:   واالختصاصاتاملهام   .ز
ً
 التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناءا

لتوقيع على كافة  األمور اإلدارية واوكالة لتسيير  بمن مجلس االدارة  تفويض ممنو   ب  للشركة  تنفيذي ال  رئيستوكيل التم  

وذلك للقيام باملهام  14/1/2022ت تهي في بوكالة محددة املدة  الولائق وإبرام العقود ملصلحة الشركة وتسيير كافة أعمالها 

 التالية:  

حادّية واملحلّية في تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام كافة الدوائر الحكومّية في دولة اإلمارات العربّية املتحدة االت -

ق بأعمالها وشؤونها
ّ
 .كل ما يتعل

فتح وتشغيل وإدارة أّي حساب مصرفي باسم الشركة سواًء داخل دولة اإلمارات العربية أو في الخارج وذلك كله وفقا  -

  .للقرارات والتنظيمات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة من حين آلخر

تفاقّيات والعروض وأوامر وطلبات الشراء نيابة عن الشركة واالشتراك في كافة  التفاوض والتوقيع على كافة العقود واال -

 املناقصات واملمارسات والتكليفات الخاّصة ب شاطات الشركة.  

وتغيير مهام عمل هؤالء   - بها، وتحديد  املعمول  الشركة  لنظم وقواعد   
ً
وفقا واملستخدمين  املوظفين  تعيين واستخدام 

 لهذه النظم والقواعداملوظفين واملستخدمين وش 
ً
 .روط خدمتهم وفصلهم من العمل وفقا

وأن يوظف ويعين  ،  أن يمثل الشركة أمام أية محكمة أو هيئة تحكيم سواء داخل أو خارج اإلمارات العربية املتحدة -

  .بموجب وكالة محامين وممثلين قانونيين و/أو عزلهم

األعمال   - العموم بجميع  تعتبر  أن يقوم على وجه  التي  أو ليرها  القانونية  باألمور  منها  يتعلق  ما  واألشياء واألمور سواء 

  .ضرورية أو مالئمة ألعمال اإلدارة واإلشراف والتوجيه بال سبة لشؤون الشركة وأعمالها

زمة  أن يفوض أي  خ  أو أ خاص بجميع أو أيا من الصالحيات املوكلة إليه بموجب هذه الوكالة ويمنحه الوكالة الال  -

 لنظم الشركة املعتمدة.  
ً
 لذلك شريطة أن يكون ذلك طبقا

 

 بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب املصالح( مع توضيح نوع العالقة:  .ح

مع أطراف ذات عالقة    أو أكثر من رأس مال الشركة  %5وتساوي    2021قامت بها الشركة خالل عام  ت  صفقاال يوجد أي  

 )أصحاب املصالح( أو أي ليرهم.   
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 الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:   . ط

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم    بيان تفصيلي لكبار املوظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني حسب ما .ي

 :وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم

 

 التعيين تاريخ  املنصب م
مجموع الرواتب والبدالت  

 )درهم( 2021املدفوعة لعام 

لعام   املدفوعةمجموع املكافآت 

2021 (Bonuses)درهم( ) 

أي مكافآت أخرى نقدية/عينية 

  2021للعام 
ً
 أو تستحق مستقبال

,932,2302 1/2/2016 الرئيس التنفيذي  1  - لم تحدد 

000,840 1/4/2017 رئيس املالية التنفيذي 2  - لم تحدد 

760,683 1/8/2016 رئيس الفنية التنفيذي 3  - لم تحدد 

 - لم تحدد 780,000 15/3/2015 رئيس املعلوماتية التنفيذي  4

 - لم تحدد 780,000 1/1/2018 رئيس العمليات التنفيذي  5

 - لم تحدد 487,380 1/6/2016 رئيس القانونية واالمتثال 6

 - لم تحدد 250,000 1/4/2018 املوظفين رئيس شؤون  7

 

 مجلس اإلدارة 

 لجنة املطلعين  

 لجنة الرقابة الشرعية

 لجنة التدقيق 

 الرئيس التنفيذي 

 إدارة التدقيق الداخلي 

  املالية التنفيذي رئيس التنفيذيفنية رئيس ال

 التنفيذي يةاملعلوماترئيس   العمليات التنفيذي رئيس

 اإلدارة القانونية واالمتثال  رئيس  رئيس شؤون املوظفين  

 لجنة الترشيحات واملكافآت  
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 مدقق الحسابات الخارجي:   .4

 

 عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:  ذة نب       ( أ) 

من أكبر املكاتب العاملة في الدولة في مجال التدقيق الخارجي، حيث تواجد املكتب  آرنست آند يونغ  يعد مكتب السادة  

الطويلة في هذا   التجارية ملا له من الخبرة  بدولة اإلمارات منذ زمن طويل وهو ما أكسبه السمعة الطيبة في األوساط 

 جلس.  املجال ويخضع مدققي الحسابات الخارجيين إلشراف لجنة التدقيق املنبثقة عن امل

 بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها الحسابات الخارجي:    ( ب) 

 لتدقيق ومراجعة البيانات املالية للشركة في اجتماع  مكتب "إرنست ويونغ"  تم اعتماد مدقق الحسابات الخارجي السادة/  

  ( درهم360.000مقطوعة وقدرها )بإجمالي أتعاب  8/4/2021الجمعية العمومية السنوي في 
ً
 .سنويا

 

 :  2021التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بضمينها في القوائم املالية املرحلية والسنوية للعام  (ج) 

 .  ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 رائد أحمد    -  E & Y اسم مكتب التدقيق 

   2019منذ سنوات   3 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة 

 درهم 360.000 )درهم(    2021إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات املالية لعام 

 درهم  77.070 2020أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات املالية لعام 

    املصرف املركزي احصائيات  تفاصيل وطبيعة الخدمات املقدمة األخرى 

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر لير مدقق حسابات الشركة  

 2020مدقق الحسابات السابق للعام  خالل  من  2021بتقديمها خالل العام 
 ال يوجد 
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 لجنة التدقيق:  .5

 

 إقرار رئيس جنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلليه عمله والتأكيد من فعاليته:   ( أ) 

تطبيق   بمسؤوليته عن  التدقيق  لجنة  رئيس  املنتظمة  نظام  يقر  الدورية  واملراجعة  الشركة  في  التدقيق  آلليه عملها  لجنة 

   . والتأكد من فعاليتها

 وتتألف لجنة التدقيق من:   ( ب) 

 

 مهام لجنة التدقيق:  (ج) 

 اللجنة وتكون مهامها اآلتي:  تنعقد مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل وبمحاضر موثقة من األعضاء ومقرر 

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير ملجلس اإلدارة تحدد فيه املسائل التي ترى أهمية   ▪

 اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.

، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى  موضعيتهمتابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى   ▪

 ملعايير التدقيق املعتمدة. 
ً
 فعاليتها وفقا

السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي  مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقاريرها ) ▪

 وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: قبل عرضها على مجلس اإلدارة،    وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي خالل السنة  

 أية تغييرات في السياسات واملمارسات املحاسبية.  .1

 رة. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدا .2

 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.  .3

 افتراض استمرارية عمل الشركة.  .4

 جلس  العضو باملصفة  املنصب  االسم  م

 مستقل  -لير تنفيذي  - عضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة  السيد/ صالح الريامي  1

 مستقل   – لير تنفيذي - عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ محمد نائل الشامس ي  2

 لير مستقل   –لير تنفيذي  - عضو مجلس إدارة  عضو املهندس/ أسامة البرواني 3
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 التقيد باملعايير املحاسبية التي تقررها الهيئة.  .5

 التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصا  وليرها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقارير املالية. .6

 التقيد باملعايير املحاسبية التي تقررها هيئة األوراق املالية والسلع.  .7

أداء   ▪ في سبيل  الشركة  في  املهام  القائم بنفس  املدير  أو  املالي  التنفيذية واملدير  إدارة الشركة واإلدارة  الت سيق مع مجلس 

 مع مدققي حسابات الشركة مرة على األقل في السنة. االجتماعمهامها، وعلى اللجنة  

الالزم بأية مسائل   االهتمام ارير والحسابات وعليها إيالء النظر في أية بنود هامة ولير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التق ▪

 أو مدققي الحسابات. االمتثال يطرحها املدير املالي للشركة أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط 

 مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية وادارة املخاطر في الشركة.  ▪

 دارة والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإل  ▪

اللجنة   ▪ بمبادرة من  تتم  أو  بها مجلس اإلدارة  يكلفها  التي  الداخلية  الرقابة  في مسائل  الرئيسية  التحقيقات  نتائج  في  النظر 

 وموافقة اإلدارة.

الت سيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق ▪ الالزمة    التأكد من وجود  املوارد  الخارجي والتأكد من توفر  الحسابات 

 لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز. 

 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية في الشركة.  ▪

اإلدار  ▪ على  املدقق  يطرحها  جوهرية  استفسارات  وأية  عمله  وخطة  الخارجي  الحسابات  مدقق  رسالة  التنفيذية  مراجعة  ة 

 بخصوص السجالت املحاسبية أو الحسابات املالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها. 

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت املطلوب على االستيضاحات واملسائل الجوهرية املطروحة في رسالة مدقق الحسابات    ▪

 الخارجي. 

بالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير املالية أو الرقابة الداخلية أو  وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإل  ▪

 ليرها من املسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك املخالفات.

 مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك املنهي.   ▪

 وكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات امل  ▪

 تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن املسائل الواردة في هذا البند.   ▪
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 املوافقة على تعيين رئيس قسم الرقابة الداخلية أو إنهاء خدماته.  ▪

 لتقارير.  مراجعة كافة التقارير املقدمة إلى اللجنة من قبل قسم الرقابة الداخلية وردود اإلدارات التنفيذية على ا ▪

 تقييم أداء قسم الرقابة الداخلية. ▪

بشأن معايير    2016/ر.م( لسنة  7مراجعة مدى فعالية أنشطة الرقابة الداخلية واالمتثال لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) ▪

 االنضباط املؤسس ي وحوكمة الشركات املساهمة العامة. 

 التأكد من إجراء خطة مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية للتأكد من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.     ▪

 النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة.   ▪

 

 اجتماعات بالتواريخ املبينة ادناه:أربع  1202عقدت لجنة التدقيق خالل عام  •

 على النحو التالي:  1202اجتماعات خالل العام   4عقدت اللجنة 

 االسم  م
 األول  االجتماع

04/3/2021 

 الثاني  االجتماع

09/5/2021 

 الثالث  االجتماع

29/8/2021 

 الرابع  االجتماع

11/11/2021 

  ✓  ✓  ✓  ✓ السيد/ صالح الريامي  1
  ✓  ✓  ✓  ✓   السيد/ محمد الشامس ي  2
  ✓  −  ✓  ✓ البروانياملهندس/ أسامة  3

 

 

 : لجنة التدقيقعدد مرات الحضور الشخص ي لجميع أعضاء  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد مرات الحضور الشخص ي  عضو مجلس اإلدارة  م

 4/4 السيد/ صالح ناصر الريامي 1

 4/4 السيد/ محمد نائل الشامس ي   2

 3/4 املهندس/ أسامة البرواني 3
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 لجنة الترشيحات واملكافآت: .6

 

جنة في الشركة وعن مراجعته آلليه عمله والتأكد  لرئيس لجنة الترشيحات واملكافآت بمسؤوليته عن نظام الإقرار من   ( أ) 

 من فعاليته:  

في الشركة واملراجعة الدورية    الترشيحات واملكافآت لجنة  نظام  بمسؤوليته عن تطبيق    الترشيحات واملكافآتيقر رئيس لجنة  

 . يتهااملنتظمة آلليه عملها والتأكد من فعال

 

 وتتألف لجنة الترشيحات واملكافآت من:   ( ب) 

 لجنة صفة العضو بال املنصب  االسم  م

 مستقل   - لير تنفيذي - عضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة  يوسف العلمي   / السيد 1

 لير مستقل   - لير تنفيذي - عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ محمد البراوني    2

 مستقل   لير - لير تنفيذي - عضو مجلس إدارة  عضو الظاهري سهيل بن حرمل السيد/  3

 

 

 مهام لجنة الترشيحات واملكافآت:أبرز  (ج) 

 التأكد من استقاللية األعضاء املستقلين بشكل مستمر.  •

 إعداد السياسة الخاصة بمنح املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.  •

 احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفين وأسس اختيارهم. تحديد  •

 .إعداد السياسة الخاصة باملوارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل دوري •

 كفاءة.  متابعة وتنفيذ مبادرات التوطين في الدولة وسياسات جذب املوارد البشرية ذات ال •

 

 :2021خالل عام ترشيحات واملكافآت لجنة الاجتماعات  •

 .   بحضور جميع األعضاء 11/11/2021تاريخ الثاني بو  04/3/2021بتاريخ األول  ين عقدت اللجنة اجتماع
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 لجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين:  .7

 

جنة في الشركة وعن  لبمسؤوليته عن نظام التابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين إقرار من رئيس لجنة امل ( أ) 

 :  مراجعته آلليه عمله والتأكد من فعاليته

في  املتابعة واإلشراف  لجنة  نظام  بمسؤوليته عن تطبيق  املتابعة واإلشراف على تعامالت األ خاص املطلعين  يقر رئيس لجنة  

   . واملراجعة الدورية املنتظمة آلليه عملها والتأكد من فعاليتهاالشركة 

 

   وتتألف لجنة اإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين من:  ( ب) 

 

 

 

 

 

 

 أبرز مهام لجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين:   (ج) 

 

 إخطار جميع املطلعين بفترات حظر التداول تبعا ملا يعلنه سوق أبوظبي لألوراق املالية.   .1

 اإلشراف على تعامالت األ خاص املطلعين وملكيتهم ألسهم الشركة.   .2

 االحتفاظ بسجل خاص بتعامالت األ خاص املطلعين.   .3

 سوق أبوظبي لألوراق املالية. على البوابة اإللكترونية لسجل املطلعين  تحديث .4

 لألوراق املالية بتقارير عن تعامالت األ خاص املطلعين.  تزويد سوق أبوظبي  .5

 

 :  2120عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام ملخص   (د) 

 

 مراجعة ميثاق لجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األ خاص املطلعين.  •

 تحديث سجل املطلعين على البوابة اإللكترونية لسوق أبوظبي لألوراق املالية.  •

 

 :1202خالل عام  املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين لجنة  اجتماعات  (ه) 

 .  بحضور جميع األعضاء 29/8/2021عقدت اللجنة اجتماع واحد بتاريخ 

 باللجنة صفة العضو  االسم  م

 رئيس اللجنة  السيد/ محمد الشامس ي   1

 عضو السيد/ صالح الريامي  2

 عضو املهندس/ أسامة البرواني 4
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 اللجنة التنفيذية واالستثمارية:   .8

 

رئيس   ( أ)  من  الالإقرار  واالستثمارية  لجنة  التنفيذية  نظام  عن  عمله  ل بمسؤوليته  آلليه  مراجعته  وعن  الشركة  في  جنة 

 والتأكد من فعاليته:  

في الشركة واملراجعة  اللجنة التنفيذية واالستثمارية  نظام  بمسؤوليته عن تطبيق  اللجنة التنفيذية واالستثمارية  يقر رئيس  

 الدورية املنتظمة آلليه عملها والتأكد من فعاليتها.  

 

 من:  رية تنفيذية واالستثمالجنة الالوتتألف  ( ب) 

 لجنة صفة العضو بال املنصب  االسم  م

 مستقل لير  – لير تنفيذي - عضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة  محمد البراوني   دكتور/ ال 1

 لير مستقل   -لير تنفيذي  –عضو مجلس إدارة  عضو الدكتور/ علي بن حرمل الظاهري  2

 مستقل   - تنفيذيلير  - عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ يوسف سامي العلمي 3

 لير مستقل  -لير تنفيذي  –عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ سهيل الظاهري  4

 

، حسب تعليمات أسس  2/5/2018قرر مجلس إدارة الشركة تشكيل اللجنة التنفيذية واالستثمارية في اجتماعه بتاريخ   (ج) 

التأمين رقم ) الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة  التعليمات املالية    2014( لسنة  26استثمار حقوق حملة الولائق  بشأن 

 لشركات التأمين التكافلي.  

 

 : تنفيذية واالستثمارية هي لجنة الالمهام  (د) 

تم منح اللجنة التنفيذية واالستثمارية كافة الصالحيات وجميع املهام التي حدتها تعليمات أسس استثمار حقوق حملة ولائق  

 بشأن التعليمات املالية لشركات التأمين التكافلي.   2014( لسنة 26الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )التكافل 

 

 : 2120خالل عام تنفيذية واالستثمارية لجنة الالاجتماعات   •

 اللجنة أعضاء 
1/2021 

 04/3/2021بتاريخ 

2/2021 

 5/2021/ 09بتاريخ 

3/2021 

 8/2021/ 29بتاريخ 

4/2021 

 11/2021/ 11بتاريخ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ محمد البروانيالدكتور/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ علي بن حرمل الظاهري الدكنور/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ السيد/ يوسف سامي العلمي  

  ✓  ✓  ✓  ✓ السيد/ سهيل سعيد الظاهري  
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 نظام الرقابة الداخلية:   .9

 

ترفع ادارة الرقابة الداخلية  ، وبحيث تتبع مجلس اإلدارة مباشرة كما و 28/09/2011رقابة الداخلية تاريخ  تأسست ادارة ال ( أ

دوري- اإلدارة    – وبشكل  مجلس  إلى   
ً
خطيا  

ً
مطلقة  تقريرا وبشفافية  إليها  تتوصل  التي  والتوصيات  والنتائج  باإلجراءات 

وبموجب هذا يتعهد ويعلن مجلس اإلدارة مسؤوليته الكاملة من أداء ادارة الرقابة الداخلية ونظامها وآلية عملها ومراجعتها  

 بشكل دوري للتأكد من فاعلية اإلدارة. 

 

 إقرار من املجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته:   ( ب

في الشركة واملراجعة  الرقابة الداخلية  لجنة  نظام  بمسؤوليته عن تطبيق  مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل )وطنية(  يقر  

دليل حوكمة  وبما ي سجم  ه من خالل لجنة التدقيق املنبثقة عن املجلس  والتأكد من فعاليتلهذا النظام الدورية املنتظمة  

 .  2020ر.م( لسنة  / 3مجلس اإلدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )الشركات املساهمة العامة املرفق بقرار رئيس 

 

 :وأبرز مهامها رة الرقابة الداخلية في الشركةبيان آلية عمل إدا ( ج

 

 وضع تقييم لوسائل وإجراءات ادارة املخاطر في الشركة.  .1

 متابعة تطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.  .2

والسياسات  التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين واألنظمة والقرارات املعمول بها والتي تنظم عملها   .3

 واإلجراءات الداخلية. 

التي تتعرض لها الشركة ورفع التوصيات املناسبة لتصويب   .4 تقييم عمل اللجان الداخلية وكفاءتها للحد من املخاطر 

 مواطن الضعف فيها.

 املالية.مراجعة البيانات املالية التي تعرض على اإلدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم   .5

 مقارنة وتحليل النتائج املالية الفعلية مع التقديرات السابقة لها ووضع التفسيرات والحلول والتوصيات بشأنها.  .6

الت سيق مع املدققين الخارجيين للشركة والسلطات الرقابية األخرى فيما يتعلق بتوفير املعلومات وتبادلها والرد على   .7

مع بالتعاون  ومالحظاتها  الواردة    استفساراتها  والتوصيات  املخالفات  تصويب  ومتابعة  الشركة،  في  املعنية  الدوائر 

 بتقاريرها. 

الطلب   .8 الدورية وعند  التقارير  إلى مجلس اإلدارة    – إذا لزم األمر  –إعداد  الرقابة والتدقيق، ورفعها  بخصوص عملية 

 التخاذ القرارات على ضوئها.
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 خالل متابعة: فرض ضوابط رقابية إضافية على بعض األقسام من  .9

 فاعلية وكفاءة العمليات الخاصة ب شاط الشركة.  .أ

 ضوابط العمليات املالية )الدفع، الصرف، التحويل، الخصم، ..... الخ(.  .ب

 دقة سجالت املحاسبين.  .ج

 انتقال البيانات وتشغيل أنظمة املعلومات والبرامج الداخلية الخاصة بالشركة.  .د

 ن مصادر خارجية. مطابقة البيانات الداخلية مع البيانات م .ه

 مطابقة النتائج السنوية للحسابات مع السجالت والدفاتر.  .و

 اتخاذ اإلجراءات املناسبة للمحافظة على األصول امللموسة والسجالت. .ز

 تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة.  . 

 ومؤهالته:  الرقابة الداخلية إدارة  اسم مدير  ( د
 

جورج   ابراهام  السيد/  الداخلية  الرقابة  ادارة  على    –يتولى  وحاصل  املحاسبة  مجال  في  ومتخص   الج سية  هندي 

وحاصل على شهادات التأمين املهنية من معهد زمالة التأمين في    1985بكالوريوس املحاسبة من جامعة كيرال بالهند عام  

والتحق للعمل  سنة،    22ين وطنية عاملة في اإلمارات ملدة تزيد عن  لندن وتولى مهام ادارة الرقابة الداخلية في شركة تأم

تقوم ولجنة التدقيق بالنيابة   فأنهالجهة آلية عمل ادارة الرقابة الداخلية كمدير للرقابة الداخلية  1/5/2015بالشركة في 

 ملراجعة  
ً
عن مجلس اإلدارة بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدى الشركة حيث تجتمع اإلدارة مع اللجنة كل لالث أشهر تقريبا

لشأن للتحقق من مدى التزام أقسام ودوائر الشركة بتعليمات اإلدارة العليا واألهداف  لتقارير والتوصيات املقترحة بهذا اا

 والسياسات الخاصة بالشركة التي وضعها مجلس اإلدارة .  

 اسم ضابط االمتثال ومؤهالته:  ( ه

إدارة األعمال من جامعة  تم تعيين السيدة/ ح   بى الصباغ بمهمة مسؤول االمتثال وهي حاصلة على شهادة املاجستير في 

 . 2013أتالنتا وقد التحقت للعمل في الشركة منذ العام 
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 قابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة:  تعامل إدارة الر  ( و

وخالفه   كبيرة  كمشاكل  الشركة  عمل  مسار  على  التألير  شأنها  من  استثنائية  مسائل  أية  أو  طارئ  حادث  وجود  حال  في 

فستقوم ادارة الرقابة الداخلية بتحديد املشكلة وتقييم مدى تألر الشركة بها ومن لم دعوة لجنة التدقيق الجتماع عاجل  

تها والتخفيف من ألارها ووضع اإلجراءات الكفيلة للحد من ألارها ومنع  يتم من خالله بحث املشكلة وأسبابها وطرق معالج

 مع رفع التوصيات بشأنها ملجلس االدارة التخاذ القرار املناسب. ولم تواجه الشركة أية مشكلة كبيرة في  
ً
تكرارها مستقبال

 . 2021خالل العام 

 

 الشركة:    عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية ملجلس إدارة ( ز

 . 2021تقارير من إدارة الرقابة الداخلية خالل العام أربعة تم إصدار 
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 وبيان أسبابها:  2021تفاصيل املخالفات املرتكبة خالل السنة املالية  .10
 

 )ال يوجد(
 

 والحفاظ على البيئة: ملجتمع املحلي افي تنمية  2021ساهمات التي قامت بها الشركة خالل العام امل .11

 

 كي تحقق أهدافها التي أنشئت ألجلها  
ً
 واداريا

ً
ان من أولى اولويات مجلس اإلدارة كهدف رئيس ي هو املحافظة على الشركة ككل ماليا

والتي تمثل بحسب طبيعة ال شاط وهو التأمين اإلسالمي مساهمة فعالة في حفظ البيئة واستقرار املجتمع املحلي من خالل منح  

في بذل    االستمراروحفظ ممتلكاتهم وتغطية مسؤولياتهم القانونية اتجاه الغير مما يساعدهم على    الضمان لألفراد والشركات

عجلة   دفع  في  والجهد     االقتصادالعطاء 
ً
قانونا املقررة  الحوكمة  ونظم  مبادئ  الشركة  تطبق  األلراض  ولتحقيق هذه  الوطني، 

     الى:     باإلضافةم الشريعة االسالمية الغراء واملستمدة من النظام العام ومبادئ العدالة التي قررتها أحكا

 .  مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة في القطاع املالي والتأمين مشاركة الشركة في مبادرة املسرعات الحكومية لتوظيف ▪

كال ومن ذلك على  بكافة النظم والقواعد املتصلة باملحافظة على البيئة وتجنب مصادر تلويثها بأي شكل من االش  االلتزام ▪

                                                     سبيل املثال فقد قامت الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات املتخصصة في اعادة تدوير املخلفات الورقية للشركة.                        

أي مصدر لتلوث البيئة قد ي تج عن نشاط الشركة مثل األوراق وتخزين السيارات واملمتلكات بشكل مالئم    بإزالة  االلتزام ▪

 بحطامها.     واالحتفاظوالتي جرى تعويض أصحابها  

العمل على تجميل الشركة ومقارها واملناطق املحيطة بها بتوفير مساحات خضراء ضمنها وحولها وذلك بقدر ما تسمح به   ▪

 املتاحة للشركة.                   املساحات  

                               بتوفير وسائل اطفاء الحرائق بمقار الشركة واتاحتها للمعاونة في أي حوادث حريق ت شب في املؤسسات املجاورة.                         االلتزام ▪

 .                                                                       االجتماعيةليرها من اآلفات واألمراض املساهمة في برامج الدولة ملكافحة التدخين وتناول املخدرات و  ▪

تطبيق سياسة الدولة نحو التوطين واملساهمة في تنمية املوارد البشرية املحلية واتاحة الفرص التدريبية للشباب املواطنين   ▪

 أمين اإلسالمي.          في مقار الشركة فيما يتعلق ب شاط الت

كانت نسبة من    إذا تقديم املساعدات املالية للفقراء واملعوزين وفق ما تقرره اللجنة الشرعية الداخلية أو الجمعية العمومية   ▪

                    مع االنظمة املطبقة ومصلحة املساهمين واملشتركين وامكانيات الشركة.                     ال يتعارضأربا  الشركة وذلك بما  

 بأن كل  ▪
ً
 أعاله يمثل الخطوط العريضة أللراض خدمة املجتمع املحلي والتي تطبقها الشركة.    ما ذكرعلما

 



 

Watania Corporate Governance Report 2021 
Page 23  

 معلومات عامة:   .12

 

 :على النحو اآلتي 1202كان سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر خالل السنة املالية للعام  .أ

 

 سعر اإلغالق / درهم اماراتي  أدنى سعر/ درهم اماراتي   درهم اماراتي   /اعلى سعر لشهر

 0.702 0.702 0.702 يناير 

 0.720 0.700 0.720 فبراير 

 0.720 0.720 0.720 ابريل 

 0.940 0.760 0.980 مايو

 1.080 0.930 1.080 يونيو

 0.980 0.980 0.980 سبتمبر 

 0.931 0.931 0.931 نوفمبر

 1.000 0.931 1.000 ديسمبر 

 

: أن املساهمين الذين يملكون نسبة و  .ب
ً
 :هم على النحو اآلتي 1202/ 12/ 31كما في  أو أكثر من رأس مال الشركة %5أيضا

 

 وفق اآلتي:  1202/ 12/ 31كما تتوزع ملكية املساهمين كما في تاريخ  .ج

 

 

 

 

 

 

نسبة األسهم اململوكة من رأس مال  

 الشركة 
 االسم  عدد األسهم اململوكة 

 ام بي يو ايه اي لالسثمارات ش ذ م م 76,500,000 51.00 %

 مالنا لالستثمار ذ م م  23,854,000 %15.90

 علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري  /الدكتور  18,254,279 %12.17

 شركه املدينه للتامين ش  م ع ع  14,303,596 %9.54

 تص يف املساهم  م
 نسبة األسهم اململوكة 

 املجموع   حكومة   شركات   أفراد  

 %88.74 %0.00 %79.224 %8.050 محلي   1

 %9.72 %0.00 %9.167 %0.403 خليجي  2

 %0.38 %0.00 %0.00 %0.38 عربي 3

 %1.16 %0.00 %0.00 %1.16 أجنبي   4

 %100 %0.00 %89.057 %9.943 املجموع  
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 لحجم  .د
ً
 حسب الجدول التالي:  31/12/1202امللكية كما في بيان بكيفية توزيع املساهمين وفقا

 # ملكية األسهم )سهم( عدد املساهمين    عدد األسهم اململوكة  نسبة األسهم اململوكة من رأس املال 

 

 بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات املستثمرين:   .ه

 وبيانات التواصل معه هي كاآلتي: ، مدير عالقات املستثمرينمسؤول تعيين  (1

   شرويت عطوه   /ةالسيد •

   97126138888رقم الهاتف:  •

  971567332882رقم املوبيل:  •

   sherwit.atwa@watania.aeالبريد االلكتروني:  •

عالقات   (2 صفحة  للشركة  االلكتروني  املوقع  على  واالنجليزيةمتا   العربية  باللغتين  الرابط   املستثمرين  على 

(relations-watania/investor-http://www.watania.ae/about  فترة لكل  اإلدارة  وتحليل  وتقارير  املالية  البيانات   )

  وسعر السهم مباشرة حسب التداول في سوق أبوظبي لألوراق املالية. ية العمومية، ومحاضر اجتماعات الجمعمالية 

 تقوم الشركة ب شر املعلومات والبيانات التي يتم اإلفصا  عنها للجهات الرقابية على املوقع االلكتروني للشركة.  (3

 

 :  1202بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها علي الجمعية العمومية املنعقد خالل العام  .و

 .  2021لم يتم عرض أي قرارات خاصة على الجمعية العمومية خالل العام 

 

 اسم مقرر مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه:   .ز

بتاريخ   اإلدارة  السيدة/ شرويت عطوه مقررا الجتماعات مجلس  تعيين  بالشركة عام  وقد    .1/5/2019تم  للعمل  التحقت 

)تحت التأسيس(، وتولت مناصب عدة في الشركة من بعد تأسيسها ولديها خبرة عملية تفوق الثاللة والعشرين عاما    2010

 لتأمين التكافلي.  حيث عملت منها أكثر من لمانية عشر عاما في مجال ا

 

 

50.000أقل من  594 3,514,079 2.34%  1 

500.000الى أقل من  50.000من  39 4,575,561 3.05%  2 

5.000.000الى أقل من  500.000من  7 8,998,485 6%  3 

5.000.000أكثر من   4 132,911,875 88.61%  4 

 5 املجموع الكلي 644 150,000,000 100%

mailto:sherwit.atwa@watania.ae
http://www.watania.ae/about-watania/investor-relations/
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 املهام الرئيسية ملقرر مجلس اإلدارة:  

 ت سيق مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة مع جميع األعضاء.   (1

 إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة بالت سيق مع اإلدارة التنفيذية.   (2

 االجتماعات.  أعمالتحضير وتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول   (3

 إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وإرسالها لجميع األعضاء لالطالع واملوافقة عليها.    (4

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية.   (5

 تقديم اإلفصاحات الالزمة لسوق أبوظبي لألوراق املالية وهيئة األوراق املالية والسلع.   (6

 

 :1202بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  .ح

من قبل شركة ام. بست املحدودة العاملية للتص يف االئتماني منذ  "  +BB"العمل على الحفاظ على التص يف االئتماني .1

 . 2013العام 

 (.2015:9001استمرار حصول الشركة على شهادة الجودة )ايزو  .2

 ( 100004-2018حصلت الشركة على شهادة الجودة في رضاء خدمة العمالء )ايزو  .3

 

 :  1202نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام  .ط

   : بلغت نسبة التوطين في الشركة 

2021 9% 

2020 10% 

2019 10% 

 

 :  1202بيان باملشاريع واملبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .ي

 " لعمالء.   WhatsAppإطالق خدمة شراء ولائق املركبات عبر تطبيق الواتساب " •

 .B2Bأطلقت أنظمة مختلفة في خط األعمال من خالل تطبيق  •

 الخاص بتقرير األعمال.   اليومي" P & Lوأبرزها هو "تقرير  Misوضع العديد من تقارير   •

 طلبات الشراء واإلصدار ملطالبات السيارات. تمكين خدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة إلصدار   •

حرك والقاعدة ومحرك التجديد وإدارة  تقييم املتشتمل على مكون مواصفات املنتج و إطالق مشروع على منصة رقمية   •

طبيعة نطاقه  بالنظر لشروع املهذا ويطمح وتطبيقات الجوال وبرامج الدردشة.  B2Cو  B2Bعالقات العمالء مع بوابات 

 مختلف.  أعلى و  إلى مستوى   جاريينمن أخذ تجربة العمالء / الشركاء الت لتمكين الشركة 

   ******************************************* 
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 _______________________________ 
 علي سعيد بن حرمل الظاهري د. 

 رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس اإلدارة

 

 

 

 

 20/3/2022التاريخ: 

 

 __________________________ 

 لجنة التدقيق   رئــــــيــــــس 

 

 _____________________________ 

 لجنة الترشيحات واملكافآت  رئــــــيــــــس 

 

 __________________________ 

 رئيس إدارة الرقابة الداخلية  



 

 

  

 

 

 

 (وطنية) ش.م.ع  للتكافلركة الوطنية ش

 

 

 

 

 
 

 اإلستدامة تقرير
 2021 

 



 

 2021تقرير االستدامة   -وطنية للتكافل 

 16من  2صفحة 

 نظرة عامة :  1القسم  

 

 ا  نبذة عن

 

االستدامة،  مبادرات أبرز  وذلك لبيان  ثانيةاملاثل للمرة ال  االستدامة تقرير  لشركة الوطنية للتكافل )وطنية(  يأتي إصدار   

 . وكذلك املجاالت الرئيسية التي نركز عليها

 

شركة وطنية  ويغطي التقرير  ،  2021ديسمبر    31حتى    2021يناير    1الفترة الزمنية من  تشمل  يقدم التقرير نظرة عامة  و 

ا لدليل سوق أبوظبي لألوراق املالية بشأن اإلفص   عن ذلك، جرى إعداد التقرير وفقا
ا

اح البيئي واالجتماعي  وفروعها. فضًل

درجة كما في يوليو  
ُ
 . 2019والحوكمة امل

 

درجة على  تحقيق التكامل مع  تكمن األهداف الرئيسية للتقرير في   
ُ
إستراتيجية سوق أبوظبي لألوراق املالية والشركات امل

النمو االقتصادي الوقت  ،حد سواء لتعزيز  تبني  مع األ تمستدامة وتشجيع مج  إتاحة فرص تداول   ذاته  وفي  عمال على 

ا واالرتقاء بمستوى جودة األداء.  ممارسات االستدامة اجتماعيا

 



 

 2021تقرير االستدامة   -وطنية للتكافل 

 16من  3صفحة 

 شركتنا  :  2القسم  

 

 وطنية

 

للتكافل )وطنية(   الوطنية  التأمين  2011عام    حيث تأسست   حديثة ونشطة مؤثرةهي مؤسسة  شركة  ، وأصدرت هيئة 

املالية بتاريخ    2011يوليو    12بتاريخ    لها ملزاولة أعمالهارخصتها  اإلماراتية   أبوظبي لألوراق  درجت في سوق 
ُ
نوفمبر    14وأ

 مليون درهم ويقع مقرها الرئيس ي في أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة.  150يبلغ رأس املال املدفوع لوطنية  .2011

 

كة أبوظبي الوطني  ( وشر %16تأسست وطنية باعتبارها مبادرة أطلقتها كل من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين )أدنيك( )

( )أدنيف(  اإلسًلمي  )%16للتمويل  )طاقة(  للطاقة  الوطنية  أبوظبي  وشركة   )7%( العقارية  الدار  وشركة  بهدف  7%(   ،)

تلبية مطالب السوق اإلماراتي  ، وبإمكانها  في اإلمارات العربية املتحدة  الرائدة   التكافل شركات    تصبح إحدى تأسيس شركة  

 مع الشريعة اإلسًلمية.  وتوفير منتجات تأمين تتوافق

 

اكتتاب إصدارات األسهم قيمتها بحوالي    2011أبريل    18طرحت وطنية أسهمها للبيع واالكتتاب في   مرات    7وقد تجاوز 

ا، ( إلى املساهمين املؤسسين.  %10وبنك قطر للتنمية )(  %16لينضم بعد عملية التخصيص، كل من مصرف عجمان )  تقريبا

 .2011نوفمبر  14تاب على املخاطر في االكت  " فيوطنيةثم شرعت "

 

أغسطس  و وطنية2014في  شهدت  اي    ،  ايه  يو  بي  "ام  استحوذت  حيث  للمساهمين  التنظيمي  هيكلها  في  ا  كبيرا ا  تغييرا

 من مساهميها الحاليين.   %60ُعمان" على أغلبية حصص الشركة بنسبة تبلغ    -لًلستثمارات" و"شركة املدينة تكافل للتأمين

 

الدكتور/ علي بن حرمل  و (، %15ماغنا لًلستثمار )و (، %51ليصبح أهم املساهمين الحاليين ام بي يو ايه اي لًلستثمارات )

 (% 9.54ُعمان ) -( وشركة املدينة تكافل للتأمين %12.17الظاهري )

 

 

 

 

 

 



 

 2021تقرير االستدامة   -وطنية للتكافل 

 16من  4صفحة 

 الرؤية  

 تتجسد رؤية تأسيس وطنية في:

 املهمة  

 

 تتجسد مهمة وطنية في: 

 

 

 القيم األساسية 

 

األنشطة اليومية    "وكذلكوطنية  في كامل األعمال التشغيلية التي تجريها "تمثل القيم التالية تلك القيم التي يجب ُمراعاتها  

 التي يمارسها موظفيها 

 

 النزاهة 

يوجه الصدق والسلوكيات األخًلقية موظفي وطنية نحو الطريق الصحيح إلدارة األعمال سواء مع الجهات الداخلية أو  

 الخارجية. 

 

   املصداقية

 صورة شريك األعمال الجدير بالثقة خًلل جميع التعامًلت مع الجهات املعنية كافة. "وطنية"تعكس 

 

 الوالء

 وتتفانى في خدمة مساهميها وحاملي وثائقها التأمينية وموظفيها وتواصل تجاوز توقعاتهم.  "وطنية"تخلص 

 

 

املفضلة لدى العمًلء من خًلل و   الرائدة  التكافل العامشركة  أن تضحى  

عنى بحماية  
ُ
 .أصحاب املصالح كافةتقديم حلول تكافل عاملية املستوى ت

خدمات    طرح  خًلل  من  التأمين  وثائق  حاملي  رضا  بلوغ  وضمان  املجتمع  في  العام  بالتكافل  الوعي  زيادة 

ّم  من الجودة،  عاٍل  ومنتجات على قدر  
َ
ث ضلى للمساهمين من خًلل االلتزام بأفضل ومن 

ُ
تحقيق عوائد ف

إلى تمكين موظفينا من خًلل  املمارسات في جميع عملياتنا واالمتثال ملبادئ الشريعة اإلسًلمية. باإلضافة  

 إلهامهم وتوجيههم وتوفير اإلمكانات والدعم الًلزم لهم. 



 

 2021تقرير االستدامة   -وطنية للتكافل 

 16من  5صفحة 

 التميز 

حققة في مكان العمل وتكافئها، حيث يتطلب  
ُ
املعايير من موظفي  تقدر وطنية أشكال التميز امل ا ألعلى  أداء األعمال وفقا

 التفكير في مصلحة املساهمين الُفضلى.  "وطنية"

 

 الشفافية 

 مبدأ الشفافية في تعامًلتها مع حاملي وثائق التأمين ومشغلي إعادة التكافل وهيئة التأمين.    "وطنية"تعتمد 

 

 العدل واإلنصاف 

منه، ا  تعد جزءا الذي  واملجتمع  وطنية موظفيها وشركائها  مع جميع    تقّدر  وإنصاف  بعدل  التعامل  على  وطنية  وتحرص 

 الجهات املعنية. 

 

 العمل الجماعي 

 العمل الجماعي بين املوظفين لتحقيق أوجه التآزر واتخاذ قرارات فعالة تحقق األهداف املنوطة بها. تشجع وطنية روح  

 

 االبتكار 

جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول تكافل مبتكرة لعمًلئها ولذلك فإنها تلتزم بتقديم وتطوير   "وطنية"تسعى  

 منتجات جديدة تلبي احتياجات العمًلء املتوقعة.

 

 التركيز على العمالء

 بواجباتها نحو عمًلئها وتسعى لفهم احتياجاتهم، كما تضمن أن تتجاوز خدماتها ومنتجاتها احتياجاتهم.  "وطنية"تلتزم 

 

 

  



 

 2021تقرير االستدامة   -وطنية للتكافل 

 16من  6صفحة 

 نموذج تكافل وطنية 

 

دفع  
ُ
ت وطنية  تكافل  نموذج  التكافل  في  "صندوق  اشتراكات  يدعي  مخاطر  مجمع  في  طوعية  اشتراكات  التكافل"  بوصفها 

مجتمعين صندوق التكافل، بينما تدير  تركين  بحيث يمتلك حاملو الوثائق و/ أو املش  مجتمعين.تركين  لتغطية خسائر املش

ا عن ذلك. ا لنموذج الوكالة وتتقاض ى رسوما  وطنية الصندوق وفقا

 

در عوائد خالية من الربا.وبالتالي تتم االستثمارات في أدوات وسندات تتوافق مع مبادئ الشريعة  
ُ
هذا وتلتزم   اإلسًلمية وت

للمجتمع والبيئة،  التجارية واألنشطة الصالحة  في الصناعات واألعمال  الصناديق وضخها  أموال  بتوجيه  لتعود   وطنية 

   أرباحها على حاملي وثائق التأمين املستحقين لها، بوصفهم مالكي صندوق التكافل. 

 

 إدارة صندوق التكافل 

إلى صندوق  عند سد الرسوم  تلك  تسدد  َم 
َ
ث ومن  القيمة  هذه  من  ا  مقدما الرسوم  خصم 

ُ
ت االشتراك،  قيمة  املشترك  اد 

سدد املطالبات واشتراكات إعادة      بينما ُيقّيد رصيد االشتراك في صندوق التكافل،    املساهمين بموجب عقد الوكالة، 
ُ
هذا وت

ضاف أرباح االستثمار واملبالغ املستردة إلى صندوق التكافل. التكافل وتكلفة االستحواذ من صندوق التكافل بينما 
ُ
 ت

 

وُيخصص جزء من أرباح استثمار الصندوق      يتحمل صندوق املساهمين مسؤولية سداد نفقات تشغيل صندوق التكافل، 

سدد  في حالة وجود أي عجز في صندوق التكافل، يُ     املذكور لصندوق املساهمين كرسوم مقررة بموجب عقد املضاربة.

 قرض حسن )قرض بدون فوائد( من صندوق املساهمين إلى صندوق التكافل لتغطية العجز ذي الصلة.

 

ُيرد    جزء احتياطي لضمان استقرار الفائض املستقبلي وإرسائه ولسداد رسوم األداء لصندوق املساهمين،  بعد تخصيص

املشتركين.  إلى  التكافل  في صندوق  فائض  قدرة      أي  لتعزيز  كاحتياطي  الفائض  هذا  من  جزء  تخصيص  لوطنية  يجوز 

 صندوق التكافل على سداد املطالبات.

 

 تعرفة/ رسوم وطنية 

 

حسب على النحو التالي: 
ُ
 يحق لوطنية، بوصفها مدير صندوق التكافل، الحصول على رسوم ت

 لوكالة رسم ا –نسبة من إجمالي االشتراك املحسوب بنهاية كل شهر/ ثًلثة شهور  ▪

 رسم املضاربة   -نسبة من دخل استثمار حاملي وثائق التأمين ▪

 تكون الرسوم املستحقة لوطنية عبارة عن النفقات باإلضافة إلى تكلفة رأس املال املتضمن عنصر ربح للمساهمين.  ▪

 عام. ال تتجاوز رسوم وطنية الحدود القصوى املتفق عليها مع لجنة الرقابة الشرعية خاصتها في بداية كل 
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 اإلنجازات 

 

 تصنيف "إيه إم بست"  

 

بست" النظرة املستقبلية لشركة الوطنية للتكافل ش.م.ع. )وطنية( )اإلمارات العربية إيه إم  ، عّدلت وكالة "2021في مايو  

 من إيجابية
ا

" )عادل( ودرجة التصبببببببببببنيف bكما أكدت على تصبببببببببببنيف القوة املالية عند "  ،املتحدة( لتصببببببببببببح مسبببببببببببتقرة بدال

 +" )عادل(.bbاالئتماني طويل األجل عند " 

 

ف من قبلتعكس هذه التصبنيفات قوة املركز املالي لشبركة وطنية     " على أنه قوي، عًلوة على إيه إم بسبت وكالة "  واملصبنا

 وإدارة مخاطر املؤسسة الهامشية. ةاملحدوداألعمال وحافظة األداء التشغيلي الهامش ي 

 

 نظام إدارة الجودة  

ال الجودة  2013عام  منذ  مراجعة  عمليات  من  العديد  من خًلل  بتعزيزه  وقامت  الجودة  إلدارة  نظامها  وطنية  ت 
َّ
نفذ  ،

 .2022حتى  2014والتدقيق خًلل الفترة من 

 

 9001: 2015شهادة األيزو 

 

وطنية لتدقيق مراقبة الجودة من جانب لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد دون تسجيل أي  ، خضعت  2013في يوليو  

   .2020حتى عام  9001: 2008على شهادة األيزو  واقعة عدم امتثال جوهرية وبالتالي استطاعت وطنية الحفاظ

ا ملعايير شهادة األيزو    من قبل لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد  ، اعتمدت شركة وطنية 2020في يوليو   :  2015وفقا

9001 . 

حققة من تطبيق املعايير: 
ُ
 فيما يلي بعض من الفوائد امل

 

 تلبية متطلبات العمًلء الحاليين واملحتملين  ▪

 تحسين تركيز العمًلء ومباشرة عمليات التوجيه داخل الشركة  ▪

 كفاءة الشركة وفعالية عملياتها  التحسين املتواصل فيتيسير  ▪

 خلق حالة من االتساق والتناغم في جميع أنحاء الشركة  ▪

 تعزيز العًلقات التي تجمع بين الشركة واملوّردين والعمًلء ▪

 تمكين العمًلء من الثقة في قدرات الشركة على الوفاء بالتزامات الجودة ▪

 تحسين إدارة عملية اتخاذ القرار  ▪

 أعمال الشركة   دمج منهج التدريبية في ▪

 خفض معدل االعتماد على األفراد ▪

 توفير فرص الوصول إلى األسواق ▪
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 إدارة املخاطر عمل إطار 

 

سجلة في سجل املخاطر    2018شهد عام  
ُ
عقد اجتماعات مختلفة ملراجعة املخاطر ومناقشة مختلف املخاطر املفتوحة امل

َم يقوم مديرو األعمال بفحص تدابير السيطرة على  وتصنيفها وتحليل الخطوات املتخذة لتخفيف وطأة  
َ
املخاطر، ومن ث

وبالتالي  حدة،  على  كل  التشغيلي.  املخاطر  التحكم  الفعالية   ضمان  لضمان  ا  دوريا املخاطر  مراجعة  يجرى  وطنية،  في 

ا للحد من املخاطر ولتحديد املخاطر الجديدة التي تواجهها الشركة  . في أقرب وقت املستمرة للتدابير املتبعة حاليا

ا ملراقبة مدى استعداد الشركة ملواجهة املخاطر.   كما يجرى تحليل نظري دوريا

 

ائز / التقدير   الجو

 

   2020في اإلمارات لعام شركة تكافل أفضل 

التأمين األكثر  خًلل جائزة  من    2016لتحولها اإليجابي منذ عام    2020وطنية على جائزة أفضل شركة تكافل لعام  حصلت  

 كأفضل  وطنية أيض كما ُصنفت  .  "جوائز الشرق األوسط للتأمين"شهرة في املنطقة  
ا
شركة تمتلك أفضل منصة إلدارة  ا

وطنية أول شركة تطلق إصدار  كذلك فقد كانت  عملها في رقمنة التوزيع األمامي.  تطور  ل   2021عًلقات العمًلء في عام  

 ".  WhatsAppتطبيق الواتساب " للعمًلء علىبوليصة تأمين املركبات 

 2013أفضل مزود لخدمات التأمين اإلسالمي في اإلمارات لعام 

، استطاعت وطنية مرة أخرى الحصول على جائزة "أفضل مزود لخدمات التأمين اإلسًلمي في اإلمارات  2014في أكتوبر  

 يو".املقدمة من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريف 2014لعام 

 

وتقدم مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو" جوائزها لتحتفي بجهود الشركات بمختلف أحجامها املتميزة في جوانب  

 خًلل املجتمع املالي واملصرفي العاملي   ليذيع صيت جوائزها  معينة من الخبرة والتميز ضمن حدود املجتمع املالي العاملي،

القطاع  حيث أنها تعكس تقدير املجلة للت غييرات االبتكارية واإلنجازية واإلستراتيجية والتقدمية وامللهمة التي تطرأ على 

 املالي.

 

حيث يرسل القراء    تندرج عملية الجوائز بأكملها بما في ذلك الترشيح واالختيار واإلعًلن تحت قسم الفائزون بالجائزة، 

وذلك عن طريق مستندات خطية أو استمارة الترشيح عبر    والشركات الفردية نفسها ترشيحات الجائزة في مختلف الفئات

 اإلنترنت التي يمكن تقديمها طوال العام. 
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ختارة، 
ُ
 بفحص الترشيحات لضمان تلبيتها املعايير املخصصة للجائزة املعنية في الفئة امل

ا
وإذا ما لبى    يقوم فريق البحث أوال

ن فريق البحث واملحرر والناشر بتقييم هذا الترشيح بعينه إلى جانب  الترشيح تلك املعايير، تقوم لجنة التحكيم املكونة م

 الترشيحات األخرى املستلمة بخصوص تلك الفئة الختيار الفائز بناءا على حكمهم املنطقي. 

 

 10004: 2018شهادة األيزو 

 

الخاصبة "برصبد وقياس رضبا العمًلء"،   10004: 2018تعلن شبركة الوطنية للتكافل "وطنية" حصبولها على شبهادة األيزو  

 وهي مواصفة عاملية ألفضل املمارسات املعنية برض ى املتعاملين وسعادتهم.

 

ول " وطنية" على هذه وتعد " وطنية" واحدة من الشببببببببركات الرائدة التي تحصببببببببل على هذه الشببببببببهادة في الدولة. وجاء حصبببببببب 

 على التزامها تجاه العمًلء وشبببببببببركاء األعمال.
ا
تجري الشبببببببببركة اسبببببببببتطًلعات ملعرفة الراء والتعليقات حول   الشبببببببببهادة تأكيدا

ا   بشفافية مع ضمان نزاهة العمليات التامة.  خدماتها تؤمن وطنية بأهمية آراء عمًلئها وشركائها حيث تلعب تلك الراء دورا

ا في اسببببببببببببت  عن تلبية جوهريا
ا

مرار عملية التحسببببببببببببين والتطوير املتواصببببببببببببل ملسببببببببببببتويات الخدمة التي تقدمها الشببببببببببببركة فضببببببببببببًل

 االحتياجات الناشئة.

 

وقبد نححبت وطنيبة في ذلبك عبر تحبديبد نقبا  تفباعبل العمًلء املختلفبة مع "وطنيبة" خًلل رحلبة تقبديم الخبدمبة، ممبا أرفبد 

 ط التحسن املستمر، الشركة بنتائج شمولية حول خدمة املتعاملين وخط

 

هببذا ولوال جهود وتعبباون فريق عمببل "وطنيببة" ودعم عمًلئهببا وشبببببببببببببركببائهببا في األعمببال لم يكن لهببذا اإلنجبباز أن يتحقق بهببذا  

 النجاح.

 

لطاملا ارتكزت رؤية وتوجيهات رئيس مجلس إدارة وطنية على النمو عبر مسببببببببببتويات الخدمة املعززة وضببببببببببمان ارتقاء وطنية 

هذا وقد كان لهذه الرؤية الثاقبة وتلك التوجيهات   شببركة التأمين املفضببلة بين مثيًلتها من نفس الفئة،مع الوقت لتصبببح 

ا في حصول وطنية على تلك الشهادة املرموقة. ا حيويا  الرشيدة دورا

 

رح  لجعل  مبتكرة  حلول  واعتماد  العمليات  رقمنة  خًلل  من  وتوقعاتهم  العمًلء  احتياجات  لتلبية  "وطنية"  لة  وتسعى 

املتاعب، من  خالية  يونيو    العمًلء  في  ا  وتحديدا ذلك،  قبل  "وطنية"  أطلقت  وقد  اإللكترونية    2020هذا  البوابة 

"MYCONNECT ودون تفاعل  دقائق فقط  4  " التي تقدم للعمًلء خدمة إصدار وثائق التأمين التكافلي عبر اإلنترنت خًلل ،

 . جسدي. 
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 املسؤولية االجتماعية للشركات سياستنا بشأن  :  3القسم 

 

يكمن الهدف وراء نشبببببببببببر هذا التقرير في تسبببببببببببليط الضبببببببببببوء على اهتمام وطنية بالرعاة االجتماعية والبي ية للمجتمع الذي 

 بمببادرات سبببببببببببببوق أبوظبي لألوراق املباليبة لتعزيز االسبببببببببببببتبدامبة مبا يتمبا ببببببببببببب ى مع أهبداف التنميبة  
ا
تعمبل فيبه واهتمبامهبا أيضبببببببببببببا

 نطبق في وطنية سياسة مسؤولية اجتماعية للشركات معتمدة من مجلس اإلدارة. ات العربية املتحدة.املستدامة لإلمار 

 

صبب أعيننا نقا  مرجعية لًللتزام بها أال وهيد دليل سبوق أبوظبي لألوراق املالية بشبأن  
ُ
عند إعداد هذا التقرير، وضبعنا ن

 تدام لبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملبادرة العاملية للتقارير. اإلفصاح البيئي واالجتماعي و مبادرة مبادئ التأمين املس

 

ا بمسؤولياتنا املؤسسية، ا ندرك جيدا ا من مكانتنا كشركة تأمين مؤثرة وفاعلة، فنحن جميعا
ا
نبذل جهودنا لتعزيز   وانطًلق

ا  املسبببببببؤولةممارسبببببببات األعمال   ا وبي يا ا بمبادرة  اجتماعيا التي   مبادئ التأمين املسبببببببتدام  حيث أن منهجنا املؤسبببببببسببببببب ي مدفوعا

فنحن نسبببببببببببببعى إلى دمج عوامببل اإلفصبببببببببببببباح البيئي واالجتمبباعي    أطلقتهببا املبببادرة املبباليببة التببابعببة لبرنببامج األمم املتحببدة للبيئببة.

ا نحو التطوير املتواصبببببببل ألنشبببببببطة أعمال وطنية ،  والحوكمة ضبببببببمن إطار عمل إدارة املخاطر الذي نطبقه ونسبببببببعى أيضبببببببا

دمج عوامل اإلفصببببببببببباح البيئي واالجتماعي والحوكمة وتبني مبادئ التأمين املسبببببببببببتدام وتطبيقها في صبببببببببببميم  وذلك من خًلل 

أنشبببببببطتنا الرئيسبببببببية، وها نحن في طريقنا نحو تحقيق أهداف إسبببببببتراتيجية طويلة املدى لنصببببببببح شبببببببركة تأمين مسبببببببتدامة  

 تحظى بنموذج نمو ُمربح مدفوع بإحساس باملسؤولية املجتمعية والبي ية.

 

 مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات املطبقة في وطنية: 

 

 نشارك في وطنية في عدد من مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات منها ما يلي:

 

 2017تجهيز وجبات إفطار منذ عام  •

 2019رعاية تأمين مركبات مبادرة فزعة منذ  •

 مبادرات توعوية مجتمعية أخرى  •
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 الشركات حوكمة  :  4القسم 

 

ا ما نسعى في وطنية لتعزيز نتائج ممارسات الحوكمة خاصتنا على نحو يضمن الشفافية التشغيلية واملسائلة وإدرار    دائما

وفي هذا اإلطار قمنا بتقييم ودمج العوامل البي ية واالجتماعية الحوكمة في منهجنا املؤسس ي    األرباح على املدى الطويل،

ا إلضفاء    ،2020رئيسية لعام  باعتباره أجندة   ا وتكرارا ونراقب مقاييس األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة التي نطبقها مرارا

 املزيد من الشفافية على أداء االستدامة خاصتنا. 

 

 االمتثال وممارسات األعمال األخالقية 

 

يضمن   نحٍو  على  بوطنية  الخاص  اإلستراتيجي  واالتجاه  املؤسس ي  النموذج  جوانب  ُصِمَم  من  جانب  كل  من  التحقق 

 عن إرساء التوازن فيما بينهم.
ا

وعلى الرغم من ارتكاز سياسة الحوكمة خاصتنا على      ممارسات األعمال التي نمارسها فضًل

ثلى.  املتطلبات القانونية والتشريعية املحلية
ُ
هذا ونلتزم بالحفاظ على    إال أننا ال ننفك عن متابعة ممارسات الحوكمة امل

هذا ويعد   درجات الشفافية في جميع عملياتنا ونشجع الجهات املعنية على إبداء آرائها ومقترحاتها بمنتهى الصراحة.  أعلى

ا ال يتجزأ من هيكلنا املؤسس ي يعززه إجراءات وسياسات راسخة بما في ذلك قواعد السلوك   إدراك املخاطر واملسؤولية جزءا

 واألخًلقيات الصارمة. 

 

 داد اإلم  إدارة سالسل 

 

نتبع في وطنية سياسة عدم التهاون مع ممارسات األعمال املنافية لقواعد السلوك واألخًلقيات ونصب جم تركيزنا على  

ا وهذا ما انعكس من خًلل   الحفاظ على عًلقات عمل طويلة املدى مع شركاء األعمال واملورّدين تعود بالنفع علينا جميعا

 قاعدة من املوردين ممن يتمتعون بسلوكيات قويمة تعتمد على ممارسات صادقة وعادلة.إرساء بيئة من الثقة وتوفير  

ا هذا وقد قررنا تحديث    قصارى جهدنا لتعظيم استفادتنا من األصول دون التأثير على البيئة قدر املستطاع،  نبذل دوما

ا ليشمل موضوعات تتعلق بالبي  ئة. االستبيان الذي نصدره بشأن سلسلة التوريد قريبا

 

 إدارة املخاطر  

 

للحد من وطأة املخاطر التي نواجهها في بيئة محفوفة بالتحديات ال غنى عن توقع تلك املخاطر واتخاذ إجراءات استباقية  

على سبيل املثل مخاطر تغير املناخ والتي توليها وكنية جانب كبير من تركيزها واهتمامها باعتبارها شركة    للتعامل معهاد

املعاصرة.تكافل   للمخاطر  وطأة    ُمدركة  من  الحد  بتوصيات  املتعلقة  باملعلومات  لتزويدهم  العمًلء  مع  نتواصل  لذلك 

 في وطنية من خًلل دمج عوامل اإلفصاح البي ية  
ا
مخاطر املناخ. هذا ونسعى نحو تعزيز إطار إدارة املخاطر املتبع حاليا

بيانات مؤشرات األداء الرئيسية لعوامل عوامل اإلفصاح    ية وتتبعواالجتماعية والحوكمة واالستفادة من الخبرات التقن 

 البي ية واالجتماعية والحوكمة عن كثب. 
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 التميز التشغيلي  

 

والتوجهات  مهمة االطًلع على أحدث ما جاء في عالم التكنولوجيا    وأخذنا على عاتقنا   نححنا في اللحاق بركب التحول الرقمي

املرافق التشغيلية الحديثة من أهمية بالغة ال تقتصر على مجرد تبسيط أعمالنا وتيسيرها    الرقمية وذلك ملا تحظى به دور 

   ولكن تمتد لتشمل تقليل األثر البيئي بشكل كبير. 

 

 أمن البيانات وسريتها 

 

واختراق   ينطوي االنتقال من العمليات اليدوية إلى املعامًلت الرقمية على مخاطر كبيرة تتمثل في حاالت تسريب البيانات

تتهاون فيه وطنية حيث تتعامل مع أمن بيانات عمًلئها وموظفيها ذوي الصلة بمنتهى الجدية والحزم،    أمنها  وهذا ما ال 

ا ما نتخذ خطوات فعالة للحد من وطأة املخاطر املرتبطة بإدارة البيانات والحفاظ على أمنها.   ولذلك دائما

 

ا ألحبدث التقنيبات مع سبببببببببببببيرفر النيتونكس لتوفير بنيبة تحتيبة فبائقبة  ولهبذا الغرض، نحظى ببنيبة تحتيبة رقميبة تعمبل وفقبا

التقارب وتتسبم بقابلية التطوير عند أي مسبتوى، وبرنامج روبريك للنسبال االحتياطي، و جدار حماية فورتينت وبالو التو، 

ظم تشبببببببببببغيل   ،Netscalerوجدار حماية عمليات الوصبببببببببببول لشببببببببببببكة الويب 
ُ
مع اإلبقاء على جميع الخوادم املهمة ضبببببببببببمن ن

 ِليُنكس لضمان مستوى أفضل من األمن السيبراني.

 

نظام تعافي من الكوارث قائم على مبدأ السحابة لضمان استمرار أعمال عمًلئنا دون التأثر    عًلوة على ما سبق، نعتمد

 بأي عطل غير متوقع.
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 رفاهية العامليناملوارد البشرية و  :  5القسم 

 

 املوارد البشرية 5-1

 

وتلبيتها.  وتوقعاتهم  اهتماماتهم  تقييم  املهمة  املناقشات  ونعقد  املعنية  الجهات  مع  باستمرار  دولة   نتواصل  تحتضن 

وإدراجها ضمن  جنسية األمر الذي دفع وطنية لتعزيز قيم التنوع والتسامح والشمولية    200اإلمارات العربية املتحدة نحو  

حيث يثري تنوع القوى العاملة من رأس مالنا الفكري واملعرفي ويشجع ظهور    قواعد السلوك والقيم األخًلقية خاصتها،

 املواهب بين القوى العاملة. 

 

ا إلى جنب مع    تسعى إدارتنا نحو توفير بيئة عمل صحية ومنتجة للموظفين حتى يتسنى لهم االستفادة من مهاراتهم جنبا

قدراتهم.أف بل    ضل  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  مبادرتنا  ا  وقالبا ا  قلبا موظفونا  تبنى  الخطي،  نفس  على  ا  وسيرا

ا جديدة وعصرية في هذا الصدد.  ويبتكرون أفكارا

 

وببذلبك تكون رؤيتنبا   نؤمن بضبببببببببببببرورة تضبببببببببببببافر التكنولوجيبا مع الجهود البشبببببببببببببريبة والثقبافبات والعمليبات حتى تؤتي بثمبارهبا،

ا في جميع جوانب األعمال.الر  ا امتزج مع االبتكارات التكنولوجية حتى يتسنى لنا التحول رقميا ا رئيسيا
 قمية مكونا

 

لقد أطلقنا العنان لتطورنا الرقمي دون املسبباس بأعلى معايير الحرص واإلتقان، مع االسببتفادة بالتقنيات املطروحة أينما   

ا في املجاالت التي يمكنها   وهذا هو   -تحسببببين املنتجات والعمليات والخدمات والثقافات ومسببببتويات الربحيةكان ذلك مًلئما

 جوهر إستراتيجيتنا "اللجوء لألساسيات مرة أخرى".

 

 سلسلة للعمل من املنزل وحلول الوصول الرقمي عن ُبعد للموظفين وقد ساعدت هذه الحلول في 
ا

هذا وقد قدمنا حلوال

 وبالتالي زيادة رضا املوظفين.الحفاظ على مستويات الخدمة الفائقة 

 

 رفاهية العاملين  5-2

 

نسعى جاهدين في وطنية لتحقيق أقص ى استفادة ممكنة من موظفينا من خًلل محاولة ضمان سًلمتهم النفسية وأمانهم  

تشمل      املالي. بحيث  املوظفين  لجميع  والسًلمة  الصحة  بشؤون  معنية  دورية  تدريبية  دورات  تجرى  ذلك،  على  وبناء 

 اإلسعافات األولية والتوجيه بشأن بيئة العمل وتدريبات السًلمة وغيرها.

 

وال املؤسسية  والرحًلت  الفريق  بناء  عمل  وورش  واملسوحات  االجتماعات  عبر  املوظفين  مع  إدارتنا  فعاليات  تتواصل 

 التدريبية وما إلى ذلك.

ا لذلك لم نتأثر بوباء كوفيد   نحظى في وطنية ببنية تحتية قوية ومنصات راسخة وعمليات ُمبسطة وقوى عاملة مدربة جيدا

نا في الحفاظ على صدارتنا في قطاع التأمين    19
ّ
وتبعاته املتمثلة في تسريع عملية تبني التحول الرقمي في الصناعة بل تمك

 لم مع الوضع الجديد الذي نمر به نحو عالم مفتوح بًل حدود. بفضل الدعم املقدم من عمًلئنا للتأق
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 واألداء البيئي  االستدامة  :  6القسم 

 

 اإلستراتيجية البيئية  1-6 

 

 تشكل املسؤولية البي ية أحد الخطوات املهمة نحو تبني منهج مؤسس ي موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 

الصديقة للبيئة للحد من األثر البيئي. بفضل هذه املبادرات استطعنا    Go-Greenاعتمدنا في وطنية عدد من مبادرات   

 اتباع عادات ومناهج أعمال صديقة للبيئة منها على سبيل املثال: 

 

 تدريب املوظفين وزيادة وعيهم حول خيارات نمط الحياة الصديقة للبيئة  ▪

 فاعليةاستخدام املوارد بكفاءة و  ▪

 الحد من استهًلك الكهرباء واملاء  ▪

 تطبيق مبدأ إدارة النفايات وإنفاذ إعادة التدوير  ▪

 التخلص من أصول تقنية املعلومات التي ال يمكن استخدامها مرة أخرى بطريقة ال تؤثر على البيئة ▪

 ساهمت التوقيعات الرقمية إلى حد كبير في الحد من متطلبات املطبوعات ▪

 استخدام األواني والعبوات البًلستيكية منع  ▪

 تقليل النفايات عبر التحول الرقمي ▪

من خًلل ممارسة األعمال مباشرة عبر اإلنترنتي وتنفيذ نظام إدارة   %90تقليل طباعة املستندات بنسبة تتجاوز  ▪

 املستندات 

ين عبر اإلنترنت وبالتالي تقليل املعنية بمساعدة العمًلء في شراء وثائق التأم ”MyConnect“تفعيل بوابة العمًلء   ▪

 اإلجراءات اليدوية

 ضبط حل النيتونكس لتوفير بنية تحتية فائقة التقارب والذي يحد من استهًلك الكهرباء بشكل كبير  ▪

استخدام جميع الحلول الكبري للبنية التحتية لتقنية املعلومات املصنفة على أنها صديقة للبيئة وبالتالي تقليل  ▪

 ة الطاقة املنبعث

استهًلك   ▪ من  الحد  وبالتالي  للبيانات  املركزي  التبريد  نظام  إليقاف  للوحة  التلقائي  التغيير  بخاصية  االستعانة 

 الطاقة بشكل كبير. 

 توفر أتمتة العمليات اللية ساعات من العمل البشري وبالتالي تحد من وقت الحوسبة واستخدام الكهرباء  ▪

 19املنزل منذ بداية جائحة كوفيد  التنفيذ الفعال لفكرة العمل من  ▪
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 العالقات املجتمعية  2-6

 

 
ا
تمكين  قانطًل على  نركز  فإننا  مسؤول،  مؤسس ي  كيان  وبوصفها  اإلماراتي  املجتمع  من  كجزء  دورها  وطنية  إدراك  من  ا 

املبادرات   برامج توعوية مجتمعية مثل  املجتمع ونقدم املساعدة من خًلل إطًلق  الخيرية وتبني حاالت  مختلف شرائح 

 في عدد من املبادرات اإلنسانية والحمًلت الخيرية.  2020إنسانية ومشاريع الهًلل األحمر وما إلى ذلك، حيث شاركنا عام 

 

 ال ننفك في وطنية عن التواصل مع املجتمع لتنفيذ دورنا في تحقيق الرفاهية االجتماعية. 
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 خاتمة التقرير  :  7القسم  

 

إطار   يزل  نحو  ال  دورنا  لتحسين  ا  دوما جهدنا  قصارى  نبذل  ولكننا  األولى  مراحله  في  بوطنية  الخاص  االستدامة  عمل 

تيحت لنا الفرصة، عند إعداد هذا التقر 
ُ
ير، من مراجعة منهجنا املتبع  االستدامة واملسؤولية املجتمعية للشركات، حيث أ

م إستراتيجيتا وتعزيزها من خًلل التحسين والتقييم  يط الضوء على مواطن القوة خاصتنا. وسنواصل إرساء دعائوتسل

ا ملبادئ معايير التأمين املستدام.   الذاتي وفقا

 

 ********************************************************************************** 
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