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 2021مارس  31تقرير أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المالية المنتهية في 

 

 مع البيانات المالية كما في ذلك التاريخ. 2021مارس  31يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره عن الفترة المنتهية في 

 

 ونقدم فيما يلي أبرز النقاط الرئيسية للنتائج وهي:

 

 .  2020عن نفس الفترة من العام    118,8مليون درهم مقارنة بمبلغ  93,3ات المكتتبة مبلغ بلغت إجمالي المساهم •

 .  2020٪ في الربع األول من العام  68.4٪ مقارنةً بـ 61.7إلى  2021انخفضت نسبة المطالبات في الربع األول من العام  •

. ويرجع 2020٪ في الربع األول من العام 16.0مقارنة بـ  ٪20,4نسبة  2021بلغت نسبة المصروفات في الربع األول من العام  •

 ت المكتتبة وصافي المساهمات المكتتبة. ذلك أساًسا إلى االنخفاض في المساهما

 . 2020٪ في الربع األول من العام المالي  99.8مقارنة بـ   2021٪ في الربع األول من العام 99.3بلغت النسبة اإلجمالية المجمعة  •

بسبب األداء   2020المالي مليون درهم في الربع األول من العام  2.2مليون درهم مقارنة بـ  3.6بلغ دخل االستثمار للربع األول  •

 الجيد لمحفظة األسهم. 

مليون درهم في الربع األول    2.3مقارنة بـ    2021مليون درهم في الربع األول من السنة المالية    3.9حققت الشركة صافي ربح قدره   •

 .  2020من السنة المالية 

 .  2020٪ للعام 15.3بلغ العائد السنوي على حقوق الملكية  •

 

على خلفية تحسن أداء االكتتاب وأرباح االستثمار، وال يزال االتجاه  2020٪ عن عام 56باح للربع األول نمًوا بنسبة أظهر صافي األر

ا في األعمال التجارية يواجه بعض التحديات، حيث تشهد محفظتنا االستثمارية الرئيسية منافسة أسعار شديدة، وال تزال السيولة تشكل تحديً 

التحصيالت مقارنة بالربع السابق، ومع ذلك فإننا نواصل مراقبة تقدمنا بشكل صارم مع التحفظ في سياسة   ارتفعتفي السوق، حيث 

 االحتياطي الخاصة بنا. 

 

أداء االستثمار خالل الربع األول مدفوعاً بتحسن أداء محفظة األسهم، حيث كان أداء أسواق األسهم المحلية جيًدا مما أدى  التحسن في كان 

٪ في إجمالي دخل االستثمار. وعلى الرغم من استقرار أسعار العقارات التي أظهرت بعض التحسن خالل العام السابق، 67نسبة  إلى زيادة ب

إال أن دخل اإليجارات شهد انخفاًضا بسبب االنخفاض السنوي في اإليجارات والضغط على اإلشغال، كما ال تزال محفظة الدخل الثابت 

نخفاض العوائد، ونتوقع أن يختلط أداء االستثمار مع األصول الدخل الثابت لتكون تحت ضغط بسبب انخفاض تواجه بعض التحديات بسبب ا

 العائدات. 

  





 

 شركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش.م.ع 
 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة  

 2021مارس  31

 



 

 المحدودةإحدى الشركات األعضاء في إرنست ويونغ العالمية 

 المـا  ـي عـنـنب

 عملـأفضل لل 

 الشرق األوسط إرنست ويونغ
 )فرع أبوظبي(

 136صندوق بريد 

 2 تاور يشنا، ن27الطابق 

 رنيش أبوظبيوك

 اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي، 

 +971 2 417 4400هاتف: 

 +971 2 627 3383فاكس: 

abudhabi@ae.ey.com 

ey.com 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس إدارة إلى مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة حول تقرير

 شركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش.م.ع

 

 مقدمـة

مارس  31البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش.م.ع )"الشركة"( كما في لقد قمنا بمراجعة 

والبيانات المرحلية ذات الصلة للدخل والدخل الشامل  ، 2021مارس  31بيان المركز المالي المرحلي كما في ، والتي تتضمن 2021

وااليضاحات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  الثالثةت النقدية لفترة في حقوق المساهمين والتدفقا تغيراتلوا

". إن مسؤوليتنا المرحلية"التقارير المالية  34الدولي رقم  المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبةوالعرض العادل لهذه البيانات المالية المرحلية 

 ت المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.هي إبداء استنتاج حول هذه البيانا

 

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

. إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية محددة بصفة رئيسية باالستفسار من موظفي الشركة خاصة المسؤولين عن  " المستقل للشركة

  التدقيقاألمور المالية والمحاسبية وبإجراء مراجعة تحليلية للمعلومات المالية وإجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق 

يق الدولية وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الجوهرية خالل  الذي يتم وفقاً لمعايير التدق

 أعمال التدقيق ونظراً لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

 

 االستنتاج

أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة  علمنا أية  إلىبناًء على مراجعتنا، لم يصل 

 (. 34النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 

 

 

 بتوقيع:

 رائد أحمد 

 شريك

 إرنست ويونـغ

 811رقم القيد:  

 

 2021مايو  9

 أبوظبي





  شركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش.م.ع

 المالية المرحلية المختصرة. المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءًا  22إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل المرحلي )غير مدقق(

   2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 
 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
    

    العائد لمشتركي التكافل

 118.748 93.261 16 المكتتبة  إجمالي االشتراكات

 ( 44.520) ( 30.703) 16 اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنها
    

 74.228 62.558  صافي اشتراكات التكافل 

 ( 19.792) ( 15.061)  التغير في صافي احتياطي االشتراكات غير المكتسبة 
    

 54.436 47.497 16 صافي اشتراكات التكافل المكتسبة 

 3.317 2.891  العموالت المكتسبة 
    

 57.753 50.388  إجمالي إيرادات التكافل
    

 ( 59.617) ( 55.443)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 21.605 21.701  حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة
    

 ( 38.012) ( 33.742)  صافي المطالبات المدفوعة
    

 ( 5.229) 6.870  التغير في إجمالي احتياطي المطالبات القائمة 

 5.708 ( 2.547)  التغير في حصة إعادة التكافل من احتياطي المطالبات القائمة 

 279 64  المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنهاصافي احتياطي التغير في 

 27 53  التغير في احتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
    

 ( 37.227) ( 29.302)  المتكبدة التكافل صافي مطالبات

 ( 3.359) ( 4.418)  مصاريف االكتتاب األخرى
    

 ( 40.586) ( 33.720)  إجمالي مصاريف التكافل
    

 17.167 16.668  صافي إيرادات التكافل
    

 745 460  إيرادات استثمارات مشتركي التكافل

 ( 33.248) ( 23.315) 17 رسوم وكالة

 ( 261) ( 161)  حصة المضارب

 198 19  إيرادات أخرى
    

 ( 15.399) ( 6.329)  في نتيجة التكافل للفترة العجز
    

    العائد إلى المساهمين

 1.424 3.164 18 استثمارات المساهمين وإيرادات أخرى، صافي

 33.248 23.315 17 رسوم وكالة من مشتركي التكافل

 261 161  حصة المضارب من مشتركي التكافل

 ( 8.574) ( 9.589) 19 مصاريف عمومية وإدارية

 ( 8.578) ( 6.638)  مصاريف العموالت

 ( 110) ( 111) 9 تكلفة التمويل

 ( 15.399) ( 6.329)  العجز من عمليات التكافل
    

 2.272 3.973  صافي الربح للفترة
    

 0.02 0.03 20 العائد األساسي والمخفض للسهم
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 )غير مدقق(بيان الدخل الشامل المرحلي 

   2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 
 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021 2020 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم  ات إيضاح 
    

 2.272 3.973  صافي الربح للفترة 
    

    الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 
    البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل: 

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 (15.497) 5.001 10 الدخل الشامل اآلخر   

    
    البنود التي سوف يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل: 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 - ( 38) 10 الدخل الشامل اآلخر   
    

 (15.497) 4.963  للفترة   اآلخرالشامل  (الخسارة الدخل )
    

 (13.225) 8.936  الشامل للفترة )الخسارة( إجمالي الدخل  
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 )غير مدقق( بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

   2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 االحتياطي القانوني رأس المال 

احتياطي تعثر 

 إعادة التكافل 

احتياطي إعادة 

 الخسائر المتراكمة التقييم 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       

 93.020 ( 54.835) ( 4.911) - 2.766 150.000 )مدققة( 2020يناير  1كما في 

       

 2.272 2.272 - - - - الربح للفترة

 ( 15.497) - ( 15.497) - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
       

 ( 13.225) 2.272 ( 15.497) - - - للفترة الخسارة الشاملةإجمالي 

 تحويل إلى أرباح محتجزة عند استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 - 156 ( 156) - - - الشامل اآلخر   
       

 79.795 ( 52.407) ( 20.564) - 2.766 150.000 )غير مدققة( 2020مارس  31كما في 
       

 104.101 ( 46.443) ( 4.713) 648 4.609 150.000 )مدققة( 2021يناير  1كما في 

       

 3.973 3.973 - - - - الربح للفترة

 4.963 - 4.963 - - - للفترةاآلخر الشامل  الدخل
       

 8.936 3.973 4.963 - - - للفترة الدخل الشاملإجمالي 

 - 2.291 ( 2.291) - - - استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
       

 113.037 ( 40.179) ( 2.041) 648 4.609 150.000 )غير مدققة( 2021مارس  31كما في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي )غير مدققة(

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

    األنشطة التشغيلية

 2.272 3.973  الربح للفترة

    

    تعديالت للبنود التالية:

 19.792 15.061  احتياطي االشتراكات غير المكتسبة، صافي  

 5.378 ( 6.659)  غير مبلغ عنها التغير في احتياطيات إجمالي المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة ولكن  

 المتكبدة ولكن التغير في حصة إعادة التكافل من احتياطيات المطالبات القائمة والمطالبات  

 ( 6.163) 2.219  غير مبلغ عنها   

 504 489 19 غير ملموسة استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام وإطفاء موجودات  

 573 726  مخصص مكافآت نهاية الخدمة  

 364 356 19و  5 مخصص االنخفاض في قيمة االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدينة  

 110 111  تكلفة التمويل  

 ( 765) ( 2.252) 18 إيرادات توزيعات األرباح    
    

  14.024 22.065 

    التغيرات العاملة في:

 ( 19.069) ( 13.543)  االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة  

 ( 1.934) ( 2.762)  مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى  

 22.992 12.771  ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة  

 ( 2.419) ( 831)  االستحواذ المؤجلة على الوثائق تكاليف  

 1.213 ( 311)  إيرادات عمولة إعادة التكافل غير المكتسبة  

 167 1.017  مطلوبات أخرى  
    

 23.015 10.365  األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية منصافي 
    

    األنشطة االستثمارية

 ( 186) ( 48)  شراء ممتلكات ومعدات

 ( 256) ( 328)  شراء موجودات غير ملموسة

 ( 8.076) ( 25.014) 10 شراء استثمارات 

 3.921 25.915  متحصالت من استبعاد استثمارات

 7.325 5.000  ودائع مقيدة وودائع وكالة

 765 2.252  توزيعات أرباح مستلمة
    

 3.493 7.777  األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية منصافي 
    

    األنشطة التمويلية 

 ( 1.015) ( 125) 9 المدفوع مطلوبات عقود اإليجارقسط 
    

 ( 1.015) ( 125)  في األنشطة التمويلية  ةالمستخدم التدفقات النقدية
    

 25.493 18.017  في النقد وما يعادله الزيادةصافي 

 45.434 38.604  النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    

 70.927 56.621 8 النقد وما يعادله في نهاية الفترة
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 الوضع القانوني واألنشطة 1

 

  2011يوليو    12تأسست شركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش.م.ع )"الشركة"( في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ   

. تمت الموافقة على تأسيس 2015( لسنة 2كشركة مساهمة عامة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 . 2011 يونيو 28( الصادر بتاريخ 379د وفقاً للقرار الوزاري رقم )الشركة من قبل وزارة االقتصا

 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مخولة بشكل رئيسي للمشاركة في   6457إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب   

  2007( لسنة 6مارات العربية المتحدة رقم )تقديم كافة فئات حلول التكافل غير المتعلقة بالعائلة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإل

المتعلق بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، وهي مسجلة في سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية 

 (. 90المتحدة تحت رقم التسجيل )

 

وفقاً لقرار مجلس  2021مارس  31للفترة المنتهية في  تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة 

 . 2021مايو  9اإلدارة بتاريخ 

 

 

 أساس اإلعداد  2

 

 بيان االلتزام 

 ( التقارير المالية المرحلية. 34المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) البياناتتم إعداد هذه  

 

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كافة المعلومات واالفصاحات الضرورية إلعداد البيانات المالية الكاملة وفقاً   

. باإلضافة  2020ديسمبر  31ويجب قراءتها مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 . 2021ديسمبر  31بالضرورة إلى نتائج السنة المنتهية في  2021مارس   31المنتهية في  للفترةنتائج اللذلك، قد ال تشير 

 

التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة  

 .واالستثمارات العقاريةالدخل الشامل اآلخر 

 

تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"درهم"( وهو العملة الوظيفية وعملة العرض   

 أقرب ألف )ألف درهم( إال إذا أشير إلى خالف ذلك. تم تقريب جميع القيم إلى  للشركة.

 

 استخدام التقديرات واألحكام 

يتطلب إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  

رادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلي

 التقديرات.

 

عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة، كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات  

إعداد البيانات المالية كما في وللسنة   المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات والشكوك هي نفسها التي تم تطبيقها عند

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 
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 )تتمة(  أساس اإلعداد 2

 

 )تتمة(  استخدام التقديرات واألحكام 

 ( 19تأثير فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

في التفشي واالنتشار مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت هناك شكوك حول االقتصاد   19كوفيد  يستمر وباء  

الكلي فيما يتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال يزال حجم ومدة هذه التطورات غير مؤكدين ولكن قد يؤثران على  

وسوف تواصل تقييم المزيد من التأثيرات  19ركة تطورات جائحة كوفيد األرباح والتدفقات النقدية والوضع المالي. تراقب الش

 في المستقبل.

 

 19 في حدوث تأخيرات طفيفة في التحصيل من العمالء نتيجة لكوفيد الشركةعلى  19تتمثل التأثيرات المعروفة حالياً لكوفيد 

باإلضافة إلى ذلك، كان هناك  ولكن تقوم اإلدارة بمراقبة الموقف عن كثب واحتفظت بمخصص كاٍف لخسائر االئتمان المتوقعة.

ً ، والتي تبذل اإلدارة حالي19كوفيد  تأثير ية استمرار خالل الفترة نتيجة المكتتبةانخفاض في المساهمات  لمعالجته في   اً جهود ا

ً  اً وقع اإلدارة تأثيرال تت .الفترات الالحقة  على البيانات المالية للشركة في هذه المرحلة.  لهذه الجائحة جوهرياً مستقبليا

 

 

 الهامة المحاسبيةالسياسات  3

  

في بياناتها  الشركةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة هي نفس السياسات التي تطبقها 

.  2021يناير    1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية الفعالة اعتباراً من  2020ديسمبر    31المالية كما في وللسنة المنتهية في  

 بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم غير فعال بعد.  الشركةلم تقم 

 

ومعيار المحاسبة الدولي    9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :  2المرحلة    -إصالح معيار معدل الفائدة   •

والمعيار الدولي إلعداد    4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    39رقم  

 16التقارير المالية رقم 

 

 ة التالية: تشمل التعديالت الوسائل العملي

 

وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرةً، والتي سوف يتم  -

 التعامل معها على أنها تغييرات على معدل الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في معدل الفائدة في السوق؛

معدل إيبور والتي سوف يتم إجراؤها على تصنيفات التحوط وتوثيق التحوط دون  تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح -

 وقف عالقة التحوط؛ و 

تقديم إعفاء مؤقت للمنشآت من لزوم استيفاء المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بمعدل  -

 خاٍل من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر. 

 

النية في استخدام الوسائل العملية   الشركة . لدى للشركةت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية المختصرة لم يكن لهذه التعديال

 في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

  



  شركة الوطنية للتكافل )وطنية( ش.م.ع
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 2021  مارس 31المنتهية في  للفترة

13 

 

 

 وديعة نظامية 4

 

ً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  المتعلق بتأسيس هيئة التأمين وتنظيم ، 2007( لسنة 6وفقا

ألف درهم، والتي ال يمكن استخدامها بدون موافقة هيئة التأمين لدولة اإلمارات   6.000أعمالها، تحتفظ الشركة بوديعة بنكية بقيمة  

 ٪ 2عدل ربح بنسبة ، وهي تحمل مالعربية المتحدة. يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .سنوياً( ٪3.25:  2020ديسمبر  31سنوياً )

 

 

 إعادة التكافل المدينةأرصدة االشتراكات وذمم  5

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 88.942 97.454 مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل  
 20.857 26.173 مبالغ مستحقة من مشغلي التكافل وإعادة التكافل  

 5.241 4.956 مبالغ مستحقة من الوسطاء والوكالء
   
 128.583 115.040 

 ( 9.678) (10.034) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
   

 105.362 118.549 صافي االشتراكات وذمم إعادة التكافل المدينة
   

 

ألف درهم   10.034، انخفضت قيمة االشتراكات وذمم أرصدة إعادة التكافل المدينة بقيمة اسمية تبلغ 2021مارس  31كما في  

 ألف درهم(.  9.678: 2020ديسمبر  31)

 

 الشتراكات وذمم إعادة التكافل المدينة هي كما يلي:ل خسائر االئتمان المتوقعةإن الحركة في مخصص  

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 8.112 9.678 في بداية الفترة / السنة 
 1.566 356 (19المحمل للفترة / السنة )إيضاح 

   

 9.678 10.034 في نهاية الفترة / السنة 
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 ودائع بنكية مقيدة 6

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 15.249 15.249 موجودات عمليات التكافل
 2.000 2.000 موجودات المساهمين 

   

 17.249 17.249 
   

 

 . التكافليتم االحتفاظ بالودائع البنكية المقيدة ضمن حسابات الهامش إلصدار سندات األداء وسندات المناقصات المتعلقة بأعمال  

 

 .٪( سنوياً 2.0٪ إلى 0.58: 2020ديسمبر   31٪ )2٪ إلى 0.58تحمل هذه الودائع معدل ربح يتراوح بين  

 

 

 ودائع وكالة 7

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 50.000 45.000 موجودات عمليات التكافل
   

 

 .٪( سنوياً 3.50٪ إلى 2.0: 2020ديسمبر  31٪ )3.5٪ إلى  2تحمل ودائع الوكالة أعاله معدل ربح يتراوح بين  

 

 

 النقد وما يعادله 8

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 20 20 نقد في الصندوق 
 38.584 56.601 حسابات جارية   –نقد لدى البنوك 

   

 56.621 38.604 
   

   
 27.094 31.696 موجودات عمليات التكافل 

 11.510 24.925 موجودات المساهمين
   
 56.621 38.604 
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 )تتمة( النقد وما يعادله 8

 

 إن التوزيع الجغرافي للنقد وما يعادله هو كما يلي:  

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 111 521 دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج 
 38.493 56.100 دولة اإلمارات العربية المتحدة داخل 

   
 56.621 38.604 
   

 

 

 موجودات حق االستخدام / مطلوبات عقود اإليجار  9

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   موجودات حق االستخدام 
 9.303 8.608 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 333 - تعديل خالل الفترة / السنة  
 ( 1.028) (258) مصاريف االستهالك

   

 8.608 8.350 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
   

   مطلوبات عقود اإليجار
 9.201 8.606 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 333 - تعديل خالل الفترة / السنة  
 444 111 مصاريف الفائدة

 ( 1.372) (125) مدفوعات
   

 8.606 8.592 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المدرجةاالستثمارات  10

 

 
 )غير مدققة(

 2021مارس  31
 )مدققة(

 2020ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   موجودات عمليات التكافل 
 23.320 23.099 صكوك  
 (51) (51) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة    
   
 23.048 23.269 
 30.718 32.297 أسهم حقوق ملكية متداولة    
   

 55.345 53.987 
   

   موجودات المساهمين  
 9.909 9.909 صكوك  
 ( 278) (278) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة    
   
 9.631 9.631 

 25.900 28.604 أسهم حقوق ملكية متداولة 
   
 38.235 35.531 
   

 89.518 93.580 اإلجمالي
   

 

 هي كما يلي:  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفي  إن الحركة 

 
 اإلجمالي  أسهم حقوق ملكية  صكوك  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

 89.518 56.618 32.900 يناير 1في 

 25.014 25.014 - إضافات 

 ( 25.915) ( 25.732) ( 183) استبعادات

 4.963 5.001 ( 38) التغير في القيمة العادلة 
    

 93.580 60.901 32.679 القيمة العادلة في نهاية الفترة 
    

 

 إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات هو كما يلي: 

 
 )غير مدققة(

 2021مارس  31
 )مدققة(

 2020ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 75.718 77.767 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 13.800 15.813 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   
 93.580 89.518 
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 موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل 11

 

 
 )غير مدققة(

 2021مارس  31
 )مدققة(

 2020ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   :إجمالي مطلوبات عقود التكافل
 70.076 63.206 احتياطي المطالبات القائمة

 23.304 23.568 المطالباتاحتياطي  –المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها 

 1.901 1.848 احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة  
 149.944 164.833 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة

   

 253.455 245.225 
   

   موجودات عقود إعادة التكافل:
 42.760 40.213 احتياطي المطالبات القائمة
 10.706 11.034 احتياطي المطالبات -غير مبلغ عنها المطالبات المتكبدة ولكن 

   
 53.466 51.247 حصة إعادة التكافل من المطالبات 

 59.139 58.967 حصة إعادة التكافل من احتياطي االشتراكات غير المكتسبة
   

 110.214 112.605 
   

   صافي: –مطلوبات التكافل 
 27.316 22.993 احتياطي المطالبات القائمة

 12.598 12.534 احتياطي المطالبات -المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها 
 1.901 1.848 احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة 

 90.805 105.866 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة
   

 143.241 132.620 
   

 

 

 رأس المال 12

 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   المصرح به والصادر والمدفوع بالكاملرأس المال 
 150.000 150.000 سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم 150.000.000  
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 صندوق مشتركي التكافل 13

 

 
 )غير مدققة(

 2021مارس  31
 )مدققة(

 2020ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   العجز في صندوق مشتركي التكافل: 
 ( 156.897) (177.061) الرصيد في بداية الفترة / السنة   
 ( 20.164) (6.329) العجز للفترة / السنة   
   
 (183.390) (177.061 ) 
   

   القرض الحسن من المساهمين: 
 156.897 177.061 الرصيد في بداية الفترة / السنة   
 20.164 6.329 المخصص خالل الفترة / السنة   
   
 183.390 177.061 
   

 - - إجمالي حساب مشتركي التكافل، صافي 
   

 

 قام مساهمو الشركة بتمويل عجز مشتركي التكافل وفقاً لسياسة الشركة.   

 

 

 مشتركي التكافل ومبالغ مستحقة من المساهمين  مبالغ مستحقة من 14

 
 )غير مدققة(

 2021مارس  31
 )مدققة(

 2020ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 177.061 183.390 (13القرض الحسن )إيضاح 
 ( 199.196) (202.500) ناقصاً: رسوم الوكالة المدينة

 ( 21.424) (15.606) تحويالت ومدفوعات إلى عمليات التكافل  
   

 (34.716) (43.559 ) 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 15

 

تقوم الشركة، في سياق األعمال االعتيادية، بتحصيل المساهمات وتسوية المطالبات وإبرام معامالت أخرى مع شركات أخرى  

 .  24تدخل ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة الوارد في معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم  

 

 المالية: كانت األرصدة التالية قائمة في نهاية فترة التقارير 

 

 
 )غير مدققة(

 2021مارس  31
 )مدققة(

 2020ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم 

   األرصدة مع األطراف ذات العالقة: 
 (78) (78) ذمم دائنة لطرف ذو عالقة   
   

 9.909 9.909 استثمار في صكوك  
   

 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة:   

 

 
 )غير مدققة(

 2021مارس  31
 مدققة(غير )

 2020 مارس 31
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 210 210 الربح المستلم من استثمار في صكوك 
   

 

 السائدة في المعامالت التجارية. يتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط معادلة لتلك  

 

 اإلدارة الرئيسية:مكافآت  

 

 531 531 مكافآت قصيرة األجل
 86 86 مكافآت نهاية الخدمة  

   

 617 617 
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 صافي االشتراكات 16

 

 
إجمالي االشتراكات  

 المكتتبة

التغير في إجمالي  
االشتراكات غير  

 المكتسبة
إجمالي االشتراكات  

 المكتسبة

اشتراكات إعادة  
التكافل المتنازل  

 عنها

التغير في حصة  
إعادة التكافل من  
االشتراكات غير  

 المكتسبة  
اشتراكات إعادة  
 التكافل المكتسبة  

صافي االشتراكات  
 المكتسبة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 و  - ز = ج  هـ  –و = د  هـ د ب   -ج = أ   ب  أ 
        

      )غير مدققة(  2021مارس  31 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

        

 29.128 18.785 840 19.625 47.913 9.571 57.484 الطبي

 14.910 6.478 ( 1.825) 4.653 21.388 3.707 25.095 السيارات 

 1.748 1.099 ( 25) 1.074 2.847 ( 99) 2.748 الهندسة 

 423 1.697 781 2.478 2.120 1.162 3.282 العقارات 

 143 389 192 581 532 303 835 الشحن البحري وهيكل السفن

 1.145 2.427 ( 135) 2.292 3.572 245 3.817 أخرى 
        

 47.497 30.875 ( 172) 30.703 78.372 14.889 93.261 اإلجمالي 
        

        

       )غير مدققة(  2020 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

       

 28.352 20.935 6.286 27.221 49.287 21.776 71.063 الطبي

 22.516 6.608 3.878 10.486 29.124 7.762 36.886 السيارات 

 1.654 1.558 (286) 1.272 3.212 (604) 2.608 الهندسة 

 469 1.626 619 2.245 2.095 1.012 3.107 العقارات 

 103 346 107 453 449 161 610 وهيكل السفنالشحن البحري  

 1.342 2.499 344 2.843 3.841 633 4.474 أخرى 
        

 54.436 33.572 10.948 44.520 88.008 30.740 118.748 اإلجمالي 
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 رسوم الوكالة 17

 

خالل  المكتتبة.    ٪ كحد أقصى من إجمالي المساهمات35يدير المساهمون عمليات التكافل في الشركة لمشتركي التكافل ويتقاضون   

 . ٪(28:  2020  مارس 31٪ )25، تم تحميل رسوم الوكالة بنسبة 2021مارس  31الفترة المنتهية في 

 

 

 استثمارات المساهمين وإيرادات أخرى 18

 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 342 250 الربح على ودائع الوكالة والصكوك
 765 2.252 إيرادات توزيعات األرباح

 317 257 إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية، صافي 
 - 405 إيرادات أخرى 

   
 3.164 1.424 
   

 

 

 مصاريف عمومية وإدارية  19

 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 6.291 7.134 تكاليف الموظفين
 641 606 والمصاريف القانونية والمهنية األخرىمصاريف التدقيق 

 419 532 تكاليف تقنية المعلومات
 504 489 االستهالك واإلطفاء

 364 356 ( 5االنخفاض في قيمة ذمم التكافل وإعادة التكافل المدينة )إيضاح 
 - 239 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

 214 211 قرطاسية المكاتب والصيانة
 67 53 اإليجار ورسوم الخدمات

 74 (31) ، صافي أخرى
   

 9.589 8.574 
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 العوائد األساسية والمخفضة للسهم 20

 

 يتم احتساب العوائد األساسية على السهم بتقسيم الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. 

 

المخفضة للسهم من خالل تقسيم الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة،  يتم احتساب العوائد  

 المعدلة لتأثير األدوات المخفضة. 

 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  
 2021 2020 
   

 2.272 3.973 )ألف درهم( الربح للفترة 
   

 150.000.000 150.000.000 األسهم العادية القائمة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد 
   

 0.02 0.03 العوائد األساسية والمخفضة للسهم )درهم(
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 المعلومات القطاعية 21

 

 )غير مدققة( 2021مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 اإلجمالي  غير الطبي  الطبي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

    إيرادات التكافل 
 93.261 35.777 57.484 إجمالي االشتراكات المكتتبة

 ( 30.703) ( 11.078) ( 19.625) اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنها
    

 62.558 24.699 37.859 صافي اشتراكات التكافل 
 ( 15.061) ( 6.330) ( 8.731) التغير في صافي احتياطي االشتراكات غير المكتسبة 

    
 47.497 18.369 29.128 صافي اشتراكات التكافل المكتسبة 

 2.891 2.719 172 العموالت المكتسبة  
    

 50.388 21.088 29.300 إجمالي إيرادات التكافل 
    

 ( 55.443) ( 15.588) ( 39.855) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 21.701 2.028 19.673 المطالبات المدفوعة حصة إعادة التكافل من 

    
 ( 33.742) ( 13.560) ( 20.182) صافي المطالبات المدفوعة 

    
 6.870 3.737 3.133 التغير في إجمالي احتياطي المطالبات القائمة 

 ( 2.547) ( 479) ( 2.068) التغير في حصة إعادة التكافل من احتياطي المطالبات القائمة 
 64 ( 103) 167 صافي احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنهاالتغير في 

 53 35 18 التغير في احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة 
    

 ( 29.302) ( 10.370) ( 18.932) صافي مطالبات التكافل المتكبدة 
 ( 4.418) ( 1.200) ( 3.218) مصاريف االكتتاب األخرى 

    
 ( 33.720) ( 11.570) ( 22.150) مصاريف التكافل إجمالي 

    
 16.668 9.518 7.150 صافي إيرادات التكافل 

    
 460 178 282 إيرادات استثمار مشتركي التكافل 

 ( 23.315) ( 9.023) ( 14.292) رسوم الوكالة  
 ( 161) ( 62) ( 99) حصة المضارب 

 19 19 - إيرادات أخرى 
    
 ( 6.329) 630 ( 6.959) في نتيجة التكافل للفترة  ( الفائضالعجز )
    

 

 ال تتوفر التقارير القطاعية حسب األعمال فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات ألغراض اإلفصاح. 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( 21

 

 )غير مدققة( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 
 اإلجمالي  غير الطبي  الطبي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    إيرادات التكافل 
 118.748 47.685 71.063 إجمالي االشتراكات المكتتبة

 (44.520) (17.299) (27.221) اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنها
    

 74.228 30.386 43.842 صافي اشتراكات التكافل 
 (19.792) (4.302) (15.490) احتياطي االشتراكات غير المكتسبة التغير في صافي 

    
 54.436 26.084 28.352 صافي اشتراكات التكافل المكتسبة 

 3.317 2.960 357 العموالت المكتسبة  
    

 57.753 29.044 28.709 إجمالي إيرادات التكافل 
    

 (59.617) (29.938) (29.679) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 21.605 5.765 15.840 حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة 

    
 (38.012) (24.173) (13.839) صافي المطالبات المدفوعة 

    
 (5.229) 2.770 (7.999) التغير في إجمالي احتياطي المطالبات القائمة 

 5.708 2.761 2.947 القائمة التغير في حصة إعادة التكافل من احتياطي المطالبات 
 279 414 (135) التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها

 27 69 ( 42) التغير في احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة 
    

 (37.227) (18.159) (19.068) صافي مطالبات التكافل المتكبدة 
 (3.359) (1.194) (2.165) األخرى مصاريف االكتتاب 

    
 (40.586) (19.353) (21.233) إجمالي مصاريف التكافل 

    
 17.167 9.691 7.476 صافي إيرادات التكافل 

    
 745 389 356 إيرادات استثمار مشتركي التكافل 

 (33.248) (14.157) (19.091) رسوم الوكالة  
 (261) (136) (125) حصة المضارب 

 198 22 176 إيرادات أخرى 
    

 (15.399) (4.191) (11.208) العجز في نتيجة التكافل للفترة 
    

 

 ال تتوفر التقارير القطاعية حسب األعمال فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات ألغراض اإلفصاح. 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  22

 

 يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للشركة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.  

 

علومات الطرف الثالث،  تقوم اإلدارة بانتظام بمراجعة المدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها وتعديالت التقييم. إذا تم استخدام م 

مثل أسعار الوسطاء أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الثالثة  

لك المستوى لدعم االستنتاج الذي يشير إلى أن هذه التقييمات تستوفي متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذ

 ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم تصنيف هذه التقييمات ضمنه.

 

عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف  

لة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو  القيم العادلة في مستويات مختلفة ضمن تسلسل هرمي للقيمة العاد

 التالي: 

 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. 1المستوى  •

االلتزام، إما   والتي يمكن مالحظتها لألصل أو 1: المدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 2المستوى  •

 بشكل مباشر )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

: مدخالت لألصل أو االلتزام والتي ال تعتمد على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخالت غير القابلة  3المستوى  •

 للمالحظة(.

 

القيمة العادلة لألصل أو االلتزام في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي إذا كان من الممكن تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس   

للقيمة العادلة، عندها يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى 

يالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في  للمدخالت والذي يعتبر جوهرياً للقياس بأكمله. تقوم الشركة بإدراج التحو

 .نهاية فترة التقارير المالية التي حدث خاللها التغيير

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

رير المالية، حسب المستوى ضمن التسلسل الهرمي  يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقا 

 للقيمة العادلة الذي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة فيه: 

 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

     )غير مدققة( 2021مارس  31

 93.580 - - 93.580 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات المدرجة بالقيمة 
     

     )مدققة( 2020ديسمبر  31

 89.518 - - 89.518 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
     

 

 . للقيمة العادلةخالل الفترة / السنة لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي  

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  

 . تقارب القيمة الدفترية لكافة الموجودات والمطلوبات األخرى التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة قيمها العادلة 

 


