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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
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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. 



شركة الوطنیة للتكافل (وطنیة) ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٦

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢٫٣

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 
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(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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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 
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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)
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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 
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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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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 


