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 مدقق الحسابات المستقل تقرير 
 ش.م.ع. شركة أبوظبي الوطنية للتكافلمساهمي إلى 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 الـرأي
  31، والتو تشررررم  بيام المأبم المالو بما  و  ش.م.ع. )"الشررررأبة"   لشررررأبة بب ابو ال  نية لفت ا  قمنا بتدقيق البيانات المالية  

وبيام التد  ات المسرررررررا مين  ، وب  من بيام الأبح بو الخسررررررران ، بيام الدم  الشرررررررام ، بيام الت يأات  و       2021ديسرررررررمبأ 
 الن دية لفسنة المنتهية بذلك التانيخ، واإليضا ات   ل البيانات المالية، التو تشم  مفخص لفسياسات المحاسبية الهامة.

 
لشأبة بب ابو ال  نية ص ن  عادلة، من جميع الن ا و الج  أية، المأبم المالو   و نبينرررررررررررا، تم البيانات المالية المأ  ة ت هأ  

وبدائها المالو وتد  اتها الن دية لفسرررررنة المنتهية بذلك التانيخ و  اع لفم اييأ الدولية    2021ديسرررررمبأ   31بما  و  ش.م.ع.   لفت ا  
 لفت انيأ المالية.

 اساس الـــــرأي
ل د قمنا بتدقي نا و  اع لفم اييأ الدولية لفتدقيق. تم مسرررراولياتنا  م جك تفك الم اييأ م فررررحة  و   أ  مسرررراولية مدقق الحسررررا ات 

المالية من ت أيأنا. بما بننا مسررررررت ف م عن الشررررررأبة و ق م اييأ السررررررف م الدولية لمجف  المحاسرررررربين ق اعد     ل تدقيق البيانات
السرررررف م لفمحاسررررربين المهنيين تلل جانك متوف ات السرررررف م ادملقو ادمأا  و دولة اإلمانات ال أبية المتحد  المت ف ة بتدقي نا 

مسراولياتنا ادملقية ادمأا و  ا لهذ  المتوف ات ول  اعد السرف م لفمحاسربين المهنيين لفبيانات المالية لفشرأبة.  ذا، وقد التممنا  
الصررادن  عن مجف  الم اييأ ادملقية الدولية لفمحاسرربين. ون ت د  يم بي نات التدقيق اليب تية التو  صررفنا عفيها باالية وملئمة 

 لت  أ بساسا لأبينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
قيق الأئيسرررررررررررررريرة  م جرك ت رديأنرا المهنو،  و ادنيأ ب ميرة  و تردقي نرا لفبيرانرات المراليرة لفذتأ  الحراليرة. وت  تنراول  رذ  تم بم ن الترد

 االم ن  و سيا  تدقي نا لفبيانات المالية بك ، و و ت  ين نبينا   لها، وال نبدي نبيا منذصل  شيم  ذ  ادم ن.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بقياس المطالبات القائمة

 مخاطر البيانات المالية 
 

دن  ، وتشم  الموال ات   164,079,350  ل البيانات المالية لفشأبة، بف ت الموال ات ال ائمة    7نما    م فح  و تيضاح  
دن  . بف ت  صة تعاد     802,709دن   والموال ات التو ت  ت بد ا ول  ُيبفغ عنها  قيمة    115,858,737الُمبفغ عنها  قيمة  

 دن    و تانيخ الت أيأ. 6,349127,77الت ا   من الموال ات ال ائمة 
 

تمي  الموال ات ال ائمة  و تانيخ الت أيأ ت ق ات الشأبة اليما يت فق  الد  ات المست بفية لفموال ات الم أو ة وغيأ الم أو ة  ما 
  و ذلك المصانيف ذات ال لقة. تستخدم الشأبة  أقعا مختفذة لت ديأ  ذ  االلتمامات.

 
المخصصات الذنية ي تمد عفل اد كاٍم  شك  ببيأ، ويتوفك عدد من اال تأافات ذات قدن عاٍل من عدم الي ين تم ت يي   ذ   

وينوبق ذلك  ص ن  ماصة عفل تفك المخصصات الم تأف بها والتو تت فق  الموال ات التو  دثت، ول ن ل  ُيبفغ عنها لفشأبة.  
ن، عفل سبي  الميال تفك الموال ات التو ت هأ ب طء مع مأون الممن،  تتضمن   ض  ئات ادعمال دنجة عالية من عدم الي ي

التو تدم   و   الأئيسية  الموال ات. تتضمن اال تأافات  الماثأ   و م الغ تس ية  المت يأات  ال ييأ من  او عندما يك م  نام 
م دالت الخص  لذئات ادعمال  ت تساب المخصصات م دالت الخسان ، ت ديأات ت أان وشد  الموال ات، و يث يك م مناس اع،  

 ذات الذتأ  الو يفة. 
 

ي تمد ت يي  المخصصات الذنية عفل البيانات الدقي ة   ل  ج ، مبفغ ونمط الموال ات الأا نة والتانيخية،  يث يت  استخدامها  
وف بات ال ائمة، بو لتشكي  غال اع لتشكي  نبي   ل ت ق ات الموال ات المست بفية. تذا بانت البيانات المستخدمة  و ت تساب الم

 اد كام   ل اال تأافات ادساسية، ليست بامفة ودقي ة   د ينشي عن ذلك آثان مادية عفل ت يي   ذ  الموال ات.
 

 اإلفا ة تلل ذلك، ي تمد ت يي   صة تعاد  الت ا   لفموال ات ال ائمة عفل، ول ن ال يأت ط تنت ا اع م اشأاع بت يي  الموال ات ذات  
المحتذظ بها لفموال ات المت بد  ول  ُيبفغ عنها، التو ت تمد عفل شأوط   الت ا  لقة. يتوفك التح ق من مست ا  صة تعاد   ال 

 ال ائمة، القيام ب  ض اد كام.  الت ا  م ينة ل   د تعاد  
 

ادية لهذ  االلتمامات  النس ة لفم ج دات ت  ادمذ  اإلعت ان قياس الموال ات ال ائمة عفل بنها مسيلة تدقيق نئيسية  سبك اد مية الم
والموف بات وادداء المالو لفشأبة وبذلك اد كام الهامة والشك م المأت وة بها  و الت ديأات التو قدمتها اإلدان   و تحديد مبفغ  

 الموف بات.
 

وبذلك تيضاح    3/3ناجع تيضاح  لفحص ل عفل مميد من الم ف مات   ل السياسات المحاسبية المت ف ة  يمأ التدقيق الأئيسو،  
 لفحص ل عفل ت صا ات   ل المصادن الأئيسية لفت ديأ غيأ المابد. 4
 

 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق 
 

قمنا ب فع منهج لفتدقيق شم  امت ان التصمي  والذ الية التش يفية لفض ا ط الدامفية عفل قياس الموال ات ال ائمة و صة تعاد   
 الت ا   لفموال ات ال ائمة  اإلفا ة تلل تجأاءات المأاج ة الج  أية ال ائمة عفل المخا أ. 

 
نجمء من تجأاءاتنا المت ف ة  الض ا ط الدامفية، قمنا بت يي  مدا ملءمة الض ا ط المحدد  التو وف تها الشأبة ل أض امتيان 

 ياس   ض الموال ات ال ائمة واتسا  توبيق السياسات المحاسبية. ادساليك االنت انية وتحديد اال تأافات ووفع ت ديأات لق
 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 المطالبات القائمة )يتبع(التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بقياس 

 )يتبع(  كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

 تضمنت اإلجأاءات الج  أية ادساسية التو قمنا بها لتناول بمأ التدقيق الأئيسو  ذا، عفل سبي  الميال ال الحصأ، ما يفو: 
 
الم دن  لحاالت م ينة قد ت  ت ثي ها وتيبيتها  شكٍ  باٍف، عفل قمنا  ذحص، ل ينة من الموال ات ال ائمة، اليما تذا بانت الم الغ   •

 سبي  الميال، من ت انيأ من مبأاء تس ية الخسائأ؛
ل د تح  نا من التس يات بين بيانات الموال ات المسجفة  و بن مة الشأبة والبيانات المستخدمة  و ت تسا ات المخصصات   •

 االنت انية؛
ال دنات • ال ذاء ،  بت يي   المخصصات   قمنا  لت يي   به   الشأبة  اإلست انة  قامت  الخانجو والذين  التيمين  لخبأاء  والم ف عية 

 الذنية؛
الصناعة   • م اييأ  الهامة ومع  واال تأافات  المو  ة  االنت انية  الوأ   قمنا  م اننة  لدينا،  التيمين  ت يي   بمصائيو  بدع  من 

 مناس ة لفت يي  واتساقها بين  تأات الت أيأ؛الم تأف بها عم معا و حصنا تلل بي مدا بم  ذ  الوأ  
ت  ادمذ  اإلعت ان نتائج الت يي  االنت اني من  أف ثالث لفموال ات ال ائمة لتحديد و ه  بي  أو  ج  أية  و االلتمامات  •

 م اننة بت ديأات اإلدان  وم الغ الذتأ  السا  ة؛
لمنتجات مختان ، وماصة المنتجات ذات اال تيا يات ال بيأ  بو زياد  عدم  قمنا  إعاد  ت تساب مبفغ المخصصات الخاصة   •

الي ين  و الت ديأ.  النس ة لهذ  المنتجات، قمنا  م اننة المخصصات الم اد ت تسابها  المخصصات التو ت  ت تسابها من قب   
 الشأبة وقمنا بت يي  بي  أوقات؛ 

ستندات الداعمة لت يي  ما تذا بانت الموال ات المبفغ عنها ملل  تأ  الت أيأ ت   قمنا  م اننة م املت الموال ات ل ينة مع الم •
 تسجيفها و  عا لفسياسة الدامفية لفشأبة؛

قمنا  ذحص التأتي ات الهامة مع م يدي التيمين لفحص ل عفل  ه  لشأوط ال   د وقيمنا بم الم الغ المستأد  من تعاد  التيمين   •
 ها قد ت  ت تسابها بناءع عفل الشأوط واد كام السائد ؛ و سبك الموال ات المبفغ عن

اليما يت فق  الموال ات ال ائمة م اب  متوف ات ت صاح الم اييأ    7وإيضاح    3/3قمنا بت يي  اإل صا ات المدنجة  و تيضاح   •
 الدولية لفت انيأ المالية ذات الصفة. 



 

  

 

 المستقل تقرير مدقق الحسابات 
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص االشتراكات غير المكتسبة

 مخاطر البيانات المالية 
ت م  الشأبة  و  ئات مختفذة من بعمال التيمين والتو تشم  بنماط مخا أ وتشع ات ادعمال المختفذة. يشتم  تجمالو المسا مات 

ويت  االعتأاف  ه  و التانيخ   الت ا  المكتت ة عفل تجمالو مبفغ الذم  المدينة المستح ة الد ع ل ام  الذتأ  المشم لة  م جك ع د  
ة التيمين. تسج  الشأبة جمءعا من صا و المسا مات المحتجم  بمخصصات مسا مات غيأ مكتس ة لت وية  الذي تبدب اليه وثي 

 و تانيخ الت أيأ. لذلك  إم توبيق بنماط ادنباح المناس ة فأوني لتح يق اإليأادات و  عا لفمخا أ   والمخا أ المالية التو ل  تنته
 .الت ا  المالية لفموال ات التو تحدث ل ثي ة 

 
يجك ا تساب ا تيا و المسا مات غيأ المكتس ة و  عا ل ان م التيمين  و دولة اإلمانات ال أبية المتحد  المت فق  التيمين وشأبات  

 .الت ا  
 

دن    و نهاية  تأ  الت أيأ. لفحص ل    164,079,350بف ت المخصصات الم تأف بها ال تيا يات المسا مات غيأ المكتس ة  
  4وبذلك تيضاح    3/3 مات   ل السياسات المحاسبية المت ف ة  يمأ التدقيق الأئيسو  ذا، ناجع تيضاح  عفل مميد من الم ف

 لفحص ل عفل ت صا ات   ل المصادن الأئيسية لفت ديأ غيأ المابد.
 

 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق 
 

ا لفتدقيق يشرررم  امت ان تصرررمي  و  الية   التشررر ي  لفضررر ا ط الدامفية   ل االعتأاف  اإليأادات وإجأاءات التدقيق قمنا ب فرررع نهجع
 :الج  أية. تضمنت تجأاءات التدقيق التو قمنا بها اليما يت فق بهذا ادمأ، عفل سبي  الميال ال الحصأ، ما يفو

 
الحص ل عفل وم الجة وتسجي    قمنا  اإل لع عفل وت يي  التصمي  وامت ان الذ الية التش يفية لفض ا ط الدامفية عفل عمفية  •

 الم ف مات المت ف ة  االعتأاف  اإليأادات  و  تأ  الت أيأ الصحيحة؛ 
المالية وقمنا  امت ان تنذيذ تفك  • لفت انيأ  لفم اييأ الدولية  قمنا بت يي  ما تذا بانت سياسة الشأبة لإلعتأاف  اإليأادات تمتي  

التحديد، ت  ادمذ  اإلعت  الت ا    و تانيخ بدء السياسات. عفل وجه  المسا مة  و تيمينات  تذا بام يت  ا تساب  ان اليما 
التانيخ المت قع لفأ فة، من ملل   التيمينات،  استيناء تيأادات المسا مة  و تيمينات الشحن ال حأي التو يت  ا تسابها  و 

 امت ان عينة من بن د اإليأادات مع ع  د الت ا  ؛ 
ا تيا و المسا مات غيأ المكتس ة المسج   و البيانات المالية مع نصيد اال تيا و الذي  دد  الخبيأ قمنا  م اننة نصيد   •

 االنت اني الخانجو لفشأبة؛ 
قمنا  إعاد  ت تساب ا تيا و االشتأانات غيأ المكتس ة، ل ينة مختان ، بناءع عفل  تأ  نبح ع  د الت ا   ال ائمة  و نهاية  تأ    •

 الت أيأ؛
ت ان السياسات المدونة ل ينة مختان  لإليأادات المسجفة قأب نهاية السنة وال  عا لنهاية السنة، وت يي  ما تذا ت  تسجيفها قمنا  ام •

  و الذتأ  المحاسبية المناس ة؛ و
لفت انيأ اليما يت فق بهذا البند م اب  متوف ات اإل صاح  سك الم اييأ الدولية    3/3قمنا بت يي  اإل صا ات المبينة  و تيضاح   •

 المالية ذات الصفة. 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 تقييم اإلستثمارات غير المدرجة 

 مخاطر البيانات المالية 
.  2021ديسمبأ    31دن   بما  و    251,369,466   مبفغ  مدنجةلدا الشأبة استيمانات  و بسه  وصناديق غيأ مدنجة  قيمة  

 اددوات بم ج دات مالية  القيمة ال ادلة من ملل الأبح بو الخسان .  ت  تصنيف  ذ 
 

دملت  خلف بيانات الس   التو يمكن  يستخدم م  مدنجة،  إم ت يي  االستيمانات  و بسه  غيأ  8نما    مبين  و تيضاح  
ا توبيق ب كام  امة من قب  اإلدان  لتحديد منهجية الت يي  المناس ة حك      ذاتيةمل  تها، وبالتالو  هو    بي تها. بما يتوفك بيضع

وت دي  مخا أ الس   وما تلل  واستخدام اال تأافات المختفذة، عفل سبي  الميال التد  ات الن دية المست بفية وم دالت الخص   
 ذلك. 

 
القيمة ال ادلة لهذ  االستيمانات من ملل الت ييمات الدامفية بو من ملل تشأام مبأاء مانجيين )"مبأاء  بتحديد  اإلدان     قامت

ت انيأ المالية نق   اإلدان "  لت دي  ت ييمات مست فة للستيمانات بناءع عفل ت نيات الت يي  بما    مسم ح  ه  و المعيان الدولو لف
 "قياس القيمة ال ادلة".  13

 
من تسفس     3المست ا    فمن، والتو ت  تصنيذها  المدنجةواد كام الموف بة  و ت يي  االستيمانات غيأ    الوبي ة الذاتية الن أ تلل  

 . تدقيق نئيسو بم ذلك    بمأالقيمة ال ادلة،   د قأننا 
 

 التدقيق كيف تمت معالجة هذا األمر خالل 
 

ا لفتدقيق يشم  امت ان تصمي  و  الية التش ي  لفض ا ط الدامفية   . الج  أيةعفل االستيمانات وإجأاءات التدقيق قمنا ب فع نهجع
 :تضمنت تجأاءات التدقيق التو قمنا بها اليما يت فق بهذا ادمأ، عفل سبي  الميال ال الحصأ، ما يفو

 
المالية غيأ   • ال ادلة لألونا   لف مفية المت  ة من قب  اإلدان  لتحديد القيمة  وت يي  تصمي  وتنذيذ   المدنجةالحص ل عفل  ه  

 . المدنجةالض ا ط عفل ت يي  ادونا  المالية غيأ 
  و البيانات المالية. مع الم الغ المدنجةاإلدان    قامت بهاالت ييمات التو  موا  ة •
 الت يي  الدامفو لدينا. بمصائيو تستشان هجية الت يي  والت ديأات المستخدمة  و الت ييمات من ملل بت يي  من ناقم •
 ،  ييما ينوبق ذلك.مختان  الداعمة عفل بساس عينة لمستنداتمع االمدملت  و الت يي   موا  ة •
 .تعاد  مأاج ة دقة ت تساب الت ييمات •
من الت ييمات، وت يي  مدا بذاية وملءمة عمفه   مساعد  مبأاء  مختان   ت يي  بذاء  وم ف عية وقدنات مبأاء اإلدان  ول ينة   •

 الت يي  لدينا. 
 باالياع دغأاض التدقيق. عمفه  مع مبأاء اإلدان  لتحديد ما تذا بام نوا  الت فيفمأاج ة مواب  •
 فت انيأ المالية. لقمنا بت يي  اإل صا ات  و البيانات المالية المت ف ة بهذا ادمأ م اب  متوف ات الم اييأ الدولية  •
 

 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 معلومات أخرى 
اإلدان     المسرراول عن الم ف مات ادمأا. تت  م الم ف مات ادمأا من ت أيأ مجف  اإلدان  لفشررأبة، وال تتضررمن تم مجف  

البيانات المالية وت أيأ تدقي نا   لها. تم نبينا   ل البيانات المالية ال يشررررم  الم ف مات ادمأا، وال ن بأ  يي شررررك  عن تينيد  
 بو استنتاج  شينها.

 
تنا  النسرر ة دعمال تدقي نا لفبيانات المالية  و اال لع عفل الم ف مات ادمأا، و و سرربي  ذلك ن  م بتحديد اليما  تتمي  مسرراولي

ذا بانت  ذ  الم ف مات ادمأا غيأ مت ا  ة ج  أياع مع البيانات المالية بو الم ف مات التو  صررررررفنا عفيها بثناء قيامنا  يعمال ت
 مأا بنها تتضمن بمواءع مادية. التدقيق، بو تذا تتضح  وأي ة ب

 
تذا اسررررتنتجنا وج د بي موي مادي  و الم ف مات ادمأا،  إنه يت ين عفينا اإل صرررراح عن ذلك، تسررررتناداع تلل ادعمال التو قمنا 

 شيم.بها اليما يت فق بهذ  الم ف مات ادمأا التو  صفنا عفيها قب  تانيخ  ذا الت أيأ. لي  لدينا ما ُنذِصح عنه  و  ذا ال

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية 
تم اإلدان  مسرررررراولة عن تعداد  ذ  البيانات المالية وعأفررررررها  صرررررر ن  عادلة و  اع لفم اييأ الدولية لفت انيأ المالية و   اع لأل كام 

، وبذلك عن وفررررررررع ن ام الأقا ة  )وت ديلته   2015  لسررررررررنة 2)السررررررررانية لف ان م االتحادي لدولة اإلمانات ال أبية المتحد  نق   
فررررررررأونية لتمكنها من تعداد البيانات المالية  صرررررررر ن  عادلة مالية من بمواء ج  أية، سرررررررر اء بانت   الدامفية التو تجد ا اإلدان 
 ناشئة عن ت تيال بو موي.

 
مسررررررتمأ  واإل صرررررراح، متل بام  بمنشرررررري بة عفل االسررررررتمأان مسرررررراولة عن ت يي  قدن  الشررررررأ  عند تعداد البيانات المالية، ام اإلدان 

قف  مناس اع، عن المسائ  المت ف ة  االستمأانيرررررررررة واعتماد مبرررررررررررردب االستمأانيرررررررررررررررة المحاسبو، ما ل  تن ي اإلدان  تص ية الشأبة بو و 
 عمفياتها، بو ال ي جد لديها بدي  واق و اال القيام بذلك.

 
 مساولين عن االشأاف عفل مسان تعداد الت انيأ المالية لفشأبة. مةال ائمين عن الح بي تبأ  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 
تم غايتنا تتمي   الحصر ل عفل تينيد م   ل اليما تذا بانت البيانات المالية مالية  صر ن  عامة من بمواء ج  أية، سر اء بانت 

إصررررردان ت أيأ المدقق الذي يشرررررم  نبينا. ام التينيد الم   ل    مسرررررت ا عاٍل من التينيد، وال ناشرررررئة عن ت تيال بو عن موي، و 
يضمن بم عمفية التدقيق التو تم ت و  ا لفم اييأ الدولية لفتدقيق س ف ت شف دائمعا بي موي ج  أي  و  ال وج د . وقد تنشي 

بو ُمجم ع اليمرا تذا برام من المت قع تريثيأ را عفل ال أانات ادموراء عن اإل تيرال بو عن الخوري، وت تبأ ج  أيرة  شرررررررررررررركر   أدي  
 االقتصادية المتخذ  من قب  المستخدمين بناءع عفل  ذ  البيانات المالية.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 

 الحسابات حول تدقيق البيانات المالية )يتبع(مسؤوليات مدقق 
نجمء من عمفيررة الترردقيق و  ررا لم رراييأ الترردقيق الرردوليررة،  ررإننررا نمررانس الت ررديأ المهنو ونحررا ظ عفل الشرررررررررررررررك المهنو   ال  تأ   

 التدقيق. بما ن  م بيضا:
 

ت تيال بو عن موي،  التصمي  والقيام    بتحديد وت يي  مخا أ ادمواء الج  أية  و البيانات المالية، س اء بانت ناشئة عن •
 إجأاءات التدقيق  ما ينسج  مع تفك المخا أ والحص ل عفل بدلة تدقيق باالية ومناس ة ت  أ بساسا لأبينا. ام مخا أ  
عدم انتشاف موي ج  أي ناتج عن اإل تيال تذ   تفك الناتجة عن الخوي،  يث يشم  اإل تيال الت ا ا، التمويأ، الحذف  

 د، س ء التميي  بو تجاوز ن ام الأقا ة الدامفو.  المت م
 اإل لع عفل ن ام الأقا ة الدامفو ذات الصفة  التدقيق من بج  تصمي  تجأاءات تدقيق مناس ة  سك ال أوف، ول ن   •

 لي    أض تبداء نبي   ل   الية الأقا ة الدامفية.  
 وم   لية الت ديأات المحاسبية واإليضا ات المت ف ة بها الم د  من قب  اإلدان .بت يي  ملءمة السياسات المحاسبية المت  ة   •
 إستنتاج مدا ملءمة تستخدام اإلدان  لمبدب االستمأانية المحاسبو، وبناءع عفل بدلة التدقيق التو ت  الحص ل عفيها،  و   •

شك با ج  أية   ل قدن  الشأبة عفل االستمأان.    ال وج د  الة ج  أية من عدم الي ين مت ف ة  ي داث بو ارررأوف قد تييأ
و و  ال اإلستنتاج ب ج د  الة ج  أية من عدم الي ين، يت جك عفينا لذت االنت ا   و ت أيأنا تلل اإليضا ات ذات الصفة  

المالية، بو،  و  ال بانت  ذ  اإليضا ات غيأ باالية يت جك عفينا ت دي  نبينا.  ذا ون البيانات   تمد  و ال اند   و 
تستنتاجاتنا عفل بدلة التدقيق التو ت  الحص ل عفيها  تل تانيخ ت أيأنا. ومع ذلك، قد تادي اال داث بو ال أوف المست بفية 

 تلل ت قف بعمال الشأبة عفل بساس مبدب االستمأانية. 
اإليضا ات، واليما تذا بانت البيانات ،  ما  و ذلك  بت يي  ال أض الشام  لفبيانات المالية وهيكفها والبيانات المتضمنة  يها •

 المالية ت هأ ال مفيات واال داث ذات ال لقة  وأي ة تح ق ال أض ال ادل. 
 

ن  م  الت اصررررر  مع ال ائمين عفل الح بمة اليما يت فق عفل سررررربي  الميال ال الحصرررررأ بنوا  وت قيت ونتائج التدقيق الهامة،  ما 
 لدامفو يتبين لنا من ملل تدقي نا. و ذلك بي مف  ج  أي  و ن ام الأقا ة ا

 
نما ن  م  إ لع ال ائمين عفل الح بمة ببيام ي هأ امتيالنا ل  اعد السرررررررررررف م المهنو المت ف ة  االسرررررررررررت للية، والت اصررررررررررر  م ه   

أاءات الحماية   خص ص جميع ال لقات وغيأ ا من المسائ  التو يحتم  االعت اد بنها قد تاثأ تيثيأعا م   الع عفل است لليتنا وإج
 ذات الصفة متل بام مناس اع. 

 
من االم ن التو يت  الت اصرررررررررررررر   شررررررررررررررينهرا مع ال رائمين عفل الح بمرة، ن  م بتحرديرد االم ن التو برام لهرا ادثأ ادنبأ  و تردقيق 

  ل التدقيق تال تذا    البيانات المالية لفذتأ  الحالية، والتو ت د بم ن تدقيق نئيسررررررررية. ن  م  اإل صرررررررراح عن  ذ  االم ن  و ت أيأنا
 ال ال ان م بو ادن مة دوم اال صراح ال فنو عنها، بو عندما ن أن  و  االت نادن  لف اية، ام ال يت  اإل صراح عن امأ م ين 

  و ت أيأنا  و  ال تأتك عفل اإل صاح عنه ع اقك سفبية قد تذ   المنذ ة ال امة المتح  ة منه.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
 )وت ديلته ، نذيد  ما يفو: 2015  لسنة 2و  اع لمتوف ات ال ان م االتحادي لدولة اإلمانات ال أبية المتحد  نق  )

 
 با ة الم ف مات التو نبينا ا فأونية دغأاض تدقي نا؛بننا قد  صفنا عفل  •
بنه ت  تعداد البيانات المالية، من جميع ج انبها الج  أية  ما يتوابق مع اد كام السررررانية لف ان م االتحادي لدولة اإلمانات  •

 ؛)وت ديلته  2015  لسنة 2ال أبية المتحد  نق  )
 محاسبية ن امية؛بم الشأبة قد ا تذ ت بد اتأ  •
 بم الم ف مات المالية ال اند   و ت أيأ مجف  اإلدان  تت ا ق مع الد اتأ الحسابية لفشأبة؛ •
  ل البيانات المالية لفشرأبة ت صرا ات الشرأاء بو اإلسرتيمان  و ادسره  ملل السرنة المالية المنتهية  و    8ي هأ اإليضراح  •

 ؛2021ديسمبأ  31
ات المالية لفشررررأبة ب   الم املت مع اد أاف ذات ال لقة مع الشررررأوط واد كام التو قد    ل البيان  20ي هأ اإليضرررراح  •

 ت   م جبها تبأام تفك الم املت؛  
ديسرمبأ  31ملل السرنة المنتهية  و    تمت  ل البيانات المالية لفشرأبة المسرا مات االجتماعية التو    25ي هأ اإليضراح  •

 ؛ و2021
ل  يفذت تنت ا نا بي بمأ يج فنا ن ت د بم الشرررررررررررررأبة قد تنت بت ملل السرررررررررررررنة المالية   ت  أت لنا،بنه،    اع لفم ف مات التو  •

   2 أبية المتحد  نق  )بي مخالذات لأل كام السررررررانية لف ان م االتحادي لدولة اإلمانات ال  2021ديسررررررمبأ    31المنتهية  و  
  31، بو ل  د تيسررررررررري  الشرررررررررأبة مما قد ياثأ ج  أياع عفل بنشررررررررروتها بو مأبم ا المالو بما  و  )وت ديلته   2015لسرررررررررنة  

 .2021ديسمبأ  
 

 صررررررررررررفنا عفل با ة الم ف مات قد  يننا   نابد،  إننا 2007لسررررررررررررنة   6                    ع                              تفررررررررررررا ة تلل ذلك، وو  ا  لمتوف ات ال ان م االتحادي نق  
 واإليضا ات التو نبينا ا فأونية دغأاض تدقي نا. 

 
  ديف يت آند ت ش )الشأ  ادوسط 

  
  
  

  م قع من قب :
  محمد ممي  التح

  717نق  ال يد 
  2022 بأايأ  24

 بب ابو
 اإلمانات ال أبية المتحد 
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10  
 بيان المركز المالي  

 2021 ديسمبر 31كما في 
 

 2020 2021 إيضاحات  
 درهم درهم  
    

    الموجودات 
    موجودات عمليات التكافل 

 15,010,777 13,352,921  8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  
 281,805,829 274,002,126 7 حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة  

 147,038,947 127,776,349 7 حصة إعادة التكافل من المألالبات القائمة
 25,891,479 20,736,311  مصاريف مدفوعة مسبقًا وموجودات أخرى 
 11,311,427 18,379,044 6 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة

 384,834,508 318,095,203 5 ودائع ألجل 
     76,966,253 59,953,280 5 نقد وأرصدة لدى البنوك 

    
     942,859,220 832,295,234  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    موجودات المساهمين 
 15,839,641 22,440,515 11 ممتلكات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 9 وديعة قانونية
 345,265,447 362,770,698  8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  

 14,403,000 16,815,000 10 استيمارات عقارية
 18,869,889 7,445,788  تكاليف االستحواذ المنجلة على الوثائق

 10,086,107 13,034,499  وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مسبقًا 
 24,549,718 60,148,778 5 ودائع ألجل

     7,906,185 32,893,283 5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
    

     446,919,987 525,548,561  إجمالي موجودات المساهمين 
    

     1,389,779,207 1,357,843,795  إجمالي الموجودات 
    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  

    مطلوبات عمليات التكافل 
 19,245,162 11,300,119 12 ذمم التكافل الدائنة
 183,608,231 164,079,350 7 المألالبات القائمة 

 381,316,825 353,999,279 7 االشتراكات غير المكتسبة 
 300,005,265 279,732,447 12 إعادة التكافل الدائنةذمم 

 11,461,044 5,953,230  مصاريف مستحقة ومأللوبات أخرى 
     5,906,511 6,762,953  إيرادات عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة 

    
     901,543,038 821,827,378  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
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 بيان الربح أو الخسارة  

 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
  2021 2020 
 درهم  درهم إيضاحات  

    العائد لمشتركي التكافل 
 374,318,244 310,975,594  المكتتبة   إجمالي االشتراكات 

 50,985,510 59,306,005  اشتراكات إعادة التكافل المقبولة 
   502,357,463)  ( 267,371,072)  7 اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنها 

        
  77,053,709)  102,910,527  صافي االشتراكات المكتتبة  

 234,063,039 19,513,843 7 التغير في صافي مخصص االشتراكات غير المكتسبة  صافي  
        

 157,009,330 122,424,370  صافي االشتراكات المكتسبة  
 19,138,594 22,077,806  العموالت المكتسبة  

        
         176,147,924 144,502,176  إجمالي إيرادات التكافل 

   180,465,571)  ( 217,686,117)   إجمالي المألالبات المدفوعة  
  6,847,943)  ( 12,522,466)   حصة إعادة التكافل من المألالبات المقبولة المدفوعة 

         129,640,085 166,290,905  حصة إعادة التكافل من المألالبات المتنازل عنها المدفوعة  
      57,673,429)  ( 63,917,678)   صافي المطالبات المدفوعة 

  24,838,055)  24,894,653  التغير في المألالبات القائمة  
 25,965,914 ( 24,983,625)   التغير في حصة إعادة التكافل من المألالبات القائمة  

 6,560,659 ( 5,455,324)   المألالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها  احتياطيالتغير في 
  2,593,164)  5,721,027  حصة إعادة التكافل من احتياطي المألالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها التغير في 

  4,461,671)  242,956  التغير في مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة 
        

          57,039,746)  ( 63,497,991)   صافي المطالبات المتكبدة 
     119,108,178 81,004,185  إيرادات التكافل 
 536,918 3,725,339  إيرادات أخرى 

  19,900,000)  - 7 خسارة تسديد إعادة التكافل 
        

     99,745,096 84,729,524  أرباح التكافل التشغيلية 
 13,647,306 9,811,903 22 إيرادات استيمارات مشتركي التكافل 

  4,776,557)  ( 3,434,167)  23 حصة المضارب 
           139,336,360)  ( 113,910,582)  23 رسوم وكالة 

      30,720,515)  ( 22,803,322)  19 في نتيجة التكافل للسنة  العجز 
    العائد إلى المساهمين 

 11,913,010 41,729,347 24 إيرادات االستيمارات واإليرادات األخرى العائدة للمساهمين، صافي 
 4,776,556 3,434,167 23 حصة المضارب من مشتركي التكافل 

 139,336,361 113,910,582 23 رسوم وكالة من مشتركي التكافل 
  31,583,468)  ( 24,549,580)  7 مصاريف التكافل 

  48,098,217)  ( 42,338,638)  25 مصاريف عمومية وإدارية 
         2,052,710 ( 4,161,271)  19 المساهمينالنقص في مخصص القرض من )الزيادة /  
     78,396,952 88,024,607 27 ربح السنة 

    
     0,78 0,88 26 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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13  
 بيان الدخل الشامل  
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2021 

 درهم 
 2020 
 درهم 

   
    78,396,952 88,024,607 ربح السنة

   
   الدخل الشامل اآلخر: 

   
   البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح او الخسارة:

   
  التغير في القيمة العادلة ألدوات مالية مقاسة بالقيمة

 150,476 9,203,163 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
   4,867,668) ( 5,531,995) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

   
   البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح او الخسارة: 

   
العادلة من   التغير في القيمة العادلة إلستيمارات في صكوك مقاسة بالقيمة

      217,075) ( 306,481) خالل الدخل الشامل اآلخر 
   

      4,934,267) 3,364,687 للسنة  األخرى  ةالشامل  (الخسارة) الدخل/ مجموع
   

    73,462,685 91,389,294 مجموع الدخل الشامل للسنة
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   المساهمين بيان التغيرات في حقوق 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إحتياطي عام  إحتياطي قانوني    رأس المال   
 إحتياطي تخلف 

  إعادة التكافل 
 إحتياطي إعادة 
 المجموع   أرباح مستبقاة   تقييم إستثمارات 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

 396,166,093  193,681,101  10,928,055  -  42,500,000  49,056,937  100,000,000   2020يناير  1الرصيد في 
               

خسارة من إستبعاد موجودات مالية مقاسة بالقيمة 
                -    4,149,381)  4,149,381  -  -  -  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 78,396,952  78,396,952  -  -  -  -  -  ربح السنة
   4,934,267)    4,867,668)    66,599)  -  -  -  -  خرى األ  ةالشامل الخسارة

                              
                73,462,685  73,529,284    66,599)  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للسنة

 -    943,063)  -  -  -  943,063  -  إحتياطي قانونيتحويل إلى 
 -    2,511,787)  -  2,511,787  -  -  -    17إعادة التكافل )إيضاح  عجزتحويل إلى إحتياطي 

   5,320,778)    5,320,778)  -  -  -  -  -    18زكاة )إيضاح 
   25,000,000)    25,000,000)  -  -  -  -  -    21أنصبة أرباح مدفوعة للمساهم )إيضاح 

                              
                439,308,000  229,285,376  15,010,837  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000    2021يناير  1الرصيد في 

من إستبعاد موجودات مالية مقاسة بالقيمة   مكسب
                -  16,589,451    16,589,451)  -  -  -  -  األخرى   ةالشامل )الخسارة  /العادلة من خالل الدخل

 88,024,607  88,024,607  -  -  -  -  -  ربح السنة
 3,364,687    5,531,995)  8,896,682  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر 

                              
                91,389,294  82,492,612  8,896,682  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للسنة

 -    1,336,855)  -  1,336,855  -  -  -    17إعادة التكافل )إيضاح  عجزتحويل إلى إحتياطي 
 5,320,778  5,320,778  -  -  -  -  -    18زكاة )إيضاح 

   20,000,000)    20,000,000)  -  -  -  -  -    21أنصبة أرباح مدفوعة للمساهم )إيضاح 
               
               

 516,018,072  312,351,362  7,318,068  3,848,642  42,500,000  50,000,000  100,000,000   2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية  
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2021 2020 
 درهم  درهم 
   

   األنشطة التشغيلية 
 78,396,952 88,024,607 ربح السنة 

   
   تعديالت لـ:

 2,073,159 1,559,779 استهالك ممتلكات ومعدات 
   234,063,039)  ( 19,513,842)  الحركة في االشتراكات غير المكتسبة، صافي 

  29,210,997)  ( 51,541,270)  إيرادات االستيمار واإليرادات األخرى 
 817,377 453,619 صافي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة 
 2,034,094 ( 1,226,000)  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

  2,052,710)  4,161,271 الحركة في مخصص القرض من المساهمين  
 3,906,000 ( 2,412,000)  في القيمة العادلة الستيمارات في ممتلكات   الزيادة /  النقص) 

   255,284)  - الزيادة في القيمة العادلة الستيمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  32,773,225)  ( 18,642,051)  العائلي عجز صندوق مشتركي التكافل  

  35)  20 من استبعاد ممتلكات ومعدات    مكسب خسارة/ ) 
   
   

   211,127,708)  864,133 العامل:)الخسارة( قبل التحركات في رأس المال الربح/  
 117,567 2,206,776 النقص في مصاريف مدفوعة مسبقًا وموجودات أخرى 

 534,104 ( 5,841,617)  في االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة   النقص  / )الزيادة 
 46,000,730 11,424,101 النقص في تكاليف االستحواذ المنجلة على الوثائق 

  5,045,525)  ( 266,283)  المألالبات القائمة، صافي لنقص في ا
  1,047,402)  - العائلي النقص في توزيعات لمشتركي صندوق التكافل 

 2,052,710 ( 4,161,271)  النقص في مخصص القرض من المساهمين)الزيادة /  
 8,781,984 ( 7,945,043)  في ذمم التكافل الدائنة   الزيادة  / )النقص 
 179,026,362 ( 20,272,818)  في ذمم إعادة التكافل الدائنة   الزيادة  / )النقص 

  5,498,902)  ( 11,254,240)  النقص في المصاريف المستحقة والمأللوبات األخرى 
 911,643 856,442 الزيادة في إيرادات عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة 

     4,867,668)  ( 4,867,668)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 
   

 9,837,895 ( 39,257,488)  الناتج من األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ صافي النقد  
   

   األنشطة االستثمارية 
 131,623,915 143,016,509 متحصالت من بيع استيمارات 

   292,923,452)  ( 150,305,738)  شراء إستيمارات 
 400 - استبعاد ممتلكات ومعداتمتحصالت من 

   354,289)  ( 8,160,673)  شراء ممتلكات ومعدات 
 29,466,281 51,541,270 إيرادات االستيمار واإليرادات األخرى المستلمة 

 241,590,961 353,262,015 متحصالت من إسترداد ودائع ألجل 
      266,012,324)  ( 342,058,469)  شراء ودائع ألجل 

   
      156,608,508)  47,294,914 المستخدم في( األنشطة االستثمارية  )   / الناتج من  صافي النقد

   النشاط التمويلي 
     25,000,000)  ( 20,000,000)  توزيعات أرباح مدفوعة

   
   171,770,613)  ( 11,962,574)  ومرادفات النقد النقص في النقد 

   
    283,878,078 112,107,465 بداية السنة النقد ومرادفات النقد في  

   
    112,107,465 100,144,891 (5النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 عن الشركة معلومات  1
 

هي شرركة مسراهمة عامة تأسرسرت في أبوظبي، دولة اإلمارات العربية   -ش.م.ع. )"الشرركة"    –إن شرركة أبوظبي الوطنية للتكافل  
 . 2015  لسنة 2                     ً                       . تم تسجيل الشركة وفقا  للقانون االتحادي رقم )2003نوفمبر  16المتحدة في 

 
وسيدخل   2021سبتمبر    20ية )"قانون الشركات الجديد"  في  بشأن الشركات التجار   2021  لسنة  32صدر القانون االتحادي رقم  

 وتعديالتهبشرررررررأن الشرررررررركات التجارية،   2015 لسرررررررنة  2محل القانون االتحادي رقم بالكامل  ليحل    2022يناير    2حيز التنفيذ في 
سررررنة واحدة من تاريخ ق متأللباتها في موعد أقصرررراه  يألبقوم بتالشررررركة بصرررردد مراجعة األحكام الجديدة وسررررت  إن  " .2015)"قانون 

 دخول التعديالت حيز التنفيذ.
 

                                                                 ً                                                          تقوم الشررركة بجميع نشرراطات التكافل وإعادة التكافل لكافة الفئات وفقا  ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
اإلمارات العربية المتحدة وعنوانها المسجل  . تعمل الشركة في دولة  االمتعلق بتأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعماله  2007  لسنة  6)

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 35335هو م.ب. 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 المالية المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات    2/1
 

 1للفترات السررنوية التي تبدأ في أو بعد والتي أصرربحت سررارية المفعول لتقارير المالية الجديدة  لعدد من المعايير الدولية    تم تألبيق
على المبرالغ   هرامفي هرذه البيرانرات المراليرة. لم يكن لتألبيق هرذه المعرايير الردوليرة للتقرارير المراليرة المعردلرة أي ترأثير   2021ينراير  

 .المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبليةنثر على تللسنوات الحالية والسابقة ولكن قد 
 
 ايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد المع  2/2
 

 :لم تقم الشركة بشكل مبكر بتألبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يحن موعد تألبيقها بعد
  

  الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
رقم  على  تعديل   المالية  للتقارير  الدولي  اإليجار  16المعيار   عقود 

كوفيد اإليجار المرتبط بر عقد  لتمديد اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز  
 هو تعديل عقد اإليجار 19 –

 2021أبريل  1 

   
    2023يناير  1   عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

البيرررانرررات   10تعرررديالت على المعيرررار الررردولي للتقرررارير المررراليرررة رقم  
اسررررررررتيمارات في  28والمعيار المحاسرررررررربي الدولي رقم   المالية الموحدة

بيع أو المسرراهمة في األصررول بين   :شررركات زميلة ومشرراريع مشررتركة
  المستيمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة

 لم يتم بعد تحديد تاريخ التألبيق 

   
عرض البيررانررات   1رقم    المحرراسرررررررررررررربي الرردوليتعررديالت على المعيررار  

 تصنيف المأللوبات كمتداولة أو غير متداولةالمالية: 
 2023يناير  1 

   
ممتلكرات وآالت   16تعرديالت على المعيرار المحراسرررررررررررررربي الردولي رقم 

 عائدات قبل االستخدام المقصود المتعلق بال ومعدات
 2022يناير  1 

   
المرررراليررررة رقم   الرررردولي للتقررررارير  المعيررررار  إنرررردمرررراج   3تعررررديالت على 

 األعمال: باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي
 2022يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 تطبيقها بعد )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد   2/2
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
المخصرررررررصرررررررات،   37تعديالت على المعيار المحاسررررررربي الدولي رقم  

المأللوبررات المحتملررة والموجودات المحتملررة المتعلق بررالعقود الميقلررة 
 تكلفة تنفيذ العقد -باإللتزامات  

 2022يناير  1 

   
تعديالت على المعيار   2020-2018دورة التحسررررررررررررينات السررررررررررررنوية 
تألبيق المعيرار الردولي للتقرارير المراليرة   1الردولي للتقرارير المراليرة رقم  

، ةاألدوات المررراليررر  9، المعيرررار الررردولي للتقرررارير المررراليرررة  للمرة األولى
والمعيرررار   عقود اإليجرررار  16المعيرررار الررردولي للتقرررارير المررراليرررة رقم  

  الزراعة 41المحاسبي الدولي رقم 

يسررررررررررررررري تألبيق التعررديالت على المعررايير الرردوليررة   
والمعيرار المحراسرررررررررررررربي  9، 1للتقرارير المراليرة أرقرام 

ولم يتم   2022يناير    1      ً      إعتبارا  من    41الدولي رقم 
عررديالت على المعيررار تحررديررد بعررد ترراريخ تألبيق الت
    عقود اإليجار 16الدولي للتقارير المالية رقم 

عرض البيررانررات   1تعررديالت على المعيررار المحرراسرررررررررررررربي الرردولي رقم  
الخام بالمعيار الدولي للتقارير المالية   2وبيان الممارسررررررررررررررة   المالية

المتعلقة باإلفصرررررررررراح عن السررررررررررياسررررررررررات   الجوهريةإصرررررررررردار األحكام 
 .المحاسبية

 ي معيار المحاسررررربالالتعديالت على  تألبيق  سرررررري  ي 
وال   2023ينررررراير    1اعتبررررراًرا من    1  رقم  الررررردولي

 2يتضررررررررررررررمن التعرديرل على بيران الممرارسرررررررررررررررة رقم  
ترراريخ الخرررام بررالمعيرررار الرردولي للتقرررارير المررراليرررة  

    أو متأللبات انتقال فعال
السرياسرات المحاسربية  8تعديالت على المعيار المحاسربي الدولي رقم  

بتعريف  المتعلقرررة    والتغييرات في التقرررديرات المحررراسرررررررررررررربيرررة واألخألررراء
 التقديرات المحاسبية

 2023يناير  1 

   
الضررررريبة المتعلقة ب  12تعديالت على المعيار المحاسرررربي الدولي رقم  

 المنجلة المتعلقة بالموجودات والمأللوبات الناتجة عن معاملة واحدة 
 2023يناير  1 

 
يونيو  30المفعول لفترة التقرير / السرررررررررررررنة المنتهية في أو بعد "األدوات المالية" سررررررررررررراري  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  إن  

"األدوات المالية: االعتراف والقياس". يتضرررررمن   39  رقم  الدولي  يمعيار المحاسررررربالفي   ةالحالي  ات. وهو يحل محل التوجيه2019
ونموذج جرديرد لخسررررررررررررررارة االئتمران  توجيهرات معردلرة حول تصررررررررررررررنيف وقيراس األدوات المراليرة،   9المعيرار الردولي للتقرارير المراليرة رقم 

المتوقعة الحتسررررررراب انخفاض قيمة الموجودات المالية، ومتأللبات محاسررررررربة التحوط العامة الجديدة. كما أنه يحمل توجيهات حول 
لتقرارير لالتعرديرل على المعيرار الردولي  يعرالج .  39  رقم  الردولي يمعيرار المحراسرررررررررررررربالاالعتراف وإلغراء االعتراف براألدوات المراليرة من 

"األدوات المراليرة" مع المعيرار الردولي للتقرارير المراليرة  9تألبيق المعيرار الردولي للتقرارير المراليرة رقم  -"عقود الترأمين"   4المراليرة رقم 
لتقرارير  للمعيرار الردولي  ل القرادمخ  والتراري 9  رقم  عن التواريخ الفعرالرة المختلفرة للمعيرار الردولي للتقرارير المراليرة  النراتجرةالمشرررررررررررررركلرة    4

"عقود التأمين". تقدم التعديالت خيارين بديلين للمنشررررآت التي تصرررردر عقوًدا  ررررمن نألاق المعيار الدولي للتقارير   17المالية رقم  
ذ المعيار الدولي  المنهلة تأجيل تاريخ تنفي للمنشرآتاإلعفاء المنقت   يسرمح. التألابق، وال سريما اإلعفاء المنقت ونهج 4رقم  المالية  

يوليو   1اعتبراًرا من   9  رقم  المعيرار الردولي للتقرارير المراليرة  التي تقوم بتألبيق  التألرابق للمنشررررررررررررررأة. يتيح نهج  9 رقم  لتقرارير المراليرةل
آثار بعض حاالت عدم التألابق المحاسربي التي قد تحدث من تألبيق المعيار الدولي    من الربح أو الخسرارة إزالةبفصراعًدا    2018

. قررت الشرررررررررررركة أنها منهلة لخيار اإلعفاء المنقت نظًرا 17  رقم قبل تألبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9 رقم  تقارير الماليةلل
، فإن أنشررررألتها مرتبألة في الغالب بالتأمين كنسرررربة 9  رقم لمعيار الدولي للتقارير الماليةلألن الشررررركة لم تألبق سررررابًقا أي إصرررردار  

  90لجميع التزاماتها أكبر من   المدرجةلمبلغ المسررررررجل اللتزاماتها المتعلقة بالتأمين بالنسرررررربة إلى إجمالي القيمة مئوية من إجمالي ا
غير مرتبألة بالتأمين بناًء على المعلومات التاريخية المتاحة. بموجب خيار اإلعفاء  هامةفي المائة وال تشرارك الشرركة في أنشرألة 
  .17 رقم حتى تألبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 رقم المعيار الدولي للتقارير الماليةالمنقت، يمكن للشركة تأجيل تألبيق  

 تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير والتفسريرات والتعديالت الجديدة سريتم تألبيقها في البيانات المالية للشرركة عندما تكون قابلة للتألبيق،
والتفسرريرات والتعديالت الجديدة، أي تأثير جوهري على البيررررررررررررررررانات المالية للشررركة في فترررررررررررررررررة التألبيق  وقد ال يكون لهذه المعايير 

 .9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المبدئي، باستيناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان التوافق 3/1
تم إعرداد البيرانرات المراليرة بنراًء على المعرايير الردوليرة للتقرارير المراليرة ومتأللبرات أحكرام القرانون اإلتحرادي لردولرة اإلمرارات العربيرة 

المتعلق بإنشاء هيئة التأمين في اإلمارات العربية   2007  لسنررررررررررررة 6وأحكام القانون االتحادي رقم )  2015  لسنة 2المتحدة رقم )
 " .األنظمةالمالية لهيئة التأمين لشركات التأمين )" األنظمةوكذلك  المتحدة

 أساس التحضير 3/2
التكلفة التاريخية باسرررررررتيناء اإلسرررررررتيمارات العقارية وبعض األدوات المالية التي يتم قياسرررررررها تم إعداد هذه البيانات المالية وفقًا لمبدأ 

بالقيمة العادلة في نهاية كل تاريخ تقرير، كما هو مو رررررح في السرررررياسرررررات المحاسررررربية أدناه. تسرررررتند التكلفة التاريخية عموًما إلى  
 القيمة العادلة للبدل المدفوع مقابل السلع والخدمات.

 
 عرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم  وهي العملة الوظيوية وعملة عرض الشركة. تم

 عقود التكافل 3/3

 التعريف
إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل الشررررررركة )المشررررررغل  بموجبها مخاطر التكافل بالنيابة عن صررررررندوق التكافل من أطراف 

بوالص الترأمين  وذلرك برالموافقرة على تعويض حراملي البوالص في حرال ترأثير حردث مسررررررررررررررتقبلي غير منكرد )الحردث  أخرى )حراملي  
 المنمن  عليهم.

 االعتراف والقياس
يتم تصرررنيف عقود التكافل إلى فئتين أسررراسررريتين، وذلك بناًء على طول الفترة الزمنية لتغألية مخاطر عقد التكافل وكذلك بناًء على  

 ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد. ثبات أو عدم
 

 تتميل عقود التكافل في التأمين  د الحوادث الشخصية والتأمين على الممتلكات.
 

يتم من خالل التكافل  رررررد الحوادث الشرررررخصرررررية حماية حاملي بوالص التأمين  رررررد المخاطر الناتجة عن الضررررررر الذي يصررررريب 
إن األ ررررار التي تغأليها عقود التكافل تتضرررمن كلتا األحداث التي تم التعاقد طرف ثالث خالل أنشرررألة يمارسرررها بشررركل طبيعي.  

عليها والتي لم يتم التعاقد عليها. إن الحماية الميالية المقدمة يتم تصرررررررميمها ألصرررررررحاب العمل الذين قد يصررررررربحون ملزمين قانونيًا 
مالء قد يصررربحوا ملزمين بتسرررديد تعويضرررات لجهة بتسرررديد تعويضرررات لموظفين متضرررررين )التزامات أصرررحاب العمل  وألفراد أو ع

 ثالية إلصابات جسدية أو اإل رار بالممتلكات )االلتزام العام .
 

بالنسرررربة لعقود التكافل على الممتلكات، يتم من خاللها تعويض حملة بوالص التأمين عن األ رررررار التي لحقت بممتلكاتهم أو عن  
النسرررررربة لحملة بوالص التأمين على ممتلكات مسررررررتخدمة في أنشررررررألتهم التجارية فإنه من قيمة تلك الممتلكات التي فقدوها، وكذلك ب

الممكن تعويضرهم عن الخسرارة التي تلحق بهم نتيجة عدم اسرتألاعتهم اسرتخدام تلك الممتلكات المنمن عليها في أنشرألتهم التجارية 
 )تغألية مخاطر انقألاع األعمال .

 
عن عقود التكافل المذكورة كإيرادات للسرررررنة )اشرررررتراكات تكافل مكتسررررربة  على أسررررراس الفترات يتم إدراج اشرررررتراكات التكافل الناتجة 

الزمنية المسرررررررتحقة وبما يتناسرررررررب مع فترة التغألية التأمينية. يتم إدراج اشرررررررتراكات التكافل المكتتبة من خالل عقود تكافل والمتعلقة 
 تراكات تكافل غير مكتسبة.  بأخألار ال زالت قائمة في نهاية الفترة  من المأللوبات كاش

 
يتم إدراج المألالبات ومصررررراريف تسررررروية الخسرررررائر  رررررمن بيان الدخل )المتعلقة بحاملي بوالص التأمين  عند تكبدها على أسررررراس 

 االلتزام المقدر لتعويض حاملي عقود التكافل أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود. 
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 تتعلق بالبيانات المالية   إيضاحات 
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 عقود التكافل )يتبع( 3/3

 موجودات عقود إعادة التكافل
المألالبات المتكبدة  تتضررررررمن موجودات عقود إعادة التكافل حصررررررة إعادة التكافل من المألالبات القائمة )بما في ذلك الحصررررررة من 

 ولكن غير مبلغ عنها  وحصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة.
 

إن العقود التي تبرمها الشرركة مع إعادة التكافل والتي بموجبها يتم تعويض الشرركة عن الخسرائر المتكبدة عن عقد أو عقود صرادرة 
كافل يتم إدراجها كعقود إعادة التكافل. إن العقود التي ال تتوافق مع عن الشررررررركة والتي تتماشررررررى مع متأللبات التصررررررنيف لعقود الت

 متأللبات هذا التصنيف يتم تصنيفها كموجودات مالية.
 

إن عقود التكافل التي تبرمها الشرررررركة والتي يشرررررارك بموجبها صررررراحب العقد في أنشرررررألة التكافل مدرجة  رررررمن عقود التكافل. إن  
عقود معيدي التكافل مدرجة كموجودات عقود إعادة التكافل. تقوم الشرررررركة بتقييم موجودات  المنافع التي تسرررررتحق للشرررررركة بموجب

عقود معيدي التكافل بصرررررررورة منتظمة لتحديد انخفاض القيمة. إذا كان هناك دليل مو ررررررروعي يدل على انخفاض قيمة موجودات 
جودات إلى قيمتها القابلة لالسررررررررررترداد وتدرج خسررررررررررائر عقود معيدي التكافل، فإن الشررررررررررركة تقوم بتخويض القيمة المدرجة لهذه المو 

انخفاض القيمة في بيان الدخل. إن المبالغ المسرررتردة من معيدي التكافل أو المبالغ المسرررتحقة لهم يتم قياسرررها بصرررورة منتظمة مع 
 المبالغ المتعلقة بعقود إعادة التكافل بموجب بنود كل عقد من عقود إعادة التكافل على حدة.

 مأللوبات عقود التكافل
تشرررررمل مأللوبات عقود التكافل المألالبات القائمة والمألالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالا عنها واحتياطي االشرررررتراكات غير المكتسررررربة  

 مخصصة.الومخصص مصاريف الخسارة المعدلة المخصصة وغير 
 

بناًء على المألالبات المبلغ عنها للشرررركة والتي ال تزال غير مسرررددة يتم إعداد مأللوبات عقود التكافل تجاه كافة المألالبات القائمة 
 في تاريخ بيان المركز المالي، باإل افة إلى المألالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالا عنها.

 
تتبة يشرركل احتياطي االشررتراكات غير المكتسرربة المدرجة  ررمن مأللوبات عقود التكافل الجزء المقدير من إجمالي االشررتراكات المك

الذي يخص فترات التكافل الالحقة لتاريخ فترة التقارير المالية. يتم احتسرراب اشررتراكات التكافل الغير مكتسرربة على أسرراس التناسررب  
الزمني على مدى الفترة الفعلية للبوليصررررررررة. يتم تأجيل الجزء المتعلق بالفترات الالحقة كاحتياطي إشررررررررتراكات غير مكتسرررررررربة. تقوم  

 تياطي اشتراكات بناًء على الشروط التعاقدية للبوليصة.الشركة بتكوين اح
 

ولكن غير مبلغ عنها ومصررررررراريف الخسرررررررارة المعدلة ومصررررررراريف    ةالمتكبدالمألالبات يتم احتسررررررراب المأللوبات المتعلقة باحتياطي  
ية، بناًء على البيانات  مخصررررصررررة بتاريخ التقارير المالية باسررررتخدام مجموعة من تقنيات توقعات المألالبات المعيار الالخسررررارة غير 

 التجريبية واالفترا ات الحالية التي تشمل هامش التفاوت المعاكس. ال يتم خصم االلتزام للقيمة الزمنية للنقود.
 

إن حصرررررررررررررررة معيرردي التكررافررل المتعلقررة برراحتيرراطي المألررالبررات القررائمررة أعاله والمألررالبررات المتكبرردة ولم يتم اإلبالا عنهررا وإحتيرراطي 
المكتسرررربة يتم تصررررنيفها كحصررررة إعادة التكافل من المألالبات القائمة وحصررررة إعادة التكافل من االشررررتراكات غير  االشررررتراكات غير

 المكتسبة في البيانات المالية.

 تعويضات اإلنقاذ واإلحالل
 تعتبر تقديرات تعويضات اإلنقاذ واإلحالل كمخصص عند قياس التزام التكافل مقابل المألالبات.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 عقود التكافل )يتبع( 3/3

 اختبار كفاية االلتزامات
للتأكد من كفاية مأللوبات عقود التكافل الصررررررررررررررافية من تكاليف اكتسرررررررررررررراب  بنهاية فترة التقارير المالية يتم اختبار كفاية االلتزامات  

البوليصرررررة المنجلة. عند القيام بهذا الفحص، يتم اسرررررتخدام أفضرررررل التقديرات المالية للتدفقات النقدية التعاقدية المسرررررتقبلية ومعالجة 
ات التي تقابل هذه المأللوبات. يتم إدراج أي عجز  المألالبات والمصاريف اإلدارية باإل افة إلى إيرادات االستيمارات من الموجود

مباشررررررررررًة في بيان الدخل وذلك بشرررررررررألب تكاليف االكتسررررررررراب المنجلة أواًل وتكوين مخصرررررررررص الخسرررررررررائر الناتجة عن اختبار كفاية 
 االلتزامات الناتجة من اختبار كفاية االلتزامات.

 الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التكافل
ف بالذمم المدينة والدائنة عند اسررررررتحقاقها. يشررررررمل ذلك المبالغ المسررررررتحقة من أو إلى الوكالء والوسررررررألاء وحاملي عقود يتم اإلعترا
 التكافل.

 
في حال وجود دليل مو روعي يشرير النخفاض قيمة ذمم التكافل المدينة، تقوم الشرركة بتخويض القيمة المدرجة لتلك الذمم وإدراج  

 ان الدخل.خسارة انخفاض القيمة في بي

 اإلعتراف باإليرادات 3/4
 يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق  من سياق األعمال االعتيادية.

 إجمالي أقساط التأمين
خالل فترة يشرررررررمل إجمالي أقسررررررراط التأمين العام المكتتبة إجمالي أقسررررررراط التأمين المسرررررررتحقة عن كامل فترة تغألية العقود المبرمة 

التقرير. يتم اإلعتراف بها في التاريخ الذي تبدأ الوثيقة به. تتضرررررررمن أقسررررررراط التأمين أي تعديالت ناتجة في فترة التقرير ألقسررررررراط 
التأمين المسررتحقة فيما يتعلق باألعمال المكتتبة في الفترات المحاسرربية السررابقة. يتم خصررم الحسررومات التي تشرركل جزءا من معدل 

، ميل حسررررررررررومات لعدم وجود مألالبات سررررررررررابقة، من إجمالي أقسرررررررررراط التأمين، يتم اإلعتراف بالحسررررررررررومات األخرى قسررررررررررط التأمين
 كمصروف.

 
إن أقسررراط التأمين غير المكتسررربة هي تلك الحصرررص من األقسررراط المكتتبة للسرررنة التي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ التقرير. 

 ا يلي:يتم إحتساب أقساط التأمين غير المكتسبة كم
 
بالنسررررررررربة لبند أعمال الشرررررررررحن البحري، يفترض أن يتم إكتسررررررررراب كل وثيقة بالكامل في الربع الذي يلي الربع الذي اكتتبت به.  •

                                                                             ً                                      وبالتالي فإن إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في نهاية ربع محدد سيكون مساويا  ألقساط التأمين المكتتبة في هذا الربع؛
                                                                    ً                                           بالنسرربة لبند األعمال الهندسررية، يفترض أن نمط المخاطر هو غير موحد، وبناء  على ذلك، يتم توزيع األقسرراط واكتسررابها على   •

أساس تصاعدي على مدى فترة وثيقة التأمين. يتم إحتساب أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس مجموع األقساط المكتتبة  
 ؛ و على جميع األشهر بعد تاريخ التقييم

بالنسبة لباقي بنود التأمين، يفترض بأن يتم إكتساب األقساط بشكل متساوي مع مرور الوقت ويتم إحتساب مخصص األقساط  •
 غير المكتسبة على أساس تناسبي يومي.

 
 يتم تأجيل الحصص العائدة إلى فترات الحقة كمخصص أقساط تأمين غير مكتسبة.

 إيرادات توزيعات األرباح
 بإيرادات توزيعات األرباح من االستيمارات عندما ينشأ حق للمساهمين باستالم الدفعات.يتم اإلعتراف 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 )يتبع( اإلعتراف باإليرادات 3/4

 إيرادات اإليجار
يتم احتسرررراب إيرادات اإليجار على االسررررتيمارات في الممتلكات على أسرررراس القسررررط اليابت على مدى عقود اإليجار على شررررروط 

 عقد اإليجار الجارية ويتم إدراجها في بيان الدخل.

 إيرادات أخرى 
 المبالغ األساسية القائمة والمعدل الفعلي المألبق للعائد.يتم استحقاق اإليرادات األخرى على أساس زمني بالرجوع إلى 

 إيرادات ومصاريف إعادة التكافل
 يتم إدراج إيرادات إعادة التكافل عند إبرام إعادة التكافل ويتم إدراج مصاريف إعادة التكافل عند إصدار البوالص.

 عمالت أجنبية 3/5
بية  على أسرررراس أسررررعار الصرررررف السررررائدة بتاريخ تلك المعامالت. بنهاية فترة يتم إدراج المعامالت بخالف الدرهم )العمالت األجن

التقارير المالية، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية على أسررراس أسرررعار الصررررف السرررائدة بذلك التاريخ. يتم 
إدراجها بقيمتها العادلة على أسررراس أسرررعار الصررررف السرررائدة  إعادة تحويل البنود الغير نقدية السرررائدة بالعمالت األجنبية والتي يتم

 عند تحديد قيمتها العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود الغير نقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها طبقًا للتكلفة التاريخية.
 

 ا.يتم إدراج فروقات تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل في الفترة التي نشأت فيه

 ممتلكات ومعدات 3/6
يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصررررررررًا االسررررررررتهالك المتراكم وأية خسررررررررائر انخفاض في القيمة، إن وجدت. تشررررررررمل تكلفة 

 الممتلكات والمعدات تكلفة الشراء وأية مصاريف أخرى منسوبة بشكل مباشر إلى امتالك أصل.
 

القيمة المدرجة لألصرررل أو احتسرررابها كأصرررل منفصرررل، حسررربما يكون مالئمًا، فقط عندما يكون من يتم إدراج التكاليف الالحقة في 
المرجح أن يعود على الشررركة فوائد اقتصررادية مسررتقبلية مرتبألة باألصررل المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشرركل موثوق. يتم  

 ل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل خال
 

يتم احتسرررراب االسررررتهالك لشررررألب تكلفة الممتلكات والمعدات على أسرررراس القسررررط اليابت على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصررررادية  
 المتوقعة لهذه الموجودات.

 
 إن النسب السنوية األساسية المستخدمة في احتساب االستهالك هي كما يلي:

 
 % 3,33 مباني 

 % 20 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 % 33,33 –  %20 معدات وملحقات الحاسب اآللي

 % 25 سيارات 
 

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االسرررررررررررتهالك بنهاية كل سرررررررررررنة، ويتم احتسررررررررررراب تأثير أية تغيرات في 
 التقديرات بأثر مستقبلي.

 
األرباح أو الخسررررائر الناتجة عن بيع أو اسررررتبعاد أصررررل على أسرررراس الفرق بين عائد البيع وصررررافي القيمة الدفترية لتلك يتم تحديد 

 الموجودات، ويتم إدراجها  من بيان الدخل.
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 االستثمار في الممتلكات 3/7
إيرادات أو لزيادة قيمتها ويتم إدراجها مبدئيًا بالتكلفة بما في ذلك تكاليف   تحقيقيتم االحتفاظ باالسرررررررررتيمارات في الممتلكات بهدف  

المعامالت. الحقًا لإلدراج المبدئي، يتم إدراج االسررررررتيمارات في الممتلكات بقيمتها العادلة التي تعكس حالة السرررررروق كما في تاريخ 
يرات في القيم العادلة لالسررررررتيمارات في الممتلكات في بيان الدخل  التقارير المالية. يتم إدراج األرباح أو الخسررررررائر الناتجة عن التغ

 خالل السنة التي تنشأ فيها.
 

يتم اسررتبعاد االسررتيمارات في الممتلكات عندما يتم بيعها أو عندما يتم سررحبها من االسررتخدام بشرركل نهائي وال يتوقع أن يكون منها  
ة أرباح او خسائر ناتجة عن البيع أو عند إيقاف االستخدام يتم إدراجها في بيان أية فوائد اقتصادية مستقبلية عند االستبعاد. إن أي

 الدخل عند البيع أو االستبعاد.
 

 يتم التحويل من وإلى االستيمارات في الممتلكات فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام.

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة 3/8
تقوم الشررركة بمراجعة القيم المدرجة لموجوداتها الملموسررة وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشررير إلى    في نهاية فترة التقارير المالية،

تعرض الموجودات إلى خسرررررائر انخفاض في القيمة. إذا وجد ذلك المنشرررررر فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسرررررترداد لألصرررررل وذلك 
تمكن من تقدير القيمة القابلة لالسررررترداد ألصررررل فردي، تقوم الشررررركة  لتحديد خسررررائر انخفاض القيمة )إن وجدت . في حال عدم ال

بتقدير القيمة القابلة لالسررررترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصررررل. عندما يمكن تحديد أسررررس توزيع معقولة وثابتة، يتم 
أصررغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن توزيع الموجودات المشررتركة إلى الوحدات المنتجة للنقد، أو يتم توزيعها إلى  

 تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
 

 إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى.
 

المنتجرة للنقرد  بمرا يقرل عن قيمتهرا المردرجرة، يتم تخويض القيمرة في حرال تم تقردير قيمرة األصررررررررررررررل القرابلرة لالسررررررررررررررترداد )أو الوحردة 
المدرجة لألصررل )الوحدة المنتجة للنقد  إلى قيمتها القابلة لالسررترداد. يتم إدراج خسررائر االنخفاض مباشرررًة في بيان الدخل، إال إذا  

 دة التقييم.كان األصل معاد تقييمه فيتم عندها معاملة خسائر االنخفاض كانخفاض في مخصص إعا
 

، يتم زيادة القيمة المدرجة لألصرل )الوحدة المنتجة للنقد  إلى القيمة المعدلة لقيمته  الحقاً  عندما يتم عكس خسرائر انخفاض القيمة
لم يتم القابلة لالسررررترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة التي تم زيادتها عن القيمة المدرجة لألصررررل )الوحدة المنتجة للنقد  فيما لو 

إدراج خسررائر انخفاض القيمة في السررنوات السررابقة. يتم إدراج عكس خسررائر انخفاض القيمة مباشرررًة في بيان الدخل، إال في حال 
إدراج األصرل ذو الصرلة بقيمة معاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس خسرائر انخفاض القيمة كزيادة في مخصرص إعادة 

 التقييم.

 المخصصات 3/9
تم اإلعتراف بالمخصررصررات عندما يكون على الشررركة أي إلتزام حالي )قانوني أو إسررتداللي  ناتج عن أحداث سررابقة والتي يكون  ي

 من المحتمل أن تكون الشركة ملزمة لتسديد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق. 
 

للبدل المأللوب لمقابلة اإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد إن المبلغ المعترف به كمخصرررص يتم إحتسرررابه حسرررب أفضرررل التوقعات 
األخد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المنكدة المحيألة باإللتزام. عندما يتم قياس المخصررررررررررص باسررررررررررتخدام التدفقات النقدية 

رة لسررررداد االلتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات   النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود المقدي
 جوهرًيا . 

 
عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصرررادية المأللوبة لسرررداد المخصرررص متوقع اسرررتردادها من طرف ثالث، يتم االعتراف بالذمة 

 وق. المدينة كأصل في حالة كون استالم واستعا ة المبلغ منكدة وإمكانية قياس المبلغ بشكل موث
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 مكافآت الموظفين 3/10
وتذاكر السرفر بناًء على الخدمات المقدمة يتم عمل اسرتحقاق لاللتزامات المقديرة السرتحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السرنوية 

 من قبل الموظفين المنهلين حتى نهاية فترة التقرير.
 

يتم أيضررررررًا عمل مخصررررررص لكافة مكافآت نهاية الخدمة المسررررررتحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا 
وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك عن فترات لسرياسرة الشرركة والتي تسراوي على األقل المكافآت المسرتحقة 

 خدمتهم حتى نهاية فترة التقارير المالية.
 

أما بخصررروم الموظيفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم الشرررركة بدفع المسررراهمات المأللوبة لصرررندوق معاشرررات 
فقًا للقوانين الحكومية. يتم تحميل هذه المسراهمات كمصراريف  رمن بيان الدخل خالل ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي وتحتسرب و 

 فترة خدمة الموظ .

 الموجودات المالية 3/11

 التصنيف والقياس
ة لدى الشررركة الموجودات المالية التالية: النقد ومرادفات النقد واالشررتراكات وأرصرردة إعادة التكافل المدينة واسررتيمارات مدرجة بالقيم

العادلة من خالل الدخل الشرررررامل اآلخر واالسرررررتيمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسرررررارة. يعتمد التصرررررنيف على طبيعة 
 الموجودات المالية ويتم تحديده في وقت اإلدراج المبدئي.

 النقد ومرادفات النقد
في الصررررررررررررررنردوق وودائع محتفظ بهرا عنرد الأللرب لردى البنوك   ألغراض بيران التردفقرات النقرديرة، يتكون النقرد ومرادفرات النقرد من النقرد

 بتواريخ استحقاق أصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل.

  االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
سروق نشرألة يتم تصرنيف ذمم التكافل المدينة والذمم المدينة األخرى ذات المدفوعات اليابتة والقابلة للتحديد التي ال يتم تداولها في 

ولها دفعات ثابتة أو محددة كقروض وذمم مدينة. يتم قياس القروض الذمم المدينة بالتكلفة المألفأة باسررررررررررررررتخدام المعدل الفعلي أو 
طريقة العائد ناقصررررًا أي انخفاض في القيمة. يتم إدراج العائد باسررررتخدام معدل العائد الفعلي، باسررررتيناء األرصرررردة المدينة القصرررريرة 

 .يكون إدراج إيرادات العوائد غير جوهري األجل حيث 

 االستيمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية 
يتم إدراج االسرررررررتيمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية  مبدئيًا بالتكلفة ويتم الحقًا قياسرررررررها 

إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة واألرباح والخسررررررائر الناتجة عند االسررررررتبعاد  ررررررمن الدخل الشررررررامل   بالقيمة العادلة. يتم
 .اآلخر ويتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح  من بيان الدخل عند وجود حق باستالمها

 االستيمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين 
ج االسررررررررتيمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررررررررامل اآلخر )أدوات الدين  مبدئيًا بالتكلفة والحقًا يتم قياسررررررررها بالقيمة يتم إدرا

  الربحالعادلة. يتم إدراج إيرادات الفائدة وخسائر أو معكوسات إعادة تقييم صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في بيان 
بها بنفس الألريقة التي تم احتسراب الموجودات المالية المقاسرة بالتكلفة المألفأة بها. يتم إدراج تغيرات القيمة ويتم احتسرا  ةالخسرار  وأ

العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، يتم إعادة تدوير التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المدرجة في الدخل  
 .لخسارةالربح أو االشامل اآلخر إلى 
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 الموجودات المالية )يتبع( 3/11

 الربح أو الخسارةاستيمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 اإلعترافمبدئيًا بالتكلفة ويتم الحقًا قياسرررها بالقيمة العادلة. يتم من خالل الربح أو الخسرررارة يتم إدراج االسرررتيمارات بالقيمة العادلة  

األرباح من سرررندات ب اإلعترافالتغييرات الالحقة في القيمة العادلة واألرباح والخسرررائر الناتجة من االسرررتبعاد في بيان الدخل، يتم ب
 .الدين في بيان الدخل ويتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح في بيان الدخل عند وجود حق باستالمها

 الموجودات الماليةب إلغاء اإلعتراف
كة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية أو تقوم الشرررررر 

عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسررررررب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم 
لمالية بشرررررركل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسررررررب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية  الشررررررركة بتحويل الموجودات ا

وإسررررتمرت بالسرررريألرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن الشررررركة تقوم باإلعتراف بحصررررتها المتبقية 
أما في حالة إحتفاظ الشررركة بشرركل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجب عليها سرردادها.  

 للموجودات المالية فإن الشركة تستمر باإلعتراف بالموجودات المالية.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
المالية المدرجة بالتكلفة المألفأة تقوم الشررررررركة بتألبيق نهًجا من ثالث مراحل لقياس الخسررررررائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات  

وأدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل األصول من خالل المراحل اليالث بناًء على التغيير  
 في جودة االئتمان عند االعتراف األولي.

 أ  نظرة عامة
المتوقعة للموجودات المالية للديون غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل تقوم الشرررركة بتسرررجيل مخصرررص للخسرررائر االئتمان  

 .9الربح أو الخسارة. ال تخضع أدوات حقوق الملكية النخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

على مدى عمر األصرررل )خسرررارة االئتمان   يسرررتند مخصرررص الخسرررائر االئتمانية المتوقعة على الخسرررائر االئتمانية المتوقع ظهورها
 ، مرا لم تكن هنراك زيرادة هرامرة في مخراطر االئتمران منرذ نشررررررررررررررأتهرا، وفي هرذه الحرالرة، يسررررررررررررررتنرد  الزمني  المتوقعرة على مردى العمر

ًءا من شررررهًرا جز   12شررررهًرا. تميل الخسررررائر االئتمانية المتوقعة البالغة لمدة   12المخصررررص على الخسررررارة االئتمانية المتوقعة لمدة  
والتي تميل الخسررررررررررررائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخل  عن  الزمني  الخسررررررررررررائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 شهًرا بعد تاريخ التقرير. 12السداد على أداة مالية والتي تكون ممكنة في غضون 
 

 هامإذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشرركل  فيماتقييم، في نهاية كل فترة تقرير،  الو ررعت الشررركة سررياسررة إلجراء  
التغيير في مخراطر التخل  عن السررررررررررررررداد التي تحردث على مردى العمر المتبقي لألداة   بعرد األخرذ براإلعتبرارمنرذ االعتراف األولي، 

 المالية. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 الموجودات المالية )يتبع( 3/11

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع  

 أ  نظرة عامة )يتبع 
  علىالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررررامل اآلخر بتصررررنيف موجوداتها  الشررررركة    تقومبناًء على العملية المذكورة أعاله،  

 مراحل كما هو مو ح أدناه:
 

عند االعتراف باألدوات المالية للمرة األولى، تعترف الشرررركة بالمخصرررص على أسررراس الخسرررائر االئتمانية  :1المرحلة 
ا األدوات المالية التي  12المتوقعة لمدة  تحسرنت فيها مخاطر االئتمان  شرهًرا. تتضرمن المرحلة األولى أيضرً

 وتم إعادة تصنيفها من المرحلة اليانية.
 

عندما تظهر أداة مالية زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ نشررررررررأتها، تقوم الشررررررررركة بتسررررررررجيل مخصررررررررص  :2المرحلة 
ا األدوات، حيث تحسرنت مخا طر لخسرائر االئتمان المتوقعة على مدى الحياة. تتضرمن المرحلة اليانية أيضرً

 االئتمان وتم إعادة تصنيف القرض من المرحلة اليالية.
 

تشرررمل الموجودات المالية التي لديها دليل مو ررروعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير. بالنسررربة لهذه  :3المرحلة 
الفوائرد  الموجودات، يتم اإلعتراف برالخسررررررررررررررائر االئتمرانيرة المتوقعرة على مردى العمر ومعرالجتهرا، إلى جرانرب 

، يجب أال تقل النسرررررررررررربة المئوية 3إلى المرحلة    2المحتسرررررررررررربة. عند تحويل الموجودات المالية من المرحلة 
للمخصررررص لهذه الموجودات عن النسرررربة المئوية للمخصررررص الذي تم تكوينه قبل التحويل. إن الموجودات 

ات مالية انخفضرررررررررت قيمتها  المشرررررررررتراة أو التي تم إنشرررررررررايها والتي انخفضرررررررررت قيمتها االئتمانية هي موجود
االئتمرانيرة عنرد اإلعتراف المبردئي ويتم تسررررررررررررررجيلهرا بالقيمرة العرادلة عنرد اإلعتراف األصررررررررررررررلي ويتم االعتراف 
بإيرادات الفوائد الحًقا على أسرراس معدل الفائدة الفعلي المعدل. يتم االعتراف بالخسررائر االئتمانية المتوقعة 

 يه هناك تغيير الحق في خسائر االئتمان المتوقعة.أو تحريرها فقط إلى الحد الذي يكون ف
 

 
بالنسرررربة للموجودات المالية التي ليس لدى الشررررركة توقعات معقولة السررررترداد كامل المبلغ القائم أو جزء منه، يتم تخويض إجمالي 

 .القيمة المدرجة لألصل المالي. يعتبر هذا استبعاًدا )جزئًيا  لألصل المالي
 

 . من المرحلة اليانية السابقةسيتم تصنيف الحسابات التي تمت إعادة هيكلتها ألسباب ائتمانية في االثني عشر شهًرا 

 ب  إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 بنسبةصوًما النقدي المتوقع، مخ  العجزلقياس   المتوقعةسيناريوهات  التقوم الشركة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على  

النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المسرررتحقة لمنشرررأة ما وفًقا للعقد والتدفقات النقدية   العجزمعدل الفائدة الفعلي. إن   ة منتقريبي
 التي تتوقع المنشأة استالمها.

 
 تم تو يح آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة أدناه والعناصر الرئيسية كما يلي:

 
 إن احتمالية التعير هي تقدير الحتمال التعير في السداد خالل فترة زمنية معينة.  •
المتوقعة في  • التغيرات  للتعرض في تاريخ تعير مستقبلي، مع األخذ في االعتبار  التعير هو تقدير  الناتج عن  التعرض  إن 

 التعرض بعد تاريخ التقرير.
النا • للخسائر  التعير هي تقدير  بافتراض  الخسارة  السدادإن  التعير في  الفرق بين   معين. وهي  وقتفي    تجة عن  إلى  تستند 

    مانات.أي ، بما في ذلك تحقيق المتوقع إستردادهاالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 الموجودات المالية )يتبع( 3/11

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع  

 )يتبع  ب  إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
واإلفصاح عنها بشكل منفصل عن خسائر أو أرباح التعديل التي يتم احتسابها والتحريرات  تتم المحاسبة عن خسائر انخفاض القيمة  

 .كتعديل إلجمالي القيمة المدرجة لألصل المالي
 

 :أدناهالخسائر االئتمانية المتوقعة  يتم تلخيص آليات طريقة
 

شررررهًرا كجزء من الخسررررائر االئتمانية المتوقعة المحدودة   12االئتمانية المتوقعة لمدة يتم احتسرررراب الخسررررائر   :1المرحلة 
التي تميل الخسرررررررررررائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخل  عن السرررررررررررداد على أداة مالية ويحتمل 

مانية  الخسرررررررائر االئتمخصرررررررص باحتسررررررراب  الشرررررررركة    تقومشرررررررهًرا بعد تاريخ التقرير.   12 فترة خالل ثهاحدو 
شررررررررهًرا بعد تاريخ التقرير. يتم  12 خالل فترة  تخل  عن السرررررررردادبناًء على توقع حدوث   12المتوقعة لمدة 

المتوقع التعرض الناتج عن التعير  شررررررررررررهًرا على    12تألبيق احتماالت التخل  عن السررررررررررررداد المتوقعة لمدة 
معدل الفائدة الفعلي بنسررررررررربة تقريبية من ويتم خصرررررررررمها   ةالمتوقعالخسرررررررررارة بافتراض التعير  في   مضرررررررررروباً 
 األصلي.

 
عندما ُيظهر األصرررل المالي زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ نشرررأته، تقوم الشرررركة بتسرررجيل مخصرررص  :2المرحلة 

. وتبقى اآلليات مشرررررابهة لتلك المو رررررحة أعاله، ولكن العمر الزمنيلخسرررررائر االئتمان المتوقعة على مدى 
خصررررررررررررررم العجز النقردي  على مردى عمر األداة. يتم  الخسررررررررررررررارة برافتراض التعير  و احتمراليرة التعير  يتم تقردير  
 معدل الفائدة الفعلي األصلي.بنسبة تقريبية من المتوقع 

  
بالنسررررررررربة للموجودات المالية التي تعتبر منخفضرررررررررة القيمة االئتمانية، تقوم الشرررررررررركة باإلعتراف بالخسرررررررررائر  :3المرحلة 

في  لتلرك المسررررررررررررررتخردمرةممراثلرة  الألريقرة  وهرذههرذه الموجودات المراليرة.  أعمراراالئتمرانيرة المتوقعرة على مردى 
 %.100عند احتمالية التعير  تحديد، مع 2المرحلة  حالة الموجودات المصنفة  من

 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
القيمة المدرجة   تنزيل  اآلخر منالخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   تقومال  

لهررذه الموجودات المرراليررة في بيرران المركز المررالي، والتي تبقى بررالقيمررة العررادلررة. وبررداًل من ذلررك، يتم االعتراف بررالمبلغ المعررادل 
يل ، مع تحمفي الدخل الشررررررامل اآلخر  للمخصررررررص الذي قد ينشررررررأ إذا تم قياس الموجودات بالتكلفة المألفأة كمبلغ انخفاض متراكم

مقابل على الربح أو الخسررررارة. يتم إعادة تدوير الخسررررارة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشررررامل اآلخر إلى الربح والخسررررارة عند 
 .إلغاء االعتراف بالموجودات

 ج  المعلومات المستقبلية
 :وتستخدمها كمدخالت اقتصادية، ميلتعتمد الشركة، على مجموعة واسعة من المصادر للحصول على المعلومات المستقبلية 

 
 معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي  •
 معدالت البألالة  •
 أسعار الفائدة األساسية للبنك المركزي  •
 

إن المدخالت والنماذج المسرررررتخدمة الحتسررررراب الخسرررررائر االئتمانية المتوقعة قد ال تلتقط دائًما جميع خصرررررائص السررررروق في تاريخ 
ا كتعررديالت منقتررة عنرردمررا تكون هررذه االختالفررات   .المرراليررةالبيررانررات   وإلظهررار ذلررك، يتم إجراء بعض التعررديالت أو التراكبررات أحيررانررً
 جوهرية.
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 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3/12

  التصنيف كدين أو أدوات حقوق ملكية
 .يتم تصنيف الدين وأدوات حقوق الملكية إما كمأللوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر الترتيبات التعاقدية

 أدوات حقوق الملكية
متبقية في موجودات الشرررررررركة بعد خصرررررررم جميع مأللوباتها. يتم إدراج أدوات حقوق  إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد ييبت فائدة 

 الملكية الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة، صافي تكاليف اإلصدار المباشرة.

 الذمم الدائنة التجارية ومبالغ مستحقة الدفع
مبدئيًا بالقيمة العادلة، صرررررافي مصررررراريف المعامالت ويتم قياسرررررها الحقًا يتم قياس الذمم الدائنة التجارية والمبالغ المسرررررتحقة الدفع 

 بالتكلفة المألفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي مع إدراج مصاريف العائد وفقًا لمعدالت العائد الفعلية السائدة.
 

ة وتوزيع مصرررررررررررررراريف العوائد على الفترات إن طريقرة معردل العرائد الفعلي هي طريقرة الحتسرررررررررررررراب التكلفرة المألفرأة للمأللوبات المرالير
المرتبألة بها. إن معدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصررررم الدفعات النقدية المسررررتقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع للمأللوبات 

 المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبًا.

 المأللوبات الماليةب إلغاء اإلعتراف
 المأللوبات المالية عندما، وفقط عندما، يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته.ب اء اإلعترافبإلغتقوم الشركة 

 عجز في صندوق مشتركي التكافل 3/13
إن العجز في صررررندوق مشررررتركي التكافل يتم تمويله من قبل المسرررراهمين من خالل "قرض حسررررن" ال يحمل فائدة. تحتفظ الشررررركة 

 .هذه القروضجميع مخصصات مقابل  ب

 توزيع األرباح 3/14
موافقة المسررراهمين على   يتم إدراج توزيع األرباح لمسررراهمين الشرررركة كمأللوبات في البيانات المالية للشرررركة في الفترة التي يتم فيها

 توزيعات األرباح.
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

، قامت إدارة الشررركة باتخاذ أحكام، وتقديرات، وافترا ررات  3اإليضرراح  خالل تألبيق السررياسررات المحاسرربية للشررركة والمو ررحة في 
حول المبالغ المدرجة للموجودات والمأللوبات ليسرت جلية الو روح من مصرادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفترا رات المرتبألة بها 

 .لفعلية عن هذه التقديراتعلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة. ومن الممكن أن تختل  النتائج ا
 

يتم مراجعة هذه التقديرات واإلفترا ات بشكل مستمر. يتم تسجيل اإلختالف في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها إعادة 
حررالررة كون مراجعررة هررذه التقررديرات وذلررك في حررالررة أن التعررديالت النرراتجررة عن إعررادة التقييم تنثر فقط على تلررك الفترة. أمررا في  

التعرديالت النراتجرة عن إعرادة مراجعرة التقرديرات تنثر في فترة المراجعرة والفترات المسررررررررررررررتقبليرة فيتم تسررررررررررررررجيلهرا في تلرك الفترات. إن  
األحكرام والتقرديرات الحسرررررررررررررراسررررررررررررررة التي اتخرذتهرا اإلدارة والتي لهرا مخراطر هامة قد ينتج عنهرا تعرديالت مادية على المبرالغ المردرجة 

 مأللوبات خالل السنة المالية القادمة مو حة أدناه.للموجودات وال

 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة
يميل مخصررص اإلشررتراكات غير المكتسرربة ذلك الجزء من اإلشررتراكات المسررتلمة أو المسررتحقة المتعلقة بالمخاطر التي لم تنته بعد  

وخصررم االشررتراكات، ويتم إعتبارها كإيرادات مسرراهمة على مدى مدة في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بالمخصررص عند إبرام العقود 
 العقد وفًقا لنمط خدمة التأمين المقدمة بموجب العقد.

 القيمة العالة لالستيمارات في الممتلكات
لمقيمين  تشرررررررمل معايير االختيار ل قد يتم إشرررررررراك مقيمين خارجيين لتقييم الموجودات الجوهرية، ميل االسرررررررتيمارات في الممتلكات.
تقرر اإلدارة، بعد إجراء مناقشررات مع  المعرفة في السرروق والسررمعة واالسررتقاللية وما إذا كان يتم المحافظة على المعايير المهنية. 

 .مقيمين خارجيين للشركة، أساليب وتقنيات التقييم التي ستستخدمها لكل حالة
 

بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصررررررررل والتزام مع مصررررررررادر تقوم اإلدارة أيضررررررررًا، بالتعاون مع مقيمين خارجيين للشررررررررركة،  
 .خارجية ذات صلة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً 

 القيمة العادلة لالستيمارات في األسهم غير المدرجة
عادلة ألداة أخرى مماثلة يسرررتند التقييم العادل لالسرررتيمارات في اأٍلسرررهم غير المدرجة عادًة على معامالت السررروق األخيرة والقيمة ال

إلى حرد كبير، والتردفقرات النقرديرة المتوقعرة المخصررررررررررررررومرة برالمعردالت الحراليرة ألدوات ممراثلرة، أو صررررررررررررررافي قراعردة موجودات الجهرة  
 المستيمر فيها أو نماذج التقييم األخرى.

 انخفاض قيمة االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التكافل المدينة والذمم المدينة األخرى عند إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم بشكل كامل. 
إن تحديد وجود انخفاض في قيمة ذمم التكافل المدينة والذمم المدينة األخرى يتأللب من الشررررررركة تقييم مسررررررتوى المالءة والسرررررريولة  

كافل وكذلك لشررررركات التكافل، بناًء على معدالت االسررررترداد التاريخية بما في ذلك الدراسررررات التفصرررريلية التي المالية لمشررررتركي الت
  31تمرت والمالحظرات المسررررررررررررررتلمرة من اإلدارة القرانونيرة. بلغ انخفراض قيمرة ذمم التكرافرل المردينرة والرذمم المردينرة األخرى كمرا في  

 درهم .  2,034,000: 2020درهم ) 3,188,094ما قيمته  2021ديسمبر  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 االلتزامات النهائية الناتجة عن المألالبات بموجب عقود التكافل
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المألالبات بموجب عقود التكافل أكير التوقعات المحاسررررربية الحسررررراسرررررة للشرررررركة. هناك 
عوامل غير منكدة يجب أخذها بعين اإلعتبار عند تقدير االلتزام الذي سررتقوم الشررركة بتسررديده الحقًا مقابل هذه المألالبات. يتعين  

ة المتوقعرة للمألرالبرات المبلغ عنهرا بنهرايرة فترة التقرارير المراليرة والتكلفرة النهرائيرة المتوقعرة لتكراليف المألرالبرات تقردير القيمرة النهرائير
المتكبرردة والتي لم يتم اإلبالا عنهررا بنهررايررة فترة التقررارير المرراليررة. إن االلتزام للمألررالبررات الغير مرردفوعررة المبلغ عنهررا يتم تقررديرهررا 

قة بكل مألالبة على حدة ُابلغت للشررررررركة، وتقديرات الشررررررركة إسررررررتنادًا إلى المألالبات المسررررررددة للفترات باسررررررتخدام المعلومات المتعل
السرررررررررابقة المتعلقة بالمألالبات المتكبد وغير المبلغ عنها. في نهاية كل فترة تقارير مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات مألالبات السرررررررررنة  

  31على ذلك. إن المخصرررررررررص للمألالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالا عنها كما في السرررررررررابقة لكفايتها ويتم تعديل المخصرررررررررص بناًء  
 .7درهم  كما هو مو ح في إيضاح  41,962,580: 2020درهم ) 47,417,904ما قيمته  2021ديسمبر  

 اختبار كفاية االلتزامات
كفاية التزامات عقود التكافل. تقوم الشرررررركة بإسرررررتخدام بنهاية كل فترة تقارير مالية، يتم تنفيذ اختبارات كفاية االلتزامات للتحقق من  

أفضرررل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المسرررتقبلية والمألالبات المسرررتلمة والمصررراريف اإلدارية وكذلك إيرادات االسرررتيمارات من 
 باشرة في بيان الدخل.الموجودات التي تدعم تلك االلتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية االلتزام. يتم تحميل أي نقص م
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 النقد ومرادفات النقد  5

 
تميل الودائع ألجل ودائع محتفظ بها لدى منسرررررسرررررات مالية إسرررررالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالدرهم اإلماراتي وتحمل  

  . %5إلى  %0,95: 2020)    ً  سنويا   %4,5إلى  %0,75بمعدالت السوق السائدة والتي تتراوح بين         ً متوقعا       ً ربحا  
 
 
 التكافل المدينة االشتراكات وأرصدة إعادة  6

 
التامين وإعادة التكافل من عدد كبير من حاملي البوالص وشررركات    وشررركاتحاملي البوالص  أرصرردة  المبالغ المسررتحقة من   تتكون 

التأمين و                                                                           ً                                      التأمين وإعادة التكافل. تتأللب شرررررروط الشرررررركة أن يتم تسرررررديد المبالغ المدينة وفقا  لالتفاقيات المبرمة مع حاملي البوالص  
 .وإعادة التكافل وال يتم تحميل أية فوائد على الحسابات

 
د، تقوم الشررركة بتقييم جودة العميل االئتمانية وتحدد حدود االئتمان الممنوحة للعميل.  ررمن سررياق تحديد قبل قبول أي عميل جدي

قابلية اسرررررررترداد ذمم التكافل المدينة، تقوم الشرررررررركة باألخذ باالعتبار أي تغيير في الجودة االئتمانية لذمم التكافل المدينة من تاريخ 
 .منح االئتمان حتى تاريخ التقرير

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 84,872,438  92,846,563  نقد وأرصدة لدى البنوك
      409,384,226  378,243,981  ودائع ألجل 

     
 494,256,664  471,090,544  نقد وأرصدة لدى البنوك 

     
        382,149,199 ) ( 370,945,653 ) ينزل: ودائع ألجل بتواريخ إستحقاق أصلية ألكير من ثالثة أشهر  

     
      112,107,465  100,144,891  النقد ومرادفات النقد

     
 104,201,280  67,251,608  عمليات التكافل موجودات

      7,906,185  32,893,283  موجودات المساهمين
     
  100,144,891  112,107,465      

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 2,013,650  6,406,801  مبالغ مستحقة من حاملي البوالص
 10,125,060  13,264,804  مبالغ مستحقة من وسألاء 

      3,586,811  1,895,533  التأمين وإعادة التكافل شركات مبالغ مستحقة من 
     
  21,567,138  15,725,521 

        4,414,094)  ( 3,188,094)  ناقص: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
     
  18,379,044  11,311,427      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 )يتبع(  االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة 6
 

بالقيمة اإلسرررررررمية  التكافلالتأمين وإعادة  وشرررررررركات  كانت األرصررررررردة المسرررررررتحقة من حاملي البوالص    2021ديسرررررررمبر    31كما في  
 .درهم  منخفضة وتم تكوين مخصص لها بالكامل 4,414,094: 2020درهم ) 3,188,094

 
 كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

 
 ديسمبر، كانت أعمار ذمم التكافل غير المدينة المنخفضة كما يلي:  31كما في 

 

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 2,380,000  4,414,094  يناير 1في 
 2,034,094  -  إ افات 
      -  ( 1,226,000)  عكس

     
  3,188,094  4,414,094      

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 8,211,198  16,052,100  لم تتجاوز فترة إستحقاقها 
     

     منخفضة القيمة تجاوزت فترة إستحقاقها وغير 
 3,100,229  1,100,944      ً يوما   180- 91
 -  -      ً يوما   181-360

      -  1,226,000      ً يوما   360أكير من 
     
  18,379,044  11,311,427      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل  7
  2021   2020 
 درهم  درهم  

     اإلجمالي
     مأللوبات عقود التكافل:
 140,753,390  115,858,737  مألالبات ُمبلغ عنها

 41,962,580  47,417,904  مألالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
      892,261  802,709  مصاريف تسوية المألالبات غير الموزعةإحتياطي 

     
 183,608,231  164,079,350  مألالبات قائمة

      381,316,825  353,999,279  احتياطي اشتراكات تكافل غير مكتسبة
     
  518,078,629  564,925,056      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات عقود التكافل:
 112,951,250  87,967,625  مألالبات ُمبلغ عنها

      34,087,697  39,808,724  مألالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
     

 147,038,947  127,776,349  حصة إعادة التكافل من المألالبات القائمة
      281,805,829  274,002,126  التكافل من االشتراكات غير المكتسبة )أنظر أدناه حصة إعادة 

     
  401,778,475  428,844,776      

     صافي –مطلوبات التكافل  
 27,802,140  27,891,112  مألالبات ُمبلغ عنها

 7,874,883  7,609,180  مألالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
      892,261  802,709  احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة

     
  36,303,001  36,569,284 

      99,510,996  79,997,153  احتياطي اشتراكات تكافل غير مكتسبة
     
  116,300,154  136,080,280      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل )يتبع(  7
 

واحد   تأمين  قسرطالمسرتقبلية النشرألة ) التكافل العائليبوالص  ل  ةالتأمين الحاليشرركة إعادة ، قررت الشرركة اسرتبدال  2020في سرنة 
% من جزء 97,5حصرررررررررررة قدرها   ةالتأمين الجديد  إعادةشرررررررررررركة  حمل تإلى شرررررررررررركة إعادة تأمين جديدة. ت  2020يونيو    30  كما في

المنجلة  والمأللوبات   اإلسرررررتحواذ)تكلفة  موجوداتهاالنشرررررألة إلى جانب جميع    التكافل العائليالمسررررراهمة غير المكتسررررربة من وثائق 
  والوكالة غير الموجوداتالتأمين حق تكلفة الشرررررررررررررراء المنجلة )  إعادة شرررررررررررررركة  تحملت                          ً             )الوكالة غير المكتسررررررررررررربة . وفق ا لالتفاقية، 

 .2020يونيو  30المستقبلية كما في  التكافل العائلي  لوثائق  المأللوباتالمكتسبة )
 

% من محفظة 97,5اليانية من المعاملة مع نفس شرررررررركة إعادة التأمين إلعادة تأمين ، دخلت الشرررررررركة في الشرررررررريحة  السرررررررنةخالل  
. وافقت شرركة إعادة التأمين الجديدة على إعادة 2020ديسرمبر   31إلى    2020يوليو    1األقسراط الفردية المكتتبة خالل الفترة من 

 مليون درهم. 20,8مقابل بدل متفق عليه بمبلغ التأمين على الجزء غير المكتسب من وثائق التكافل العائلي المستقبلية 
 

              ُ          على األرصدة الم بلغ عنها:ة سنخالل الصافي تأثير المعاملة فيما يلي 
    2021 
 درهم    
     

     اإلجمالي
 33,119,419    الزيادة في حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة 

 2,225,277    المكتسبة النقص في رسوم الوكالة غير 
 14,521,888    النقص في تكاليف اإلستحواذ المنجلة 

 20,822,808    الزيادة في ذمم التكافل الدائنة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 وموجودات عقود إعادة التكافل )يتبع( مطلوبات عقود التكافل  7
 

 الحركة في مأللوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل خالل السنة: يفيما يل
 

 2021 2020 
 الصافي  إعادة التكافل  اإلجمالي  الصافي  إعادة التكافل  اإلجمالي  
 درهم  درهم  درهم  درهم درهم درهم 

       المطالبات 
 28,929,999 86,985,336 115,915,335 27,802,140 112,951,250 140,753,390 ُمبلغ عنها مألالبات 

 11,842,378 36,680,861 48,523,239 7,874,883 34,087,697 41,962,580 مألالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها 
 842,432 - 842,432 892,261 - 892,261 احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة 

       
       

 41,614,809 123,666,197 165,281,006 36,569,284 147,038,947 183,608,231 يناير 1اإلجمالي في 
  62,085,271)    129,640,085)    191,725,356)  ( 63,764,274)  ( 166,290,905)  ( 230,055,179)  مألالبات مسددة  

        57,039,746 153,012,835 210,052,581 63,497,991 147,028,307 210,526,298 صافي مألالبات متكبدة 
       

        36,569,284 147,038,947 183,608,231 36,303,001 127,776,349 164,079,350 ديسمبر  31اإلجمالي في 
       

 27,802,140 112,951,250 140,753,390 27,891,112 87,967,625 115,858,737 مألالبات ُمبلغ عنها 
 7,874,883 34,087,697 41,962,580 7,609,180 39,808,724 47,417,904 مألالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها 

        892,261 - 892,261 802,709 - 802,709 احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة 
       

 36,569,284 147,038,947 183,608,231 36,303,001 127,776,349 164,079,350 ديسمبر  31اإلجمالي في 
       

       اشتراكات تكافل غير مكتسبة 
 333,574,035 106,953,255 440,527,290 99,510,996 281,805,829 381,316,825 يناير 1اإلجمالي في 

 99,510,996 281,805,829 381,316,825 79,997,153 274,002,126 353,999,279 الزيادة خالل السنة 
          333,574,035)    106,953,255)    440,527,290)  ( 99,510,996)  ( 281,805,829)  ( 381,316,825)  المحرر خالل السنة 

       
          234,063,039)  174,852,574  59,210,465)  ( 19,513,843)  ( 7,803,703)  ( 27,317,546)  خالل السنة  النقصصافي  

       
 99,510,996 281,805,829 381,316,825 79,997,153 274,002,126 353,999,279 ديسمبر  31اإلجمالي في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 إستثمارات  8

 )أ( موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  8

 
 إن تركيز االستيمارات حسب القألاع الجغرافي هو كما يلي:

   2021  2020 
 درهم  درهم   

      موجودات عمليات التكافل 
 5,840,506  -  )أ(  8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 الدخل  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
       9,170,271  13,352,921  )ب( 8 الشامل اآلخر  
      
   13,352,921  15,010,777       

      موجودات المساهمين 
 26,042,449  135,765,710  )أ(  8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 الدخل  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
       319,222,998  227,004,988  )ب( 8 الشامل اآلخر  
      
   362,770,698  345,265,447       

  2021  2020 
 درهم  درهم  

     موجودات عمليات التكافل 
     أوراق مالية مدرجة  

      5,840,506  -  صكوك   -
     موجودات المساهمين 

     أوراق مالية غير مدرجة 
 15,002,330  135,765,710  صناديق العقارات -

     أوراق مالية مدرجة  
      11,040,119  -  صكوك   -
     

      26,042,449  135,765,710  مجموع األوراق المالية لموجودات المساهمين
     

      31,882,955  135,765,710  مجموع القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 7,097,798  -  دولة اإلمارات العربية المتحدةداخل 
      24,785,157  135,765,710  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

     
  135,765,710  31,882,955      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 إستثمارات )يتبع(  8
 )أ( موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع(  8

ً           الحق ا لنهاية   بها    والتي كان محتفظدرهم    73,840,694  بمبلغمدرجة  عقارية    في أسهم  أوراق مالية، قامت الشركة باستبعاد  السنة  
 . المدرجة من صندوق العقارات غير 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقاسة( موجودات مالية ب) 8

 

 

  2021  2020 
 درهم  درهم  

     موجودات عمليات التكافل 
     أوراق مالية مدرجة  

      9,170,271  13,352,921  صكوك   -
     

     موجودات المساهمين 
     أوراق مالية مدرجة  

 94,478,308  78,976,074  أسهم في أوراق مالية مدرجة   -
      47,087,556  32,425,158  صكوك   -
     

      141,565,864  111,401,232  مجموع األوراق المالية المدرجة لموجودات المساهمين
     

     أوراق مالية غير مدرجة  
 90,008,568  115,603,756   غير مدرجة أوراق ماليةأسهم في   -
      87,648,566  -  صناديق العقارات -
     

      177,657,134  115,603,756  مجموع األوراق المالية غير المدرجة لموجودات المساهمين 
     

      319,222,998  227,004,988  المساهمينمجموع األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة لموجودات 

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 150,736,135  124,754,153  أوراق مالية مدرجة  
           177,657,134  115,603,756  أوراق مالية غير مدرجة  

  240,357,909  328,393,269      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 إستثمارات )يتبع(  8

 )ب( موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )يتبع( 8
 

 إن تركيز االستيمارات حسب القألاع الجغرافي هو كما يلي:

 
 .2021ديسمبر  31إن االستيمارات المحتفظ بها من قبل الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما في 

 
تعتمد قيمة األوراق المالية غير المدرجة باألسرواق المالية بصرفة أسراسرية على صرافي الموجودات المسرتيمر فيها إال إذا توفرت لها 

 معامالت حديية والتي تعد كدليل للقيمة العادلة الحالية.
 

مليون درهم حيث تم قياسرها  87,6 المدرجة بمبلغاالسرتيمار في الصرناديق العقارية غير بتصرنيف الشرركة  قامت، 2020 سرنةفي  
                                            ً                                                                بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررررررامل اآلخر بناء  على تقييم نموذج أعمال الشرررررررررررركة. ومع ذلك، فإن هذه االسرررررررررررتيمارات غير 

، قامت الشررررررررررركة بإعادة السررررررررررنة الحالية، خالل وبالتالي.  القابلة للتداولداة األفي الصررررررررررناديق العقارية تتوافق مع تعريف    المدرجة
عادة التصرنيف إل لم يكن  الربح أو الخسرارة. من خاللإلى القيمة العادلة    مدرجصرنيف هذه االسرتيمارات في صرندوق عقاري غير  ت

بيان المعلومات  تقم بإعدادهذا تأثير جوهري على المعلومات المقارنة المدرجة في هذه البيانات المالية، وبالتالي فإن الشرررررررررررركة لم  
 المالية المقارنة.

 
 
 وديعة قانونية  9
 

الخرام برإنشرررررررررررررراء هيئرة الترأمين، وتنظيم  2007  لسررررررررررررررنرة 6   ً                                                              وفقرا  لمتأللبرات القرانون االتحرادي لردولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة رقم )
درهم، ال يمكن اسررررررررتخدامها بدون إذن مسرررررررربق من هيئة التأمين لدولة    10,000,000أعمالها تحتفظ الشررررررررركة بوديعة بنكية بقيمة  

ة المتحرردة. يتم االحتفرراظ بررالوديعررة القررانونيررة لرردى بنررك تجرراري في دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة، وهو طرف ذو اإلمررارات العربيرر
  .20عالقة )إيضاح 

 
 

 إستثمارات عقارية   10

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 86,553,455  69,248,063  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
           241,839,814  171,109,846  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  240,357,909  328,393,269      
     

      360,276,224  376,123,619  مجموع اإلستيمارات 

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 18,309,000  14,403,000  يناير 1في 
             3,906,000)  2,412,000  في القيمة العادلة   نقصزيادة/ )

  16,815,000  14,403,000 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 إستثمارات عقارية )يتبع(  10
 

لكافة اسررررررررررررتيماراتها العقارية. إن المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسررررررررررررارة فيما يتعلق  أبرمت الشررررررررررررركة عقود إيجار تشررررررررررررغيلية  
 باالستيمارات العقارية هي كما يلي:

 

 
يتم إدراج االسررررررتيمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تميل المبلغ الذي يمكن به مبادلة االصررررررول بين مشررررررتري على معرفة ور بة 

  2021ديسررررررررمبر    31وبائع على معرفة ور بة في معاملة تجارية حديية في تاريخ التقييم. تم تقييم االسررررررررتيمارات العقارية كما في  
 .لمقارنةالقابلة لدرهم باستخدام طريقة التقييم  16,815,000  من قبل مقيم مستقل بمبلغ

 
تألبيق التعرديالت لتعكس االختالفات    ،نفس الموقعلعقرارات ممراثلرة في    الحردييرةمعرامالت البيع   بتحليرلالألريقرة القرابلرة للمقرارنة تقوم 
 .والتخأليط ، بما في ذلك الموقع والمواصفات والعمر والتصميمالعقاراتفي 
 

خالل   3أو إلى المسرتوى  2و   1. لم تكن هناك تحويالت بين المسرتوى 3المسرتوى    رمنيتم تصرنيف االسرتيمارات العقارية بأنها  
 .السنة الحالية والسابقة

 
لدى الشررررررررررررركة أي التزامات تعاقدية لشررررررررررررراء أو بناء أو تألوير    ال يوجداإلسررررررررررررتيمارات العقارية.    تحقيقال توجد قيود على إمكانية 

 اإلستيمارات العقارية أو لإلصالح أو الصيانة أو التحسينات.

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 1,054,619  764,173  إيرادات اإليجار من إستيمارات عقارية
             247,125)  ( 268,057)  اإليجار مصاريف تشغيل العقارات المنتجة لدخل 
 807,494  496,116  صافي الدخل الناتج من إستيمارات عقارية
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 ممتلكات ومعدات  11
 

 مباني
وتركيبات أثاث 

 ومعدات مكتبية 
معدات وملحقات  

 المجموع  سيارات  الحاسب اآللي 
 درهم درهم درهم درهم درهم 

      التكلفة 
 37,403,611 1,402,900 8,394,902 8,623,078 18,982,731 2021يناير  1في 

 8,160,673 - 1,895,137 51,831 6,213,705 إ افات 
       ( 13,901)  - - ( 13,901)  - استبعادات 

      
       45,550,383 1,402,900 10,290,039 8,661,008 25,196,436 2021ديسمبر  31في 

      
      اإلستهالك المتراكم 

 21,563,970 1,157,376 7,740,059 7,917,822 4,748,713 2021يناير  1في 
 1,559,779 108,900 403,689 258,884 788,306 محمل للسنة 
       ( 13,881)  - - ( 13,881)  - إستبعادات 

      
       23,109,868 1,266,276 8,143,748 8,162,825 5,537,019 2021ديسمبر  31في 

      
      صافي القيمة المدرجة 

       22,440,515 136,624 2,146,291 498,183 19,659,417 2021ديسمبر   31في 
 

      التكلفة 
 37,070,389 1,402,900 8,082,594 8,602,164 18,982,731 2020يناير  1في 

 354,289 - 315,705 38,584 - إ افات 
        21,067)  -  3,397)   17,670)  - استبعادات 

      
       37,403,611 1,402,900 8,394,902 8,623,078 18,982,731 2020ديسمبر  31في 

      
      اإلستهالك المتراكم 

 19,511,513 1,006,920 7,000,289 7,389,677 4,114,627 2020يناير  1في 
 2,073,159 150,456 743,165 545,452 634,086 محمل للسنة 
        20,702)  -  3,395)   17,307)  - إستبعادات 

      
       21,563,970 1,157,376 7,740,059 7,917,822 4,748,713 2020ديسمبر  31في 

      
      صافي القيمة المدرجة 

       15,839,641 245,524 654,843 705,256 14,234,018 2020ديسمبر  31في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة   12

 
   ً                                                                           يوما . لدى الشرررررركة سرررررياسرررررات إلدارة المخاطر المالية لضرررررمان تسرررررديد جميع الذمم الدائنة    90إلى    60إن معدل فترة االئتمان هو 

 خالل اإلطار الزمني لالئتمان. 
 

مستحق الدفع لشركة    درهم  193,016,850:  2020)درهم   187,927,025يتضمن المستحق لشركات إعادة التكافل على مبلغ 
 .7                        ً                             إعادة التأمين الجديدة وفق ا للمعاملة المو حة في إيضاح 

 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  13

 
 

 رأس المال  14

 
سرررررهم أو نسررررربة   41,664,219من قبل مصررررررف أبوظبي االسرررررالمي  ، بلغ مجموع األسرررررهم المحتفظ بها  2021ديسرررررمبر    31في  

من إجمالي أسرررررررررررهم رأس المال     %41,66سرررررررررررهم أو نسررررررررررربة   41,664,219:  2020من إجمالي أسرررررررررررهم رأس المال )  41,66%
من إجمالي أسرررهم   %58,34سرررهم أو   58,335,781:  2020من إجمالي أسرررهم رأس المال )  %58,34سرررهم أو    58,335,781و

 المال  محتفظ بها من قبل مواطنين من دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنسسات أخرى.رأس 

  2021  2020 
 درهم  درهم  

     تتكون ذمم التكافل الدائنة من:
 14,742,387  2,348,460  مبالغ مستحقة لمشتركي التكافل 
      4,502,775  8,951,659  مبالغ مستحقة لشركات التكافل 
     
  11,300,119  19,245,162      

     من: تتكون ذمم إعادة التكافل الدائنة
 250,448,765  228,716,681  مبالغ مستحقة لشركات إعادة التكافل 
      49,556,500  51,015,766  وديعة إعادة تكافل محتفظ بها 
     
  279,732,447  300,005,265      

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 9,585,241  10,402,618  يناير 1في 
 1,255,107  1,257,597  محمل خالل السنة
       437,730)  (803,978)  مدفوع خالل السنة

     
      10,402,618  10,856,237  ديسمبر 31في 

  2021  2020 
 درهم  درهم  

     المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل:
      100,000,000  100,000,000  درهم للسهم الواحد 1سهم بقيمة  100,000,000
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 احتياطي قانوني  15
 

، وبموجب النظام األسرررراسررري  2015  لسررررنة  2   ً                                                                          وفقا  ألحكام قانون الشررررركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
من صرررافي الربح للسرررنة حتى يبلغ    %10للشرررركة، يتأللب من الشرررركة إجراء تحويل سرررنوي إلى حسررراب االحتياطي القانوني بنسررربة 

 المدفوع بالكامل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس المال  %50هذا االحتياطي 
 
 

 احتياطي عام  16
 

تتم التحويالت من وإلى االحتياطي العام بقرار مجلس اإلدارة وتخضررررع لموافقة المسرررراهمين ويجوز اسررررتخدام االحتياطي لألغراض  
 التي يروها مناسبة.

 
 

 احتياطي عجز إعادة التكافل  17
 

  الصررررررادر عن مجلس إدارة دولة  IA                                            ً                       ح المسررررررتبقاة إلى احتياطي عجز إعادة التكافل وفق ا لقرار هيئة التأمين )يتم التحويل من األربا
بشرأن التعليمات المنظمة لعمليات إعادة التأمين. يتأللب التوجيه تخصريص مبلغ  2020  لسرنة  23اإلمارات العربية المتحدة رقم )

% من إجمالي أقسررراط إعادة التأمين التي تنازلت عنها الشرررركة من أجل إنشررراء مخصرررص الحتمال فشرررل أي من معيدي 0,5يعادل 
 لمالي.التأمين الذين تتعامل معهم الشركة لدفع ما هو مستحق للشركة أو العجز في مركزها ا

 
 

 الزكاة 18
 

  2020  لسنة  15/9       ً                           درهم وفق ا لقرار مجلس الوزراء رقم )  5,320,778، سجلت الشركة زكاة مستحقة الدفع بمبلغ 2020  سنةفي  
% من إجمالي مبلغ الزكاة المستحقة لصندوق الزكاة في دولة اإلمارات  20لهيئة التأمين. كانت الشركة مألالبة بدفع الزكاة وتحويل 

 العربية المتحدة.
 

بإلغاء قرار مجلس   2021يناير    24الصرادر في    2021  لسرنة 50/1صردر قرار مجلس الوزراء رقم )  2021  سرنةفي   ومع ذلك
% من إجمالي مبلغ الزكاة المسرررتحق لصرررندوق 20دفع الزكاة وتحويل من الشرررركة    الذي يتأللب  2020  لسرررنة  15/9الوزراء رقم )

درهم إلى    5,320,778  بمبلغ                         ً   ة الزكراة المعترف بهرا سررررررررررررررابقرا   ، قرامرت الشررررررررررررررركرة برإعرادوبرالترالي. الزكراة في اإلمرارات العربيرة المتحردة
 .المستبقاةاألرباح  
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 يعائل الحركة في توزيع مستحق الدفع لمشتركي صندوق التكافل ال 19
 

 

فائض صندوق  
مشتركي التكافل 

 يعائلال

التوزيع المستحق 
الدفع لصندوق  

مشتركي صندوق 
 ي عائلالتكافل ال

عجز صندوق 
مشتركي التكافل 

 العام 
قرض من  
 المساهمين 

إحتياطي إعادة 
 المجموع تقييم االستثمار 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
       

 52,613,714 151,036 7,696,170 (7,696,170) 5,804,958 46,657,720 2020ديسمبر  31الرصيد في 
الفائض/ )العجز  الناتج في فترة  

 (30,720,515)  - - 2,052,710 - (32,773,225)  التقرير 
 (2,052,710) - (2,052,710) - - - تسديد قرض 

 (1,047,402) - - - (1,047,402) - 2018توزيعات لفترة التقرير لسنة 
التوزيعات غير المألالب بها  عكس 
 - - - - (4,757,556) 4,757,556 2018لسنة 

 (47,478) (47,478) - - - - التغير في إحتياطي إعادة تقييم إستيمار 
       
       

 18,745,609 103,558 5,643,460   5,643,460) - 18,642,051 2020ديسمبر  31الرصيد في 
فترة  الفائض/ )العجز  الناتج في 

   22,803,322) - - 160,773 -   22,964,095) التقرير 
   160,773) -   160,773) - - - للمساهمين للتكافل العام تسديد قرض

قرض مستلم من المساهمين للتكافل  
 4,322,044 - 4,322,044 - - - العائلي 

   338,516)   338,516) - - - - التغير في إحتياطي إعادة تقييم إستيمار 
       
       

 ( 234,958) ( 234,958) 9,804,731 (5,482,687) - (4,322,044) 2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 جهات ذات عالقة 20
 

تتكون الجهات ذات عالقة من المسرراهمين الرئيسرريين وأعضرراء مجلس إدارة الشررركة والشررركات التي يكون فيها المالك الرئيسرريون، 
. إن تفاصرريل المعامالت لهم تأثير هام على قراراتها المالية والتشررغيليةوالشررركات تحت سرريألرتهم بشرركل كامل أو مشررترك، أو التي  

 سياق العمل االعتيادي هي كما يلي:الهامة مع جهة ذات عالقة في 
 

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   9وديعة قانونية )إيضاح 

 477,948 - 394,943 83,005 مستحق من جهات ذات عالقة 
 654,630 - - 654,630 مستحق إلى جهة ذات عالقة 

     
     2021ديسمبر  31معامالت للسنة المنتهية في 

 100,474,439 - 18,525,418 81,949,021 إجمالي اشتراكات مكتتبة 
 4,775,213  - 4,775,213 مصاريف التكافل 

 46,465 - - 46,465 ربح من الودائع ألجل 
     

 4,327,586 4,327,586 - - مكافآت قصيرة األجل 
 213,832 213,832 - - مكافآت طويلة األجل 

 
 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   9قانونية )إيضاح وديعة  

 439,532 - 423,976 15,557 مستحق من جهات ذات عالقة 
 13,135,247 - - 13,135,247 مستحق إلى جهة ذات عالقة 

     
     2020ديسمبر  31معامالت للسنة المنتهية في 

 102,811,362 - 17,079,048 85,732,314 إجمالي اشتراكات مكتتبة 
 23,297,926 - - 23,297,926 مصاريف التكافل 

 71,630 - - 71,630 ربح من الودائع ألجل 
     

 6,959,348 6,959,348 - - مكافآت قصيرة األجل 
 216,287 216,287 - - مكافآت طويلة األجل 

 
 والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.                                   ً                           إن مكافآت المديرين الرئيسيين هي وفقا  لعقود العمل المتفق عليها 

 
درهم ويخضرررررع ذلك   5,465,449بقيمة   2021ديسرررررمبر    31تم اقتراح توزيع مكافآت أعضررررراء مجلس اإلدارة للسرررررنة المنتهية في  

 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم وتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الشامل.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 انصبة أرباح 21
 

،.  25درهم بنسرررربة    25،000،000بقيمة   2021ديسررررمبر    31اقترح مجلس االدارة توزيعات ارباح  نقدية عن السررررنة المنتهية في  
درهم. تخضرررررع توزيعات االرباح النقدية واسرررررهم المنحة المقترحة   5،000،000%  بقيمة 5بنسررررربة  درهم للسرررررنة وتوزيع اسرررررهم منحة 

 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم . 2021لسنة 
 

درهم للسرررهم، وتم   0,20درهم بمعدل   20,000,000، تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 2020ديسرررمبر   31بالنسررربة للسرررنة المنتهية في  
 .2021وتم دفعها في مارس  2021مارس  15اعتمادها من قبل المساهمين في 

 
 

 إيرادات استثمارات مشتركي التكافل  22

 
 

 حصة المضارب وأتعاب الوكالة  23
 

  من إيرادات اسرررتيمار صرررندوق مشرررتركي %35:  2020)  %35يقوم المسررراهمون بإدارة اسرررتيمار صرررندوق مشرررتركي التكافل مقابل  
 التكافل كحصة مضارب.

 
 يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل لمشتركي التكافل مقابل النسبة التالية من إجمالي اشتراكات التكافل كأتعاب وكالة. 

 

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 14,147,876  10,728,884  عائد من حسابات استيمارية وودائع قصيرة األجل
 373,994  382,830  وأرباح على االستيمارات، صافيإيرادات توزيعات أرباح 

 233,208  50,889  مكسب من استبعاد استيمارات، صافي
 زيادة في القيمة العادلة الستيمارات بالقيمة العادلة)نقص / 

      211,943  (30,985)  من خالل الربح او الخسارة  
     
  11,131,618  14,967,021 

       1,319,715)  (1,319,715)  تشغيليةمصاريف  
     
  9,811,903  13,647,306      

  2021   2020 
  )%(   %( 
     

 35  35  تأمين السيارات
 30  25  التأمين الصحي

 10  10  الألاقة
 12,5  12,5  برنامج حماية العاملين

 35  35  كافة فئات التكافل األخرى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 استثمارات المساهمين وإيرادات أخرى، صافي  24
 

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية   25

 
 درهم . 518,789: 2020درهم ) 596,437 ما قيمته 2021ديسمبر  31بلغت المساهمة االجتماعية للسنة المنتهية في 

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 1,305,205  1,305,452  األجلعائد من حسابات استيمارية وودائع قصيرة 
 12,800,366  37,157,883  إيرادات توزيع أرباح وأرباح من االستيمارات، صافي

 2,179,810  678,772  مكسب من استبعاد استيمارات، صافي
 زيادة في القيمة العادلة الستيمارات بالقيمة العادلة

 43,341  996,385  من خالل الربح او الخسارة  
  3,906,000)  2,412,000   10في القيمة العادلة الستيمارات عقارية )إيضاح   نقصزيادة/ )

 807,494  496,116  إيرادات إيجار، صافي
      35  (20)  أرباح من استبعاد أثاث ومعدات)خسائر / 

     
  43,046,588  13,230,251 

       1,317,241)  (1,317,241)  مصاريف تشغيلية
     
  41,729,347  11,913,010      

  2021  2020 
 درهم  درهم  
     

 39,018,006  32,904,680  تكاليف الموظفين 
 1,086,365  911,668  مصاريف إيجار

 2,073,159  1,559,779  ممتلكات ومعداتاستهالك  
      5,920,687  6,962,511  مصاريف أخرى 

     
  42,338,638  48,098,217      
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 العائد األساسي والمخفض للسهم 26
 

 يتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
 

2020  2021   
     

      ربح السنة )درهم    88,024,607  78,396,952
     

      األسهم العادية المصدرة خالل السنة  100,000,000  100,000,000
     

      العائد األساسي والمخفض للسهم )درهم   0,88  0,78
 

 السهم في حال تم تنفيذها.لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير مخفض على عائد 
 
 

 ربح السنة 27
 

:  2020مليون درهم )  69,38، قبل مخصررررص القرض الحسررررن  العائد لحملة الوثائق والمسرررراهمين  بلغ ربح الشررررركة المجمع للسررررنة
 درهم . مليون  45,62

 
 

 معلومات قطاعية  28
 

 لألغراض التشغيلية تم تنظيم الشركة إلى قألاعي أعمال أساسيين:
 

اكتتاب أعمال التكافل وتشمل جميع أنواع التكافل والتي تضم تكافل الحريق والبحري والسيارات والحوادث العامة والتكافل   •
 ، ويتم بكامله داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.والعائليالهندسي والألبي 

 يرة األجل مع البنوك وأوراق مالية أخرى.االستيمارات وتشمل االستيمارات في أسهم محلية قابلة للتداول واستيمارات قص •
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 معلومات قطاعية )يتبع(   28
 

 إيرادات ونتائج القطاع 
 

 إن المعلومات المتعلقة بقألاعات الشركة مدرجة أدناه:
 

 
 . درهم : ال شيء2020) السنةتميل اإليرادات المدرجة أعاله اإليرادات المتحصلة من العمالء الخارجيين وأطراف أخرى. لم تتم أية عمليات بين القألاعات خالل 

 
، باسرتيناء تألبيق المعايير الجديدة والمعدلة كما 2020ديسرمبر   31هية في في البيانات المالية للسرنة المنتها الشرركة  تسرتخدمإإن السرياسرات المحاسربية للقألاعات هي نفس السرياسرات المحاسربية التي  

 .2هو مو ح في إيضاح 

  2021  2020 
 المجموع  اإلستيمارات   التأمين   المجموع   اإلستثمارات   التأمين   
 درهم   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
             

             تكافل 
 529,750,047  25,560,316  504,189,731  474,943,540  51,541,250  423,402,290  إيرادات مباشرة 
   404,444,635)  -    404,444,635)  ( 338,672,766)  -   ( 338,672,766)  تكاليف مباشرة
                31,583,468)  -    31,583,468)  ( 24,549,580)  -   ( 24,549,580)  مصاريف تكافل

             
 93,721,944  25,560,316  68,161,628  111,721,194  51,541,250  60,179,944  نتائج القطاع 

                15,324,992)      ( 23,696,587)      تكاليف غير موزعة
             

              78,396,952      88,024,607      ربح السنة 
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 معلومات قطاعية )يتبع(   28
 

 موجودات ومطلوبات القطاع 
  2021   2020 

 المجموع   اإلستيمارات   التأمين   المجموع   اإلستثمارات   التأمين   
 درهم    درهم   درهم   درهم  درهم  درهم  
             

 1,345,947,274  784,063,450  561,883,824  1,279,475,498  771,182,600  508,292,898  موجودات القألاع 
              43,831,933      78,368,297      موجودات غير موزعة 

             
              1,389,779,207      1,357,843,795      مجموع الموجودات 

             
 901,543,038  355,358  901,187,680  821,827,378  474,721  821,352,657  مأللوبات القألاع 

              30,182,560      20,166,757      مأللوبات غير موزعة 
             

              931,725,598      841,994,135      مجموع المطلوبات 
             

              354,289  354,289    8,160,673  8,160,673    تكاليف رأسمالية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 معلومات قطاعية )يتبع(   28
 

 من أقسام التأمين إجمالي إيرادات اشتراكات التكافل
 

2020  2021   
   درهم  درهم
     

 التكافل العام  313,086,070  320,635,272
      يتكافل العائلال  57,195,529  104,668,482

     
      المجموع  370,281,599  425,303,754

 
 

 مخاطر التكافل  29
 

إن المخراطر في أي عقرد تكرافرل هي إمكرانيرة تكبرد الحردث المنمن وعردم الترأكرد من قيمرة المألرالبرة النراتجرة. وكنتيجرة لألبيعرة عقرد 
 التكافل فإن هذه المخاطر عشوائية وال يمكن التنبن بها. 

 
المخاطر التي تواجه الشرركة   بالنسربة لمحفظة عقود التكافل التي تنألبق عليها نظرية االحتماالت للتسرعير والتخصريص، تكون أهم

من عقود التكافل هي أن تتجاوز المألالبات الفعلية مدفوعات الفوائد لقيمة مأللوبات التكافل المقدرة. ويمكن أن يحدث ذلك بسرربب 
وإن عدد    تكرار وارتفاع المألالبات والفوائد المتعلقة بها وتكون بذلك أعلى من التقديرات المدرجة. إن األحداث التكافلية عشرررررررررررررروائية

                                                                                      ً                                ومبالغ المألالبات والفوائد المتعلقة بها قد تختل  من سنة ألخرى عن التقديرات المأخوذة بناء  على استعمال التقنيات اإلحصائية.
 

أظهرت الخبرة السررررابقة أنه كلما زاد حجم محفظة عقود التكافل المتشررررابهة تقل نسرررربة االختالفات في النتائج المتوقعة. وباإل ررررافة 
، فإنه كلما زاد التنوع في المجموعة تقل احتماالت التأثر المباشرررر الناتج عن أي تغيير في عناصرررر المحفظة. لقد طورت إلى ذلك

الشررررررركة سررررررياسررررررتها االسررررررتراتيجية في االكتتاب لتنويع مخاطر التكافل لكل نوع من أنواع التكافل المقبولة  ررررررمن كل فئة من هذه 
     ً                                                 نسبيا  من المخاطر لتقليل الفروقات في النتائج المتوقعة. الفئات وذلك للحصول على محفظة كبيرة

 
تدير الشررررررررركة المخاطر من خالل اسررررررررتراتيجية االكتتاب، وترتيبات إعادة التكافل المناسرررررررربة واسررررررررتباقية معالجة المألالبات. تهدف 

مناطق الجغرافية. إن حدود اسرررررررررررررتراتيجية االكتتاب إلى  رررررررررررررمان تنوع المخاطر المكتتبة من حيث النمط والمبالغ والصرررررررررررررناعة وال
 االكتتاب في مو عها الصحيح لتألبيق المعايير المناسبة الختيار المخاطر.

 تكرار المألالبات وحجمها
للشررركة الحق في عدم تجديد عقود التكافل الفردية، وإعادة تسررعير المخاطر وفرض مبالغ يتحملها مشررترك التكافل كما تملك الحق 
في رفض الدفعات المتعلقة بمألالبات ناتجة عن االحتيال. كذلك يحق للشركة بموجب عقود التكافل أن تالحق أطراف أخرى لدفع  

  .اإلحالل ً  ال ، كافة التكاليف أو جزء منها )مي
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 مخاطر التكافل )يتبع(  29

 تكرار المألالبات وحجمها )يتبع 
يتم التأمين على الممتلكات بالرجوع إلى القيمة التجارية إلحالل الممتلكات بما فيها المحتويات المنمن عليها، ويظهر عقد التكافل 
الحد األعلى للمبلغ المأللوب تسررررررديده نتيجة للمألالبة المقدمة عند وقوع الحدث المنمن عليه. إن العوامل الرئيسررررررية التي تنثر في 

   ً                                                                                         وفقا  لهذه السررررررررررررررياسررررررررررررررات تتميل في تكلفة إعادة بناء الممتلكات، وتكلفة اإلحالل أو التعويض عن محتويات  مسررررررررررررررتوى المألالبات 
الممتلكات وكذلك الوقت المأللوب إلعادة اسرتئناف األعمال المنقألعة. تقسرم المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات إلى أربعة أنواع 

الكوارث الجوية والسررررقة. إن المخاطر الناتجة عن عقود التكافل غير مركزة في وهي الحريق وانقألاع األعمال، الدمار الناتج عن  
أي من المناطق التي تمارس الشرررركة فيها نشررراطها، كما أن هناك توازن بين تكافل الممتلكات الشرررخصرررية والممتلكات التجارية في 

 محفظة الممتلكات المنمنة ككل. 
 

ة وتغألية الكوارث. إن أثر ترتيبات إعادة التكافل هو أن ال تعاني الشرركة من صرافي  تتضرمن ترتيبات إعادة التكافل فائض الخسرار 
درهم ألي من البوالص المتعلقة   1,500,000درهم في أي من البوالص المتعلقة بالسرررررررررريارات و  250,000خسررررررررررائر تتجاوز مبلغ 

المخاطر المحيألة بالمألالبات. تقوم هذه الوحدات  بغير السررررررررررريارات. للشرررررررررررركة وحدات فنية لتقدير المألالبات تعمل على الحد من 
بالتحقيق ورفع التوصرريات بالألرق المناسرربة التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المألالبات. يتم مراجعة المخاطر بشرركل منفرد  

الحالية والسرررررررررررررلألة  مرة واحدة على األقل كل ثالث سرررررررررررررنوات ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الكامنة والقوانين  
القضرررائية والشرررروط واألحكام التعاقدية وغيرها من العوامل. تقوم الشرررركة بشررركل نشرررط بإدارة ومتابعة تسرررديد أية مألالبات في وقت 

 مبكر بهدف التخويض من أي مخاطر قد تنتج عن تألورات غير متوقعة.

 المستقبليةمصادر التقديرات غير المنكدة في تقدير دفعات المألالبات 
تسرررررررتحق مألالبات عقود التكافل عند وقوع الحدث المنمن عليه. إن الشرررررررركة مسرررررررنولة عن جميع األحداث المنمن عليها في حال 
وقوعها خالل فترة عقد التكافل، حتى إذا ما تم اكتشرررررررررررررراف تلك الخسررررررررررررررارة بعد انتهاء مدة عقد التكافل. نتيجة لذلك فإن تسرررررررررررررروية  

نية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصرررص للمألالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. بصرررفة عامة يخضرررع تقدير المألالبات تتم على فترة زم
المألالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها لقدر أكبر في االفترا رررررررات غير المنكدة، من تقدير تكلفة تسررررررروية المألالبات التي تم إبالا 

. إن المألالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها قد ال تظهر حتى سرررررررررررررنوات الشرررررررررررررركة عنها، حيث تكون المعلومات المتعلقة بها متوفرة
عرديردة بعرد وقوع الحرادث الرذي أدى إلى تلرك المألرالبرة. قرد تنتج التزامرات كبيرة عن بعض عقود التكرافرل فيمرا يتعلق برالمألرالبرات  

ج النهرائيرة لبعض عقود التكرافرل وذلرك بسرررررررررررررربرب المتكبردة وغير المبلغ عنهرا، كمرا قرد ينتج فرق كبير مرا بين التقرديرات األوليرة والنترائ
 وجود درجة عالية من الصعوبة في تقدير تلك االلتزامات.

 
عند تقدير االلتزامات عن المألالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بعد، تقوم الشرررررررررركة باألخذ بعين اإلعتبار المعلومات المتاحة من 

لبات مشرررابهة لها في الخصرررائص تم تسرررويتها من قبل خالل الفترات السرررابقة. يتم  الخسرررارة والمعلومات المتعلقة بتكلفة مألا     ي   مقي مي
تقييم المألالبات الكبيرة كل حالة على حدة أو يتم تقديرها بشرررركل منفصررررل لتفادي تأثير أي تألورات وأحداث متعلقة بها من التأثير 

 .على باقي المحفظة االستيمارية
 

لمصرررراريف المباشرررررة التي يتم تكبدها لتسرررروية المألالبات بعد خصررررم قيمة اإلحالل المتوقعة إن التكلفة المقدرة للمألالبات تتضررررمن ا
والمبالغ المسررررررررررتردة األخرى. تقوم الشررررررررررركة بجميع اإلجراءات المعقولة لضررررررررررمان توفير المعلومات المناسرررررررررربة المتعلقة بتعر ررررررررررها 

ت فرإنره من المحتمرل أن تختل  النتيجرة النهرائيرة في               ً                                                  للمألرالبرات. نظرا  لألخرذ بتقرديرات غير منكردة عنرد تكوين مخصررررررررررررررص المألرالبرا
 .تقدير االلتزام عن االلتزام الذي تم تقديره في المرحلة األولى

 
إن مبالغ مألالبات التكافل حسرررراسررررة بشرررركل أسرررراسرررري لمسررررتوى قرارات المحكمة والتألورات القانونية بشررررأن المسررررائل المتعلقة بالعقد 

تخضررررررررع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المألالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين  ومسررررررررنولية التقصررررررررير. إن عقود التكافل  
 .مخصص لها في نهاية فترة التقارير المالية
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 التقديرات غير المنكدة في تقدير دفعات المألالبات المستقبلية )يتبع مصادر 
تقوم الشررررررركة بإتباع عدة تقنيات لتقدير المسررررررتوى المأللوب للمخصررررررصررررررات، حييما أمكن. يتيح ذلك درجة أكبر من الفهم وتعزيز  

ق مختلفة تسرررراعد على توقع النتائج                                                                         ً        التوجهات في الخبرة السررررابقة في تقدير المخصررررصررررات. إن التقديرات المسررررتنبألة بناء  على طر 
 .المحتملة. إن أفضل تقنيات التقدير المختارة تأخذ في عين االعتبار خصائص نوع التكافل ومدى تألور الحوادث لكل سنة

 
تبر عند احتسررررررراب التكلفة التقديرية للمألالبات غير المدفوعة )المبلغ وغير المبلغ عنها ، تقوم الشرررررررركة باسرررررررتخدام تقنيات تقدير تع

                                           ً                                                                             مزيج ما بين تقدير نسرررررربة الخسررررررارة والتقدير بناء  على الخبرة السررررررابقة للمألالبات الفعلية باسررررررتخدام معادلة يتم االعتماد فيها على  
الخبرة السرررررررابقة للمألالبات الفعلية. إن التقدير المبدئي لنسررررررربة الخسرررررررارة يعد افتراض مهم في تقنية التقدير حيث تعتمد على الخبرة 

د األخذ بعين االعتبار عوامل ميل تغير أسرررعار اشرررتركات التكافل والخبرة السررروقية المتوقعة وتضرررخم المألالبات خالل السرررابقة، بع
 .الفترات الزمنية السابقة

 الخألوات المتبعة في تحديد االفترا ات
حسراسريتها بشركل كمي. يتم  إن المخاطر المرتبألة بعقود التكافل معقدة وتخضرع لعدد من المتغيرات التي تندي إلى صرعوبة تحليل 

األخذ في عين االعتبار البيانات الداخلية المسررررررررررررررتمدة في معظمها من تقارير المألالبات ربع السررررررررررررررنوية وكذلك فرز عقود التكافل 
ة  المنفذة في نهاية فترة التقارير المالية وذلك بهدف اسررررررتخالم بيانات عقود التكافل القائمة. قامت الشررررررركة بمراجعة العقود الفردي 

وبخاصرة في القألاع الذي تمارس به شرركات التكافل نشراطها وكذلك المألالبات الفعلية السرنوية. حيث تقوم الشرركة باسرتخدام هذه 
 .المعلومات لو ع السيناريوهات المتعلقة بالمألالبات والتي يتم استخدامها في تقدير العدد النهائي للمألالبات

 
                                  ً                                             السرررررررررنة لكل نوع من أنواع التكافل بناء  على تقييم التقنيات التي تعتبر األنسرررررررررب لمالحظة   يتم االعتماد في اختيار النتائج لحوادث

التألورات الترراريخيررة. قررد يشررررررررررررررير ذلررك، في حرراالت معينررة، إلى اختيررار تقنيررات مختلفررة أو مزيج من التقنيررات للحوادث الفرديررة أو 
 لمجموعة من الحوادث للسنة في نفس نوع التكافل.



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

52 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 مخاطر التكافل )يتبع(  29

 خألوات تألور المألالبات
  ُ                ً  الم بلغ عنها  مقارنة                                           ً                                                            يظهر الجدول التالي المألالبات الفعلية )بناء  على تقديرات نهاية السررررررررنة بما فيها المألالبات المسررررررررتحقة وغير  

                                       ً                                                                                بتقديرات السرررنوات االربع السرررابقة وذلك بناء  على أسررراس السرررنة التي وقع فيها الحادث لتأمينات السررريارات وسرررنة التأمين للتأمينات  
 األخرى:

 2017 
 اإلجمالي  2021 2020 2019 2018 وما قبل  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       إجمالي  –السيارات 

       سنة الحادث 
 130,996 18,812 22,504 32,880 23,959 32,841 في نهاية سنة الحادث 

 87,921 - 22,056 28,659 18,036 19,171 بعد سنة
 64,731 - - 28,254 17,313 19,165 بعد سنتين 

 32,279 - - - 16,525 15,754 بعد ثالث سنوات 
 15,201 - - - - 15,201 سنوات بعد أربع 

       
 100,847 18,812 22,504 32,880 18,036 19,165 التقدير الحالي للمألالبات المتراكمة 

       
   83,541) (12,039) (16,121) (24,727) (15,493) (15,125) الدفعات المتراكمة لتاريخه

       
 17,306 6,773 5,935 3,527 1,031 40 الماليالمأللوبات المدرجة في بيان المركز 

       
 أنشطة التأمين األخرى غير المتعلقة بالسيارات

 إجمالي  –  والعائلي  
      

       سنة الحادث 
 362,876 94,748 48,087 58,174 109,371 52,497 في نهاية سنة اإلكتتاب

 472,277 - 160,198 116,037 121,196 74,846 بعد سنة
 281,073 - - 105,775 125,931 49,366 بعد سنتين 

 161,807 - - - 112,289 49,517 بعد ثالث سنوات 
 130,570 - - - - 130,570 بعد أربع سنوات 

       
 603,581 94,748 160,198 105,775 112,289 130,570 التقدير الحالي للمألالبات المتراكمة 

       
   527,439) (58,654) (132,270) (99,392) (110,752) (126,372) المتراكمة لتاريخهالدفعات  

       
 76,141 36,094 27,928 6,383 1,537 4,198 المأللوبات المدرجة في بيان المركز المالي
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 تركز مخاطر التكافل
 تمارس الشركة معظم أنشألة أعمال التكافل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
خسرررائر مالية قد تنتج عن المألالبات التكافلية الكبيرة، كما هو الحال مع شرررركات التكافل األخرى، ولغرض تخويض التعرض إلى  

 تقوم الشركة  من سياق األعمال االعتيادية بالدخول في اتفاقيات مع أطراف أخرى بهدف إعادة التكافل.
 

ي  لتخويض تعرض الشررركة لمخاطر خسررائر مهمة ناتجة من تعير سرريولة معيدي التكافل، تقوم الشررركة بتقييم الو ررع المالي لمعيد
التكافل وتراقب تركز مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافية مشررررابهة والنشرررراطات والخصررررائص االقتصررررادية لشررررركات إعادة 
التكافل. إن عقود إعادة التكافل ال تعفي الشرررركة من التزاماتها تجاه مشرررتركي التكافل. ونتيجة لذلك تبقى الشرررركة ملتزمة لمشرررتركي 

                                                        ً                         ي حالة عدم تمكن معيدي التكافل من الوفاء بالتزاماتهم وفقا  التفاقيات إعادة التكافل.التكافل المعاد تأمينها ف
 
 

 مالية  الدوات األ 30
 

إن الشرررررررررركة معر رررررررررة لعدة مخاطر مالية من خالل موجوداتها ومأللوباتها المالية وموجودات ومأللوبات إعادة التكافل. وبصرررررررررفة 
عرض لها الشرررركة تتميل في إمكانية عدم كفاية المتحصرررالت المتعلقة باسرررتيماراتها خاصرررة فإن المخاطر المالية األسررراسرررية التي تت

على المدى الألويل لتمويل االلتزامات الناشررررئة عن كل من عقود التكافل واالسررررتيمارات. إن المخاطر األسرررراسررررية التي تتعرض لها 
 لسوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.الشركة بسبب طبيعة استيماراتها وأعمال االكتتاب تتميل في مخاطر أسعار ا

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 تعتبر اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمأللوبات المالية المدرجة في البيانات المالية تقارب قيمها العادلة.

 
      ً  اسررتنادا    3إلى    1لقيمة العادلة، مقسررمة إلى المسررتويات من تم تقديم تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسررها بعد اإلدراج المبدئي با

 .29إلى الدرجة التي يمكن مالحظة القيمة العادلة لها في إيضاح 
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 المالإدارة مخاطر رأس 
 قامت الشركة بتحديد أهداف وسياسات وطرق إدارة رأس المال وذلك إلدارة المخاطر التي تنثر على مركز رأس المال.

 
 تتميل أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي:

 
المتعلق  2007سررررررررررررررنرة   ل6االلتزام بمتأللبرات رأس المرال كمرا ورد في القرانون االتحرادي لردولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة رقم ) •

 بتأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
 ررررمان قدرة الشررررركة على االسررررتمرار حسررررب مبدأ االسررررتمرارية وبالتالي اسررررتمرارها في تزويد المسرررراهمين بعوائد وتقديم المنافع  •

 ألصحاب المصالح؛ و
يتناسرررررب مع مسرررررتوى المخاطر المتعلقة بتلك توفير العائد المناسرررررب ألصرررررحاب المصرررررالح من خالل تسرررررعير عقود التكافل بما  •

 العقود.
 

إن هيئرة الترأمين في دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة، تحردد الحرد األدنى لرأس المرال ونوعره الرذي يجرب أن تحتفظ بره الشررررررررررررررركرة، 
المال المأللوب )كما هو باإل رررررررررررررافة إلى مأللوبات عقود التكافل. يجب االحتفاظ في أي وقت خالل السرررررررررررررنة بالحد األدنى لرأس  

مو ررح في الجدول أدناه . إن الشررركة خا ررعة ألحكام مالءة التأمين المحلية والتي يجب أن تلتزم بها الشررركة خالل السررنة. تقوم  
 الشركة باالختبارات الالزمة  من سياساتها وإجراءاتها لضمان استمرارية االلتزام الكامل بتلك األحكام.

 
 د األدنى لرأس مال الشركة القانوني وإجمالي رأس المال المحتفظ به.يلخص الجدول أدناه الح

 
2020  2021   
   درهم  درهم
     

      إجمالي حقوق المساهمين  516,084,618  439,308,000
     

      الحد األدنى لرأس المال التنظيمي  100,000,000  100,000,000
 

والذي بموجبه تم تحديد الحد األدنى لرأس المال المكتتب أو رأس   2009لسرررررررررررنة   42للتأمين القرار رقم  أصررررررررررردرت هيئة اإلمارات 
مليون درهم لشررركة إعادة التأمين. وينص القرار أيضررا على    250مليون درهم لتأسرريس شررركة التأمين و    100المال المدفوع بمبلغ  
تأسررسررت في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون مملوكة من من رأس مال شررركات التأمين التي   %75أن ما ال يقل عن  

 قبل أفراد أو هيئات من دولة اإلمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي. إن الشركة ملتزمة بالمتأللبات المذكورة أعاله.

 السياسات المحاسبية الهامة
تفاصرريل السررياسررات والألرق الهامة المتبعة، ويشررمل ذلك معايير اإلدراج حول البيانات المالية عن    3تم اإلفصرراح في إيضرراح رقم  

وأسرررررررررررررراس القيراس واألسرررررررررررررراس الرذي يتم بموجبره إدراج اإليرادات والمصرررررررررررررراريف فيمرا يتعلق بكرل فئرة من فئرات الموجودات المراليرة 
 والمأللوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.
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 فئات األدوات المالية
 2021 2020 
 درهم درهم 
   

   الموجودات المالية
 10,000,000 10,000,000 وديعة نظامية 
 360,276,224 376,123,619 استيمارات 

 428,844,776 401,778,475 موجودات عقود إعادة تكافل 
 ذمم التكافل المدينة 

 11,311,427 18,379,044 )بما في ذلك الودائع ألجل  
    494,256,664 471,090,544 النقد وأرصدة لدى بنوك

   
    1,304,689,091 1,277,371,682 اإلجمالي

   
   التكافل 

 564,925,056 518,078,629 مأللوبات عقود التكافل
    319,250,427 291,032,566 ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 

   
    884,175,483 809,111,195 اإلجمالي

 إدارة مخاطر معدل عائد الربح 
إن الشرركة غير معر رة لمخاطر هامة في معدل عائد الربح حيث أنه يتم إعادة تسرعير موجوداتها المعر رة لحسراسرية عائد الربح  

 بشكل دوري. 
 

 تستند مخاطر معدل العائد للشركة بشكل رئيسي إلى اإليداعات البنكية الخاصة بها.
 

الل مراقبة معدالت العائد في السرروق واالسررتيمار في الموجودات تسررعى الشررركة بشرركل عام للتقليل من مخاطر معدل العائد من خ
 المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها في حدها األدنى.

 مخاطر العمالت األجنبية 
إن الشرركة غير معر رة لمخاطر هامة في العمالت األجنبية حيث أن جميع الموجودات والمأللوبات المالية تسرود بدرهم اإلمارات 

 متحدة أو بالدوالر األمريكي الذي يرتبط به الدرهم اإلماراتي.العربية ال
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 مخاطر أسعار السوق 
مالية نتيجة التغيرات في أسررررعار السرررروق، سررررواء نتجت تلك التغيرات عن  إن مخاطر أسررررعار السرررروق هي مخاطر تذبذب قيمة أداة 

عوامل محددة بأوراق مالية فردية أو الجهة المصدرة لها أو لعوامل تنثر في جميع األوراق المالية المتداولة في السوق. إن الشركة 
لمخاطر من خالل الحفاظ على محفظة متنوعة معر ة لمخاطر أسعار السوق على استيماراتها المتداولة. وتحد الشركة من هذه ا

والمراقبة المسررررررتمرة للتألورات في السرررررروق، إ ررررررافة إلى ذلك تقوم اإلدارة بمراقبة العوامل الرئيسررررررية التي تنثر على األسررررررهم وحركة 
 السوق بشكل فعال ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستيمر فيها.

 إدارة مخاطر االئتمان
 شير مخاطر االئتمان إلى عدم مقدرة الألرف المقابل على تسديد التزاماته التعاقدية والذي ينتج عنه خسارة مالية للشركة.ت
 

 إن المجاالت الرئيسية التي تعرض الشركة لمخاطر االئتمان هي كما يلي:
 
 حصة معيدي التكافل من التزامات التكافل؛ •
 التكافل فيما يتعلق بمألالبات تم دفعها؛المبالغ المستحقة من معيدي  •
 المبالغ المستحقة من حاملي عقود التكافل؛ •
 المبالغ المستحقة من وسألاء التكافل؛ و •
 المبالغ المستحقة من بنوك ألرصدتها البنكية والودائع اليابتة. •
 

نية والحصرررول على  رررمانات كافية عند اعتمدت الشرررركة سرررياسرررة تقوم على التعامل فقط مع األطراف المقابلة ذات الجدارة االئتما
اللزوم، كوسريلة لتخويف مخاطر الخسرارة المالية التي من الممكن أن تنتج عن التعير. تقوم الشرركة بمراقبة مدى تعر رها لمخاطر 

ة موافق االئتمران وكرذلرك التصررررررررررررررنيف االئتمراني لألطراف المقرابلرة وتوزيع القيمرة االجمراليرة للمعرامالت المبرمرة على أطراف مقرابلر
عليها. يتم مراقبة مخاطر االئتمان التي من الممكن أن تتعرض لها الشررركة بمتابعة حدود االئتمان الممنوحة للألرف المقابل حيث  

 يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة بشكل سنوي.
 

التزام الشرركة الناشرع عن كونها الجهة المنمنة  يتم اسرتخدام إعادة التكافل في إدارة مخاطر التكافل. وعلى الرغم من ذلك ال يسرقط
األسرراسررية. في حال عجزت شررركة إعادة التكافل عن تسررديد أي مألالبة مسررتحقة ألي سرربب كان فإن الشررركة تبقى ملتزمة بتسررديد 

ي وذلك من خالل تلك المألالبة لحامل البوليصرررة. يتم األخذ في عين اإلعتبار الجدارة االئتمانية لشرررركة إعادة التكافل بشررركل سرررنو 
 مراجعة أو اعهم المالية قبل توقيع أي عقد.

 
تحتفظ الشررررررررركة بسررررررررجالت تحتوي على تاريخ الدفع لحاملي العقود الهامة الذين تجري معهم أعمال عادية. كما يتم إدارة التعرض 

بلة دائنين ومدنين للشرررررررركة لمخاطر األطراف المقابلة الفردية من خالل طرق أخرى ميل حق المقاصرررررررة حيث تكون األطراف المقا
 على حد سواء.

 
تحتوي تقارير معلومات اإلدارة التي يتم تقديمها إلى الشررررركة على تفاصرررريل مخصررررصررررات االنخفاض في قيمة ذمم التكافل المدينة 

ل تقييم  والمشرررألوبات الالحقة. يتم تخويض التعر رررات للمخاطر االئتمانية المتعلقة لمشرررتركي التكافل كأفراد وكمجموعات من خال
ائتماني مسررررررررررررررتمر لموقفهم المالي. تقوم الشررررررررررررررركة بإعداد تحليل مالي يعادل التحليل المالي الذي أجرى إلعادة التكافل عند وجود 
مخاطر ائتمانية كبيرة متعلقة لمشرتركي التكافل من األفراد أو المجموعات. إن تفاصريل تركيز المبالغ المسرتحقة من حملة البوالص  

. تعتقد اإلدارة أنه يتم تخويض تركيز مخاطر االئتمان من خالل تصررررررررنيف ائتماني عالي وثبات مالي 6اح رقم مبينة في اإليضرررررررر
 لحاملي البوالص.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 مالية )يتبع( الدوات األ 30

 االئتمان )يتبع(إدارة مخاطر 
إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألموال السررررررائلة المحتفظ بها لدى البنوك محدودة، حيث أن األطراف المقابلة هي بنوك محلية ذات 

 سمعة جيدة يتم مراقبتها من قبل جهات رقابية.
 

ة على يقين بأن هذا التركز بنوك . إن اإلدار   5:  2020بنوك )  5، تم و ررررررررررررررع جميع الودائع لدى  2021ديسررررررررررررررمبر   31كما في  
بنهاية السرررنة ال ينتج عنه أية مخاطر ائتمان على الشرررركة حيث أن هذه البنوك هي بنوك رئيسرررية تعمل في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة ويتم تنظيمها من قبل البنك المركزي.
 

للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية، بعد خصرررررررم خسرررررررائر انخفاض القيمة تميل التعرض األقصرررررررى   المدرجةإن القيمة 
 .للشركة لمخاطر االئتمان

 إدارة مخاطر السيولة
إن مخاطر السرررررررررريولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة الشررررررررررركة على الوفاء بمتأللباتها التمويلية. إن التسررررررررررهيالت البنكية، 

 لي البوالص ومعيدي التكافل هم المصادر الرئيسية للتمويل، وتعتبر مخاطر السيولة للشركة ذات مستوى منخفض.وحام
 

                                                                                                ً                      يلخص الجدول التالي تواريخ االسررررتحقاق المتبقية لمأللوبات الشررررركة المالية مع تحديد تواريخ االسررررتحقاق بناء  على الفترة المتبقية 
 ق المتعاقد عليه/ تاريخ التسديد.من نهاية الفترة إلى تاريخ االستحقا

 
 تقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق لضمان الحفاظ على السيولة الكافية.

 
 اإلجمالي غير متداولة متداولة 
 درهم  درهم  درهم  

    2021ديسمبر  31
    المطلوبات المالية 

محتفظ بها بموجب  ذمم التكافل وإعادة اتكافل الدائنة
 291,032,566 187,927,025 103,105,541 إعادة التكافل إتفاقيات

     524,841,582 185,181,229 339,660,353 مأللوبات عقود التكافل
    

     815,874,148 373,108,254 442,765,894 اإلجمالي
    2020ديسمبر   31

    المأللوبات المالية
محتفظ بها بموجب  ذمم التكافل وإعادة اتكافل الدائنة

 319,250,427 169,958,026 149,292,401 إتفاقيات إعادة التكافل
     564,925,056 209,119,027 355,806,029 مأللوبات عقود التكافل

    
     884,175,483 379,077,053 505,098,430 اإلجمالي
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 مالية )يتبع( الدوات األ 30

 تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات
                                                                 ً                                      يو ح الجدول أدناه تحليل الموجودات والمأللوبات التي تم تحليلها وفقا  للوقت المتوقع إلستردادها أو تسويتها: 

 
 اإلجمالي غير متداولة متداولة 
 درهم درهم درهم 
    

    2021ديسمبر   31
    الموجودات

 471,090,544 - 471,090,544 النقد واالرصدة لدى البنوك بما في ذلك الودائع ألجل
 10,000,000 10,000,000 - ودائع نظامية

 274,002,126 161,222,890 112,779,236 حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة
الموجودات المالية المصرررررررررررنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررررررامل  

 240,357,909 - 240,357,909 اآلخر
 135,765,710 - 135,765,710 الدخل  بيان  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل

 18,379,044 - 18,379,044 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
 7,445,788 - 7,445,788 تكاليف االستحواذ المنجلة

 127,776,349 - 127,776,349 حصة إعادة التكافل من المألالبات القائمة
 33,770,810 - 33,770,810 مصاريف مدفوعة مفدمًا وموجودات أخرى 

 22,440,515 22,440,515 - الممتلكات والمعدات
     16,815,000 16,815,000 - االستيمارات في ممتلكات

    
     1,357,843,795 210,478,405 1,147,365,390 إجمالي الموجودات

    المطلوبات
 11,300,119 - 11,300,119 ذمم التكافل الدائنة
 164,079,350 - 164,079,350 المألالبات القائمة

 279,732,447 187,927,025 91,805,422 ذمم إعادة التكافل الدائنة
 15,263,750 - 15,263,750 مصاريف مستحقة ومأللوبات أخرى 

 6,762,953 - 6,762,953 عموالت إعادة التكافل غير المكتسبةإيرادات  
 353,999,279 185,181,229 168,818,050 االشتراكات غير المكتسبة  

     10,856,237 - 10,856,237 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
    

     841,994,135 373,108,254 468,885,881 إجمالي المطلوبات
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 مالية )يتبع( الدوات األ 30

 تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات )يتبع(
 اإلجمالي غير متداولة متداولة 
 درهم درهم درهم 
    

    2020ديسمبر   31
    الموجودات

 494,256,664 - 494,256,664 النقد واالرصدة لدى البنوك بما في ذلك الودائع ألجل
 10,000,000 10,000,000 - ودائع نظامية

 281,805,829 169,958,026 111,847,803 حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة
العادلة من خالل الدخل الشرررررررررررامل  الموجودات المالية المصرررررررررررنفة بالقيمة  

 31,882,955 اآلخر
 
- 

 
31,882,955 

 328,393,269 - 328,393,269 الدخل  بيان  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
 11,311,427 - 11,311,427 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة

 18,869,889 - 18,869,889 تكاليف االستحواذ المنجلة
 147,038,947 - 147,038,947 حصة إعادة التكافل من المألالبات القائمة
 35,977,586 - 35,977,586 مصاريف مدفوعة مفدمًا وموجودات أخرى 

 15,839,641 15,839,641 - الممتلكات والمعدات
     14,403,000 14,403,000 - االستيمارات في ممتلكات

    
     1,389,779,207 210,200,667 1,179,578,540 إجمالي الموجودات

    المأللوبات
 19,245,162 - 19,245,162 ذمم التكافل الدائنة
 183,608,231 - 183,608,231 المألالبات القائمة

 300,005,265 170,113,654 129,891,611 ذمم إعادة التكافل الدائنة
 31,240,986 - 31,240,986 ومأللوبات أخرى مصاريف مستحقة  

 5,906,511 - 5,906,511 إيرادات عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة
 381,316,825 209,119,027 172,197,798 االشتراكات غير المكتسبة  

     10,402,618 - 10,402,618 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
    

     931,725,598 379,232,681 540,662,349 إجمالي المأللوبات
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 

 قياسات القيمة العادلة  31
 

المألفررأة في البيررانررات المرراليررة تقررارب قيمهررا تعتبر اإلدارة أن القيم المرردرجررة للموجودات والمأللوبررات المرراليررة المعترف بهررا بررالتكلفررة  
 العادلة.

 
ً                                  ً                                         يبين الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية التي تم قياسرها الحقا  لإلعتراف األولي بالقيمة العادلة مصرنفة في   3إلى    1مسرتويات  ال                        

 إمكانية مالحظة القيمة العادلة.    ً           بناء  على درجة
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهم درهم درهم درهم 
     

     2021ديسمبر  31
 16,815,000 16,815,000 - - إستيمارات عقارية 

 135,765,710 135,765,710 - - موجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل    موجودات مالية مقاسة

 240,357,909 115,603,756 - 124,754,153 الشامل اآلخر  
     
     
 124,754,153 - 268,184,466 392,938,619 
     
     

     2020ديسمبر  31
 14,403,000 14,403,000 - - إستيمارات عقارية 

 31,882,955 15,002,330 - 16,880,625 الربح أو الخسارة موجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 328,393,269 177,657,134 - 150,736,135 الشامل اآلخر  
     
     
 167,616,760 - 207,062,464 374,679,224 
     

 
لقياسرررررررات القيمة العادلة، ولم تكن هناك تحويالت داخل أو  2والمسرررررررتوى    1المسرررررررتوى  خالل السرررررررنة، لم تكن هناك تحويالت بين 

 لقياسات القيمة العادلة. 3خارج المستوى 
 
 

 مطلوبات طارئة وإلتزامات 32
2020  2021    
   درهم  درهم
     

       مانات بنكية   529,688  866,992
 

 األعمال اإلعتيادية.تم إصدار الضمانات البنكية  من سياق 
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 على الشركة 19-تأثر كوفيد  33
 

إلى أزمة عالمية وفي تعأليل االقتصررررراد العالمي. إن األزمة تضررررررب صرررررناعة التأمين على مسرررررتوى   19 –وباء كوفيد لقد تسررررربب  
قمنا، نحن شررررركة أبوظبي الوطنية   19  –كوفيد  العالم بشرررركل أكير وبصررررورة سررررريعة. في  رررروء الظروف السررررائدة بسرررربب انتشررررار 

لكافية في مرحلة مبكرة لضمان استمرارية األعمال مع الحفاظ للتكافل ش.م.ع.، بدور المسنولية والمبادرة وبدأنا في تنفيذ التدابير ا
 على مستوى الخدمات للعمالء وشركاء األعمال مع الحد األدنى من االنقألاع.

 
 خألة للتعافي من الكوارث وخألة استمرارية األعمال إلدارة حاالت الألوارئ أو الكوارث ذات الصلة. ى الشركةلد
 

، فإن هناك تحوال في سررلوك المسررتهلك 19 –كوفيد في  رروء الظروف الحالية النخفاض أسررعار النفط إلى جانب اإلغالق بسرربب  
، تغأليرة المركبرات ذات التكرافرل العرائليبوتيرة متزايردة من حيرث تحول الأللرب على المنتجرات الفراخرة مع هوامش ربح عراليرة ميرل  

زيز الحماية الألبية والتأمين العام نحو التغألية اإللزامية واألسرررررررررراسررررررررررية التي عادة ما تكون القيمة العالية، التغألية الخاصررررررررررة، وتع
 حساسة لألسعار مع هوامش ربح منخفضة.

 
ظة إرشررررادات االكتتاب الحالية الكافية في اختيار المخاطر وإدارة المخاطر. إن تأثير هذه التغييرات محدود على محف  الشررررركة  تبعت

. وبما أن األثر الملحوظ للوباء 19 –كوفيد  المتعلقة ب المألالباتألي تأثير هام على  الشرررررركة تعرض ت، لم هتاريخ. وحتى الشرررررركة
حتى  الشررررركة لم يتجاوز بعد الحدود المحددة في سرررريناريوهات اختبار اإلجهاد القائمة، لم يألرأ أي تغيير على افترا ررررات منتجات

تميل الخسائر المتوقعة في جميع  مبلغ عنهاالغير  و المتكبدة المألالبات تياطيات  اآلن. ومع ذلك، على الجانب اإلحتياطي، فإن اح
                                                                                  ً        األعمال )وهذا مدعوم ببيانات المألالبات الحالية  وقد تم تعديل افترا اتنا المتحفظة وفق ا لذلك. أقسام

 
 السرررابقةنمت بشررركل كبير على مدى السرررنوات   وقدمتنوعة بشررركل جيد   لدى الشرررركة  إن اإلدارة على ثقة من أن محفظة االسرررتيمار

وأن مسرتوى السريولة لدينا عالية مما يعألي القدرة على تعزيز الفرم حال نشروئها عندما قوية لتحمل الظروف السريئة للسروق  وهي  
 تعود أسواق االستيمار إلى النمط الجديد.

 
 ."                  ً           للصندوق الوطني "معا  نحن بخير 19 –كوفيد  درهم كجزء من الجهود الوطنية لمواجهة 90,000لقد ساهمت الشركة بمبلغ 

 
حقوق المسرررررررراهمين، األرباح  ،الموجوداتفي   هامةإن اإلدارة على ثقة من أن الشررررررررركة، على مدى العقد الما رررررررري، حققت زيادة 
كفرايرة رأس المرال وهرامش مالءة عراليرة.   ،قويرةعموميرة  المسررررررررررررررتبقراة، السرررررررررررررريولرة، محفظرة األعمرال المتوازنرة، وحرافظرت على ميزانيرة  

باإل رررافة إلى ذلك، قامت الشرررركة ببناء محفظة اسرررتيمارية كبيرة. كما في تاريخ التقرير، فإن السررريولة والتمويل ومركز رأس المال  
 للشركة ال تزال قوية وهي في و ع جيد الستيعاب تأثير اال ألراب الحالي.
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