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 المرحليةر مراجعة المعلومات المالية تقري
 ش.م.ع.  شركة أبوظبي الوطنية للتكافلأعضاء مجلس إدارة  إلى

 مقدمـة
 ســــــــــ  م ر 30اما فل  )"الشــــــــــراة"    .ش.م.ع  شــــــــــراة طنوة ل الوفنية لل  اف ل  ةالمرفق  المعلومات المالية المرحلية  قمنا بمراجعة

  ال غيرات فل حقوق الدخ  الشـام ال يانات الموج ة للربح طو الخسـاةة           وا   من وال ل تشـم  نيا  المرا  المالل الموج     2022
. إ  اإلداةة مسؤولة عن إعداد هذه واإليضاحات ال فسيرية   طشهر المن هية نذلك ال اةيخ  سعةاللف رة  وال دفقات النقدية    المساهمين
". إ  مســؤولي نا هل إندا   ال قاةير المالية المرحلية"  34                                                          المالية المرحلية وعرضــها وفقا  للماياة المساســ ل الدولل ةق  المعلومات  

 .                                                                 اس ن اج حول هذه المعلومات المالية المرحلية اس نادا  إلى مراجع نا

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية ال ل يقوم نهـا   "  2410                                                                 لـقد قمـنا بمراجع ـنا وفـقا  للماـياة اـلدولل حول عملـيات المراجعـة ةق 

". ت ضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجرا  اإلســ فســاةات  بشــ   ة يســل من  للمنشــ ةمدقق السســابات المســ ق   
ــ    األشخاص المسؤولين عن األموة المالية والمساس ية  وإتباع إجرا ات تسليلية وإجرا ات مراجعة طخرى. إ  نطاق المراجعة طقــــ

ـ دقيق  وـبالـ الل  ـفرنـها ن تم نـنا من السىــــــــــــــول على ـت  ـيد حول جمي                                                           جوهرـيا من نطـاق الاـيام ـبالـ دقيق وفـقا  للمـعاوير اـلدولـية لل
 األموة الهامة ال ل يم ن ط  و ينها ال دقيق. لذا  فرننا ن ن دي ةطي تدقيق بش نها.

 انس ن ـاج
ــ نادا  إلى مراجع نا  ل  و  ين لنا ما ودعونا إلى اإلع قاد ب   المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  و    إعدادها  من جمي                                                                                                         اســ

 .34                                                    النواحل الجوهرية  وفقا  للماياة المساس ل الدولل ةق  
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   بيان المركز المالي الموجز

 2022 سبتمبر 30كما في 
 

 ديرمير  31 سبتمبر  30 إيضاحات  
  2022 2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي  درهم  
    

    الموجودات 
    موجودات عمليات التكافل 

 13,352,921 13,067,117 6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة  
 274,002,126 254,967,129 10 حىة إ ادل الكااف  م  انشكرا ات غير الم كربة  

 20,736,311 29,439,026  مربقا  وموجودات بلرى مىا  ف مدفو ة 
 127,776,349 115,131,588 10 حىة إ ادل الكااف  م  المطالبات القا مة
 18,379,044 47,882,073 11 انشكرا ات وب صدل إ ادل الكااف  المدونة

 318,095,203 301,382,204 4 ودا   ألج  
     59,953,280 48,254,551 4 اقد وب صدل لدى الينوك 

    
     832,295,234 810,123,688  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    موجودات المساهمين 
 22,440,515 21,992,058  ممكلاات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 5 وديعة قااواية
 362,770,698 327,163,008 6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة  

 16,815,000 16,815,000 8 اسكثما ات  قا  ة
 7,445,788 12,365,722  تااليف انسك واذ الملجلة  لى الوثا ق

 13,034,499 12,438,094  مىا  ف مدفو ة مربقا  وموجودات بلرى 
 60,148,778 94,014,546 4 ودا   ألج 

     32,893,283 7,251,768 4 اقد وب صدل لدى الينوك 
    

     525,548,561 502,040,196  إجمالي موجودات المساهمين 
    

     1,357,843,795 1,312,163,884  إجمالي الموجودات 
    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  

    مطلوبات عمليات التكافل 
 11,300,119 25,125,293  ذم  الكااف  الدا نة
 164,079,350 157,813,512 10 المطالبات القا مة 

 353,999,279 344,398,858 10 انشكرا ات غير الم كربة 
 279,732,447 254,087,570  ذم  إ ادل الكااف  الدا نة

 5,953,230 3,465,226  مىا  ف مرك قة ومطلو ات بلرى 
     6,762,953 11,199,395  إورادات  مونت إ ادل الكااف  غير الم كربة 

    
     821,827,378 796,089,854  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
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  الربح أو الخسارة الموجز بيان  
 )غير مدقق(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة ال سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في  إيضاحات 
  2022 2021 2022 2021 
 د ي  درهم د ي  درهم  

      العائد لمشتركي التكافل 
 255,148,288 260,802,376 86,336,995 52,910,693  الم ككبة   إجمال  انشكرا ات 

 46,966,800 52,497,207 11,516,321 19,396,140  اشكرا ات إ ادل الكااف  المقيولة 
   222,991,123) ( 204,128,957)  60,772,192) ( 45,648,068)   ن ااشكرا ات إ ادل الكااف  المكنازل 

      
      

 79,123,965 109,170,626 37,081,124 26,658,765  صاف  انشكرا ات الم ككبة  
 8,524,605 ( 9,434,576)  8,200,358) 6,489,561  الكغير ف  صاف  ماىص انشكرا ات غير الم كربة  

      
      

 87,648,570 99,736,050 28,880,766 33,148,326  صاف  انشكرا ات الم كربة  
 16,421,833 16,114,683 4,759,697 6,087,430  العمونت الم كربة  

      
      

 104,070,403 115,850,733 33,640,463 39,235,756  إجمالي إيرادات التكافل 
      
      

   168,324,386) ( 191,042,185)  49,052,509) ( 57,935,281)  إجمال  المطالبات المدفو ة  
  6,706,711) ( 3,520,248)  1,111,688) ( 1,350,001)  حىة إ ادل الكااف  م  المطالبات المقيولة المدفو ة

 126,984,807 139,765,076 34,391,775 41,410,419  حىة إ ادل الكااف  م  المطالبات المكنازل  ن ا المدفو ة  
      
      

  48,046,290) ( 54,797,357)  15,772,422) ( 17,874,863)  صافي المطالبات المدفوعة 
      

 12,735,811 5,012,158  4,211,047) 3,988,943  الكغير ف  المطالبات القا مة  
  13,094,851) ( 10,095,395) 3,642,429 ( 6,742,878)  الكغير ف  حىة إ ادل الكااف  م  المطالبات القا مة  

  1,926,930) 1,137,247   180,725) ( 3,599,111)  المطالبات المكايدل وغير الميلغ  ن ا احكيان الكغير ف  
الكغير ف  حىة إ ادل الكااف  م  احكيان  المطالبات المكايدل  

 وغير الميلغ  ن ا
 

2,746,013 227,486 (2,549,366 ) 2,663,543 
  1,292,886) ( 2,197,407)  1,054,225) ( 496,417)  الكغير ف  مىا  ف ترو ة الارا ر غير الموز ة

      
      

  48,961,603) ( 63,490,120)  17,348,504) ( 21,978,313)  صافي المطالبات المتكبدة
      
      

 55,108,800 52,360,613 16,291,959 17,257,443  إيرادات التكافل
      

 2,255,204 464,690   228,231) ( 266,155)  إورادات بلرى )لرا ر /  
      
      

 57,364,004 52,825,303 16,063,728 16,991,288  أرباح التكافل التشغيلية 
      

 7,641,252 6,240,137 2,343,303 2,246,250  إورادات اسكثما ات مشكرة  الكااف 
  2,674,439) ( 2,184,048)   820,158) ( 786,186) 13 حىة المضا ب 

  78,794,685) ( 84,439,687)  21,218,248) ( 37,926,571) 13  سوم وةالة 
      
      

  16,463,868) ( 27,558,295)  3,631,375) ( 19,475,219)  في نتيجة التكافل للفترة  العجز
      

      العائد إلى المساهمين
 27,256,406 16,623,733 8,512,069 7,214,531  وإورادات بلرى  صاف  اسكثما ات المرايمي  

 2,674,439 2,184,048 820,158 786,186  حىة المضا ب م  مشكرة  الكااف 
 78,794,685 84,439,687 21,218,248 37,926,571   سوم وةالة م  مشكرة  الكااف 

  18,508,184) ( 20,789,099)  6,113,017) ( 8,290,604)  مىا  ف الكااف 
  31,147,308) ( 37,338,482)  9,927,046) ( 13,936,730)  مىا  ف  مومية وإدا  ة 

 2,178,183 ( 27,558,295)  3,003,085) ( 19,475,219) 12 ال  ادل ف  ماىص القرض م  المرايمي 
      
      

 61,248,221 17,561,592 11,507,327 4,224,735 17   ربح الفترة
      
      

 0,58 0,17 0,12 0,04 14 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الشامل الموجز    بيان الدخل

 )غير مدقق(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 
 سبتمبر   30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2022 

 درهم 
 2021 
 د ي  

 2022 
 درهم 

 2021 
 د ي  

     
      61,248,221 17,561,592 11,507,327 4,224,735 ربح الفترة 

     
     الدخل الشامل اآلخر:

     
تىنيف ا نحقا  إلى الر أ او الينود الك  ل  وك  إ ادل 

     الارا ل:
الكغير ف  الميمة العادلة نسكثما ات ف  حقوق ملاية  
 12,791,991 ( 1,678,623) 801,157 5,940,640 مقاسة بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 

     
الينود الك  قد وك  إ ادل تىنيف ا نحقا  إلى الر أ او 

     الارا ل:
الكغير ف  الميمة العادلة إلسكثما ات ف  ص وك مقاسة  

        289,554) ( 2,413,615)   269,707) ( 619,128) العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر  بالميمة
     

      12,502,437 ( 4,092,238) 531,450 5,321,512 للفترة  اآلخرالشامل  الدخل /مجموع )الخسارة(
     

      73,750,658 13,469,354 12,038,777 9,546,247 الدخل الشامل للفترة  مجموع
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 الموجز المساهمين بيان التغيرات في حقوق 
 2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

  إحتياطي عام   إحتياطي قانوني   رأس المال    
   عجز إحتياطي 

  إعادة التكافل 
 إحتياطي إعادة  
 المجموع    أرباح مستبقاة    تقييم إستثمارات 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

 516,018,072  312,351,362  7,318,068  3,848,642  42,500,000  50,000,000  100,000,000    )مدقق   2022وناور  1الرصيد ف  
               

 17,561,592  17,561,592  -  -  -  -  -  الفكرل   أ 
                 4,092,238)   -   4,092,238)   -  -  -  -  الارا ل الشاملة األلرى للفكرل 

               
                13,469,354  17,561,592  ( 4,092,238)   -  -  -  -  للفكرل الدل  الشام  )الارا ل / مجموع  

               
  مىنفةم  إسكبعاد موجودات مالية  م رب

 -  11,424,429   11,424,429)   -  -  -  -  بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
 -   5,000,000)   -  -  -  -  5,000,000  إصدا  بس   من ة 

                 25,000,000)    25,000,000)     -  -  -  -   9باىبة ب  اح مدفو ة )إيضاح 
               

                504,487,426  311,337,383  ( 8,198,599)   3,848,642  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق( 2022 سبتمبر  30الرصيد في 
               

 439,308,000  229,285,376  15,010,837  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )مدقق  2021وناور  1الرصيد ف  
               

 61,248,221  61,248,221  -  -  -  -  -    أ الفكرل  
                12,502,437  -  12,502,437  -  -  -  -  للفكرل  الدل  الشام  اآللر

               
                73,750,658  61,248,221  12,502,437  -  -  -  -  للفكرل الشام   الدل   مجموع

               
م  إسكبعاد موجودات مالية مىنفة   م رب

 -  8,448,587   8,448,587)   -  -  -  -  بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
 5,320,778  5,320,778  -  -  -  -  -   18زةال )إيضاح 

                 20,000,000)    20,000,000)   -  -  -  -  -   9باىبة ب  اح مدفو ة )إيضاح 
               

 498,379,436  284,302,962  19,064,687  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق( 2021 سبتمبر  30الرصيد في 
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  الموجز    النقديةبيان التدفقات 
 )غير مدقق(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في   
  2022 2021 
 د ي   درهم  
 )غير مدقق  )غير مدقق(  

    األنشطة التشغيلية 
 61,248,221 17,561,592  لفكرل ا  أ 

    :ـتعدوالت ل
 1,171,522 1,404,698  ممكلاات ومعدات اسك الك 

  8,524,604)  9,434,576   رةة ف  انشكرا ات غير الم كربة  صاف  ال
  34,897,638)  ( 22,865,216)   إورادات اسكثما  وإورادات بلرى 

 400,866 1,239,298  صاف  ال رةة ف  ماىص م افآت ا اية الادمة 
  1,026,000)  156,239  ت ىيل ا ال رةة ف  ماىص دووا مش وك ف   

  2,178,183)  27,558,295  ال رةة ف  ماىص القرض م  المرايمي  
  2,224,000)  -  ال  ادل ف  الميمة العادلة إلسكثما   قا ي 

  18,642,051)  -   لى ال يال صندوق مشكرة  الكااف    ف  العج 
     20 (1,345)   ممكلاات ومعدات  لرا ل م  إسكبعاد 

    
  4,671,847)  34,488,136  قبل التحركات في رأس المال العامل: ة التشغيلي األرباح

    
 7,696,400 ( 8,106,310)   مىا  ف مدفو ة مربقا  وموجودات بلرى ف     / النقصال  ادل) 

  12,035,664)  ( 29,659,268)   انشكرا ات وب صدل إ ادل الكااف  المدونة ال  ادل ف  
 9,532,829 ( 4,919,934)   تااليف انسك واذ الملجلة  لى الوثا ق ف     / النقصال  ادل) 

   477,088)  6,378,923  المطالبات القا مة  صاف  ف      النقص ) ال  ادل/  
 2,178,183 ( 27,558,295)   ماىص القرض م  المرايمي ف  )ال  ادل / النقص  

  1,020,658)  13,825,174  الدا نة ذم  الكااف  )النقص  ف  ال  ادل/ 
  16,376,193)  ( 25,644,877)   ذم  إ ادل الكااف  الدا نة النقص ف  

  9,869,466)  ( 5,351,623)   المىا  ف المرك قة والمطلو ات األلرى ف  النقص 
 2,610,896 4,436,442  إورادات  مونت إ ادل الكااف  غير الم كربة ال  ادل ف  
  4,867,668)  ( 5,531,995)   ب ضا  مجلس اإلدا ل المدفو ة م افآت 

    
    

  27,300,276)  ( 47,643,627)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
    

    األنشطة االستثمارية 
 14,832,950 30,545,831  ال رةة ف  انسكثما ات صاف   

 - 1,848   ا دات م  وي  ممكلاات ومعدات 
  6,450,815)  ( 956,743)   شرا  ممكلاات ومعدات 

 34,897,638 22,865,216  إورادات اسكثما  وإورادات بلرى مركلمة 
      21,750,002)  ( 24,451,097)   ف  ودا   ألج   ال رةة

    
 21,529,771 28,005,055  األنشطة االستثمارية   الناتج من  صافي النقد

    
    التمويلية األنشطة  

      20,000,000)  ( 25,000,000)   باىبة ب  اح مدفو ة 
    

      20,000,000)  ( 25,000,000)   التمويلي  النشاط المستخدم في  صافي النقد
    

  25,770,505)  ( 44,638,572)   في النقد ومرادفات النقد   النقص
 112,107,465 100,144,891  وداية الفكرل ف    ومرادفات النقد النقد 
    
    

     86,336,960 55,506,319  في نهاية الفترة  النقد ومرادفات النقد
    معاملة غير نقدية 

     - 67,082,090   6)إيضاح   اسكرداد وحدات  ينية
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 تجاريةمعلومات  1

 
ي  شـرةة مرـايمة  امة ت سـرـت ف  بووبي   دولة اإلما ات العر ية   -ش.م.ع. )"الشـرةة"    –إا شـرةة بووبي  الوننية للكااف   

 . 2015  لرنة 2                                             . ت  ترجي  الشرةة وفقا  للقااوا انت ادي  ق  )2003اوفمير  16المك دل ف  
 

ودل     2021ســيكمير    20بشــ ا الشــرةات الكجا  ة )"قااوا الشــرةات الجدود"  ف     2021 لرــنة  32صــد  القااوا انت ادي  ق   
ــنة  2لي   بالاام  م   القااوا انت ادي  ق    2022وناور    2حي  الكنفيك ف   ــ ا الشـــــــرةات الكجا  ة    2015 لرـــــ  وتعدوالتهبشـــــ

لكع س الكغيير ف    2022ما س   28مي  ف  م  قي  المرـــــــاينظام األســـــــاســـــــ   التمت الموافقة  لى تعدوالت    " .2015)"قااوا 
 القااوا انت ادي.

 
ــوم بقااوا ات ادي  ق  ) ــد  المرسـ ــنة 24صـ وكعدو  بعض بح ام القااوا انت ادي لدولة اإلما ات العر ية المك دل  ق    2020  لرـ

ــنة   6 ــا  ييية الك مي  وتنظي   مليات ا   2007لرــ ــ ا إاشــ ــيكمير   27  ف    وتعدوالته)بشــ لت الكعدوالت حي  الكنفيك  ودل  2020ســ
  بصـــــبأ قطاع الك مي  ت ت إشـــــرام وســـــلطة المىـــــرم المرة ي لدولة اإلما ات  2021وناور    2              . ا كبا  ا م  2021وناور  2ف   

 العر ية المك دل.
 

 ألح ام       وفقا  بجمي  اشـــــــانات الكااف  وإ ادل الكااف  لاافة الفيات   وتقوم  -CN  1002130رلىـــــــة تجا  ة  ق  والشـــــــرةة   ت كفظ
. تعـم  اييـية الـك مي  وتنظي  ب مـالـ   المكعلق وـك ســــــــــــــيس  2007  لرـــــــــــــــنة 6 ق  ) لدولة اإلما ات العر ـية المك ـدل الـقااوا انت ـادي

 بووبي   اإلما ات العر ية المك دل. 35335الشرةة ف  دولة اإلما ات العر ية المك دل و نواا ا المرج  يو ص.ب. 
 
 
 والسياسات المحاسبيةأساس اإلعداد  2

 أساس اإلعداد
ــعةت  إ داد المعلومات المالية المرحلية لفكرل ال ــ ر المنك ية ف    كرـ ــيكمير  30بشـ ــي  الدول   ق   وفق ا   2022  سـ   34المايا  الم اسـ

 ."الكقا  ر المالية المرحلية"

 
الااملة بموجب الرـــــنو ة المعلومات واإلفىـــــاحات الضـــــرو  ة إل داد الييااات المالية   ةافةالمالية المرحلية    المعلومات ن تكضـــــم 

. باإلضـافة  2021ديرـمير   31م  الييااات المالية للشـرةة ةما ف  جنبا  إلى جنب لكقا  ر المالية و جب قرا ات ا لالمعاوير الدولية  
الك  للرــــنة المالية   المكوقعةن تشــــير بالضــــرو ل إلى النكا ج   2022  ســــيكمير  30المنك ية ف   بشــــ ر  كرــــعةاللكلا  فاا اكا ج فكرل  

 .2022ديرمير  31ف  سوم تنك    
 

ـود ي  اإلمـا ات العر ـية المك ـدل )"اـلد ي "   وي  العمـلة الكشــــــــــــــغيلـية و مـلة  رض اليـياـاات المرحلـية المـالـية   المعلومـاتت   رض 
 المالية للشرةة.

 
األو اق المالية وانســــــكثما ات اإلســــــكثما  ف  المالية المرحلية وفقا  لميدب الكالفة الكا  اية المعدل إل ادل قياس  المعلوماتت  إ داد  
 بالميمة العادلة. العقا  ة

 
  تطييق المقاولة  باســكثنا     المرحلية الكقر رلرــنة المالية الرــابقة وفكرل  لمكوافقة م  تلا المرــكادمة  المكبعةإا الرــياســات الم اســيية 

 معدلة ةما يو موضأ بداا .الجدودل و المعاوير  ال
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 )يتبع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية   2/1
 

للفكرات الرـــنو ة الك  تيدب ف  بو والك  بصـــب ت ســـا  ة المفعول والمعدلة الكالية لكقا  ر المالية الجدودل  لالمعاوير الدولية    ت  تطييق
 لى    يـامف  يـك  الييـااـات المـاليـة. ل  ي   لكطييق يـك  المعـاوير الـدوليـة للكقـا  ر المـاليـة المعـدلـة بي تـ ثير   2022ونـاور    1بعـد  

 .المعامالت الم اسيية بو الكرتيبات المركقيليةلثر  لى تالمبالغ للرنوات ال الية والرابقة ولا  قد 
 
 .األ مال: إشا ل إلى اإلنا  المفاهيم  إادماج: 3لى المايا  الدول  إل داد الكقا  ر المالية تعدوالت   •
 .بالعا دات قي  انسكادام المقىود المكعلقممكلاات وآنت ومعدات  16تعدوالت  لى المايا  الم اسي  الدول   ق   •
الم كملة والموجودات الم كملة المكعلق بالعقود  الماىــــىــــات  المطلو ات  37تعدوالت  لى المايا  الم اســــي  الدول   ق    •

 .تالفة تنفيك العقد -المثقلة باإللك امات  
: تشـــم  الك رـــينات الرـــنو ة تعدوالت  لى المايا  2020-2018لكقا  ر المالية لالك رـــينات الرـــنو ة  لى المعاوير الدولية   •

األدوات   9المـالـية للمرل األولى  الماـيا  اـلدول  للكـقا  ر المـالـية    تطييق الماـيا  اـلدول  للكـقا  ر 1اـلدول  للكـقا  ر المـالـية  ق  
 ال  ا ة. 41 قود اإليجا  والمايا  الم اسي  الدول   ق   16المالية  المايا  الدول  للكقا  ر المالية  ق  

ــ •    16ة  ق   لكـقا  ر المـالـيل)تعـدـو   لى الماـيا  اـلدول     2021ووايو    30لمـا بعـد   19-اوفـيدامكـيازات اإليجـا  المكعلـقة وــــــــــــــــــــــــــ
  .2022بور    1م    تطييقه)يرري  

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد   2/2
 

 :ل  تق  الشرةة بش   مب ر وكطييق المعاوير الدولية للكقا  ر المالية الجدودل والمعدلة الكالية والك  ل  ي   مو د تطييق ا بعد
 
 . 2023وناور  1م   يرري تطييقهود الك مي  ) ق - 17المايا  الدول  للكقا  ر المالية  ق   •
اســكثما ات  28الييااات المالية الموحدل والمايا  الم اســي  الدول   ق    10تعدوالت  لى المايا  الدول  للكقا  ر المالية  ق    •

   المشكرةة )ل   ف  شرةات زميلة ومشا    مشكرةة: وي  بو المرايمة ف  األصول وي  المركثمر والشرةات ال ميلة بو المشا  
 .وك  بعد ت دود تا    الكطييق 

يرـري  رض الييااات المالية: تىـنيف المطلو ات ةمكداولة بو غير مكداولة )  1تعدوالت  لى المايا  الم اسـي  الدول   ق   •
 . 2023وناور  1م    تطييقه

ــيية )تعدوالت  لى   • ــياســــات الم اســ ــاح    الرــ ــيالاإلفىــ ــة    1   ق   الدول   مايا  الم اســ الااص بالمايا    2و ياا المما ســ
  2023وناور  1م   يرري تطييقهالدول  للكقا  ر المالية  )

  2023وناور  1م   يرري تطييقه  )8  ق  الدول   مايا  الم اسيالتعر ف الكقدورات الم اسيية )تعدوالت  لى  •
   ق   الدول   مايا  الم اســـــيال   معاملة واحدل )تعدوالت  لى   الناتجةالضـــــرا ب الملجلة المكعلقة بالموجودات والمطلو ات  •

 ؛ و 2023وناور  1م    يرري تطييقه  )12
لقة باإلفىاح الااص بالمايا  الدول  للكقا  ر المالية المكع  2و ياا المما سة    1   ق   الدول    مايا  الم اسيالتعدوالت  لى   •

  .2023وناور  1م    يرري تطييقه   الرياسات الم اسيية )
 

ــرةة ــكثنا    م  غير المكوق  با ي وا للمعاوير والكعدوالت الجدودل المكةو ل ب ال  بي ت ثير جويري  لى الييااات المالية للشــــــ باســــــ
 .ةما يو مكةو  بداا  17المايا  الدول  للكقا  ر المالية  ق  

 
ن توجد معاوير وتعدوالت جدودل مطبقة بلرى  لى المعاوير المنشـــــــــــو ل بو تفرـــــــــــيرات لجنة تفرـــــــــــيرات المعاوير الدولية والك  م  

 المكوق  با ي وا ل ا ت ثير يام  لى الييااات المالية للشرةة.
 

يك  تطييق ا ف  الييااات المالية للشـرةة  ندما تاوا قاولة للكطييق  تكوق  اإلدا ل با يك  المعاوير والكفرـيرات والكعدوالت الجدودل سـ
وقد ن ي وا ل ك  المعاوير والكفرــيرات والكعدوالت الجدودل  بي ت ثير جويري  لى الييــــــــــــــــااات المالية للشــرةة ف  فكــــــــــــــــرل الكطييق  

 .17الميد    باسكثنا  المايا  الدول  للكقا  ر المالية  ق  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 

والك  تلثر  لى تطييق الرــــــــــــياســــــــــــات م  اإلدا ل الميام ب ح ام  تقدورات وافكراضــــــــــــات  الموج ل   المالية  وكطلب إ داد يك  الييااات
 .يك  الكقدوراتالفعلية     النكا جاكلف تقد الم اسيية والمبالغ المد جة للموجودات والمطلو ات والدل  والمىا  ف. 

 
ىـاد   إ داد يك  الييااات المالية الموج ل  فاا األح ام ال امة الك  وضـعك ا اإلدا ل لكطييق الرـياسـات الم اسـيية للشـرةة والم   ند

 .2021ديرمير  31الر يرية للكقدور غير الملةد مكوافقة م  تلا المركادمة ف  الييااات المالية ةما ف  وللرنة المنك ية ف  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 ومرادفات النقد قد الن 4

 
تمث  الودا   ألج  ودا   م كفظ و ا لدى ملســـــرـــــات مالية إســـــالمية ف  دولة اإلما ات العر ية المك دل  بالد ي  اإلما ات  وت م   

  . %4,5إلى  %0,75: 2021ديرمير  31)        سنو ا   %5إلى         سنو ا   %1,20  أ بمعدنت الروق الرا دل والك  تكراوح وي  
 
 
 وديعة قانونية  5
 

وتنظي    الاـاص ـبااشــــــــــــــا  ييـية الـك مي  2007 ةلرـــــــــــــــن   6مكطلـبات الـقااوا انت ـادي ـلدوـلة اإلـما ات العر ـية المك ـدل  ق  )ل       وفـقا  
د ي   ن يم   اســــــــكادام ا ودوا إذا مرــــــــيق م  ييية الك مي  لدولة    10,000,000ت كفظ الشــــــــرةة ووديعة وناية بميمة   اب مال 

لــدى ونــا تجــا ي ف  دولــة اإلمــا ات العر يــة المك ــدل  ويو نرم ذو   القــااوايــةظ بــالوديعــة  اإلمــا ات العر يــة المك ــدل. وك  انحكفــا
 . 7  القة )إيضاح

 سبتمبر 30  
2022 

 ديرمير 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

    59,953,280  48,254,551   مليات الكااف  موجودات - وب صدل لدى الينوكاقد 
      32,893,283  7,251,768  موجودات المرايمي  - وب صدل لدى الينوكاقد 
     

      92,846,563  55,506,319   صدل لدى الينوك األنقد و مجموع ال
     

    318,095,203  301,382,204   مليات الكااف   موجودات -ودا   ألج  
      60,148,778  94,014,546  موجودات المرايمي  -ودا   ألج  

     
      378,243,981  395,396,750   ودا   ألج مجموع 

     
 471,090,544  450,903,069  اقد وب صدل لدى الينوك بما ف  ذلا الودا   ألج  

        370,945,653 ) ( 395,396,750)  بش ر   ةثالثوكوا    إسك قاق بصلية أل ثر م   ألج   ودا ون ل: 
     

      100,144,891  55,506,319  النقد ومرادفات النقد
     

 67,251,608  48,254,551   مليات الكااف  موجودات
      32,893,283  7,251,768  موجودات المرايمي 

     
      100,144,891  55,506,319  النقد ومرادفات النقد
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 
 
 ثمارات ستإ 6

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أ(  6

 
 ين  وكاوا م   ودل% م  الوحدات ف  الىــــــنادوق العقا  ة مقاو  100  قامت الشــــــرةة باســــــكرداد  2022ســــــيكمير    29  ف   1)

 لىنادوق.اب ذات العالقةبس   حقوق الملاية ف  انسكثما ات 
 

 :ةما ول   انسكثما ات حرب القطاع الجغراف  يو يإا ترة

 ديرمير 31  سبتمبر 30   
   2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(    
 د ي   درهم   

      موجودات عمليات التكافل 
 الدل   موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل 

             13,352,921    13,067,117  )ب( 6 الشام  اآللر  
   13,067,117    13,352,921       

      المساهمين موجودات 
 135,765,710  -  )أ(  6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل الر أ او الارا ل

 الدل   موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل 
             227,004,988  327,163,008  )ب( 6 الشام  اآللر  
   327,163,008  362,770,698       

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  

     موجودات المساهمين 
     بو اق مالية غير مد جة 

      135,765,710  -    1) صنادوق العقا ات -
     

      135,765,710  -  المالية لموجودات المرايمي مجموع األو اق 
     

      135,765,710  -  مجموع القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 -  -  دال  دولة اإلما ات العر ية المك دل
           135,765,710  -  لا ج دولة اإلما ات العر ية المك دل

  -  135,765,710      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

 )ب( موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 6

 

 سيكمير  30  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  

     موجودات عمليات التكافل 
     بو اق مالية مد جة  

      13,352,921  13,067,117  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
     بو اق مالية مد جة  

 78,976,074  93,389,920  بس   ف  بو اق مالية مد جة   -
      32,425,158  31,626,266  ص وك   -
     

      111,401,232  125,016,186  لموجودات المساهمينمجموع األوراق المالية المدرجة  
     

     بو اق مالية غير مد جة  
      115,603,756  202,146,822   غير مد جة بس   ف  بو اق مالية  -
     

      115,603,756  202,146,822  مجموع األوراق المالية غير المدرجة لموجودات المساهمين 
     

      227,004,988  327,163,008  مجموع األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة لموجودات المساهمين

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 124,754,153  138,083,303  بو اق مالية مد جة  
           115,603,756  202,146,822  بو اق مالية غير مد جة  

      240,357,909  340,230,125   مليات الكااف  واسكثما ات المرايمي  بالميمة العادلة  مجموع
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

 )يتبع( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقاسة)ب( موجودات مالية  6
 

 :ةما ول   انسكثما ات حرب القطاع الجغراف  يو يإا ترة

 
 لى صـــــاف  الموجودات المرـــــكثمر في ا إن إذا توفرت معامالت حدوثة بشـــــ   بســـــاســـــ   تعكمد قيمة األو اق المالية غير المد جة  
 .3المركوى  ضم  يك  اإلسكثما ات وكىنيفالشرةة قامت  .والك  تعد ةدلي  للميمة العادلة ال الية

 
 
 جهات ذات عالقة 7
 

  المالك الر يرــيوا  في ا الشــرةة والشــرةات الك  ي وا   إدا لوب ضــا  مجلس   الر يرــيي  المرــايمي م   الج ات ذات  القة    تكاوا 
. إا تفاصــي  المعامالت ل   ت ثير يام  لى قرا ات ا المالية والكشــغيليةوالشــرةات ت ت ســيطرت   بشــ   ةام  بو مشــكرك  بو الك   

 ذات  القة ف  سياق العم  ان كيادي ي  ةما ول : ج ةال امة م  
 

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 69,248,063  103,654,439  دال  دولة اإلما ات العر ية المك دل
           171,109,846  236,575,686  لا ج دولة اإلما ات العر ية المك دل

  340,230,125  240,357,909      
     

      376,123,619  340,230,125  مجموع اإلستثمارات 

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

)غير    2022 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 مدقق( 

    

 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قااواية )إيضاح 
 1,188,990 - 1,187,785 1,205 مرك ق م  ج ات ذات  القة 
 4,465,354 - - 4,465,354 مرك ق إلى ج ة ذات  القة 

     
  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة المعامالت  

 )غير مدقق(  2022 سبتمبر 
    

 34,406,493 - 19,979,680 14,426,813 إجمال  اشكرا ات م ككبة 
 1,122,028 - - 1,122,028 مىا  ف الكااف  

 3,190,394 3,190,394 - - م افآت قىيرل األج  
 447,198 447,198 - - م افآت نو لة األج  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

  
 )يتبع( ذات عالقةجهات  7

 
                                                                                             إا م افآت المدور   الر يريي  ي  وفقا  لعقود العم  المكفق  لي ا والمعكمدل م  قي  مجلس اإلدا ل.

 
د ي   ف  ما س   4,867,668:  2020)  2021ديرــمير   31د ي        5,465,449  بميلغت  دف  م اف ل ب ضــا  مجلس اإلدا ل  

2022. 
 
 
   إستثمارات عقارية 8

 
ــكري  لى معرفة و  بة  ــول وي  مشــــ ــكثما ات العقا  ة بالميمة العادلة والك  تمث  الميلغ الكي يم   به مبادلة انصــــ وك  إد اج انســــ

بـاه ل  ي   يـناك تغيير ف  الميـمة الـعادلة    ـقاـمت اإلدا ل وكقيي وـ ا    لى معرـفة و  ـبة ف  مـعامـلة تجـا ـ ة حـدوـثة ف  ـتا    الكقيي . 
 سـيكمير 30ف  الكرـلرـ  ال رم  للميمة العادلة ةما ف    3المرـكوى  ضـم   انسـكثما ات العقا  ة لالسـكثما ات العقا  ة. ت  تىـنيف  

  .3: المركوى 2021ديرمير  31) 2022
  
 انصبة أرباح 9
 

  0,25  بمعدلد ي     25,000,000 بميمة  وافق المرـــــــايموا  لى توز عات ب  اح اقدية 2021ديرـــــــمير   31للرـــــــنة المنك ية ف   
ــايموا  لى توز   للرـــ  د ي   ــبة   بســـ   من ة  ةما وافق المرـ . وت  دف  2022ما س   28د ي  ف     5,000,000% بميمة 5ونرـ

 .2022الكوز عات النقدية ف  ما س 
 

د ي  للرـــ    وت    0,20د ي  بمعدل   20,000,000  ت  توز   ب  اح اقدية بميمة 2020ديرـــمير   31بالنرـــبة للرـــنة المنك ية ف   
 .2021وت  دفع ا ف  ما س  2021ما س  15ا كماديا م  قي  المرايمي  ف  

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     )مدقق(  2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قااواية )إيضاح 

 477,948 - 394,943 83,005 مرك ق م  ج ات ذات  القة 
 654,630 - - 654,630 مرك ق إلى ج ة ذات  القة 

     
  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة المعامالت  

 )غير مدقق(  2021 سبتمبر 
    

 93,007,409 - 17,455,069 75,552,340 إجمال  اشكرا ات م ككبة 
 4,479,518 - - 4,479,518 بتعاب اإلدا ل 

 2,898,874 2,898,874 - - م افآت قىيرل األج  
 161,732 161,732 - - م افآت نو لة األج  

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 14,403,000  16,815,000  وناور 1ف  
           2,412,000  -  ز ادل ف  الميمة العادلة 

  16,815,000  16,815,000 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

   التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د ي   درهم  

     اإلجمالي
     مطلو ات  قود الكااف :
 115,858,737  110,846,579  مطالبات ُميلغ  ن ا

 47,417,904  46,280,657  مطالبات مكايدل ل  ُويلغ  ن ا
      802,709  686,276  مىا  ف ترو ة المطالبات غير الموز ةإحكيان  

     
 164,079,350  157,813,512  مطالبات قا مة

      353,999,279  344,398,858  احكيان  اشكرا ات تااف  غير م كربة
     
  502,212,370  518,078,629      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات  قود الكااف :
 87,967,625  77,872,230  مطالبات ُميلغ  ن ا

      39,808,724  37,259,358  مطالبات مكايدل ل  ُويلغ  ن ا
     

 127,776,349  115,131,588  إ ادل الكااف  م  المطالبات القا مةحىة 
      274,002,126  254,967,129  حىة إ ادل الكااف  م  انشكرا ات غير الم كربة 

     
  370,098,717  401,778,475      

     صافي –مطلوبات التكافل  
 27,891,112  32,974,349  ُميلغ  ن امطالبات  

 7,609,180  9,021,299  مطالبات مكايدل ل  ُويلغ  ن ا
      802,709  686,276  احكيان  مىا  ف ترو ة الارا ل غير الموز ة

     
  42,681,924  36,303,001 

      79,997,153  89,431,729  احكيان  اشكرا ات تااف  غير م كربة
     
  132,113,653  116,300,154      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

17 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 المدينة، صافياالشتراكات وأرصدة إعادة التكافل  11

 
  اات ال رةة ف  ماىص الدووا المش وك ف  ت ىيل ا ةما ول :

 
 

 التكافل مشتركي التكافل والتوزيع المستحق إلى مشتركي صندوق الحركة في  12
 

 سبتمبر 30  
2022 

 ديرمير 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 6,406,801  11,513,384  مرك ق م  حامل  اليوالص 
 13,264,804  29,660,306  مرك ق م  الوسطا  

 1,895,533  10,085,302  مرك ق م  شرةات الك مي  وإ ادل الك مي 
             3,188,094)  ( 3,376,919)  دووا مش وك ف  ت ىيل اون ل: ماىص 

  47,882,073  18,379,044      

 سبتمبر 30  
2021 

 ديرمير 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 4,414,094  3,188,094    ودية الفكرل/ الرنةف  الرصيد 
             1,226,000)  188,825  فكرل/ الرنة  للالماىصالمع وس/ )

      3,188,094  3,376,919  ف  ا اية الفكرل/ الرنةالرصيد 

 

  )عجز( /فائض
صندوق مشتركي  

 التكافل  
 العائلي 

على صندوق  عجز
 العام مشتركي التكافل 

 قرض 
 من المساهمين 

 إحتياطي إعادة  
 المجموع  تقييم االستثمار 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
      

   234,958)   234,958) 9,804,731   5,482,687)   4,322,044) )مدقق  2022وناور  1الرصيد ف  
   27,558,295) - -   19,338,894)   8,219,401) الناتج ف  فكرل الكقر ر  العج 

صندوق الكااف  قرض مركل  م  مرايم  
 8,219,401 - 8,219,401 - - العا ل 

   1,255,425)   1,255,425) - - - الكغير ف  إحكيان  إ ادل تقيي  إسكثما 
      
      

 (1,490,383) (1,490,383) 37,363,026 ( 24,821,581) ( 12,541,445) )غير مدقق(  2022  سبتمبر 30الرصيد في 
      
      

 18,745,609 103,558 5,643,460   5,643,460) 18,642,051 )مدقق  2021وناور  1الرصيد ف  
   22,803,322) - - 160,773   22,964,095) الناتج ف  فكرل الكقر ر  )العج   /الفا ض

   160,773) -   160,773) - - تردود قرض  
صندوق الكااف  قرض مركل  م  مرايم  

 4,322,044 - 4,322,044 - - العا ل 
   338,516)   338,516) - - - الكغير ف  إحكيان  إ ادل تقيي  إسكثما   

      
      

   234,958)   234,958) 9,804,731   5,482,687)   4,322,044) )مدقق  2021ديرمير  31الرصيد ف  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 حصة المضارب وأتعاب الوكالة  13
 

ــايموا بادا ل  ــكرة  الكااف  مقاو   يقوم المرـ ــندوق مشـ ــكثما  صـ ــكرة  %35:  2021)  %35اسـ ــندوق مشـ ــكثما  صـ   م  إورادات اسـ
 الكااف  ة ىة مضا ب.

 
 يقوم المرايموا بادا ل  مليات الكااف  لمشكرة  الكااف  مقاو  النربة الكالية م  إجمال  اشكرا ات الكااف  ة تعاب وةالة. 

 
به م  قي  والك  ي  بق  م  ال د المرــــــــموح    لى المنكجات الماكلفة  قامت الشــــــــرةة وكغيير ارــــــــبة  ســــــــوم الوةالة  لالل الفكرل
 المرة ي لدولة اإلما ات العر ية المك دل. المىرم

 
 

 للسهم األساسي والمخفض ائدالع 14
 

 للر   بقرمة   أ الفكرل  لى المكوسط المرجأ لعدد األس   القا مة لالل الفكرل ةما ول :األساس  وك  إحكراب العا د 
 

 
 المن ة بســـــــ    ليع س  2021  ســـــــيكمير  30 ف  المنك ية  الفكرل  لالل المىـــــــد ل العادية األســـــــ    لعدد المرجأت  تعدو  المكوســـــــط  

ــاد ل ــيكمير 30 ف  المنك ية للفكرل لرــــــــ  ل العا د احكرــــــــاب ت  إ ادل  بالمث .  2022 ما س  31  ف   المنك ية الفكرل لالل  الىــــــ  ســــــ
 .من ة بس   ت ثير إلدا ج 2021

 
  لى  ا د الر   ف  حال ت  تنفيكيا.مافض ل  تق  الشرةة باصدا  بية بدوات قد ي وا ل ا ت ثير 

 سيكمير 30  سبتمبر 30  
  2022  2021 
  )%(   %( 
 )غير مدقق   )غير مدقق(  
     

 25  35  الريا ات
 20  25  الك مي  الى  
 12,5  15  حماية األجو 

 10  15  الطاقة
 25  20  الممكلاات  

 35-25  35-20   افة فيات الكااف  األلرى 

   سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في       سبتمبر 30أشهر المنتهية في    تسعةال   
2021  2022  2021  2022   

            )غير مدقق(   )غير مدقق   )غير مدقق(   )غير مدقق 
                   )د ي       أ الفكرل  4,224,735  11,507,327  17,561,592  61,248,221

100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000  
األس     لعدد  المرجأ  القا مة المكوسط 

          وناور  1 ما ف   

5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  
ت ثير بس   المن ة الىاد ل ف  سنة  

2022                   

105,000,000  105,000,000  105,000,000  105,000,000  
المكوسط المرجأ لعدد األس   ةما ف   

                   سيكمير   30

0,58  0,17  0,12  0,04  
العا د األساس  والمافض للر   

          )د ي  



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

19 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 قطاعية معلومات  15
 

 ب مال بساسيي :  قطا ي إلىالشرةة  لألغراض الكشغيلية ت  تنظي 
 

والكااف   ال وادث العامة  و الريا ات  و الب ري و ال ر ق  تااف    والك  تض   ااف وتشم  جمي  باواع الك  كااف ال  ا ككاب ب مال •
 والعا لة  و ك  ب امله دال  دولة اإلما ات العر ية المك دل. والطي ال ندس  

 ية بلرى.بو اق مالقىيرل األج  م  الينوك و ات واسكثما   ف  بس   م لية قاولة للكداول  انسكثما اتات تشم   اسكثما   •
 

 بقطا ات الشرةة مد جة بداا :إا المعلومات المكعلقة 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 إيرادات ونتائج القطاع 

 

 
 . د ي  : ن ش  2021 سيكمير 30)فكرل الل  تك  بية  مليات وي  القطا ات لالل . بلرى م  العمال  الاا جيي  وبنرام  المك ىلةب ال  اإلورادات  المد جةاإلورادات تمث   

 
تطييق المعاوير الجدودل والمعدلة ةما     باسـكثنا2021يرـمير د  31الييااات المالية للرـنة المنك ية ف  ف   ا الشـرةة  كسـكادمإالرـياسـات الم اسـيية الك   لقطا ات ي  افس  لالرـياسـات الم اسـيية إا  

 .2يو موضأ ف  إيضاح 

 )غير مدقق  2021 سيكمير 30بش ر المنك ية ف   كرعةال  )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  
 جموعمال  كثما ات ساإل  مي  الك   جموع الم  ستثمارات اإل  أمين الت  
  يد     د ي   د ي   مدره  مهدر   مدره  
             
 348,018,553  34,897,658  313,120,895  362,343,247  22,863,870  339,479,377  مباشرل دات إورا

   255,756,891)  -    255,756,891)  ( 286,654,078)  -   ( 286,654,078)  تااليف مباشرل
                18,508,184)  -    18,508,184)  ( 20,789,095)  -   ( 20,789,095)  تااف مىا  ف 

             
 73,753,478  34,897,658  38,855,820  54,900,074  22,863,870  32,036,204  القطاع  نتائج

                12,505,257)      ( 37,338,482)      تااليف غير موز ة
             

              61,248,221      17,561,592      ربح الفترة 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 موجودات ومطلوبات القطاع 

 )مدقق   2021ديرمير  31 ما ف    )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30كما في   
 جموع مال  كثما ات ساإل  مي  الك   جموع الم   ستثمارات اإل  أمين الت  
   ي د     د ي    د ي    مدره  مهدر   مدره  
             

 1,279,475,498  771,182,600  508,292,898  1,260,481,964  752,441,875  507,402,387  موجودات القطاع 
              78,368,297      51,681,920      دات غير موز ة موجو 
             

              1,357,843,795      1,312,163,884      ع الموجودات مجمو 
             

 821,827,378  474,721  821,352,657  796,089,854  429,138  795,660,716  بات القطاع مطلو 

              20,166,757      13,076,987       ات غير موز ة مطلو 
             

              841,994,135      809,166,841      ع المطلوبات مجمو 
             

              8,160,673  8,160,673    956,743  956,743    رأسمالية ال النفقات
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 نتائج موسمية  16
 

 . 2021 و 2022 سيكمير 30 ف  ةيبش ر المنك  كرعةاللفكرل ف  وياا الر أ بو الارا ل  ل  وك  ترجي  بية اكا ج موسمية
 
 

 الفترة ربح  17
 

 د ي  . مليوا  42,6: 2021 سيكمير 30د ي  ) مليوا  17,6  قي  القرض ال ر )للفكرل   أ الشرةة صاف  ولغ 
 
 

 الزكاة 18
 

  2020  لرــنة 15/9                                   د ي  وفق ا لقرا  مجلس الوز ا   ق  )  5,320,778 بميلغدا نة زةال   وكرــجي   الشــرةة  قامت   2020 ســنةف   
% م  إجمال  ميلغ ال ةال المرك ق لىندوق ال ةال ف  دولة اإلما ات  20ل يية الك مي . ةاات الشرةة مطالبة ودف  ال ةال وت و   

 العر ية المك دل.
 

بالغا  قرا  مجلس   2021وناور    24وكا       2021  لرـــــــنة  50/1صـــــــد  قرا  مجلس الوز ا   ق  )   2021وم  ذلا  ف  ســـــــنة  
ــنة  15/9الوز ا   ق  ) ــندوق 20الشـــرةة دف  ال ةال وت و    وكطلب م الكي    2020  لرـ % م  إجمال  ميلغ ال ةال المرـــك ق لىـ

ــابقـ ا      ـقامـت الشــــــــــــــرةـة ـبا ـادل ال ةـال المعكرم و ـا2021  ســـــــــــــــنة  ف   ـلكـلاال ةـال ف  دوـلة اإلمـا ات العر ـية المك ـدل.     بميلغ         ســــــــــــ
 .المركبقالد ي  إلى األ  اح  5,320,778

 
 

 وإلتزامات وبات طارئةمطل 19
 

 ديرمير 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022  

  

   )غير مدققة(  )مدققة  
   درهم  د ي 
     

      ات ونايةضماا   529,688  529,688
 

 األ مال اإل كيادية. ضم  سياق اليناية صدا  الضماااتت  إ



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

23 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  20
 

للموجودات والمطلو ــات المــاليــة المعكرم و ــا بــالكالفــة المطفــ ل ف  الييــااــات المــاليــة تقــا ب قيم ــا   المــد جــةاإلدا ل با المي     تعكير
 العادلة.

 
ــكو ات   ــنفة ف  مرـ ــ ا نحقا  لر كرام األول  بالميمة العادلة مىـ  3إلى    1                                                                                                              ويي  الجدول الكال  ت ليال  لألدوات المالية الك  ت  قياسـ

 مالحظة الميمة العادلة.                       ونا    لى د جة إم ااية 
 

 
لمياسات الميمة العادلة  ول  تا  يناك ت و الت دال  بو لا ج   2  والمركوى   1ل  تا  يناك ت و الت وي  المركوى    الفكرللالل  

 .لمياسات الميمة العادلة 3المركوى 
 
 

  أحداث الحقة 21
 

 لى ال يال الفردية م  شــرةة    الكاافلالك مي    توصــلت الشــرةة إلى اتفاق ميد   لالســك واذ  لى م فظة 2022ب كو ر    27ف   
ــالمية للك مي  وإ ادل الك مي  )بماا     ــرم اإلما ات العر ية المك دل ب   ينا  دو  اإلســــــــ ــول  لى الموافقة الكنظيمية م  مىــــــــ ال ىــــــــ

 المرة ي.
 

قطاع الك مي  للموافقة الميد ية واسـكامال اإلجرا ات  -نلب إلى مىـرم اإلما ات العر ية المك دل المرة ي  قامت الشـرةة با سـال 
 وي  الشرةكي . المعاملةالالزمة إلتمام 

 
 

  وبيان اإللتزام المرحلية الموجزة المالية المعلومات إعتماد 22
 

مجلس  بموجب قرا   2022  ســـــيكمير  30للشـــــرةة للفكرل المنك ية ف   الموج ل المرحلية  المالية  المعلوماتت  إ كماد وإجازل إصـــــدا   
 .2022 اوفمير 10اإلدا ل وكا     

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــــــم درهــــــم درهــــــم درهــــــم 

     )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30
 16,815,000 16,815,000 - - إسكثما ات  قا  ة

موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل  
      340,230,125 202,146,822 - 138,083,303 الدل  الشام  اآللر 

     
 138,083,303   - 218,961,822 357,045,125      

     )مدقق( 2021ديسمبر  31
 16,815,000 16,815,000 - - إسكثما ات  قا  ة

موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل  
 135,765,710 135,765,710 - - الر أ او الارا ل  

موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل  
      240,357,909 115,603,756 - 124,754,153 الدل  الشام  اآللر 

     
 124,754,153 - 268,184,466 392,938,619      


