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 ر مراجعة المعلومات المالية المرحليةتقري
 ش.م.ع.  شركة أبوظبي الوطنية للتكافلأعضاء مجلس إدارة  إلى

 مقدمـة
  2021  يونيو  30 ما ف  )"الشـــــــــر ة"    .ش.م.ع شـــــــــر ة وطويب  الوانية ل   اف ل  ةالمرفق الموجزةالمالية    البيانات  قمنا بمراجعة

ــا ة           و    من وال   تشــــــــــــم  طياا المر ز المال  الموجز   ــام البيانات الموجزة ل ربح وو الخســــــــــ   ال غيرات ف  حقوق الدخ  الشــــــــــ
. إا اإلدا ة مســلولة  م خص ل ســياتــات المياتــبية ال امة  و وشــ ر المن  ية طكلا ال ا     ســ ةاللف رة  وال دفقات النقدية   المســايمين

". إا  ال ـقا  ر المـالـية المرح ـية"  34الميـاتــــــــــــــب  الدول   ق                                                               عن إعداد يكه المع ومات الـمالـية المرح ـية وعر ـــــــــــــــ ا وفـقا  ل م ـيا  
 .                                                                                    مسلولي نا ي  إطداء ات ن اج حول يكه المع ومات المالية المرح ية ات نادا  إلى مراجع نا

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المع ومـات المـالـية المرح ـية ال   يقوم ط ـا   "  2410                                                                لـقد قمـنا بمراجع ـنا وفـقا  ل م ـيا  اـلدول  حول عم ـيات المراجعـة  ق  

". ت ضــمن مراجعة المع ومات المالية المرح ية الايام برجراء اإلتــ فســا ات  بشــ     يســ  من  ل منشــ ةمدقق اليســابات المســ ق   
ــ   األشخاص المسلولين عن األمو  المالية والمياتبية  وإتباع إجراءات تي ي ية وإجراءات مراجعة وخرى. إ ا نطاق المراجعة وقــــ

                                                                                                                     جويرـ ا من نطـاق الاـيام ـبالـ دقيق وفـقا  ل مـعايير اـلدولـية ل ـ دقيق  وـبالـ ال   ـفرنـ ا ح تم نـنا من اليوــــــــــــــول ع ى ـت  ـيد حول جمي  
 األمو  ال امة ال   يم ن وا يبين ا ال دقيق. لكا  فرننا ح نبدي  وي تدقيق بش ن ا.

 احت ن ـاج
ــ نادا  إلى مراجع نا  ل   ي بين لنا ما يدعونا إلى اإلع قاد ب ا المع ومات الماليــــــــــــــــــة المرح ية المرفقة ل  ي   إعداديا  من جمي                            اتــ

 .34                                                    النواح  الجوير ة  وفقا  ل م يا  المياتب  الدول   ق  
 

  دي و ت آند توش )الشرق األوتط 
  
  
  

  موق  من قب :
  ميمد خميس ال ح

  717 ق  القيد 
  2120وغسطس  11

 وطويب 
 اإلما ات العربية الم يدة
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   بيان المركز المالي الموجز

 2021 يونيو 30كما في 
 ديسمبر  31 يونيو  30 إيضاحات  
  2021 2020 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د    درهم  
    

    الموجودات 
    موجودات عمليات التكافل 

 5,840,506 -  )أ( 6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة من خالل الربح أو الخسا ة 
 9,170,271 14,302,913 )ب( 6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 281,805,829 301,862,580 10 حوة إنادة التكافل من احشترا ات غير الم تسبة  
 25,891,479 40,878,227  موا خف مدفونة مسبقا  وموجودات أخرى 
 147,038,947 132,737,724 10 حوة إنادة التكافل من المطالبات القا مة

 11,311,427 50,318,356 11 التكافل المدينةاحشترا ات وأ صدة إنادة 
 384,834,508 338,185,120 4 ودا   ألجل 

     76,966,253 61,358,079 4 نقد وأ صدة لدى البنوك 
    

     942,859,220 939,642,999  إجمالي موجودات عمليات التكافل 
    موجودات المساهمين 

 15,839,641 21,479,887  ممتلكات ومعدات
 10,000,000 10,000,000 5 وديعة قانونية

 26,042,449 -  )أ( 6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة من خالل الربح أو الخسا ة 
 319,222,998 313,416,632 )ب( 6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 14,403,000 14,403,000 8 نقا خةااتثما ات 
 18,869,889 10,678,448  تكاليف احاتسواذ الموجلة نلى الوثا ق

 10,086,107 8,825,251  موا خف مدفونة مسبقا  وموجودات أخرى 
 24,549,718 40,000,000 4 ودا   ألجل

     7,906,185 14,835,339 4 نقد وأ صدة لدى البنوك 
    

     446,919,987 433,638,557  موجودات المساهمين إجمالي 
    

     1,389,779,207 1,373,281,556  إجمالي الموجودات 
    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  

    مطلوبات عمليات التكافل 
 19,245,162 18,500,226  ذم  التكافل الدا نة
 183,608,231 168,271,513 10 المطالبات القا مة 

 300,005,265 283,758,609  ذم  إنادة التكافل الدا نة
 11,461,044 5,879,839  موا خف مستسقة ومطلوبات أخرى 

 5,906,511 10,136,205  إيرادات نموحت إنادة التكافل غير الم تسبة 
     381,316,825 384,648,613 10 احشترا ات غير الم تسبة 

    
     901,543,038 871,195,005  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
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  الربح أو الخسارة الموجز بيان  
 )غير مدقق(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  إيضاحات 
  2021 2020 2021 2020 
 د    درهم د    درهم  

      العائد لمشتركي التكافل 
 201,853,809 168,811,293 93,809,744 65,005,319  الم تتبة   إجمالي احشترا ات 

 23,054,232 35,450,479 7,991,322 21,903,230  اشترا ات إنادة التكافل المقبولة 
 ( 141,132,699) ( 162,218,931) (64,486,424) ( 64,636,604)  اشترا ات إنادة التكافل المتنازل ننرا

      
      

 83,775,342 42,042,841 37,314,642 22,271,945  صافي احشترا ات الم تتبة  
 1,398,347    16,724,963 3,754,564 7,134,773  التغير في صافي مخوص احشترا ات غير الم تسبة  

      
      

 85,173,689 58,767,804 41,069,206 29,406,718  صافي احشترا ات الم تسبة  
 9,739,266 11,662,136 4,000,306 5,571,787  العموحت الم تسبة  

      
      

 94,912,955 70,429,940 45,069,512 34,978,505  إجمالي إيرادات التكافل 
      
      

 (84,526,681) (   119,271,877) (37,125,095) ( 66,460,384)  إجمالي المطالبات المدفونة  
 (1,771,987) ( 5,595,023) (1,486,619) ( 1,039,580)  حوة إنادة التكافل من المطالبات المقبولة المدفونة

 59,775,804 92,593,032 28,304,251 51,360,005  حوة إنادة التكافل من المطالبات المتنازل ننرا المدفونة  
      
      

 (26,522,864) ( 32,273,868) (10,307,463) ( 16,139,959)  صافي المطالبات المدفوعة 
      

 2,437,738 16,946,858 15,838,763 24,116,023  التغير في المطالبات القا مة  
 ( 726,703) ( 16,737,280) (12,679,192) ( 21,558,584)  التغير في حوة إنادة التكافل من المطالبات القا مة  

 (1,172,655) ( 1,746,205) (2,940,794) ( 259,806)  المطالبات المتكبدة وغير المبلغ ننرا احتياطيالتغير في 
إنادة التكافل من احتياطي المطالبات المتكبدة  التغير في حوة  
 وغير المبلغ ننرا

 
627,791 3,599,173 2,436,057 1,485,587 

 (2,951,311) ( 238,661) (1,076,184) ( 181,055)  التغير في موا خف تسوخة الخسا ر غير الموزنة
      
      

 (27,450,208) ( 31,613,099) (7,565,697) ( 13,395,590)  صافي المطالبات المتكبدة
      
      

 67,462,747 38,816,841 37,503,815 21,582,915  إيرادات التكافل
      

 406,378 2,483,435 196,803 2,130,954  إيرادات أخرى 
      
      

 67,869,125 41,300,276 37,700,618 23,713,869  أرباح التكافل التشغيلية 
      

 6,968,795 5,297,949 3,663,081 2,532,299  إيرادات ااتثما ات مشتركي التكافل
 (2,439,078) ( 1,854,281) (1,282,079) ( 886,303) 13 حوة المضا ب 

 (70,184,220) ( 57,576,437) (36,746,919) ( 20,699,524) 13  اوم وكالة 
      
      

 2,214,622 ( 12,832,493) 3,334,701 4,660,341  في نتيجة التكافل للفترة  الفائض)العجز( / 
      

      العائد إلى المساهمين
 4,230,797 18,744,337 3,484,139 12,132,927  ااتثما ات المسا مين وإيرادات أخرى  صافي 

 2,439,078 1,854,281 1,282,079 886,303  حوة المضا ب من مشتركي التكافل
 70,184,220 57,576,437 36,746,919 20,699,524   اوم وكالة من مشتركي التكافل

 (16,429,652) ( 12,395,167) (7,981,280) ( 5,727,328)  موا خف التكافل
 (19,470,482) ( 21,220,262) (9,461,582) ( 11,008,728)  موا خف نمومية وإدا خة 

 5,337,057 5,181,268 6,674,382 6,457,498 12 النقص في مخوص القرض من المسا مين  /( الزخادة)
      
      

 46,291,018 49,740,894 30,744,657 23,440,196 17 للمساهمينالعائد   ربح الفترة
      
      

 0,46 0,50 0,31 0,23 14 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الشامل الموجز    بيان الدخل

 )غير مدقق(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 

 درهم 
 2020 
 د    

 2021 
 درهم 

 2020 
 د    

     
      46,291,018 49,740,894 30,744,657 23,440,196 الفترة ربح 

     
     الدخل الشامل اآلخر: 

     
البنود التي لن يت  إنادة تونيفرا ححقا  إلى الربح او  

     الخسا ة:
التغير في الميمة العادلة حاتثما ات في حقوق ملكية 

الشامل  مقااة بالميمة العادلة من خالل الدخل 
 (15,021,345) 11,990,834 6,126,202 142,451 اآلخر

     
البنود التي قد يت  إنادة تونيفرا ححقا  إلى الربح او  

     الخسا ة:
التغير في الميمة العادلة إلاتثما ات في ص وك  

العادلة من خالل الدخل الشامل   مقااة بالميمة
      (2,411,833) (19,847) 4,847,079 389,613 اآلخر

     
      (17,433,178) 11,970,987 10,973,281 532,064 مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة 

     
      28,857,840 61,711,881 41,717,938 23,972,260 مجموع الدخل الشامل للفترة 
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 الموجز المساهمين بيان التغيرات في حقوق 
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة 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  
               

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

 49,740,894  49,740,894  -  -  -  -  -  الفترة  بح 
                11,970,987  -  11,970,987  -  -  -  -  للفترة  الدخل الشامل اآلخر

               
                61,711,881  49,740,894  11,970,987  -  -  -  -  للفترة مجموع الدخل الشامل 

               
موجودات مالية مقااة بالميمة   من إاتبعاد  م سب

 -  7,907,198  (7,907,198)   -  -  -  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 5,320,778  5,320,778  -  -  -  -  -  (18زكاة )إيضاح 

                (20,000,000)   (20,000,000)     -  -  -  -  (9أنوبة أ باح مدفونة )إيضاح 
               

                486,340,659  272,254,246  19,074,626  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق( 2021 يونيو 30الرصيد في 
               

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

 46,291,018  46,291,018  -  -  -  -  -   بح الفترة  
                (17,433,178)   -  (17,433,178)   -  -  -  -  الخسا ة الشاملة األخرى للفترة 

               
                28,857,840  46,291,018  (17,433,178)   -  -  -  -  للفترة الخسا ة الشاملة  مجموع

               
خسا ة من إاتبعاد موجودات مالية مونفة  

 -  (5,094,259)   5,094,259  -  -  -  -  بالميمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
                (25,000,000)   (25,000,000)   -  -  -  -  -  (9أنوبة أ باح مدفونة )إيضاح 

               
 400,023,933  209,877,860  ( 1,410,864)   -  42,500,000  49,056,937  100,000,000  )غير مدقق( 2020 يونيو 30الرصيد في 
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  الموجز    بيان التدفقات النقدية
 )غير مدقق(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 
 د     درهم   
    

    األنشطة التشغيلية 
 46,291,018 49,740,894   بح الفترة

    تعديالت لـ:
 1,211,208 773,799  ااترالك ممتلكات ومعدات 

 (1,398,347) ( 16,724,964)  السركة في احشترا ات غير الم تسبة  صافي 
 (11,199,592) ( 24,042,266)  إيرادات ااتثما  وإيرادات أخرى 

 529,360 136,675  صافي السركة في مخوص م افآت نراية الخدمة 
 2,034,094 ( 1,026,000)  تسويلرا السركة في مخوص ديور مش وك في 

 (5,337,057) ( 5,181,268)  السركة في مخوص القرض من المسا مين
 (3,122,435) ( 18,013,761)  فا ض صندوق مشتركي التكافل نلى السياة

     - 20  خسا ة من إاتبعاد ممتلكات ومعدات 
    

 29,008,249 ( 14,336,871)  العامل: الربح التشغيلي قبل التحركات في رأس المال 
    

 (10,814,963) ( 13,725,892)  الزخادة في موا خف مدفونة مسبقا  وموجودات أخرى 
 (39,256,745) ( 37,980,929)  الزخادة في احشترا ات وأ صدة إنادة التكافل المدينة 

 (9,546,934) 8,191,441  في تكاليف احاتسواذ الموجلة نلى الوثا ق  (الزخادةالنقص/ )
 (1,902,216) ( 1,035,495)  النقص في المطالبات القا مة  صافي 

 (1,047,402) -  النقص في توزخعات لمشتركي صندوق التكافل نلى السياة
 5,337,057 5,181,268  النقص في مخوص القرض من المسا مين 

 (415,480) ( 744,936)  ذم  التكافل الدا نةالنقص في 
 20,020,802 ( 16,246,656)  الزخادة في ذم  إنادة التكافل الدا نة /(النقص)

 (15,267,221) ( 10,660,980)  النقص في الموا خف المستسقة والمطلوبات األخرى 
 3,500,693 4,229,694  الزخادة في إيرادات نموحت إنادة التكافل غير الم تسبة

     (4,867,668) ( 4,867,668)  م افآت أنضا  مجلس اإلدا ة المدفونة
    

     (25,251,828) ( 81,997,024)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
    

    األنشطة االستثمارية 
 (57,023,423) 44,490,697  صافي السركة في احاتثما ات 

 (139,424) ( 6,414,065)  شرا  ممتلكات ومعدات 
 11,199,592 24,042,266  إيرادات ااتثما  وإيرادات أخرى  

     (56,685,682) 11,231,035  في ودا   ألجل   (الزخادة) /النقص
    

     (102,648,937) 73,349,933  األنشطة االستثمارية   (المستخدم فيالناتج من/ ) صافي النقد 
    

    األنشطة التمويلية 
     (25,000,000) ( 20,000,000)  أنوبة أ باح مدفونة 

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

    
 (152,900,765) ( 28,647,091)  النقص في النقد ومرادفات النقد 

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

    
     130,977,313 83,460,374  ( 4)إيضاح   النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 تجاريةمعلومات  1

 
 ي شـركة مسـا مة نامة ت اـسـت في أبوظبي  دولة اإلما ات العربية   -. )"الشـركة"(  ش.م.ع –إر شـركة أبوظبي الوطنية للتكافل  

 . 2015( لسنة 2                                             . ت  تسجيل الشركة وفقا  للقانور احتسادي  ق  )2003نوفمبر  16المتسدة في 
 

بشــــــ ر   2015لســــــنة   2بشــــــ ر تعديل بعض أح ام القانور احتسادي  ق    2020لســــــنة    26صــــــد  المراــــــوم بقانور اتسادي  ق  
ــبتمبر    27الشــــركات التجا خة في   نلى الشــــركة تطبيق وتعديل   يتوجب.  2021يناير    2                                  وخدخل حيز التنفيل انتبا  ا من 2020اــ

 وضعرا بما يتوافق م  أح امه في موند أقوا  انة واحدة من تا خ  نفاذ مراوم القانور  لا.
 

 ق    لدولة اإلما ات العربية المتسدة القانور احتسادي  ألح ام              الفئات وفقا  تقوم الشــركة بجمي  نشــاطات التكافل وإنادة التكافل لكافة  
. تعمل الشركة في دولة اإلما ات العربية المتسدة وننوانرا المسجل  ا يئة الت مين وتنظي  أنمالر المتعلق بت ايس  2007( لسنة  6)

 أبوظبي  اإلما ات العربية المتسدة. 35335 و ص.ب. 
 
 
 اإلعداد والسياسات المحاسبيةأساس  2

 أساس اإلعداد
ــتةت  إنداد المعلومات المالية المرحلية لفترة ال   34الم يا  المسااـــــــــبي الدولي  ق   وفق ا   2021  يونيو  30أشـــــــــرر المنترية في   ســـــــ

 ."التقا خر المالية المرحلية"

 
الكاملة بموجب الســـــنوخة واإلفوـــــاحات الضـــــرو خة إلنداد البيانات المالية  المعلومات  كافةالمالية المرحلية    المعلومات ح تتضـــــمن

. باإلضـافة  2020ديسـمبر   31م  البيانات المالية للشـركة كما في جنبا  إلى جنب لتقا خر المالية وخجب قرا اترا لالمعايير الدولية  
في التي اــوت تنتري للســنة المالية   المتوقعةالنتا ج   ح تشــير بالضــرو ة إلى  2021  يونيو  30للل   فار نتا ج الفترة المنترية في  

 .2021ديسمبر  31
 

ـبد    اإلمـا ات العربـية المتسـدة )"اـلد   "(  و ي العمـلة التشــــــــــــــغيلـية ونمـلة نرض البـياـنات المرحلـية المـالـية   المعلومـاتت  نرض 
 المالية للشركة.

 
األو اق المالية واحاــــــتثما ات اإلاــــــتثما  في التا خخية المعدل إلنادة قياس  المالية المرحلية وفقا  لمبدأ التكلفة المعلوماتت  إنداد  
 بالميمة العادلة. العقا خة

 
  تطبيق المقابلة  بااــتثنا     المرحلية التقرخرلســنة المالية الســابقة وفترة  لمتوافقة م  تل  المســتخدمة  المتبعةإر الســيااــات المسااــبية 

  و موضح أدنا .معدلة كما الجديدة و المعايير  ال
 
 الجديدة والمعدلة  المعايير والتفسيرات  2/1
 

 .2021يناير  1تعديالت نلى المعايير والتفسيرات الواد ة التي أصبست اا خة المفعول خالل السنة المالية التي تبدأ في 
 
  2المرحلة  -إنادة تش يل م يا  اعر الفا دة •

  9   ق   لتقا خر الماليةلالدولي   الم يا )تعديالت نلى    2المرحلة   -م يا  اــــــــــــعر الفا دة  إنادة تشــــــــــــ يل  التعديالت في  تقدم 
الدولي   والم يا   4الدولي للتقا خر المالية   الم يا    7  ق   الدولي للتقا خر المالية  الم يا    39  ق   الدوليي المسااــــــب الم يا 

يت  إيقافرا فقط  ح  وتوضـيح أر مسااـبة التسو  إنادة التشـ يلتطلبرا  ( واـيلة نملية للتعديالت التي ي16  ق   لتقا خر الماليةل
إنادة تش يل نن   الناتجة  وإدخال اإلفواحات التي تسمح للمستخدمين بفر  طبيعة ومدى المخاطر إنادة تش يل ايبو  نتيجة
إلى   ايبو زفي التسول من  لمنشــــــ ةالتل  المخاطر باإلضــــــافة إلى تقدم  المنشــــــ ةوكيفية إدا ة  المنشــــــ ةتعرض له  تاللي   ايبو 

 .التسول لا   المنش ةدير تمعدحت مرج ية بديلة  وكيف 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 )يتبع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد   2/2
 

 :ل  تق  الشركة بش ل مب ر بتطبيق المعايير الدولية للتقا خر المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي ل  يسن موند تطبيقرا بعد
 
 1)يســـــــري تطبيقه من  1تعديالت نلى الم يا  الدولي للتقا خر المالية  ق   –توـــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة   •

  إذا ما  تسديد  نلى الشــــــركات  مســــــاندة خالل من المتطلبات  تطبيق في احتســــــاق  تعزخز  إلى التعديالت تردت.  (2023يناير  
 تكور   أر يستمل أو  مســــــــــتسقة) كمتداولة موكد غير تســــــــــوخة تا خ  لرا التي األخرى   والمطلوبات  الديور   توــــــــــنيف يجب  ار

 ؛متداولة غير أو( واحدة انة خالل السداد مستسقة
 

 1)يســـــــري تطبيقه من  3تعديالت نلى الم يا  الدولي للتقا خر المالية  ق   –  المفاهيمي اإلطا   حول المراج   نلى  تعديالت •
 دور   3   ق  المـاليـة  للتقـا خر  الـدولي  الم يـا   في  المفـاهيمي  لإلطـا   قـدي   مرج   تسـديـ   إلى  التعـديالت  ترـدت .(2022ينـاير  
 ؛الم يا  متطلبات في  ام  تغيير

 
)يســــــري  16تعديالت نلى الم يا  المسااــــــبي الدولي  ق   –نا دات قبل احاــــــتخدام المقوــــــود  –ممتلكات وآحت ومعدات   •

 نا دات أي  والمعدات واآلحت  الممتلكات بنود من بند أي تكلفة من تخوـــ   أر التعديالت  تمن .  (2022يناير    1تطبيقه من 
ــنات بي  من ــل  ذل   إحضـــــــــــــا  أثنا  المنتجة األصـــــــــــ  بالطرخقة العمل  نلى  قاد  ا لي ور   له الالزمة  والسالة الموق   إلى  األصـــــــــــ

ــ ة تعترت ذل   من وبدح  . اإلدا ة قبل  من المقوـــــــــــودة  أو  الربح في  البنود  تل   إنتاج وتكلفة البنود   ل  بي   بعا دات المنشـــــــــ
 ؛  الخسا ة

 
يناير  1)يســـــــري تطبيقه من    37تعديالت نلى الم يا  المسااـــــــبي الدولي  ق    –تكلفة تنفيل العقد   –نقود مثقلة باإللتزامات   •

ــمل بالعقد" الوفا  تكلفة"  أر التعديالت تسدد.  (2022 ــرة  تتعلق  التي  التكاليف" تشـ   التي التكاليف  تكور   أر يم ن".  بالعقد  مباشـ
 التكاليف  تخوـيص أو(  المباشـرة  والمواد  العمالة المثال اـبيل  نلى) العقد برلا  للوفا   إضـايية  تكاليف إما بالعقد  مباشـرة  تتعلق

 واآلحت  الممتلكات من لبند  رالكاــــــــتاإل موــــــــا خف تخوــــــــيص  المثال اــــــــبيل  نلى) العقود  بتنفيل  مباشــــــــرة المرتبطة األخرى 
 ؛ (العقد تنفيل في المستخدمة والمعدات

 
ــري  17لم يا  الدولي للتقا خر المالية  ق   ا •  للتقا خر   الدولي الم يا   يتطلب.  (2023يناير    1تطبيقه من : نقود الت مين )يســـــــــ

 لجمي    والعرض للمـياس توحـيدا    أ ثر  نرجـا   وخوفر  ـباإللتزاـمات للوـفا   السـالـية ـبالميـمة  الـت مين مطلوـبات  قـياس  يت   أر  17 المـالـية
ــمي  ت . الت مين  نقود ــبي مبدأ  نلى قا     دت  لتسقيق المتطلبات  ل   توــــ ــق مسااــــ   الدولي الم يا  يسل. الت مين لعقود  متســــ

 ؛ 2023 يناير 1 في كما الت مين نقود 4  ق  المالية للتقا خر الدولي الم يا  مسل 17  ق  المالية للتقا خر
 

 ااــتثما ات 28  ق   الدولي المسااــبي والم يا   الموحدة  المالية  البيانات  10   ق   المالية للتقا خر  الدولي الم يا   نلى  تعديالت •
 الزميلة  والشركات  المستثمر بين  األصول  في  المسا مة أو بي  بمعالجة المتعلقة(  2011) مشتركة  ومشا خ   زميلة  شركات  في
 به(. مسموح التطبيقإلى أجل غير مسمى. ح يزال  التطبيق)ت  ت جيل تا خ   .المشتركة المشا خ  أو

 
.  تشــمل (2022يناير    1من   ا)يســري تطبيقر  المعايير الدولية للتقا خر الماليةنلى    2020-2018دو ة التسســينات الســنوخة  •

الدولي للتقا خر المالية للمرة  الم يا : تطبيق  1لتقا خر المالية  ق   لالتسســـــــــينات الســـــــــنوخة تعديالت نلى الم يا  الدولي  دو ة 
يناير  1من  يســـــــــري تطبيقهاألدوات المالية ) 9لية  (  الم يا  الدولي للتقا خر الما2022يناير  1من    يســـــــــري تطبيقهاألولى )
( والم يا  المسااـــبي الدولي  التطبيقتا خ  ل  يت  بعد تسديد نقود اإليجا  )  16(  الم يا  الدولي للتقا خر المالية  ق   2022

 (.2022يناير  1من  يسري تطبيقهالز انة ) 41 ق  
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 )يتبع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
  )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
  
بيار الم يا  الدولي للتقا خر المالية و   1  ق   الدولي يم يا  المسااــبالالتعديالت نلى    -اإلفوــاح نن الســيااــات المسااــبية  •

(. تتطلب التعديالت أر تفوــح المنشــ ة نن اــيااــاترا المسااــبية الجو رخة   2023يناير    1من  تطبيقه)يســري    2المما اــة 
جو رخة. يت  المسااـبية  السـيااـة التسديد   للمنشـ ةكيف يم ن  األخرى  التعديالت توضـحبدح  من اـيااـاترا المسااـبية الرامة. 

ــ    ــبية جو رخة. لدن  التعديل  وضـ ــة المسااـ ــيااـ ــافة أمثلة نلى متى يستمل أر تكور السـ ــادات وأمثلة الإضـ ا إ شـ ــ  مجلس أيضـ
ــبية الم ونة من أ ب  خطوات" الموضــــــسة ف ــة لشــــــرح وإثبات تطبيق "نملية األ مية النســــ  بالم يا الخاص   2ي بيار المما اــــ

 لتقا خر المالية.لالدولي 
 

(. تســتبدل 2023يناير   1من    تطبيقه)يســري    8   ق   الدولي  يم يا  المسااــبالتعديالت نلى   -تعرخف التقديرات المسااــبية   •
التعديالت تعرخف التغيير في التقديرات المسااـــــــــــــبية بتعرخف التقديرات المسااـــــــــــــبية. بموجب التعرخف الجديد  فار التقديرات 

ــ  لعدم الت  د من المياس". تقوم  ــبية  ي "المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضــــــ ــآتالمسااــــــ تقديرات البتطوخر    المنشــــــ
اــبية إذا كانت الســيااــات المسااــبية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطرخقة تنطوي نلى ندم الت  د من المياس.  مساال

ا لخط .  توضح التعديالت أر التغيير في التقدير المساابي الناتج نن معلومات جديدة أو تطو ات جديدة ح يعد توسيس 
 

ــركةمن غير المتوق  أر ي ور للمعايير والتعديال ــتثنا    ت الجديدة الملكو ة أنال  أي ت ثير جو ري نلى البيانات المالية للشــــــ بااــــــ
 .كما  و ملكو  أدنا  17الم يا  الدولي للتقا خر المالية  ق  

 
ح توجد معايير وتعديالت جديدة مطبقة أخرى نلى المعايير المنشـــــــــــو ة أو تفســـــــــــيرات لجنة تفســـــــــــيرات المعايير الدولية والتي من 

 وق  أر ي ور لرا ت ثير  ام نلى البيانات المالية للشركة.المت
 

 تتوق  اإلدا ة أر  ل  المعايير والتفسـيرات والتعديالت الجديدة اـيت  تطبيقرا في البيانات المالية للشـركة نندما تكور قابلة للتطبيق 
جو ري نلى البيــــــــــــــــانات المالية للشــركة في فتــــــــــــــــرة التطبيق  وقد ح ي ور لرل  المعايير والتفســيرات والتعديالت الجديدة  أي ت ثير  

 .9والم يا  الدولي للتقا خر المالية  ق   17المبد ي  بااتثنا  الم يا  الدولي للتقا خر المالية  ق  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 

والتي توثر نلى تطبيق الســــــــــــيااــــــــــــات من اإلدا ة الميام ب ح ام  تقديرات وافتراضــــــــــــات  الموجزة   المالية  يتطلب إنداد  ل  البيانات
 . ل  التقديراتالفعلية نن  النتا جختلف تقد المساابية والمبالغ المد جة للموجودات والمطلوبات والدخل والموا خف. 

 
وـاد   إنداد  ل  البيانات المالية الموجزة  فار األح ام الرامة التي وضـعترا اإلدا ة لتطبيق السـيااـات المسااـبية للشـركة والم  نند

ــنة المنترية في   ــتخدمة في البيانات المالية كما في وللســـ ــية للتقدير غير الموكد متوافقة م  تل  المســـ ــمبر    31الر يســـ   .2020ديســـ
 التي توثر نلى الشركة. الرامةنلى احفتراضات  19 –كوفيد ت ثير   بمراقبةالشركة بااتمرا   تقوم 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 قد ومرادفات النقد الن 4

 
تمثل الودا   ألجل ودا   مستفظ برا لدى مواـــــســـــات مالية إاـــــالمية في دولة اإلما ات العربية المتسدة  بالد    اإلما اتي وتسمل  

 (. %5إلى  %0,95: 2020ديسمبر  31)        انوخا   %5إلى         انوخا   %0,8 بح بمعدحت السوق السا دة والتي تتراوح بين 
 
 
 وديعة قانونية  5
 

وتنظي    الخـاص ـبانشــــــــــــــا   يـئة الـت مين 2007 ةلســـــــــــــــن(  6متطلـبات الـقانور احتسـادي ـلدوـلة اإلـما ات العربـية المتسـدة  ق  )ل       وفـقا  
د     ح يم ن ااــــــــتخدامرا بدور إذر مســــــــبق من  يئة الت مين لدولة    10,000,000تستفظ الشــــــــركة بوديعة بنكية بميمة   اأنمالر

لــدى بنــ  تجــا ي في دولــة اإلمــا ات العربيــة المتســدة  و و طرت ذو   القــانونيــةظ بــالوديعــة  اإلمــا ات العربيــة المتســدة. يت  اححتفــا
 .(7 نالقة )إيضاح

 يونيو  30  
2021 

 ديسمبر 31 
2020 

 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

 84,872,438  76,193,418  وأ صدة لدى البنوكنقد 
      409,384,226  378,185,120   ودا   ألجل

     
 494,256,664  454,378,538  أ صدة لدى البنوك نقد و 

     
      ( 382,149,199 ) ( 370,918,164 ) أشرر   ثالثةبتوا خ  إاتسقاق أصلية أل ثر من  ألجل  ودا ينزل: 

     
      112,107,465  83,460,374  النقد ومرادفات النقد

     
 104,201,280  68,625,035  مطلوبات نمليات التكافل 

      7,906,185  14,835,339  موجودات المسا مين
     
  83,460,374  112,107,465      
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13 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 ثمارات ستإ 6

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

 
 :كما يليز احاتثما ات حسب القطاع الجغرافي  و يإر ترك

 يونيو  30  
2021 

 ديسمبر 31 
2020 

 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

     موجودات عمليات التكافل 
     أو اق مالية مد جة  

      5,840,506  -  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
     أو اق مالية غير مد جة 

 15,002,330  -  صناديق العقا ات -
     أو اق مالية مد جة  

      11,040,119  -  ص وك   -
     
  -  26,042,449      

 ديسمبر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

 7,097,798  -  داخل دولة اإلما ات العربية المتسدة
           24,785,157  -  خا ج دولة اإلما ات العربية المتسدة

  -  31,882,955      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 

 ديسمبر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  

     موجودات عمليات التكافل 
     أو اق مالية مد جة  

      9,170,271  14,302,913  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
     أو اق مالية مد جة  

 94,478,308  86,623,134  أار  في أو اق مالية    -
           47,087,556  33,907,013  ص وك   -
  120,530,147  141,565,864      
     

     أو اق مالية غير مد جة  
 90,008,568  89,331,604   غير مد جة أار  في أو اق مالية  -
      87,648,566  103,554,881  صناديق العقا ات -
     
  192,886,485  177,657,134      
     

      319,222,998  313,416,632  مجموع موجودات المسا مين 

 ديسمبر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

 150,736,135  134,833,060  أو اق مالية مد جة  
           177,657,134  192,886,485  أو اق مالية غير مد جة  

  327,719,545  328,393,269      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 :كما يليز احاتثما ات حسب القطاع الجغرافي  و يإر ترك

 
  الشرخعة اإلاالمية. أح ام متوافقة م  2021 يونيو 30إر احاتثما ات المستفظ برا من قبل الشركة كما في 

 
توفرت لرا تعتمد قيمة األو اق المالية غير المد جة باألاـواق المالية بوـفة أاـااـية نلى صـافي الموجودات المسـتثمر فيرا إح إذا  

 .3  اج  إيضاح؛ معامالت حديثة والتي تعد كدليل للميمة العادلة السالية
 
 
 جهات ذات عالقة 7
 

  المالك الر يســيور  فيرا الشــركة والشــركات التي ي ور   إدا ةوأنضــا  مجلس   الر يســيين المســا مينمن  الجرات ذات نالقة    تتكور 
. إر تفاصــيل المعامالت لر  ت ثير  ام نلى قرا اترا المالية والتشــغيليةوالشــركات تست اــيطرتر  بشــ ل كامل أو مشــترك  أو التي  

 ذات نالقة في اياق العمل احنتيادي  ي كما يلي: جرةالرامة م  
 

 ديسمبر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

 86,553,455  78,819,541  داخل دولة اإلما ات العربية المتسدة
           241,839,814  248,900,004  خا ج دولة اإلما ات العربية المتسدة

  327,719,545  328,393,269      

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2021 يونيو  30الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000 ( 5وديعة قانونية )إيضاح 

 2,266,415 - 588,880 1,677,535 مستسق من جرات ذات نالقة 
 4,712,831 - - 4,712,831 مستسق إلى جرة ذات نالقة 

     
  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال معامالت  

2021 
    

 28,529,582 - 16,588,677 11,940,905 إجمالي اشترا ات م تتبة 
 4,676,161 - - 4,676,161 موا خف التكافل 

 1,967,783 1,967,783 - - م افآت قويرة األجل 
 107,584 107,584 - - م افآت طوخلة األجل 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقة 7

 
 اإلدا ة.                                                                                     إر م افآت المديرخن الر يسيين  ي وفقا  لعقود العمل المتفق نليرا والمعتمدة من قبل مجلس 

 
 
   إستثمارات عقارية 8

 
ــتري نلى معرفة و  بة  ــول بين مشــــ ــتثما ات العقا خة بالميمة العادلة والتي تمثل المبلغ اللي يم ن به مبادلة احصــــ يت  إد اج احاــــ

ــتثما ات العقا خة كما في   ــمبر    31وبا   نلى معرفة و  بة في معاملة تجا خة حديثة في تا خ  التقيي . ت  تقيي  احاــــــ   2020ديســــــ
د    بااـــــتخدام مزخج من نرج الســـــوق اللي يعتمد طرخقة التقيي  المقا نة ونرج الدخل    14,403,000  من قبل ممي  مســـــتقل بمبلغ

المتواــــــط السســــــابي           إاــــــتنادا  اللي يعتمد طرخقة احاــــــتثما  في التقيي . قام الممي  كلل  بتقدي  تقرخر نن  أيه في الميمة الســــــوقية  
 .المطبقيننن كال المنرجين  ةللميمتين الناتج

 
 
 انصبة أرباح 9
 

د    للسـر   وت  انتماد ا   0,20د    بمعدل   20,000,000  ت  توزخ  أ باح نقدية بميمة  2020ديسـمبر    31للسـنة المنترية في 
 .2021وت  دفعرا في ما س  2021ما س  15من قبل المسا مين في 

 
د    للسـر   وت  انتماد ا   0,25د    بمعدل   25,000,000  ت  توزخ  أ باح نقدية بميمة  2019ديسـمبر    31للسـنة المنترية في 

 .2020وت  دفعرا في ما س  2020ما س  15من قبل المسا مين في 

 

 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 ( 5وديعة قانونية )إيضاح 

 439,533 - 423,976 15,557 مستسق من جرات ذات نالقة 
 13,135,247 - - 13,135,247 مستسق إلى جرة ذات نالقة 

     
  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال معامالت  

2020 
    

 27,835,771 - 16,331,785 11,503,986 إجمالي اشترا ات م تتبة 
 13,368,557 - - 13,368,557 موا خف التكافل 

 1,967,783 1,967,783 - - م افآت قويرة األجل 
 107,584 107,584 - - م افآت طوخلة األجل 

 ديسمبر 31  يونيو  30  
  2021  2020 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

 18,309,000  14,403,000  يناير 1في 
      ( 3,906,000)  -  مخوص إنخفاض الميمة 

     
  14,403,000  14,403,000 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

   التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 يونيو 30  

2021 
 ديسمبر 31 

2020 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 د     درهم  

     اإلجمالي
     مطلوبات نقود التكافل:
 140,753,390  123,806,532  مطالبات ُمبلغ ننرا

 41,962,580  43,708,785  مطالبات متكبدة ل  ُيبلغ ننرا
      892,261  756,196  موا خف تسوخة المطالبات غير الموزنةإحتياطي 

     
 183,608,231  168,271,513  مطالبات قا مة

      381,316,825  384,648,613  احتياطي اشترا ات تكافل غير م تسبة
     
  552,920,126  564,925,056      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات نقود التكافل:
 112,951,250  96,213,970  مطالبات ُمبلغ ننرا

      34,087,697  36,523,754  مطالبات متكبدة ل  ُيبلغ ننرا
     

 147,038,947  132,737,724  حوة إنادة التكافل من المطالبات القا مة
      281,805,829  301,862,580  حوة إنادة التكافل من احشترا ات غير الم تسبة 

     
  434,600,304  428,844,776      

     صافي –مطلوبات التكافل  
 27,802,140  27,592,562  مطالبات ُمبلغ ننرا

 7,874,883  7,185,031  مطالبات متكبدة ل  ُيبلغ ننرا
      892,261  756,196  احتياطي موا خف تسوخة الخسا ة غير الموزنة

     
  35,533,789  36,569,284 

      99,510,996  82,786,033  احتياطي اشترا ات تكافل غير م تسبة
     
  118,319,822  136,080,280      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

  )يتبع( التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 

المسـتقبلية النشـطة )قسـط ت مين واحد(   التكافل العا لي  قر ت الشـركة ااـتبدال شـركة إنادة الت مين السالية لبوالص  2020في اـنة 
% من جز  97,5إنادة الت مين الجديدة حوـــــــــــة قد  ا شـــــــــــركة  سمل تإلى شـــــــــــركة إنادة ت مين جديدة. ت  2020يونيو    30 ما في  

النشـــــطة إلى جانب جمي  موجوداترا )تكلفة اإلاـــــتسواذ الموجلة( والمطلوبات   التكافل العا ليالمســـــا مة غير الم تســـــبة من وثا ق 
الموجودات( والوكالة غير شــــــركة إنادة الت مين السق في تكلفة الشــــــرا  الموجلة ) تسملت                                        )الوكالة غير الم تســــــبة(. وفق ا لالتفاقية  

 .2020يونيو  30المستقبلية كما في  التكافل العا ليالم تسبة )المطلوبات( لوثا ق  
 

% من مسفظة 97,5م  نفس شــــــــــركة إنادة الت مين إلنادة ت مين  المعاملةخالل الفترة  دخلت الشــــــــــركة في الشــــــــــرخسة الثانية من  
وافقت شـركة إنادة الت مين الجديدة نلى إنادة .  2020ديسـمبر   31إلى    2020ليو  يو   1خالل الفترة من  الم تتبةاألقسـا  الفردية 

 مليور د   . 20,8المستقبلية في مقابل بدل متفق نليه بمبلغ  التكافل العا ليالت مين نلى الجز  غير الم تسب من وثا ق 
 

                                  ُ          صافي ت ثير المعاملة نلى األ صدة الم بلغ ننرا: يييما يل

 
 

 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11
 

    2021 
 درهم    
     

     اإلجمالي
 33,119,419    الزخادة في حوة إنادة التكافل من احشترا ات غير الم تسبة 

 2,225,277    النقص في  اوم الوكالة غير الم تسبة 
 14,521,888    النقص في تكاليف اإلاتسواذ الموجلة 

 20,822,808    الزخادة في ذم  التكافل الدا نة 

 يونيو  30  
2021 

 ديسمبر 31 
2020 

 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

 10,125,060  30,882,188  مستسق من الواطا  
 2,013,650  1,8327,216  مستسق من حاملي البوالص 

      3,586,811  4,497,046  مستسق من شركات الت مين وإنادة الت مين
     
  53,706,450  15,725,521 

      ( 4,414,094)  ( 3,388,094 ) ينزل: مخوص ديور مش وك في تسويلرا
     
  50,318,356  11,311,427      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 )يتبع( االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11
 

  انت السركة في مخوص الديور المش وك في تسويلرا كما يلي:

 
 

 العائليتوزيع مستحق الدفع لمشتركي صندوق التكافل الحركة في  12
 

 يونيو  30  
2020 

 ديسمبر 31 
2020 

 )مدقق(  )غير مدقق(   
 د     درهم  
     

 2,380,000  4,414,094  في  كما الرصيد 
      2,034,094  ( 1,026,000 ) مسمل للفترة/ السنة)المع وس(/ ال

     
      4,414,094  ( 3,388,094 ) الرصيد الختامي

 

فائض صندوق  
 مشتركي التكافل  

 العائلي 

التوزيع المستحق  
الدفع لصندوق  

مشتركي صندوق  
 العائلي التكافل 

 )عجز( / فائض  
على أموال  
شتركي  صندوق م

 التكافل  
 قرض 

 من المساهمين 
 إحتياطي إعادة  
 المجموع  تقييم االستثمار 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
       

 18,745,609 103,558 5,643,460 (5,643,460) - 18,642,051 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في 
 (12,832,493) - - 5,181,268 - (18,013,761) الناتج في فترة التقرخر  العجز() /الفا ض

 (5,181,268) - (5,181,268) - - - قرض من المسا مين
 ( 36,969) ( 36,969) - - - - التغير في إحتياطي إنادة تقيي  إاتثما 

       
       

 694,879 66,589 462,192 ( 462,192) - 628,290 )غير مدقق(  2021  يونيو 30الرصيد في  
       
       

 52,613,714 151,036 7,696,170 (7,696,170) 5,804,958 46,657,720 2020يناير  1الرصيد في 
 (30,720,515) - - 2,052,710 - (32,773,225) الناتج في فترة التقرخر  العجز() /الفا ض

 (2,052,710) - (2,052,710) - - - تسديد قرض  
 (1,047,402) - - - (1,047,402) - 2018توزخعات لفترة التقرخر لسنة 

 - - - - (4,757,556) 4,757,556 2018ن س التوزخعات غير المطالب برا لسنة 
 ( 47,478) ( 47,478) - - - - التغير في إحتياطي إنادة تقيي  إاتثما   

       
       

 18,745,609 103,558 5,643,460 (5,643,460) - 18,642,051 )مدقق( 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 حصة المضارب وأتعاب الوكالة  13
 

ــتركي التكافل مقابل   ــندوق مشـ ــتثما  صـ ــا مور بادا ة ااـ ــتركي %35:  2020)  %35يقوم المسـ ــندوق مشـ ــتثما  صـ ( من إيرادات ااـ
 التكافل كسوة مضا ب.

 
 يقوم المسا مور بادا ة نمليات التكافل لمشتركي التكافل مقابل النسبة التالية من إجمالي اشترا ات التكافل ك تعاب وكالة. 

 
 خالل الفترة  قامت الشركة بتغيير نسبة  اوم الوكالة لبرنامج حماية العمال والتي  ي أقل من السد المسموح به لريئة الت مين.

 

 
 

 للسهم األساسي والمخفض ائدالع 14
 

 للسر  بقسمة  بح الفترة نلى المتواط المرجح لعدد األار  القا مة خالل الفترة كما يلي:األاااي يت  إحتساب العا د 
 

 
 نلى نا د السر  في حال ت  تنفيل ا.مخفض ل  تق  الشركة باصدا  أية أدوات قد ي ور لرا ت ثير 

 
 

 قطاعية معلومات  15
 

 أنمال أااايين: نقطاني إلىالشركة  لألغراض التشغيلية ت  تنظي 
 

والتكافل  السوادث العامة  و السيا ات  و البسري و السرخق  تكافل   والتي تض   كافلوتشمل جمي  أنواع الت  تكافلال  ا تتاب أنمال •
 والعا لة  وخت  ب امله داخل دولة اإلما ات العربية المتسدة. والطبيالرنداي 

 ية أخرى. اق مالأو قويرة األجل م  البنوك و ات وااتثما   في أار  مسلية قابلة للتداول  احاتثما اتات تشمل  ااتثما   •
 

 إر المعلومات المتعلقة بقطانات الشركة مد جة أدنا :

 يونيو 30  يونيو 30  
  2021  2020 
  )%(  )%( 
     

 %10  %10  الطاقة
 %22,5  %24  الت مين الوسي
 %27,5  %25  ت مين السيا ات
 %12,5  %12,5  حماية األجو 

 %35  %25  الممتلكات والبسري والرنداةت مين  
 %35  %35   افة فئات التكافل األخرى 

   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في     يونيو   30الستة أشهر المنتهية في   
2020  2021  2020  2021   

   )غير مدقق(   )غير مدقق(   مدقق( )غير   )غير مدقق( 
         

          )د   (  بح الفترة  23,440,196  30,744,657  49,740,894  46,291,019
         

          األار  العادية المود ة خالل الفترة   100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000

0,46  0,50  0,31  0,23  
العا د األاااي والمخفض للسر   

          )د   (



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

21 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
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 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 إيرادات ونتائج القطاع 

 

 
 .(د    : ح شي 2020 يونيو 30)فترة الل  تت  أية نمليات بين القطانات خالل . أخرى من العمال  الخا جيين وأطرات  المتسولةأنال  اإليرادات  المد جةاإليرادات تمثل  

 
تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة كما     بااـتثنا2020ديسـمبر   31البيانات المالية للسـنة المنترية في في را الشـركة  تاـتخدمإالسـيااـات المسااـبية التي  لقطانات  ي نفس  لالسـيااـات المسااـبية إر  

 .2 و موضح في إيضاح 

 )غير مدقق( 2020  يونيو 30أشرر المنترية في  ستةال  )غير مدقق( 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
 جموعمال  تثما ات ااإل  مين الت   جموع الم  ستثمارات اإل  أمين الت  
   د     د     د     مدره  مهدر   مدره  
             
 227,249,474  11,199,592  216,049,882  239,117,841  24,042,286  215,075,555  مباشرة دات إيرا

 ( 148,180,755)  -  ( 148,180,755)  ( 173,775,279)  -   ( 173,775,279)  تكاليف مباشرة
              ( 16,429,652)  -  ( 16,429,652)  ( 12,395,167)  -   ( 12,395,167)  تكافلموا خف 

             
 62,639,067  11,199,592  51,439,475  52,947,395  24,042,286  28,905,109  القطاع  نتائج

              ( 16,348,049)      ( 3,206,501)      تكاليف غير موزنة
             

              46,291,018      49,740,894      ربح الفترة 
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 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 موجودات ومطلوبات القطاع 

 )مدقق(  2020ديسمبر  31 ما في   )غير مدقق( 2021 يونيو 30كما في   
 جموع مال  تثما ات ااإل  مين الت   جموع الم   ستثمارات اإل  أمين الت  
     د     د      د      مدره  مهدر   مدره  
             

 1,345,947,274  784,063,450  561,883,824  1,318,141,079  720,307,665  597,833,414  موجودات القطاع 
              43,831,933      55,140,477      دات غير موزنة موجو 

             
              1,389,779,207      1,373,281,556      ع الموجودات مجمو 

             
 901,543,038  355,358  901,187,680  871,195,005  355,358  870,839,647  القطاع بات مطلو 

              30,182,560      15,051,013      بات غير موزنة مطلو 
             

              931,725,598      886,246,018      ع المطلوبات مجمو 
             

              354,289  354,289    6,414,065      رأسمالية ال النفقات
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 نتائج موسمية  16
 

 . 2020  و 2021 يونيو 30 في ةيأشرر المنتر ستةاللفترة في بيار الربح أو الخسا ة  ل  يت  تسجيل أية نتا ج موامية
 
 

 الفترة ربح  17
 

 مليور د   (. 43,1: 2020يونيو  30مليور د    ) 31,7بلغ صافي  بح الشركة للفترة )قبل القرض السسن( 
 
 

 الزكاة 18
 

بالغا  قرا  مجلس الوز ا   ق    2021يناير   24الوــــاد  في   2021( لســــنة  50/1خالل الفترة  صــــد  قرا  مجلس الوز ا   ق  )
% من إجمالي مبلغ الزكاة المســـــتسق لوـــــندوق الزكاة في 20دف  الزكاة وتسوخل  من الشـــــركة    اللي يتطلب  2020( لســـــنة  15/9)

د    إلى األ بـاح  5,320,778  بمبلغ                                                  قـامـت الشــــــــــــــركـة بـانـادة الزكـاة المعترت برـا اـــــــــــــــابقـا   وبـالتـالي.  اإلمـا ات العربيـة المتسـدة
 .المستبقاة

 
 

 وإلتزامات وبات طارئةمطل 19
 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30 
2021  

  

   )غير مدققة(  )مدققة( 
   درهم  د   

     
      ات بنكيةضمان   766,992  866,992

 
 األنمال اإلنتيادية. ضمن اياق البنكية صدا  الضماناتت  إ
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  20
 

للموجودات والمطلوبــات المــاليــة المعترت برــا بــالتكلفــة المطفــ ة في البيــانــات المــاليــة تقــا ب قيمرــا   المــد جــةاإلدا ة أر المي     تعتبر
 العادلة.

 
ــرا ححقا  لإلنترات ــتوخات                                                                         يبين الجدول التالي تسليال  لألدوات المالية التي ت  قيااـ ــنفة في مسـ  3إلى    1األولي بالميمة العادلة موـ

                                             بنا   نلى د جة إم انية مالحظة الميمة العادلة.
 

 
لميااات الميمة العادلة  ول  تكن  ناك تسوخالت داخل أو خا ج   2  والمستوى   1ل  تكن  ناك تسوخالت بين المستوى    الفترةخالل  

 .لميااات الميمة العادلة 3المستوى 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــــــم درهــــــم درهــــــم درهــــــم 

     )غير مدقق( 2021 يونيو 30
بالميمة العادلة من خالل  مقااة موجودات مالية 

 - - - - الربح او الخسا ة  
بالميمة العادلة من خالل  مقااة موجودات مالية 

           327,718,376 192,886,485 - 134,833,060 الدخل الشامل اآلخر 
 134,833,060 - 192,886,485 327,718,376      

     )مدقق( 2020ديسمبر  31
موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة من خالل  

 31,882,955 15,002,330 - 16,880,625 الربح او الخسا ة  
موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة من خالل  

      328,393,269 177,657,134 - 150,736,135 الدخل الشامل اآلخر 
     
 167,616,760 - 192,659,464 360,276,224      
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 على الشركة 19 –كوفيد تأثير  21
 

إلى أزمة نالمية وفي تعطيل احقتوـــــاد العالمي. إر األزمة تضـــــرب صـــــنانة الت مين نلى مســـــتوى   19 –وبا  كوفيد لقد تســـــبب  
ــا   ــا دة بســــبب انتشــ قمنا  نسن شــــركة أبوظبي الوطنية   19  –كوفيد  العال  بشــــ ل أ ثر وبوــــو ة اــــرخعة. في ضــــو  الظروت الســ

والمباد ة وبدأنا في تنفيل التدابير الكايية في مرحلة مب رة لضمار ااتمرا خة األنمال م  السفاظ للتكافل ش.م.ع.  بدو  المسوولية  
 نلى مستوى الخدمات للعمال  وشركا  األنمال م  السد األدنى من احنقطاع.

 
 لولة.خطة للتعافي من الكوا ث وخطة ااتمرا خة األنمال إلدا ة حاحت الطوا ئ أو الكوا ث ذات ا ى الشركةلد
 

  فار  ناك تسوح في اــلوك المســترل  19 –كوفيد في ضــو  الظروت السالية حنخفاض أاــعا  النفط إلى جانب اإلغالق بســبب  
  تغطيـة المركبـات ذات التكـافـل العـا ليبوتيرة متزايـدة من حيـ  تسول الطلـب نلى المنتجـات الفـاخرة م   وام   بح نـاليـة مثـل  

ــية التي نادة ما تكور الميمة العالية  التغطية الخا ــااــــــــ ــة  وتعزخز السماية الطبية والت مين العام نسو التغطية اإللزامية واألاــــــــ صــــــــ
 حسااة لألاعا  م   وام   بح منخفضة.

 
ظة إ شــــادات اح تتاب السالية الكايية في اختيا  المخاطر وإدا ة المخاطر. إر ت ثير  ل  التغييرات مسدود نلى مسف  الشــــركة  تب ت

. وبما أر األثر الملسوظ للوبا  19 – وفيد  المتعلقة ب المطالباتألي ت ثير  ام نلى  الشـــــركة تعرض ت  ل  تا خخهى . وحتالشـــــركة
ــات منتجات ــينا خو ات اختبا  اإلجراد القا مة  ل  يطرأ أي تغيير نلى افتراضــ ــركة ل  يتجاوز بعد السدود المسددة في اــ حتى  الشــ

تمثل الخسا ر المتوقعة في جمي   مبلغ ننراالغير  و المتكبدة المطالبات فار احتياطيات   اآلر. وم  ذل   نلى الجانب اإلحتياطي 
                                                                                           األنمال )و لا مدنوم ببيانات المطالبات السالية( وقد ت  تعديل افتراضاتنا المتسفظة وفق ا للل . أقسام

 
 الســابقةنمت بشــ ل كبير نلى مدى الســنوات    وقدمتنونة بشــ ل جيد  لدى الشــركة  نلى ثقة من أر مسفظة احاــتثما   الشــركةإر  

وأر مسـتوى السـيولة لدينا نالية مما يعطي القد ة نلى تعزخز الفرص حال نشـو را نندما قوخة لتسمل الظروت السـيئة للسـوق  و ي  
 تعود أاواق احاتثما  إلى النمط الجديد.

 
   لســـيولة لالســـيولة والتموخل واحاـــتجابة لرا من خالل خطة الطوا ئ    متطلباتجمي    مراقبة  تواصـــل الشـــركة   ل  األزمة  في ضـــو 

ــادية السالية. كما في تا خ   ــينا خو ات احقتوـ ــيولة والتموخل ومركز  أس المال  التقرخرواختبا ات اإلجراد التي تع س السـ   فار السـ
 سالي.للشركة ح تزال قوخة و ي في وض  جيد حاتيعاب ت ثير احضطراب ال
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ــدا    مجلس  بموجب قرا   2021  يونيو  30للشـــــــــــركة للفترة المنترية في  الموجزة المرحلية  المالية  المعلوماتت  إنتماد وإجازة إصـــــــــ
 .2021أغسطس  11اإلدا ة بتا خ   


