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

 مقدمـة
  2021  ســــبلمبر  30بما فو )"الشــــربة"    .ش.م.ع شــــربة بيوابو الو نية لفل اف ل  ةالمرفق الموجزةالمالية    البيانات  قمنا بمراجعة

ــا ة           وب   من واللو تشــــــــــــم  يياا المربز المالو الموجز   ــام البيانات الموجزة لفربح بو الخســــــــــ   اللغيرات فو حقوق الدخ  الشــــــــــ
. إا اإلدا ة مسـوولة  مفخص لفسـياسـات المساسـبية الرامة  و بشـرر المنلرية يلل  اللا خ  لسـعةاللفلرة واللدفقات النقدية  المسـاممين

". إا  اللـقا خر المـالـية المرحفـية"  34                                                                    المعفومات الـمالـية المرحفـية وعر ـــــــــــــــرا وفـقا  لفميـيا  المسـاســــــــــــــبو الدولو  ق  عن إعداد مله 
 .                                                                                    مسووليلنا مو إيداء اسلنلاج حول مله المعفومات المالية المرحفية اسلنادا  إلى مراجعلنا

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعفومـات المـالـية المرحفـية اللو يقوم يرـا   "  2410مراجعـة  ق                                                        لـقد قمـنا بمراجعلـنا وفـقا  لفميـيا  اـلدولو حول عمفـيات ال

". تلضــمن مراجعة المعفومات المالية المرحفية الايام برجراء اإلســلفســا ات  بشــ     يســو من  لفمنشــ ةمدقق السســابات المســلق   
ــ    األشخاص المسوولين عن األمو  المالية والمساسبية  وإتباع إجراءات تسفيفية وإجراءات مراجعة بخرى. إا نطاق المراجعة بقــــ

ـلدقيق  وـبالـلالو  ـفرنـرا ن تم نـنا من السىــــــــــــــول عفى ـت  ـيد حول جمي                                                           جومرـخا من نطـاق الاـيام ـبالـلدقيق وفـقا  لفمـعاوير اـلدولـية لف
 األمو  الرامة اللو يم ن با وبينرا اللدقيق. للا  فرننا ن نبدي  بي تدقيق بش نرا.

 انسلنلـاج
ــلنادا  إلى مراجعلنا  ل  ولبين لنا ما ودعونا إلى اإلعلقاد ب ا المعفومات الماليــــــــــــــــــة المرحفية المرفقة ل  و ل  إعدادما  من جمي                                                                                                         اســ

 .34                                                    النواحو الجومرخة  وفقا  لفمييا  المساسبو الدولو  ق  
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   بيان المركز المالي الموجز

 2021 سبتمبر 30كما في 
 ديرمبر  31 سبتمبر  30 إيضاحات  
  2021 2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي  درهم  
    

    الموجودات 
    موجودات عمليات التكافل 

 5,840,506 -  )أ( 6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل الر أ  و الارا ة 
 9,170,271 14,750,639 )ب( 6 الشام  اآللر موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل الدل  

 281,805,829 298,001,664 10 حوة إعادة ال  اف  م  احش را ات غير الم  ربة  
 25,891,479 18,161,284  موا  ف مدفوعة مربقا  وموجودات  لرى 
 147,038,947 136,607,639 10 حوة إعادة ال  اف  م  المطالبات القا مة
 11,311,427 24,373,091 11 احش را ات و  صدة إعادة ال  اف  المدونة

 384,834,508 351,032,074 4 ودا   ألج  
     76,966,253 70,506,532 4 نقد و  صدة لدى البنوك 

    
     942,859,220 913,432,923  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    المساهمين موجودات 
 15,839,641 21,118,913  مم   ات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 5 وديعة قانونية
 26,042,449 -  )أ( 6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل الر أ  و الارا ة 

 319,222,998 343,097,105 )ب( 6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
 14,403,000 16,627,000 8 اس ثما ات عقا  ة

 18,869,889 9,337,060  ت اليف احس يواذ الملج ة ع ى الوثا ق
 10,086,107 10,119,902  موا  ف مدفوعة مربقا  وموجودات  لرى 

 24,549,718 60,148,778 4 ودا   ألج 
     7,906,185 8,548,777 4 نقد و  صدة لدى البنوك 

    
     446,919,987 478,997,535  إجمالي موجودات المساهمين 

    
     1,389,779,207 1,392,430,458  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  
    مطلوبات عمليات التكافل 

 19,245,162 18,224,504  ال  اف  الدا نةذم  
 183,608,231 172,699,835 10 المطالبات القا مة 

 381,316,825 388,988,055 10 احش را ات غير الم  ربة 
 300,005,265 283,629,072  ذم  إعادة ال  اف  الدا نة

 11,461,044 8,732,369  موا  ف مر يقة ومط و ات  لرى 
     5,906,511 8,517,407  إورادات عموحت إعادة ال  اف  غير الم  ربة 

    
     901,543,038 880,791,242  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
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  الربح أو الخسارة الموجز بيان  
 )غير مدقق(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة ال سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في  إيضاحات 
  2021 2020 2021 2020 
 د ي  درهم د ي  درهم  

      العائد لمشتركي التكافل 
 317,617,786 255,148,288 115,763,977 86,336,995  الم   بة   إجمالن احش را ات 

 33,335,565 46,966,800 10,281,333 11,516,321  اش را ات إعادة ال  اف  المقبولة 
   216,277,678) ( 222,991,123)  75,144,979) ( 60,772,192)  الم نازل عن ااش را ات إعادة ال  اف  

      
      

 134,675,673 79,123,965 50,900,331 37,081,124  صافن احش را ات الم   بة  
  6,795,192) 8,524,605  8,193,539) ( 8,200,358)  ال غير فن صافن ماوص احش را ات غير الم  ربة  

      
      

 127,880,481 87,648,570 42,706,792 28,880,766  صافن احش را ات الم  ربة  
 13,888,507 16,421,833 4,149,241 4,759,697  العموحت الم  ربة  

      
      

 141,768,988 104,070,403 46,856,033 33,640,463  إجمالي إيرادات التكافل 
      
      

   131,494,422) ( 168,324,386)  46,967,741) ( 49,052,509)  إجمالن المطالبات المدفوعة  
  2,734,222) ( 6,706,711)   962,235) ( 1,111,688)  حوة إعادة ال  اف  م  المطالبات المقبولة المدفوعة

 93,168,091 126,984,807 33,392,287 34,391,775  حوة إعادة ال  اف  م  المطالبات الم نازل عن ا المدفوعة  
      
      

  41,060,553) ( 48,046,290)  14,537,689) ( 15,772,422)  صافي المطالبات المدفوعة 
      

  13,422,725) 12,735,811  15,860,463) ( 4,211,047)  ال غير فن المطالبات القا مة  
 11,846,670 ( 13,094,851) 12,573,373 3,642,429  ال غير فن حوة إعادة ال  اف  م  المطالبات القا مة  

 3,867,474 ( 1,926,930) 5,040,129 ( 180,725)  المطالبات الم  بدة وغير المب غ عن ا اح يالنال غير فن 
ال غير فن حوة إعادة ال  اف  م  اح يالن المطالبات الم  بدة  

 وغير المب غ عن ا
 

227,486 (3,661,001  2,663,543 (2,175,414  
  4,017,580) ( 1,292,886)  1,066,269) ( 1,054,225)  ال غير فن موا  ف ترو ة الارا ر غير الموزعة

      
      

  44,962,128) ( 48,961,603)  17,511,920) ( 17,348,504)  صافي المطالبات المتكبدة
      
      

 96,806,860 55,108,800 29,344,113 16,291,959  إيرادات التكافل
      

 1,515,135 2,255,204 1,108,757 ( 228,231)  إورادات  لرى )لرا ة / 
      
      

 98,321,995 57,364,004 30,452,870 16,063,728  أرباح التكافل التشغيلية 
      

 10,433,016 7,641,252 3,464,221 2,343,303  إورادات اس ثما ات مش رظن ال  اف 
  3,651,555) ( 2,674,439)  1,212,477) ( 820,157) 13 المضا ب حوة  

   105,211,229) ( 78,794,685)  35,027,009) ( 21,218,248) 13  سوم وظالة 
      
      

   107,773) ( 16,463,868)  2,322,395) ( 3,631,374)  في نتيجة التكافل للفترة  العجز
      

      العائد إلى المساهمين
 8,461,132 27,256,406 4,230,335 8,512,069  اس ثما ات المرايمي  وإورادات  لرى  صافن 

 3,651,555 2,674,439 1,212,477 820,158  حوة المضا ب م  مش رظن ال  اف 
 105,211,229 78,794,685 35,027,009 21,218,248   سوم وظالة م  مش رظن ال  اف 

  26,572,482) ( 18,508,184)  10,142,830) ( 6,113,017)  موا  ف ال  اف 
  29,813,259) ( 31,147,308)  10,342,777) ( 9,927,046)  موا  ف عمومية وإدا  ة 

 2,979,698 2,178,183  2,357,359) ( 3,003,085) 12 النقص فن ماوص القرض م  المرايمي   /  الز ادة)
      
      

 63,917,873 61,248,221 17,626,855 11,507,327 17   ربح الفترة
      
      

 0,64 0,61 0,18 0,12 14 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الشامل الموجز    بيان الدخل

 )غير مدقق(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 
 سبتمبر   30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021 

 درهم 
 2020 
 د ي  

 2021 
 درهم 

 2020 
 د ي  

     
      63,917,873 61,248,221 17,626,855 11,507,327 ربح الفترة 

     
     الدخل الشامل اآلخر:

     
تونيف ا ححقا  إلى الر أ او البنود ال ن ل  و   إعادة 

     الارا ة:
ال غير فن الميمة العادلة حس ثما ات فن حقوق م  ية  

   6,771,842) 12,791,991 8,249,503 801,157 مقاسة بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
     

البنود ال ن قد و   إعادة تونيف ا ححقا  إلى الر أ او 
     الارا ة:

ال غير فن الميمة العادلة إلس ثما ات فن ص وك مقاسة  
        1,477,453) ( 289,554) 934,380 ( 269,707) العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر  بالميمة

     
        8,249,295) 12,502,437 9,183,883 531,450 مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة 

     
      55,668,578 73,750,658 26,810,738 12,038,777 مجموع الدخل الشامل للفترة 
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 الموجز المساهمين بيان التغيرات في حقوق 
 2021 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  
               

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

 61,248,221  61,248,221  -  -  -  -  -  الف رة   أ 
                12,502,437  -  12,502,437  -  -  -  -  ل ف رة  الدل  الشام  اآللر

               
                73,750,658  61,248,221  12,502,437  -  -  -  -  ل ف رة مجموع الدل  الشام  

               
م  إس بعاد موجودات مالية مقاسة بالميمة   م رب

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

                 20,000,000)    20,000,000)     -  -  -  -   9 نوبة    اح مدفوعة )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 
               

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

 63,917,873  63,917,873  -  -  -  -  -    أ الف رة  
                 8,249,295)   -   8,249,295)   -  -  -  -  الارا ة الشام ة األلرى ل ف رة 

               
                55,668,578  63,917,873   8,249,295)   -  -  -  -  ل ف رة الشام ة    الارا ةالدل / )  مجموع

               
موجودات مالية مونفة   لرا ة م  إس بعاد 

 -   4,131,548)   4,131,548  -  -  -  -  بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
                 25,000,000)    25,000,000)   -  -  -  -  -   9 نوبة    اح مدفوعة )إيضاح 

               
 426,834,671  228,467,426  6,810,308  -  42,500,000  49,056,937  100,000,000  )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30الرصيد في 
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  الموجز    بيان التدفقات النقدية
 )غير مدقق(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  
 2020 2021 إيضاح  
 د ي   درهم   
    

    األنشطة التشغيلية 
 63,917,873 61,248,221    أ الف رة

    تعدوالت لـ:
 1,647,157 1,171,522  اس  الك مم   ات ومعدات 

 6,795,192 ( 8,524,604)  اليرظة فن احش را ات غير الم  ربة  صافن 
  18,894,148) ( 34,897,638)  إورادات اس ثما  وإورادات  لرى 

 517,423 400,866  صافن اليرظة فن ماوص م افآت ن اية الادمة 
 2,034,094 ( 1,026,000)  اليرظة فن ماوص دووا مش وك فن تيوي  ا 

  2,979,698) ( 2,178,183)  اليرظة فن ماوص القرض م  المرايمي 
 - ( 2,224,000)  الز ادة فن الميمة العادلة إلس ثما  عقا ي 

  3,087,471) ( 18,642,051)  صندوق مش رظن ال  اف  ع ى اليياة  عجز فن
          391) 20  م  إس بعاد مم   ات ومعدات  )م رب  /لرا ة

     49,950,031 ( 4,671,847)  العامل: الربح التشغيلي قبل التحركات في رأس المال 
  7,400,303) 7,696,400  فن موا  ف مدفوعة مربقا  وموجودات  لرى    الز ادةالنقص/ )

  5,851,822) ( 12,035,664)  الز ادة فن احش را ات و  صدة إعادة ال  اف  المدونة 
  10,389,809) 9,532,829  فن ت اليف احس يواذ الملج ة ع ى الوثا ق   الز ادةالنقص/ )

 37,560 ( 477,088)  فن المطالبات القا مة  صافن    / الز ادةالنقص)
  1,047,402) -  النقص فن توز عات لمش رظن صندوق ال  اف  ع ى اليياة

 2,979,698 2,178,183  النقص فن ماوص القرض م  المرايمي  
 2,522,871 ( 1,020,658)  فن ذم  ال  اف  الدا نة   / الز ادةالنقص)
 34,988,484 ( 16,376,193)  الز ادة فن ذم  إعادة ال  اف  الدا نة / النقص)

  16,293,182) ( 9,869,466)  النقص فن الموا  ف المر يقة والمط و ات األلرى 
 2,253,605 2,610,896  ال  اف  غير الم  ربةالز ادة فن إورادات عموحت إعادة 

          4,867,668) ( 4,867,668)  م افآت  عضاء مج س اإلدا ة المدفوعة
         46,882,063 ( 27,300,276)  األنشطة التشغيلية  (/ الناتج من المستخدم في)صافي النقد 

    األنشطة االستثمارية 
  124,675,645) 14,832,950  احس ثما ات صافن اليرظة فن 

 400 -  عا دات م  اي  مم   ات ومعدات 
  151,512) ( 6,450,815)  شراء مم   ات ومعدات 

 18,894,148 34,897,638  إورادات اس ثما  وإورادات  لرى  
          24,350,779) ( 21,750,002)  فن ودا   ألج    اليرظة

          130,283,388) 21,529,771  األنشطة االستثمارية   (المستخدم فيالناتج من/ ) صافي النقد 
    األنشطة التمويلية 

          25,000,000) ( 20,000,000)   نوبة    اح مدفوعة 
          25,000,000) ( 20,000,000)  المستخدم في النشاط التمويلي  صافي النقد 
      108,401,325) ( 25,770,505)  النقد ومرادفات النقد النقص في 

         283,878,078 112,107,465  اداية الف رة النقد ومرادفات النقد فن 
     175,476,753 86,336,960 4 النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 تجاريةمعلومات  1

 
ين شـرظة مرـايمة عامة ت سـرـت فن  اووبن  دولة اإلما ات العر ية   -. )"الشـرظة"   ش.م.ع –إا شـرظة  اووبن الولنية ل   اف   

 . 2015  لرنة 2                                             . ت  ترجي  الشرظة وفقا  ل قانوا احتيادي  ق  )2003نوفمبر  16الم يدة فن 
 

بشــــــ ا   2015لرــــــنة   2بشــــــ ا تعدو  بعض  ح ام القانوا احتيادي  ق    2020لرــــــنة    26صــــــد  المرســــــوم بقانوا اتيادي  ق  
ــب مبر    27الشــــرظات ال جا  ة فن   ع ى الشــــرظة تطبيق وتعدو    و وجب.  2021وناور    2                                  و دل  حيز ال نفيك اع با  ا م  2020ســ

 ووع ا بما و وافق م   ح امه فن موعد  قوا  سنة واحدة م  تا    نفاذ مرسوم القانوا يكا.
 

 ق    لدولة اإلما ات العر ية الم يدة القانوا احتيادي  ألح ام                                                                    تقوم الشــرظة بجمي  نشــالات ال  اف  وإعادة ال  اف  ل افة الفوات وفقا  
. تعم  الشرظة فن دولة اإلما ات العر ية الم يدة وعنوان ا المرج   اييوة ال  مي  وتنظي   عمال  ق ا  سيسالم ع   2007  لرنة  6)

  اووبن  اإلما ات العر ية الم يدة. 35335يو ص.ب. 
 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2

 أساس اإلعداد
ــعةت  إعداد المع ومات المالية المرح ية لف رة ال ــ ر المن  ية فن    رـ ــب مبر  30 شـ ــبن الدولن  ق   وفق ا   2021  سـ   34الم يا  المياسـ

 ."ال قا  ر المالية المرح ية"

 
ال ام ة بموجب الرـــــنو ة المع ومات واإلفوـــــاحات الضـــــرو  ة إلعداد البيانات المالية   ظافةالمالية المرح ية    المع ومات ح ت ضـــــم 

. باإلوـافة  2020ديرـمبر   31م  البيانات المالية ل شـرظة ظما فن جنبا  إلى جنب   قا  ر المالية و جب قراءات ا لالمعاوير الدولية  
ال ن ل رــــنة المالية   الم وقعةح تشــــير بالضــــرو ة إلى الن ا ج   2021  ســــب مبر  30المن  ية فن  ال رــــعة  شــــ ر لكلا  فاا ن ا ج ف رة  

 .2021ديرمبر  31فن سوف تن  ن  
 

ـاد ي  اإلمـا ات العر ـية الم يـدة )"اـلد ي "   وين العمـ ة ال شــــــــــــــغي ـية وعمـ ة عرض البـياـنات المرح ـية المـالـية   المع ومـاتت  عرض 
 المالية ل شرظة.

 
األو اق المالية واحســــــ ثما ات اإلســــــ ثما  فن إلعادة قياس   المالية المرح ية وفقا  لمبد  ال   فة ال ا  اية المعدل المع وماتت  إعداد  
 بالميمة العادلة. العقا  ة

 
  تطبيق المقاا ة  باســ ثناء    المرح ية ال قر ر رــنة المالية الرــابقة وف رة  لم وافقة م  ت ا المرــ ادمة  الم بعةإا الرــياســات المياســبية 

  دنا .معدلة ظما يو مووأ الجدودة و المعاوير  ال
 
 الجديدة والمعدلة  المعايير والتفسيرات  2/1
 

 .2021وناور  1تعدوالت ع ى المعاوير وال فريرات الواد ة ال ن  صبيت سا  ة المفعول لالل الرنة المالية ال ن تبد  فن 
 
  2المرح ة  -إعادة تش ي  م يا  سعر الفا دة •

  9   ق     قا  ر الماليةلالدولن   الم يا )تعدوالت ع ى    2المرح ة   -م يا  ســــــــــــعر الفا دة  إعادة تشــــــــــــ ي   ال عدوالت فن  تقدم 
الدولن   والم يا   4الدولن ل  قا  ر المالية   الم يا    7  ق   الدولن ل  قا  ر المالية  الم يا    39  ق   الدولنن المياســــــب الم يا 

و   إيقاف ا فقط  ح  وتووـيأ  ا مياسـبة ال يو  إعادة ال شـ ي   وسـي ة عم ية ل  عدوالت ال ن و ط ب ا  16  ق     قا  ر الماليةل
إعادة تش ي  ع    الناتجة  وإدلال اإلفواحات ال ن ترمأ ل مر ادمي  بف   لبيعة ومدى الماالر إعادة تش ي  اوبو  ن يجة
إلى   اوبو زفن ال يول م   المنشــــــ ةل  ا الماالر باإلوــــــافة إلى تقدم  المنشــــــ ةوظيفية إدا ة  المنشــــــ ة عرض له  تالكي   اوبو 

 .ال يوليكا   المنش ةدور تمعدحت مرج ية ادو ة  وظيف 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

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

 :ل  تق  الشرظة بش   مب ر ا طبيق المعاوير الدولية ل  قا  ر المالية الجدودة والمعدلة ال الية وال ن ل  يي  موعد تطبيق ا بعد
 
 1)يرـــــــري تطبيقه م   1تعدوالت ع ى الم يا  الدولن ل  قا  ر المالية  ق   –توـــــــنيف المط و ات ظم داولة  و غير م داولة   •

  إذا ما  تيدود  ع ى الشــــــرظات  مرــــــاعدة لالل م  الم ط بات  تطبيق فن احترــــــاق  تعز ز  إلى ال عدوالت ت دف.   2023وناور  
 ت وا    ا يي م   و  مرــــــــــ يقة) ظم داولة ملظد غير ترــــــــــو ة تا    ل ا ال ن األلرى   والمط و ات  الدووا   توــــــــــنيف يجب  اا

 ؛م داولة غير  و  واحدة سنة لالل الرداد مر يقة
 

 1)يرـــــــري تطبيقه م   3تعدوالت ع ى الم يا  الدولن ل  قا  ر المالية  ق   –  المفاهيمن اإللا   حول المراج   ع ى  تعدوالت •
 دوا   3   ق  المـاليـة  ل  قـا  ر  الـدولن  الم يـا   فن  المفـاهيمن  لإللـا   قـدي   مرج   تيـدوـ   إلى  ال عـدوالت  ت ـدف . 2022ونـاور  
 ؛الم يا  م ط بات فن يام  تغيير

 
)يرــــــري  16تعدوالت ع ى الم يا  المياســــــبن الدولن  ق   –عا دات قب  احســــــ ادام المقوــــــود  –مم   ات وآحت ومعدات   •

 عا دات  ي  والمعدات واآلحت  المم   ات انود م  اند  ي ت  فة م  تاوـــ    ا ال عدوالت  تمن .   2022وناور    1تطبيقه م  
ــناف اي  م  ــ   ذلا  إحضـــــــــــــا   ثناء المن جة األصـــــــــــ  بالطر قة العم   ع ى  قاد  ا لي وا   له الالزمة  واليالة الموق   إلى  األصـــــــــــ

ــ ة تع رف ذلا  م  و دح  . اإلدا ة قب   م  المقوـــــــــــودة   و  الر أ فن  البنود  ت ا  إن اج وت  فة البنود  يك  اي   بعا دات المنشـــــــــ
 ؛  الارا ة

 
وناور  1)يرـــــــري تطبيقه م     37تعدوالت ع ى الم يا  المياســـــــبن الدولن  ق    –ت  فة تنفيك العقد   –عقود مثق ة باإلل زامات   •

ــم  بالعقد" الوفاء ت  فة"   ا ال عدوالت تيدد.   2022 ــرة  ت ع ق  ال ن  ال  اليف" تشـ   ال ن ال  اليف  ت وا    ا يم  ".  بالعقد  مباشـ
 ال  اليف  تاوـيص  و   المباشـرة  والمواد  العمالة المثال سـبي   ع ى) العقد ا كا  ل وفاء  إوـايية  ت اليف إما بالعقد  مباشـرة  ت ع ق

 واآلحت  المم   ات م  لبند   الكســــــــ اإل موــــــــا  ف تاوــــــــيص  المثال ســــــــبي   ع ى) العقود  ا نفيك  مباشــــــــرة المرتبطة األلرى 
 ؛  العقد تنفيك فن المر ادمة والمعدات

 
ــري  17لم يا  الدولن ل  قا  ر المالية  ق   ا •  ل  قا  ر   الدولن الم يا   و ط ب.   2023وناور    1تطبيقه م  : عقود ال  مي  )يرـــــــــ

 لجمي    والعرض ل مـياس توحـيدا      ثر  ن جـا   و وفر  ـباإلل زاـمات ل وـفاء  اليـالـية ـبالميـمة  الـ  مي  مط وـ ات  قـياس  و     ا  17 المـالـية
ــمي  ت . ال  مي   عقود ــبن مبد   ع ى قا    يدف  ل يقيق الم ط بات يك   توــــ ــق مياســــ   الدولن الم يا  يي . ال  مي  لعقود  م رــــ

 ؛ 2023 وناور 1 فن ظما ال  مي  عقود 4  ق  المالية ل  قا  ر الدولن الم يا  مي  17  ق  المالية ل  قا  ر
 

 اســ ثما ات 28  ق   الدولن المياســبن والم يا   الموحدة  المالية  البيانات  10   ق   المالية ل  قا  ر  الدولن الم يا   ع ى  تعدوالت •
 الزمي ة  والشرظات  المر ثمر اي   األصول  فن  المرايمة  و اي  بمعالجة الم ع قة   2011) مش رظة  ومشا     زمي ة  شرظات  فن
 به . مرموح ال طبيقإلى  ج  غير مرمى. ح وزال  ال طبيق)ت  ت جي  تا     .المش رظة المشا     و

 
.  تشــم   2022وناور    1م    ا)يرــري تطبيق   المعاوير الدولية ل  قا  ر الماليةع ى    2020-2018دو ة ال يرــينات الرــنو ة  •

الدولن ل  قا  ر المالية ل مرة  الم يا : تطبيق  1  قا  ر المالية  ق   لال يرـــــــــينات الرـــــــــنو ة تعدوالت ع ى الم يا  الدولن  دو ة 
وناور  1م   يرـــــــــري تطبيقهاألدوات المالية ) 9لية     الم يا  الدولن ل  قا  ر الما2022وناور  1م     يرـــــــــري تطبيقهاألولى )
  والم يا  المياســـبن الدولن  ال طبيقتا    ل  و   بعد تيدود عقود اإليجا  )  16   الم يا  الدولن ل  قا  ر المالية  ق   2022

  .2022وناور  1م   يرري تطبيقهالز اعة ) 41 ق  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 )يتبع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
  )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
  
اياا الم يا  الدولن ل  قا  ر المالية و   1  ق   الدولن نم يا  المياســبالال عدوالت ع ى    -اإلفوــاح ع  الرــياســات المياســبية  •

 . ت ط ب ال عدوالت  ا تفوــأ المنشــ ة ع  ســياســات ا المياســبية الجوير ة   2023وناور    1م   تطبيقه)يرــري    2المما ســة 
جوير ة. و   المياسـبية  الرـياسـة التيدود   ل منشـ ةظيف يم    األلرى  ال عدوالت تووـأادح  م  سـياسـات ا المياسـبية ال امة. 

ــ    ــبية جوير ة. لدع  ال عدو   ووـ ــة المياسـ ــياسـ ــافة  مث ة ع ى م ى يي م   ا ت وا الرـ ــادات و مث ة الإوـ ا إ شـ ــ  مج س  يضـ
ــبية الم ونة م       لطوات" المووــــــية ف ــة لشــــــرح وإثبات تطبيق "عم ية األيمية النرــــ  بالم يا الااص   2ن اياا المما ســــ

   قا  ر المالية.لالدولن 
 

 . ترــ بدل 2023وناور   1م     تطبيقه)يرــري    8   ق   الدولن  نم يا  المياســبالتعدوالت ع ى   -تعر ف ال قدورات المياســبية   •
الجدود  فاا ال قدورات ال عدوالت تعر ف ال غيير فن ال قدورات المياســـــــــــــبية ا عر ف ال قدورات المياســـــــــــــبية. بموجب ال عر ف  

ــ  لعدم ال   د م  المياس". تقوم  ــبية ين "المبالغ النقدية فن البيانات المالية ال ن تاضــــــ ــآتالمياســــــ  قدورات الا طو ر    المنشــــــ
مياســبية إذا ظانت الرــياســات المياســبية ت ط ب قياس انود فن البيانات المالية بطر قة تنطوي ع ى عدم ال   د م  المياس.  ال

ا لاط .  تووأ ال عدوالت  ا ال غيير فن ال قدور المياسبن الناتج ع  مع ومات جدودة  و تطو ات جدودة ح يعد توييي 
 

ــرظة ــ ثناء   م  غير الم وق   ا ي وا ل معاوير وال عدوالت الجدودة المكظو ة  عال   ي ت ثير جويري ع ى البيانات المالية ل شــــــ باســــــ
 .ظما يو مكظو   دنا  17ية  ق  الم يا  الدولن ل  قا  ر المال

 
ح توجد معاوير وتعدوالت جدودة مطبقة  لرى ع ى المعاوير المنشـــــــــــو ة  و تفرـــــــــــيرات لجنة تفرـــــــــــيرات المعاوير الدولية وال ن م  

 الم وق   ا ي وا ل ا ت ثير يام ع ى البيانات المالية ل شرظة.
 

الجدودة سـي   تطبيق ا فن البيانات المالية ل شـرظة عندما ت وا قاا ة ل  طبيق  ت وق  اإلدا ة  ا يك  المعاوير وال فرـيرات وال عدوالت 
وقد ح ي وا ل ك  المعاوير وال فرــيرات وال عدوالت الجدودة   ي ت ثير جويري ع ى البيــــــــــــــــانات المالية ل شــرظة فن ف ــــــــــــــــرة ال طبيق  

 .9  الدولن ل  قا  ر المالية  ق  والم يا 17المبد ن  باس ثناء الم يا  الدولن ل  قا  ر المالية  ق  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 

وال ن تلثر ع ى تطبيق الرــــــــــــياســــــــــــات م  اإلدا ة الميام ب ح ام  تقدورات واف راوــــــــــــات  الموجزة   المالية  و ط ب إعداد يك  البيانات
 .يك  ال قدوراتع ية ع  الف الن ا جا  ف تقد المياسبية والمبالغ المد جة ل موجودات والمط و ات والدل  والموا  ف. 

 
إعداد يك  البيانات المالية الموجزة  فاا األح ام ال امة ال ن ووـع  ا اإلدا ة ل طبيق الرـياسـات المياسـبية ل شـرظة والموـاد     عند

ــنة المن  ية فن   ــ ادمة فن البيانات المالية ظما فن ول رـــ ــية ل  قدور غير الملظد م وافقة م  ت ا المرـــ ــمبر    31الر يرـــ   .2020ديرـــ
 ال ن تلثر ع ى الشرظة. ال امةع ى احف راوات  19 –ظوفيد ت ثير   بمراقبةالشرظة باس مرا   تقوم 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 قد ومرادفات النقد الن 4

 
تمث  الودا   ألج  ودا   مي فظ ا ا لدى ملســـــرـــــات مالية إســـــالمية فن دولة اإلما ات العر ية الم يدة  بالد ي  اإلما اتن وتيم   

  . %5إلى  %1,5: 2020ديرمبر  31)        سنو ا   %4,5إلى         سنو ا   %0,8  أ بمعدحت الروق الرا دة وال ن ت راوح اي  
 
 
 وديعة قانونية  5
 

وتنظي    الاـاص ـبانشــــــــــــــاء ييـوة الـ  مي  2007 ةلرـــــــــــــــن   6م ط ـبات الـقانوا احتيـادي ـلدوـلة اإلـما ات العر ـية الم يـدة  ق  )ل       وفـقا  
د ي   ح يم   اســــــــ ادام ا ادوا إذا مرــــــــبق م  ييوة ال  مي  لدولة    10,000,000تي فظ الشــــــــرظة اوديعة ان ية بميمة   ا عمال 

لــدى انــا تجــا ي فن دولــة اإلمــا ات العر يــة الم يــدة  ويو لرف ذو   القــانونيــةظ بــالوديعــة  اإلمــا ات العر يــة الم يــدة. و   احح فــا
 . 7 عالقة )إيضاح

 سبتمبر 30  
2021 

 ديرمبر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 84,872,438  79,055,309  و  صدة لدى البنوكنقد 
      409,384,226  411,180,852   ودا   ألج 

     
 494,256,664  490,236,161    صدة لدى البنوك نقد و 

     
        382,149,199 ) ( 403,899,201 )  ش ر   ثالثةا وا    إس يقاق  ص ية أل ثر م   ألج   ودا ونزل: 

     
      112,107,465  86,336,960  النقد ومرادفات النقد

     
 104,201,280  77,788,183  مط و ات عم يات ال  اف  

      7,906,185  8,548,777  موجودات المرايمي 
     
  86,336,960  112,107,465      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 ثمارات ستإ 6

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

 
 :ظما و نز احس ثما ات حرب القطاع الجغرافن يو يإا ترظ

 سبتمبر 30  
2021 

 ديرمبر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

     موجودات عمليات التكافل 
      و اق مالية مد جة  

      5,840,506  -  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
      و اق مالية غير مد جة 

 15,002,330  -  صنادوق العقا ات -
      و اق مالية مد جة  

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

 ديرمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 7,097,798  -  دال  دولة اإلما ات العر ية الم يدة
           24,785,157  -  لا ج دولة اإلما ات العر ية الم يدة

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

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 

 ديرمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  

     موجودات عمليات التكافل 
      و اق مالية مد جة  

      9,170,271  14,750,639  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
      و اق مالية مد جة  

 94,478,308  85,136,782   س   فن  و اق مالية    -
           47,087,556  34,376,585  ص وك   -
  119,513,367  141,565,864      
     

      و اق مالية غير مد جة  
 90,008,568  118,916,664   غير مد جة  س   فن  و اق مالية  -
      87,648,566  104,667,074  صنادوق العقا ات -
     
  223,583,738  177,657,134      
     

      319,222,998  343,097,105  المرايمي  مجموع موجودات 

 ديرمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 150,736,135  134,264,006   و اق مالية مد جة  
           177,657,134  223,583,738   و اق مالية غير مد جة  

  357,847,744  328,393,269      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 :ظما و نز احس ثما ات حرب القطاع الجغرافن يو يإا ترظ

 
  الشر عة اإلسالمية.  ح ام م وافقة م  2021 سب مبر 30إا احس ثما ات المي فظ ا ا م  قب  الشرظة ظما فن 

 
المد جة باألسـواق المالية بوـفة  سـاسـية ع ى صـافن الموجودات المرـ ثمر في ا إح إذا توفرت ل ا تع مد قيمة األو اق المالية غير  

 .معامالت حدوثة وال ن تعد ظدلي  ل ميمة العادلة اليالية
 
 
 جهات ذات عالقة 7
 

  المالك الر يرــيوا  في ا الشــرظة والشــرظات ال ن ي وا   إدا ةو عضــاء مج س   الر يرــيي  المرــايمي م   الج ات ذات عالقة    ت  وا 
. إا تفاصــي  المعامالت ل   ت ثير يام ع ى قرا ات ا المالية وال شــغي يةوالشــرظات تيت ســيطرت   بشــ   ظام   و مشــ رك   و ال ن  

 ذات عالقة فن سياق العم  احع يادي ين ظما و ن: ج ةال امة م  
 

 ديرمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 86,553,455  81,137,132  دال  دولة اإلما ات العر ية الم يدة
           241,839,814  276,710,612  دولة اإلما ات العر ية الم يدةلا ج 

  357,847,744  328,393,269      

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات  

 المجموع  المديرين الرئيسيين  ذات العالقة 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     )غير مدقق(   2021 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قانونية )إيضاح 

 469,293 - 459,268 10,025 مر يق م  ج ات ذات عالقة 
 6,697,211 - - 6,697,211 مر يق إلى ج ة ذات عالقة 

     
  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة المعامالت  

 )غير مدقق(  2021 سبتمبر 
    

 93,007,409 - 17,455,069 75,552,340 إجمالن اش را ات م   بة 
 4,479,518 - - 4,479,518 موا  ف ال  اف  

 2,898,874 2,898,874 - - م افآت قويرة األج  
 161,732 161,732 - - لو  ة األج  م افآت 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقة 7

 
                                                                                   المدور   الر يريي  ين وفقا  لعقود العم  الم فق ع ي ا والمع مدة م  قب  مج س اإلدا ة.إا م افآت 

 
 
   إستثمارات عقارية 8

 
ــ ري ع ى معرفة و  بة  ــول اي  مشــــ ــ ثما ات العقا  ة بالميمة العادلة وال ن تمث  المب غ الكي يم   به مبادلة احصــــ و   إد اج احســــ

م    2021سب مبر    30و ا   ع ى معرفة و  بة فن معام ة تجا  ة حدوثة فن تا    ال قيي . ت  تقيي  احس ثما ات العقا  ة ظما فن  
 د ي  باس ادام لر قة احس ثما  ) سم ة الدل    إلى جانب لر قة المقا نة. 16,627,000 قب  ممي  مر ق  بمب غ

 
 
 انصبة أرباح 9
 

د ي  ل رـ    وت  اع ماديا   0,20د ي  بمعدل   20,000,000  ت  توز      اح نقدية بميمة  2020ديرـمبر    31ل رـنة المن  ية فن 
 .2021وت  دفع ا فن ما س  2021ما س  15م  قب  المرايمي  فن 

 
د ي  ل رـ    وت  اع ماديا   0,25د ي  بمعدل   25,000,000  ت  توز      اح نقدية بميمة  2019ديرـمبر    31ل رـنة المن  ية فن 

 .2020وت  دفع ا فن ما س  2020ما س  15م  قب  المرايمي  فن 

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 المجموع  المديرين الرئيسيين  العالقة 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     )مدقق(  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قانونية )إيضاح 

 439,533 - 423,976 15,557 مر يق م  ج ات ذات عالقة 
 13,135,247 - - 13,135,247 مر يق إلى ج ة ذات عالقة 

     
  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة المعامالت  

 )غير مدقق(  2020 سبتمبر 
    

 97,631,353 - 16,737,795 80,893,558 إجمالن اش را ات م   بة 
 17,209,085 - - 17,209,085 موا  ف ال  اف  

 2,898,874 2,898,874 - - م افآت قويرة األج  
 161,732 161,732 - - م افآت لو  ة األج  

 ديرمبر 31  سبتمبر 30  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 18,309,000  14,403,000  وناور 1فن 
        3,906,000)  2,224,000  العادلة الز ادة/ )النقص  فن الميمة  

     
  16,627,000  14,403,000 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

   التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 سبتمبر 30  

2021 
 ديرمبر 31 

2020 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د ي   درهم  

     اإلجمالي
     مط و ات عقود ال  اف :
 140,753,390  128,017,579  مطالبات ُمب غ عن ا

 41,962,580  43,889,510  مطالبات م  بدة ل  ُوب غ عن ا
      892,261  792,746  موا  ف ترو ة المطالبات غير الموزعةإح يالن 

     
 183,608,231  172,699,835  مطالبات قا مة

      381,316,825  388,988,055  اح يالن اش را ات ت اف  غير م  ربة
     
  561,687,890  564,925,056      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات عقود ال  اف :
 112,951,250  99,856,399  مطالبات ُمب غ عن ا

      34,087,697  36,751,240  مطالبات م  بدة ل  ُوب غ عن ا
     

 147,038,947  136,607,639  حوة إعادة ال  اف  م  المطالبات القا مة
      281,805,829  298,001,664  حوة إعادة ال  اف  م  احش را ات غير الم  ربة 

     
  434,609,303  428,844,776      

     صافي –مطلوبات التكافل  
 27,802,140  28,161,180  مطالبات ُمب غ عن ا

 7,874,883  7,138,270  مطالبات م  بدة ل  ُوب غ عن ا
      892,261  792,746  اح يالن موا  ف ترو ة الارا ة غير الموزعة

     
  36,092,196  36,569,284 

      99,510,996  90,986,391  اح يالن اش را ات ت اف  غير م  ربة
     
  127,078,587  136,080,280      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

  )يتبع( التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 

المرـ قب ية النشـطة )قرـط ت مي  واحد    ال  اف  العا  ن  قر ت الشـرظة اسـ بدال شـرظة إعادة ال  مي  اليالية لبوالص  2020فن سـنة 
% م  جزء 97,5إعادة ال  مي  الجدودة حوـــــــــــة قد يا شـــــــــــرظة  يم   إلى شـــــــــــرظة إعادة ت مي  جدودة. ت  2020  وونيو  30 ما فن  

النشـــــطة إلى جانب جمي  موجودات ا )ت  فة اإلســـــ يواذ الملج ة  والمط و ات     اف  العا  نالالمرـــــايمة غير الم  رـــــبة م  وثا ق 
شــــــرظة إعادة ال  مي  اليق فن ت  فة الشــــــراء الملج ة )الموجودات  والوظالة غير  تيم ت                                        )الوظالة غير الم  رــــــبة . وفق ا لالتفاقية  

 .2020 وونيو 30المر قب ية ظما فن  ال  اف  العا  نالم  ربة )المط و ات  لوثا ق  
 

ميفظة % م  97,5م  نفس شــــــــــرظة إعادة ال  مي  إلعادة ت مي   المعام ةلالل الف رة  دل ت الشــــــــــرظة فن الشــــــــــر ية الثانية م   
وافقت شـرظة إعادة ال  مي  الجدودة ع ى إعادة .  2020ديرـمبر   31إلى    2020ووليو    1لالل الف رة م   الم   بةاألقرـا  الفردية 

 م يوا د ي . 20,8المر قب ية فن مقاا  ادل م فق ع يه بمب غ  ال  اف  العا  نال  مي  ع ى الجزء غير الم  رب م  وثا ق 
 

                                  ُ          صافن ت ثير المعام ة ع ى األ صدة الم ب غ عن ا: نييما و 

 
 

 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة  11
 

    2021 
 درهم    
     

     اإلجمالي
 33,119,419    الز ادة فن حوة إعادة ال  اف  م  احش را ات غير الم  ربة 

 2,225,277    الم  ربة النقص فن  سوم الوظالة غير 
 14,521,888    النقص فن ت اليف اإلس يواذ الملج ة 

 20,822,808    الز ادة فن ذم  ال  اف  الدا نة 

 سبتمبر 30  
2021 

 ديرمبر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 2,013,650  5,243,880  مر يق م  حام ن البوالص 
        188,108)  ( 164,437)  ونزل: ماوص دووا مش وك فن تيوي  ا

     
  5,079,443  1,825,542 
     

 10,125,060  19,885,873  مر يق م  الوسطاء 
 3,586,811  2,631,432  ال  مي مر يق م  شرظات ال  مي  وإعادة 

        4,225,986)  ( 3,223,657)  ونزل: ماوص دووا مش وك فن تيوي  ا
     
  24,373,091  11,311,427      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 )يتبع( االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11
 

  انت اليرظة فن ماوص الدووا المش وك فن تيوي  ا ظما و ن:

 
 

 العائليتوزيع مستحق الدفع لمشتركي صندوق التكافل الحركة في  12
 

 سبتمبر 30  
2020 

 ديرمبر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د ي   درهم  
     

 2,380,000  4,414,094  الرنةاداية الف رة/ الرصيد فن 
      2,034,094  ( 1,026,000 ) ميم  ل ف رة/ الرنة)المع وس / ال

     
      4,414,094  ( 3,388,094 ) فن ن اية الف رة/ الرنةالرصيد 

 

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  2021وناور  1الرصيد فن 
  16,463,868) - - 4,538,325 -  21,002,193) الناتج فن ف رة ال قر ر  العجز ) /الفا ض
  4,538,325) -  4,538,325) - - -  مرايمي  مقاا  ال  اف  العام لقرض  تردود

 2,360,142 - 2,360,142 - - - مقاا  ال  اف  العا  ن  المرايمي قرض م   
   97,967)   97,967) - - - - ال غير فن إح يالن إعادة تقيي  إس ثما 

       
       

)غير   2021 سبتمبر 30الرصيد في  
 مدقق(

(2,360,142 ) - (1,105,135 ) 3,465,277 5,591 5,591 
       
       

 52,613,714 151,036 7,696,170  7,696,170) 5,804,958 46,657,720 2020وناور  1الرصيد فن 
  30,720,515) - - 2,052,710 -  32,773,225) الناتج فن ف رة ال قر ر  العجز ) /الفا ض

  2,052,710) -  2,052,710) - - - تردود قرض  
  1,047,402) - - -  1,047,402) - 2018توز عات لف رة ال قر ر لرنة 

 - - - -  4,757,556) 4,757,556 2018ع س ال وز عات غير المطالب ا ا لرنة 
   47,478)   47,478) - - - - ال غير فن إح يالن إعادة تقيي  إس ثما   

       
       

 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
 

ــ رظن ال  اف  مقاا    ــندوق مشـ ــ ثما  صـ ــايموا بادا ة اسـ ــ رظن %35:  2020)  %35يقوم المرـ ــندوق مشـ ــ ثما  صـ   م  إورادات اسـ
 ال  اف  ظيوة مضا ب.

 
 يقوم المرايموا بادا ة عم يات ال  اف  لمش رظن ال  اف  مقاا  النربة ال الية م  إجمالن اش را ات ال  اف  ظ تعاب وظالة. 

 
 ن ين  ق  م  اليد المرموح به ل يوة ال  مي .لالل الف رة  قامت الشرظة ا غيير نربة  سوم الوظالة لبرنامج حماية العمال وال 

 

 
 

 للسهم األساسي والمخفض ائدالع 14
 

 ل ر   بقرمة   أ الف رة ع ى الم وسط المرجأ لعدد األس   القا مة لالل الف رة ظما و ن:األساسن و   إح راب العا د 
 

 
 ع ى عا د الر   فن حال ت  تنفيكيا.مافض ل  تق  الشرظة باصدا   ية  دوات قد ي وا ل ا ت ثير 

 
 

 قطاعية معلومات  15
 

  عمال  ساسيي :  قطاعي إلىالشرظة  لألغراض ال شغي ية ت  تنظي 
 

وال  اف   اليوادث العامة  و الريا ات  و البيري و الير ق  ت اف    وال ن تض    اف وتشم  جمي   نواع ال     اف ال  ا   اب  عمال •
 والعا  ة  و    ب ام ه دال  دولة اإلما ات العر ية الم يدة. والطبنال ندسن 

 ية  لرى. و اق مالقويرة األج  م  البنوك و ات واس ثما   فن  س   مي ية قاا ة ل  داول  احس ثما اتات تشم   اس ثما   •
 

 إا المع ومات الم ع قة بقطاعات الشرظة مد جة  دنا :

 سب مبر 30  سبتمبر 30  
  2021  2020 
  )%(   %( 
     

 27,5  25  ت مي  الريا ات
 22,5  20  ال  مي  الوين
 12,5  12,5  حماية األجو 

 10  10  الطاقة
 35  25  المم   ات والبيري وال ندسةت مي   

 35  35  ال  اف  األلرى  افة فوات 

   سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في     سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  
2020  2021  2020  2021   

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

          )د ي     أ الف رة  11,507,327  17,626,855  61,248,221  63,917,873
         

          األس   العادية المود ة لالل الف رة   100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000

0,64  0,61  0,18  0,12  
العا د األساسن والمافض ل ر    

          )د ي  
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 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 إيرادات ونتائج القطاع 

 

 
 . د ي  : ح شنء2020 سب مبر 30)ف رة الل  ت    ية عم يات اي  القطاعات لالل .  لرى م  العمالء الاا جيي  و لراف  الم يو ة عال  اإلورادات  المد جةاإلورادات تمث   

 
تطبيق المعاوير الجدودة والمعدلة ظما  ء  باسـ ثنا2020ديرـمبر   31البيانات المالية ل رـنة المن  ية فن فن  ا الشـرظة   سـ ادمإالرـياسـات المياسـبية ال ن   قطاعات ين نفس  لالرـياسـات المياسـبية إا  

 .2يو مووأ فن إيضاح 

 )غير مدقق  2020 سب مبر 30 ش ر المن  ية فن   رعةال  )غير مدقق(  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  
 جموعمال   ثما ات ساإل  مي  ال    جموع الم  ستثمارات اإل  أمين الت  
  يد     د ي   د ي   مدره  مهدر   مدره  
             

 347,334,910  18,894,148  328,440,762  348,018,553  34,897,658  313,120,895  مباشرة دات إورا
   230,118,767)  -    230,118,767)  ( 255,756,891)  -   ( 255,756,891)  ت اليف مباشرة

                26,572,482)  -    26,572,482)  ( 18,508,184)  -   ( 18,508,184)  ت اف موا  ف 
             

 90,643,661  18,894,148  71,749,513  73,753,478  34,897,658  38,855,820  القطاع  نتائج
                26,725,788)      ( 12,505,257)      ت اليف غير موزعة

             
              63,917,873      61,248,221      ربح الفترة 
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 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 موجودات ومطلوبات القطاع 

 )مدقق   2020ديرمبر  31 ما فن   )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30كما في   
 جموع مال   ثما ات ساإل  مي  ال    جموع الم   ستثمارات اإل  أمين الت  
   ي د     د ي    د ي    مدره  مهدر   مدره  
             

 1,345,947,274  784,063,450  561,883,824  1,342,642,866  785,655,596  556,987,270  موجودات القطاع 
              43,831,933      49,787,592      دات غير موزعة موجو 

             
              1,389,779,207      1,392,430,458      ع الموجودات مجمو 

             
 901,543,038  355,358  901,187,680  880,791,242  342,902  880,448,340  بات القطاع مطلو 

              30,182,560      13,254,189       ات غير موزعة مط و 
             

              931,725,598      894,045,431      ع المطلوبات مجمو 
             

              354,289  354,289    6,450,814  6,450,814    رأسمالية ال النفقات
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 نتائج موسمية  16
 

 . 2020 و 2021 سب مبر 30 فن ةي ش ر المن    رعةاللف رة فن اياا الر أ  و الارا ة  ل  و   ترجي   ية ن ا ج موسمية
 
 

 الفترة ربح  17
 

 م يوا د ي  . 60,8: 2020 سب مبر 30م يوا د ي  ) 42,6ا غ صافن   أ الشرظة ل ف رة )قب  القرض الير   
 
 

 الزكاة 18
 

بالغاء قرا  مج س الوز اء  ق    2021وناور   24الوــــاد  فن   2021  لرــــنة  50/1لالل الف رة  صــــد  قرا  مج س الوز اء  ق  )
% م  إجمالن مب غ الزظاة المرـــــ يق لوـــــندوق الزظاة فن 20دف  الزظاة وتيو    م  الشـــــرظة    الكي و ط ب  2020  لرـــــنة  15/9)

د ي  إلى األ  ـاح  5,320,778  بمب غ                                                  قـامـت الشــــــــــــــرظـة بـاعـادة الزظـاة المع رف ا ـا ســـــــــــــــابقـا   و ـال ـالن.  اإلمـا ات العر يـة الم يـدة
 .المر بقاة

 
 

 وإلتزامات وبات طارئةمطل 19
 

 ديرمبر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021  

  

   )غير مدققة(  )مدققة  
   درهم  د ي 

     
      ات ان يةومان   529,688  1,004,422

 
 األعمال اإلع يادية. وم  سياق البن ية صدا  الضماناتت  إ
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  20
 

ل موجودات والمط و ــات المــاليــة المع رف ا ــا بــال   فــة المطفــ ة فن البيــانــات المــاليــة تقــا ب قيم ــا   المــد جــةاإلدا ة  ا المي     تع بر
 العادلة.

 
ــ ا ححقا  لإلع راف ــ و ات                                                                         وبي  الجدول ال الن تي يال  لألدوات المالية ال ن ت  قياسـ ــنفة فن مرـ  3إلى    1األولن بالميمة العادلة موـ

                                             اناء  ع ى د جة إم انية مالحظة الميمة العادلة.
 

 
لمياسات الميمة العادلة  ول  ت   يناك تيو الت دال   و لا ج   2  والمر وى   1ل  ت   يناك تيو الت اي  المر وى    الف رةلالل  

 .لمياسات الميمة العادلة 3المر وى 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــــــم درهــــــم درهــــــم درهــــــم 

     )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30
موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل  

      357,847,744 223,583,738 - 134,264,006 الدل  الشام  اآللر 
     )مدقق( 2020ديسمبر  31

موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل  
 31,882,955 15,002,330 - 16,880,625 الر أ او الارا ة  

موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لالل  
      328,393,269 177,657,134 - 150,736,135 الدل  الشام  اآللر 

     
 167,616,760 - 192,659,464 360,276,224      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

25 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 

 على الشركة 19 –كوفيد تأثير  21
 

إلى  زمة عالمية وفن تعطي  احق وـــــاد العالمن. إا األزمة تضـــــرب صـــــناعة ال  مي  ع ى مرـــــ وى   19 –و اء ظوفيد لقد ترـــــبب  
ــا   ــا دة برــــبب ان شــ قمنا  ني  شــــرظة  اووبن الولنية   19  –ظوفيد  العال  بشــــ     ثر و وــــو ة ســــر عة. فن وــــوء الظروف الرــ

والمباد ة و د نا فن تنفيك ال دااير ال ايية فن مرح ة مب رة لضماا اس مرا  ة األعمال م  اليفاظ ل   اف  ش.م.ع.  ادو  المرلولية  
 ع ى مر وى الادمات ل عمالء وشرظاء األعمال م  اليد األدنى م  احنقطاع.

 
 لو ة.لطة ل  عافن م  ال وا ث ولطة اس مرا  ة األعمال إلدا ة حاحت الطوا ئ  و ال وا ث ذات ا ى الشرظةلد
 

  فاا يناك تيوح فن ســ وك المرــ   ا 19 –ظوفيد فن وــوء الظروف اليالية حنافاض  ســعا  النفط إلى جانب اإلغالق برــبب  
  تغطيـة المرظبـات ذات ال  ـافـ  العـا  ناوتيرة م زاوـدة م  حيـ  تيول الط ـب ع ى المن جـات الفـالرة م  يوام    أ عـاليـة مثـ   

ــية ال ن عادة ما ت وا الميمة العالية  ال غطية الاا ــاســــــــ ــة  وتعز ز اليماية الطبية وال  مي  العام نيو ال غطية اإللزامية واألســــــــ صــــــــ
 حراسة لألسعا  م  يوام    أ منافضة.

 
ظة إ شــــادات اح   اب اليالية ال ايية فن ال يا  الماالر وإدا ة الماالر. إا ت ثير يك  ال غييرات ميدود ع ى ميف  الشــــرظة   ب ت

. و ما  ا األثر الم يوظ ل و اء 19 – وفيد  الم ع قة ب المطالباتألي ت ثير يام ع ى  الشـــــرظة  عرض ت  ل  تا  اهى . وح الشـــــرظة
ــات من جات ــينا  ويات ال با  اإلج اد القا مة  ل  يطر   ي تغيير ع ى اف راوــ ــرظة ل  و جاوز بعد اليدود الميددة فن ســ ح ى  الشــ

تمث  الارا ر الم وقعة فن جمي   مب غ عن االغير  و الم  بدة المطالبات فاا اح ياليات   اآلا. وم  ذلا  ع ى الجانب اإلح يالن 
                                                                                           األعمال )ويكا مدعوم ابيانات المطالبات اليالية  وقد ت  تعدو  اف راواتنا الم يفظة وفق ا لكلا.  قرام

 
 الرــابقةنمت بشــ   ظبير ع ى مدى الرــنوات    وقدم نوعة بشــ   جيد  لدى الشــرظة  ع ى ثقة م   ا ميفظة احســ ثما   الشــرظةإا  

و ا مرـ وى الرـيولة لدونا عالية مما يعطن القد ة ع ى تعز ز الفرص حال نشـو  ا عندما قو ة ل يم  الظروف الرـيوة ل رـوق  وين  
 تعود  سواق احس ثما  إلى النمط الجدود.

 
    رـــيولة لالرـــيولة وال مو   واحســـ جابة ل ا م  لالل لطة الطوا ئ    م ط باتجمي    مراقبة  تواصـــ  الشـــرظة  يك  األزمة  فن وـــوء

ــادية اليالية. ظما فن تا     ــينا  ويات احق وـ ــيولة وال مو   ومرظز   س المال  ال قر روال با ات اإلج اد ال ن تع س الرـ   فاا الرـ
 يالن.ل شرظة ح تزال قو ة وين فن وو  جيد حس يعاب ت ثير احوطراب ال
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مج س  بموجب قرا   2021  ســـــب مبر  30ل شـــــرظة ل ف رة المن  ية فن  الموجزة المرح ية  المالية  المع وماتت  إع ماد وإجازة إصـــــدا   
 .2021 نوفمبر 10اإلدا ة ا ا     


