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 ر مراجعة المعلومات المالية المرحليةتقري
 ش.م.ع. الوطنية للتكافلشركة أبوظبي أعضاء مجلس إدارة  إلى

 مقدمـة
 2021 مارس  31كما في  )"الشركة"(   .ش.م.ع  شركة أبوظبي الوطنية للتكافلل  ةالمرفق  المعلومات المالية المرحلية قمنا بمراجعة

ــارة          وكل  من والتي تشــــــــــــمل بياا المركو المالي الموجو   ــاملالبيانات الموجوة للربح أو الخســــــــــ   التغيرات في حقوق الدخل الشــــــــــ
. إا اإلدارة مسـوولة ملخص للسـيااـات المسااـبية الرامة  و أشـرر المنترية بلل  التارخ  ثالثةاللفترة والتدفقات النقدية  المسـاممين

". إا التـقارخر المـالـية المرحلـية"  34المسـااــــــــــــــبي الدولي رق                                                               عن إعداد مله المعلومات الـمالـية المرحلـية وعر ـــــــــــــــرا وفـقا  للم ـيار 
 .                                                                                    مسووليتنا مي إبداء ااتنتاج حول مله المعلومات المالية المرحلية ااتنادا  إلى مراجعتنا

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية التي يقوم برـا   " 2410                                                                لـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للم ـيار اـلدولي حول عملـيات المراجعـة رق  

". تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلاــتفســارات  بشــ ل ر يســي من  للمنشــ ةمدقق السســابات المســتقل 
ــل األشخاص المسوولين عن األمور المالية والمساابية  وإتباع إجراءات تسليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إ ا نطاق المراجعة أقــــ

                                                                                                                     جومرـخا من نطـاق الاـيام ـبالـتدقيق وفـقا  للمـعاوير اـلدولـية للـتدقيق  وـبالـتالي  ـفرنـرا ح تم نـنا من السوــــــــــــــول على ـت  ـيد حول جمي  
 األمور الرامة التي يم ن أا وبينرا التدقيق. للا  فرننا ح نبدي رأي تدقيق بش نرا.

 احاتنتـاج
ــتنادا  إلى مراجعتنا  ل   وتبين لنا ما ودعونا إلى اإلعتقاد ب ا المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  وت  إعدادما  من جمي                            ااــ

 .34                                                    النواحي الجومرخة  وفقا  للم يار المساابي الدولي رق  
 

  دولوخت آند توش )الشرق األواط(
  
  
  

  موق  من قبل:
  مسمد خميس التح

  717رق  القيد 
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  بيان المركز المالي الموجز

 2021 مارس 31كما في 
 ديرملر 31 مارس  31 إيضاحات  
  2021 2020 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 دري  درهم  
    

    الموجودات 
    موجودات عمليات التكافل 

 5,840,506 5,778,032 )أ( 6 موجودات مالية مقاتة بالميمة العادلة م  لالل الر أ بو الارارل 
 9,170,271 9,056,932 )ب( 6 موجودات مالية مقاتة بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 

 281,805,829 302,256,624 10 حوة إعادل الل اف  م  احشلرا ات غير الم لربة 
 25,891,479 36,750,303  موار ف مدفوعة مربقا  وموجودات بلرى 
 147,038,947 153,668,519 10 حوة إعادل الل اف  م  المطالبات القا مة
 11,311,427 39,289,451 11 احشلرا ات وبرصدل إعادل الل اف  المدونة

 384,834,508 354,899,294 4 ودا   ألج  
     76,966,253 40,300,115 4 اقد وبرصدل لدى اللنوك

    
     942,859,220 941,999,270  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    موجودات المساهمين 
 15,839,641 15,494,085  مملل ات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 5 قااوايةوديعة 
 26,042,449 10,425,762 )أ( 6 موجودات مالية مقاتة بالميمة العادلة م  لالل الر أ بو الارارل 

 319,222,998 303,715,684 )ب( 6 موجودات مالية مقاتة بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
 14,403,000 14,403,000 8 اتلثمارات عقار ة

 18,869,889 10,590,209  ت اليف احتليواذ الملجلة على الوثا ق
 10,086,107 18,410,981  موار ف مدفوعة مربقا  وموجودات بلرى 

 24,549,718 14,000,000 4 ودا   ألج 
     7,906,185 52,712,327 4 اقد وبرصدل لدى اللنوك

    
     446,919,987 449,752,048  المساهمين إجمالي موجودات 

    
     1,389,779,207 1,391,751,318  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  
    مطلوبات عمليات التكافل 

 19,245,162 12,486,240  ذم  الل اف  الدا نة
 183,608,231 192,161,745 10 المطالبات القا مة 

 300,005,265 297,001,818  ذم  إعادل الل اف  الدا نة
 11,461,044 10,739,313  موار ف مرليقة ومطلو ات بلرى 

 5,906,511 8,982,203  إورادات عموحت إعادل الل اف  غير الم لربة 
     381,316,825 392,177,431 10 احشلرا ات غير الم لربة 

    
     901,543,038 913,548,750  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
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  الربح أو الخسارة الموجزبيان 
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة إيضاحات 
  2021 2020 
 )غير مدقق  )غير مدقق(  
 دري   درهم  

    لمشتركي التكافلالعائد 
 108,044,065 103,805,974  الم للبة  إجمالو احشلرا ات

 15,062,910 13,547,249  اشلرا ات إعادل الل اف  المقلولة
   76,646,275) (97,582,327)  اشلرا ات إعادل الل اف  الملنازل عن ا

    
    

 46,460,700 19,770,896  صافو احشلرا ات الم للبة 
   2,356,217) 9,590,190  اللغير فو صافو ماوص احشلرا ات غير الم لربة 

    
    

 44,104,483 29,361,086  صافو احشلرا ات الم لربة 
 5,738,960 6,090,349  العموحت الم لربة 

    
    

 49,843,443 35,451,435  إجمالي إيرادات التكافل
    
    

   47,401,586) (52,811,493)  إجمالو المطالبات المدفوعة 
   285,368) (4,555,443)  حوة إعادل الل اف  م  المطالبات المقلولة المدفوعة

 31,471,553 41,233,027  حوة إعادل الل اف  م  المطالبات الملنازل عن ا المدفوعة 
    
    

   16,215,401) (16,133,909)  صافي المطالبات المدفوعة 
    

   13,401,025) (7,169,165)  اللغير فو المطالبات القا مة 
 11,952,489 4,821,304  اللغير فو حوة إعادل الل اف  م  المطالبات القا مة 

 1,768,139 (1,486,399)  مللغ عن االغير و المطالبات المل لدل  احليا و اللغير فو 
   2,113,586) 1,808,266  مللغ عن االغير و اللغير فو حوة إعادل الل اف  م  احليا و المطالبات المل لدل 

   1,875,127) (57,606)  اللغير فو موار ف ترو ة الارا ر غير الموزعة
    
    

   19,884,511) (18,217,509)  صافي المطالبات المتكبدة
    
    

 29,958,932 17,233,926  التكافلإيرادات 
    

 209,575 352,481  إورادات بلرى 
    
    

 30,168,507 17,586,407  أرباح التكافل التشغيلية
    

 3,305,714 2,765,650  إورادات اتلثمارات مشلربو الل اف 
   1,156,999) (967,978) 13 حوة المضارب

   33,437,301) (36,876,913) 13 رتوم وبالة
    
    

   1,120,079) (17,492,834)  في نتيجة التكافل للفترة العجز
    

    العائد إلى المساهمين
 746,658 6,611,410  اتلثمارات المرايمي  وإورادات بلرى  صافو

 1,156,999 967,978  حوة المضارب م  مشلربو الل اف 
 33,437,301 36,876,913  مشلربو الل اف رتوم وبالة م  
   8,448,372) (6,667,839)  موار ف الل اف 

   10,008,900) (10,211,534)  موار ف عمومية وإدار ة
   1,337,325) (1,276,230) 12 النقص فو ماوص القرض م  المرايمي 

    
    

 15,546,361 26,300,698 17 لفترةاربح 
    
    

 0,16 0,26 14 العائد األساسي والمخفض للسهم
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 الشامل الموجز  بيان الدخل

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 

 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في     
    2021 

 درهم 
  2020 
 دري  

 )غير مدقق    )غير مدقق(   
      

 15,546,361  26,300,698   ةفتر الربح 
      

      الدخل الشامل اآلخر:
      :الارارل او الر أ تونيف ا ححقا  إلى ول  إعادلاللو ل   اللنود

      
فو حقوق مل ية مقاتة فو الميمة العادلة حتلثمارات  اللغير

   21,147,547)  11,848,383   دلة م  لالل الدل  الشام  اآللر العا بالميمة
      

      اللنود اللو قد ول  إعادل تونيف ا ححقا  إلى الر أ او الارارل: 
      

اللغير فو الميمة العادلة إلتلثمارات فو ص وك مقاتة  
   7,258,912)  (409,460)   بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 

      
      

   28,406,459)  11,438,923   للفلرل األلرى    الشاملة الارارلالدل / ) مجموع
      
      

         12,860,098)  37,739,621   للفترة ةالشامل الدخل/ )الخسارة( مجموع
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 الموجز المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

  إحتياطي عام  إحتياطي قانوني   رأس المال   
  عجزإحتياطي 

  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 فو 
               

 26,300,698  26,300,698  -  -  -  -  -  الفلرلر أ 
                11,438,923  -  11,438,923  -  -  -  -  للفلرل الدل  الشام  اآللر

               
                37,739,621  26,300,698  11,438,923  -  -  -  -  للفلرلمجموع الدل  الشام  

               
م  إتلبعاد موجودات مالية مقاتة بالميمة  م رب

 -  7,046,867   7,046,867)   -  -  -  -  العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر
 5,320,778  5,320,778  -  -  -  -  -   18زبال )إيضاح 

                 20,000,000)    20,000,000)     -  -  -  -   9باوبة بر اح مدفوعة )إيضاح 
               

                462,368,399  247,953,719  19,402,893  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق( 2021مارس  31الرصيد في 
               

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

 15,546,361  15,546,361  -  -  -  -  -  ر أ الفلرل 
                 28,406,459)   -   28,406,459)   -  -  -  -  الارارل الشاملة األلرى للفلرل

               
                 12,860,098)   15,546,361   28,406,459)   -  -  -  -  للفلرلالارارل الشاملة  مجموع

               
لرارل م  إتلبعاد موجودات مالية مونفة 

 -   1,843,567)   1,843,567  -  -  -  -  بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر
                 25,000,000)    25,000,000)   -  -  -  -  -   9باوبة بر اح مدفوعة )إيضاح 

               
 358,305,995  182,383,895  ( 15,634,837)   -  42,500,000  49,056,937  100,000,000  )غير مدقق( 2020 مارس 31الرصيد في 
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  الموجز  بيان التدفقات النقدية
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   

  2021 2020 
 دري   درهم   
 )غير مدقق   )غير مدقق(   

    األنشطة التشغيلية 
 15,546,361 26,300,698  صافو الر أ للفلرل 

    :ـتعدوالت ل
 772,005 365,533  اتل الك مملل ات ومعدات 

 2,356,217 (9,590,189)  يربة فو احشلرا ات غير الم لربة  صافو ال
 (4,052,372) (9,377,037)  إورادات اتلثمار وإورادات بلرى 

 237,524 (72,651)  صافو اليربة فو ماوص م افآت ا اية الادمة 
 2,034,094 -  اليربة فو ماوص دووا مش وك فو تيويل ا 

 1,337,325 1,276,230  اليربة فو ماوص القرض م  المرايمي 
 217,246 (16,216,604)  العا لو فا ض صندوق مشلربو الل اف  )عج  /  

     - 23  مملل ات ومعدات  لرارل م  إتلبعاد
    

 18,448,400 (7,313,997)  رأس المال العامل: الربح التشغيلي قبل التحركات في 
    

 (7,087,663) (19,183,698)  موار ف مدفوعة مربقا  وموجودات بلرى ال  ادل فو 
 (35,724,939) (27,978,024)  احشلرا ات وبرصدل إعادل الل اف  المدونة ال  ادل فو 

 (6,493,810) 8,279,680  الوثا قت اليف احتليواذ الملجلة على فو   )النقص  /ال  ادل
 1,812,056 1,923,942  المطالبات القا مة  صافو ال  ادل فو 
 (530,412) -  العا لو توز عات لمشلربو صندوق الل اف  النقص فو 

 (1,337,325) (1,276,230)  ماوص القرض م  المرايمي  فو  النقص
 1,582,933 (6,758,922)  ذم  الل اف  الدا نةال  ادل فو  )النقص / 
 (3,274,526) (3,003,447)  ذم  إعادل الل اف  الدا نة النقص فو 
 (11,160,739) (7,225,230)  الموار ف المرليقة والمطلو ات األلرى النقص فو 
 3,172,590 3,075,692  إورادات عموحت إعادل الل اف  غير الم لربةال  ادل فو 

     (4,867,668) (4,867,668)  اإلدارل المدفوعةم افآت بعضاء مجلس 
    

      45,461,103) (64,327,902)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
    

    األنشطة االستثمارية 
 (29,525,346) 42,625,937  اليربة فو احتلثمارات صافو 

 (66,239) (20,000)  شراء مملل ات ومعدات 
 4,052,372 9,377,037  إورادات اتلثمار وإورادات بلرى مرللمة

     (57,044,237) 37,616,077  فو ودا   ألج     ال  ادلالنقص/ )
    

      82,583,450) 89,599,051  األنشطة االستثمارية   (المستخدم فيالناتج من/ ) صافي النقد 
    

    التمويلية األنشطة 
      25,000,000) (20,000,000)  بر اح مدفوعة باوبة 

    
      25,000,000) (20,000,000)  التمويلي  النشاطالمستخدم في  صافي النقد 

    
  153,044,553) 5,271,149  في النقد ومرادفات النقد  (النقص الزيادة/ )

     283,878,078 112,107,465  يداية الفلرل فو   ومرادفات النقدالنقد 
    

     130,833,525 117,378,614  ( 4)إيضاح   في نهاية الفترة النقد ومرادفات النقد
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

 
 
 تجاريةمعلومات  1

 
يو شـربة مرـايمة عامة ت تـرـت فو بيوالو  دولة اإلمارات العر ية   -ش.م.ع. )"الشـربة"    –إا شـربة بيوالو الو نية للل اف   

 . 2015  لرنة 2                                             . ت  ترجي  الشربة وفقا  للقااوا احتيادي رق  )2003اوفملر  16المليدل فو 
 

بشــــــ ا   2015نة لـرـــــ   2بشــــــ ا تعدو  بعض بح ام القااوا احتيادي رق    2020لرــــــنة    26صــــــدر المرتــــــوم بقااوا اتيادي رق  
ــللملر   27الشــــربات اللجار ة فو   على الشــــربة تطليق وتعدو   ولوجب.  2021وناور   2                                  و دل  حي  اللنفيك اعلبار ا م  2020تــ

 وقع ا بما ولوافق م  بح امه فو موعد بقواا تنة واحدل م  تار   افاذ مرتوم القااوا يكا.
 

رق    لدولة اإلمارات العر ية المليدل القااوا احتيادي ألح ام                    ل افة الفئات وفقا  تقوم الشــربة بجمي  اشــا ات الل اف  وإعادل الل اف   
. تعم  الشربة فو دولة اإلمارات العر ية المليدل وعنواا ا المرج  اييئة الل مي  وتنظي  بعمال  الملعلق يل تيس  2007  لرنة  6)

 بيوالو  اإلمارات العر ية المليدل. 35335يو ص.ب. 
 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2

 أساس اإلعداد
 34الم يار المياتـــــــــلو الدولو رق   وفق ا   2021مارس   31ت  إعداد المعلومات المالية المرحلية لفلرل الثالثة بشـــــــــ ر المنل ية فو  

 ."اللقار ر المالية المرحلية"

 
ال املة بموجب الرـــــنو ة المعلومات واإلفوـــــاحات الضـــــرور ة إلعداد الليااات المالية   بافةالمالية المرحلية   المعلومات ح تلضـــــم 

. باإلقـافة 2020ديرـملر   31م  الليااات المالية للشـربة بما فو جنبا  إلى جنب للقار ر المالية و جب قراءات ا لالمعاوير الدولية  
فو اللو تــوت تنل و للرــنة المالية   الملوقعةح تشــير بالضــرورل إلى النلا ج   2021مارس   31لكلا  فاا الا ج الفلرل المنل ية فو  

 .2021ديرملر  31
 

لـياـاات ـيدري  اإلمـارات العر ـية المليـدل )"اـلدري "   ويو العمـلة اللشــــــــــــــغيلـية وعمـلة عرض الالمرحلـية المـالـية  المعلومـاتت  عرض 
 المالية للشربة.

 
األوراق المالية واحتــــــلثمارات اإلتــــــلثمار فو المالية المرحلية وفقا  لملدب الل لفة اللار اية المعدل إلعادل قياس  المعلوماتت  إعداد  
 بالميمة العادلة. العقار ة

 
  تطليقالمقايلة  باتــلثناء   المرحلية اللقر رلرــنة المالية الرــابقة وفلرل لملوافقة م  تلا المرــلادمة  الملبعةإا الرــياتــات المياتــلية 

 معدلة بما يو موقأ بدااا.الجدودل و المعاوير ال
 
 الجديدة والمعدلة المعايير والتفسيرات  2/1
 

 .2021يناير  1تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة التي أصبحت سارية المفعول خالل السنة المالية التي تبدأ في 
 
  2المرحلة  -إعادل تش ي  م يار تعر الفا دل •

ــ ي  اللعدوالت فو  تقدم    9  رق   للقار ر الماليةلالدولو   الم يار)تعدوالت على    2المرحلة   -م يار تــــــــــــعر الفا دل  إعادل تشــــــــــ
الدولو  والم يار  4للقار ر المالية  الدولو ل الم يار   7 رق   الدولو لللقار ر المالية الم يار   39 رق   الدولوو المياتــــــل الم يار

ول  إيقاف ا فقط  ح  وتوقـيأ با مياتـبة الليو  إعادل اللشـ ي   وتـيلة عملية لللعدوالت اللو ولطلل ا 16 رق   للقار ر الماليةل
إعادل تش ي  ع    الناتجة  وإدلال اإلفواحات اللو ترمأ للمرلادمي  بف    ليعة ومدى الماا ر إعادل تش ي  اولور اليجة
إلى   اولورزفو الليول م   المنشــــــ للللا الماا ر باإلقــــــافة إلى تقدم  المنشــــــ لوبيفية إدارل  المنشــــــ للعرض له  تالكي   اولور

 .الليوليكا  المنش لدور تمعدحت مرج ية يدولة  وبيف 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

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

 :ل  تق  الشربة بش   مب ر يلطليق المعاوير الدولية لللقار ر المالية الجدودل والمعدلة اللالية واللو ل  يي  موعد تطليق ا بعد
 
 1)يرـــــــري تطليقه م   1تعدوالت على الم يار الدولو لللقار ر المالية رق   –توـــــــنيف المطلو ات بملداولة بو غير ملداولة   •

 إذا ما تيدود  على الشــــــربات  مرــــــاعدل لالل م  الملطلبات تطليق فو احترــــــاق تع     إلى اللعدوالت ت دت.   2023وناور 
 ت وا   با ييلم  بو مرــــــــــليقة) بملداولة ملبد غير ترــــــــــو ة تار   ل ا اللو األلرى   والمطلو ات  الدووا  توــــــــــنيف يجب  اا

 ؛ملداولة غير بو  واحدل تنة لالل الرداد مرليقة
 

 1)يرـــــــري تطليقه م   3تعدوالت على الم يار الدولو لللقار ر المالية رق   – المفاهيمو اإل ار  حول المراج   على تعدوالت •
 دوا  3 رق  المـاليـة لللقـار ر الـدولو الم يـار فو المفـاهيمو لإل ـار قـدي  مرج  تيـدوـ  إلى اللعـدوالت ت ـدت . 2022ونـاور 
 ؛الم يار ملطلبات فو يام تغيير

 
)يرــــــري  16تعدوالت على الم يار المياتــــــلو الدولو رق   –عا دات قل  احتــــــلادام المقوــــــود  –مملل ات وآحت ومعدات  •

 عا دات بي  والمعدات واآلحت المملل ات ينود م  يند بي ت لفة م  تاوـــ   با اللعدوالت تمن .   2022وناور   1تطليقه م  
ــنات يي  م  ــ   ذلا  إحضـــــــــــــار بثناء المنلجة األصـــــــــــ  بالطر قة العم   على  قادر ا لي وا   له الالزمة  واليالة الموق   إلى  األصـــــــــــ

ــ ل تعلرت ذلا  م  و دح  . اإلدارل قل   م  المقوـــــــــــودل  بو  الر أ فو  اللنود  تلا إالاج وت لفة اللنود  يكا يي  بعا دات المنشـــــــــ
 ؛  الارارل

 
وناور  1)يرـــــــري تطليقه م     37تعدوالت على الم يار المياتـــــــلو الدولو رق    –ت لفة تنفيك العقد   –عقود مثقلة باإللل امات  •

ــم  بالعقد" الوفاء ت لفة"  با اللعدوالت تيدد.   2022 ــرل تلعلق  اللو الل اليف" تشـ  اللو الل اليف ت وا   با يم  ". بالعقد مباشـ
 الل اليف تاوـيص بو  المباشـرل  والمواد  العمالة المثال تـلي   على) العقد ي كا  للوفاء  إقـايية ت اليف إما بالعقد مباشـرل تلعلق

 واآلحت المملل ات م  للند  الكتــــــــلاإل موــــــــار ف تاوــــــــيص  المثال تــــــــلي   على) العقود يلنفيك مباشــــــــرل المرتبطة األلرى 
 ؛  العقد تنفيك فو المرلادمة والمعدات

 
ــري 17لم يار الدولو لللقار ر المالية رق   ا •  لللقار ر  الدولو الم يار ولطلب.   2023وناور   1تطليقه م  : عقود الل مي  )يرـــــــــ

 لجمي   والعرض للمـياس توحـيدا   ب ثر ا جـا   و وفر ـباإللل اـمات للوـفاء  اليـالـية ـبالميـمة الـل مي  مطلوـ ات قـياس ول   با  17 المـالـية
ــمي  ت . الل مي   عقود ــلو ملدب  على قا    يدت لليقيق الملطلبات يكا توــــ ــق مياتــــ  الدولو الم يار يي . الل مي  لعقود ملرــــ

 ؛ 2023 وناور 1 فو بما الل مي  عقود 4 رق  المالية لللقار ر الدولو الم يار مي  17 رق  المالية لللقار ر
 

 اتــلثمارات 28 رق   الدولو المياتــلو والم يار  الموحدل  المالية الليااات  10  رق   المالية لللقار ر  الدولو الم يار  على تعدوالت •
 ال ميلة  والشربات المرلثمر يي   األصول  فو  المرايمة بو يي  بمعالجة الملعلقة   2011) مشلربة ومشار    زميلة شربات  فو
 به . مرموح اللطليقإلى بج  غير مرمى. ح و ال  اللطليق)ت  ت جي  تار    .المشلربة المشار   بو

 
.  تشــم   2022وناور   1م   ا)يرــري تطليق   المعاوير الدولية لللقار ر الماليةعلى    2020-2018دورل الليرــينات الرــنو ة  •

الدولو لللقار ر المالية للمرل  الم يار: تطليق 1للقار ر المالية رق   لالليرـــــــــينات الرـــــــــنو ة تعدوالت على الم يار الدولو  دورل 
وناور  1م   يرـــــــــري تطليقهاألدوات المالية ) 9لية     الم يار الدولو لللقار ر الما2022وناور  1م    يرـــــــــري تطليقهاألولى )
  والم يار المياتـــلو الدولو اللطليقتار   ل  ول  بعد تيدود عقود اإليجار )  16   الم يار الدولو لللقار ر المالية رق   2022

  .2022وناور  1م   يرري تطليقهال راعة ) 41رق  
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 
 )يتبع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
  )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
  
يياا الم يار الدولو لللقار ر المالية و   1 رق   الدولو وم يار المياتــلالاللعدوالت على    -اإلفوــاح ع  الرــياتــات المياتــلية  •

 . تلطلب اللعدوالت با تفوــأ المنشــ ل ع  تــياتــات ا المياتــلية الجوير ة  2023وناور   1م   تطليقه)يرــري   2الممارتــة 
جوير ة. ول  المياتـلية الرـياتـة التيدود  للمنشـ لبيف يم    األلرى  اللعدوالت توقـأيدح  م  تـياتـات ا المياتـلية ال امة. 

ــ    ــلية جوير ة. لدع  اللعدو   وقـ ــة المياتـ ــياتـ ــافة بمثلة على ملى ييلم  با ت وا الرـ ــادات وبمثلة الإقـ ا إرشـ ــ  مجلس بيضـ
ــلية الم واة م  بر   لطوات" الموقــــــية ف ــة لشــــــرح وإثبات تطليق "عملية األيمية النرــــ  بالم يارالااص   2و يياا الممارتــــ

 للقار ر المالية.لالدولو 
 

 . ترــللدل 2023وناور  1م    تطليقه)يرــري   8  رق   الدولو  وم يار المياتــلالتعدوالت على   -تعر ف اللقدورات المياتــلية   •
الجدود  فاا اللقدورات اللعدوالت تعر ف اللغيير فو اللقدورات المياتـــــــــــــلية يلعر ف اللقدورات المياتـــــــــــــلية. بموجب اللعر ف 

ــ  لعدم الل  د م  المياس". تقوم  ــلية يو "المبالغ النقدية فو الليااات المالية اللو تاضــــــ ــآتالمياتــــــ لقدورات اليلطو ر  المنشــــــ
مياتــلية إذا باات الرــياتــات المياتــلية تلطلب قياس ينود فو الليااات المالية بطر قة تنطوي على عدم الل  د م  المياس. ال

ا لاط .توقأ ال  لعدوالت با اللغيير فو اللقدور المياتلو الناتج ع  معلومات جدودل بو تطورات جدودل ح يعد توييي 
 

ــربة ــلثناء   م  غير الملوق  با ي وا للمعاوير واللعدوالت الجدودل المكبورل بعالا بي ت ثير جويري على الليااات المالية للشــــــ باتــــــ
 .بما يو مكبور بدااا 17المالية رق  الم يار الدولو لللقار ر 

 
ح توجد معاوير وتعدوالت جدودل مطبقة بلرى على المعاوير المنشـــــــــــورل بو تفرـــــــــــيرات لجنة تفرـــــــــــيرات المعاوير الدولية واللو م  

 الملوق  با ي وا ل ا ت ثير يام على الليااات المالية للشربة.
 

والت الجدودل تـيل  تطليق ا فو الليااات المالية للشـربة عندما ت وا قايلة لللطليق  تلوق  اإلدارل با يكا المعاوير واللفرـيرات واللعد
وقد ح ي وا ل كا المعاوير واللفرــيرات واللعدوالت الجدودل  بي ت ثير جويري على الليــــــــــــــــااات المالية للشــربة فو فلــــــــــــــــرل اللطليق  

 .17الملد و  باتلثناء الم يار الدولو لللقار ر المالية رق  
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 

واللو تلثر على تطليق الرــــــــــــياتــــــــــــات م  اإلدارل الميام ب ح ام  تقدورات وافلراقــــــــــــات  الموج ل   المالية ولطلب إعداد يكا الليااات
 .يكا اللقدوراتالفعلية ع   النلا جاللف تقد المياتلية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلو ات والدل  والموار ف. 

 
إلدارل للطليق الرـياتـات المياتـلية للشـربة والموـادر إعداد يكا الليااات المالية الموج ل  فاا األح ام ال امة اللو وقـعل ا ا  عند

ــنة المنل ية فو   ــلادمة فو الليااات المالية بما فو وللرـــ ــية لللقدور غير الملبد ملوافقة م  تلا المرـــ ــملر   31الر يرـــ  .2020ديرـــ
 اللو تلثر على الشربة. ال امةعلى احفلراقات  19 –بوفيد ت ثير  بمراقبةالشربة باتلمرار تقوم 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 
 قد ومرادفات النقدالن 4

 
تمث  الودا   ألج  ودا   ميلفظ ي ا لدى ملتـــــرـــــات مالية إتـــــالمية فو دولة اإلمارات العر ية المليدل  بالدري  اإلماراتو وتيم   

  . %5إلى  %0,95: 2020ديرملر  31)        تنو ا   %5إلى         تنو ا   %0,75ر أ بمعدحت الروق الرا دل واللو تلراوح يي  
 
 
 وديعة قانونية 5
 

وتنظي    الاـاص ـبااشــــــــــــــاء ييـئة الـل مي  2007 ةلرــــــــــــــنـ    6ملطلـبات الـقااوا احتيـادي ـلدوـلة اإلـمارات العر ـية المليـدل رق  )ل       وفـقا  
دري   ح يم   اتــــــــلادام ا يدوا إذا مرــــــــلق م  ييئة الل مي  لدولة   10,000,000تيلفظ الشــــــــربة يوديعة ين ية بميمة  ابعمال 

لــدى ينــا تجــاري فو دولــة اإلمــارات العر يــة المليــدل  ويو  رت ذو  القــااوايــةظ بــالوديعــة اإلمــارات العر يــة المليــدل. ول  اححلفــا
 . 7 عالقة )إيضاح

 مارس 31  
2021 

 ديرملر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

 84,872,438  93,012,442  وبرصدل لدى اللنوكاقد 
      409,384,226  368,899,294   ودا   ألج 

     
 494,256,664  461,911,736  برصدل لدى اللنوك اقد و 

     
        382,149,199 ) (344,533,122 ) بش ر   ثالثةيلوار   إتليقاق بصلية أل ثر م   ألج   ودا ون ل: 

     
      112,107,465  117,378,614  النقد ومرادفات النقد

     
 104,201,280  64,666,287  مطلو ات عمليات الل اف 

      7,906,185  52,712,327  موجودات المرايمي 
     
  117,378,614  112,107,465      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 
 ثمارات ستإ 6

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

 
 :بما ولو  احتلثمارات حرب القطاع الجغرافو يو يإا ترب

 مارس 31  
2021 

 ديرملر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

     موجودات عمليات التكافل
     بوراق مالية مدرجة  

      5,840,506  5,778,032  ص وك   -
     

     المساهمين موجودات 
     بوراق مالية مدرجة  

 11,040,119  10,425,762  ص وك   -
     

     بوراق مالية غير مدرجة 
      15,002,330  -  صنادوق العقارات -
     
  10,425,762  26,042,449      

 ديرملر 31  مارس 31  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

 7,097,798  7,362,359  دال  دولة اإلمارات العر ية المليدل
           24,785,157  8,841,435  لارج دولة اإلمارات العر ية المليدل

  16,203,794  31,882,955      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 

 ديرملر 31  مارس 31  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  

     موجودات عمليات التكافل
     بوراق مالية مدرجة  

      9,170,271  9,056,932  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
     بوراق مالية مدرجة  

 94,478,308  82,429,932  بت   فو بوراق مالية    -
           47,087,556  25,585,015  ص وك   -
  108,014,947  141,565,864      
     

     بوراق مالية غير مدرجة  
 90,008,568  89,134,783   غير مدرجة بت   فو بوراق مالية  -
      87,648,566  106,565,954  صنادوق العقارات -
     
  195,700,737  177,657,134      
     

      319,222,998  303,715,684  مجموع موجودات المرايمي 

 ديرملر 31  مارس 31  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

 150,736,135  117,071,879  بوراق مالية مدرجة  
           177,657,134  195,700,737  بوراق مالية غير مدرجة  

  312,772,616  328,393,269      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 :بما ولو  احتلثمارات حرب القطاع الجغرافو يو يإا ترب

 
  الشر عة اإلتالمية. بح ام ملوافقة م  2021مارس  31إا احتلثمارات الميلفظ ي ا م  قل  الشربة بما فو 

 
األوراق المالية غير المدرجة باألتـواق المالية بوـفة بتـاتـية على صـافو الموجودات المرـلثمر في ا إح إذا توفرت ل ا تعلمد قيمة 

 .3 راج  إيضاح؛ معامالت حدوثة واللو تعد بدلي  للميمة العادلة اليالية
 
 
 جهات ذات عالقة 7
 

  المالك الر يرــيوا  في ا الشــربة والشــربات اللو ي وا   إدارلوبعضــاء مجلس  الر يرــيي  المرــايمي م   الج ات ذات عالقة   تل وا 
. إا تفاصــي  المعامالت ل   ت ثير يام على قرارات ا المالية واللشــغيليةوالشــربات تيت تــيطرت   بشــ   بام  بو مشــلرك  بو اللو  

 ذات عالقة فو تياق العم  احعليادي يو بما ولو: ج ةال امة م  
 

 ديرملر 31  مارس 31  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

 86,553,455  67,282,610  دال  دولة اإلمارات العر ية المليدل
           241,839,814  245,490,006  لارج دولة اإلمارات العر ية المليدل

  312,772,616  328,393,269      

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2021 مارس 31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قااواية )إيضاح 

 7,246,085 - - 7,246,085 مرليق م  ج ات ذات عالقة 
 1,315,255 - - 1,315,255 ذات عالقة مرليق إلى ج ة 

     
  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في معامالت  

 2021مارس 
    

 2,875,330 - 1,197,122 1,678,208 إجمالو اشلرا ات م للبة 
 4,257,022 - - 4,257,022 موار ف الل اف  

 983,891 983,891 - - م افآت قويرل األج  
 53,792 53,792 - - األج  م افآت  و لة 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقة 7

 
 العم  الملفق علي ا والمعلمدل م  قل  مجلس اإلدارل.                                            إا م افآت المدور   الر يريي  يو وفقا  لعقود 

 
 
   إستثمارات عقارية 8

 
ــلري على معرفة ور بة  ــول يي  مشــــ ــلثمارات العقار ة بالميمة العادلة واللو تمث  المللغ الكي يم   به مبادلة احصــــ ول  إدراج احتــــ

ــلثمارات العقار ة بما فو   ــملر   31و ا   على معرفة ور بة فو معاملة تجار ة حدوثة فو تار   اللقيي . ت  تقيي  احتــــــ  2020ديرــــــ
دري  باتـــــلادام م  ج م  ا ج الرـــــوق الكي يعلمد  ر قة اللقيي  المقاراة وا ج الدل    14,403,000 م  قل  ممي  مرـــــلق  بمللغ

الملوتــــــط اليرــــــايو           إتــــــلنادا  الكي يعلمد  ر قة احتــــــلثمار فو اللقيي . قام الممي  بكلا يلقدي  تقر ر ع  ربيه فو الميمة الرــــــوقية  
 .المطبقي ع  بال المن جي   ةللميملي  الناتج

 
 
 انصبة أرباح 9
 

دري  للرـ    وت  اعلماديا   0,20دري  بمعدل   20,000,000  ت  توز   بر اح اقدية بميمة 2020ديرـملر   31للرـنة المنل ية فو 
 .2021وت  دفع ا فو مارس  2021مارس  15م  قل  المرايمي  فو 

 
دري  للرـ    وت  اعلماديا   0,25دري  بمعدل   25,000,000  ت  توز   بر اح اقدية بميمة 2019ديرـملر   31للرـنة المنل ية فو 

 .2020وت  دفع ا فو مارس  2020مارس  15م  قل  المرايمي  فو 

 

 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 قااواية )إيضاح 

 439,532 - 423,976 15,557 مرليق م  ج ات ذات عالقة 
 13,135,247 - - 13,135,247 مرليق إلى ج ة ذات عالقة 

     
  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر معامالت  

 2020مارس 
    

 4,546,298 - 1,392,815 3,153,483 إجمالو اشلرا ات م للبة 
 6,412,056 - - 6,412,056 موار ف الل اف  

 983,891 983,891 - - م افآت قويرل األج  
 53,792 53,792 - - م افآت  و لة األج  

 ديرملر 31  مارس 31  
  2021  2020 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

 18,309,000  14,403,000  وناور 1فو 
        3,906,000)  -  ماوص إاافاض الميمة 

     
  14,403,000  14,403,000 
     



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

 

 

17 
 

  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 

  التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 مارس 31  

2021 
 ديرملر 31 

2020 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  

     اإلجمالي
     مطلو ات عقود الل اف :
 140,753,390  147,922,555  مطالبات ُمللغ عن ا

 41,962,580  43,448,979  مطالبات مل لدل ل  ُوللغ عن ا
      892,261  790,212  موار ف ترو ة المطالبات غير الموزعةإحليا و 

     
 183,608,231  192,161,746  مطالبات قا مة

      381,316,825  392,177,430  احليا و اشلرا ات ت اف  غير م لربة
     
  584,339,176  564,925,056      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات عقود الل اف :
 112,951,250  117,772,554  مطالبات ُمللغ عن ا

      34,087,697  35,895,963  مطالبات مل لدل ل  ُوللغ عن ا
     

 147,038,947  153,668,517  حوة إعادل الل اف  م  المطالبات القا مة
      281,805,829  302,256,624  حوة إعادل الل اف  م  احشلرا ات غير الم لربة 

     
  455,925,141  428,844,776      

     صافي –مطلوبات التكافل 
 27,802,140  30,150,001  مطالبات ُمللغ عن ا

 7,874,883  7,553,016  مطالبات مل لدل ل  ُوللغ عن ا
      892,261  790,212  احليا و موار ف ترو ة الارارل غير الموزعة

     
  38,493,229  36,569,284 

      99,510,996  89,920,806  احليا و اشلرا ات ت اف  غير م لربة
     
  128,414,035  136,080,280      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 

  )يتبع( التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 

المرـلقللية النشـطة )قرـط ت مي  واحد   الل اف  العا لو  قررت الشـربة اتـللدال شـربة إعادل الل مي  اليالية للوالص  2020فو تـنة 
% م  ج ء 97,5إعادل الل مي  الجدودل حوـــــــــــة قدريا شـــــــــــربة يم  لإلى شـــــــــــربة إعادل ت مي  جدودل. ت  2020ووايو   30 ما فو  

النشـــــطة إلى جااب جمي  موجودات ا )ت لفة اإلتـــــليواذ الملجلة  والمطلو ات   ل اف  العا لوالالمرـــــايمة غير الم لرـــــبة م  وثا ق 
شــــــربة إعادل الل مي  اليق فو ت لفة الشــــــراء الملجلة )الموجودات  والوبالة غير  تيملت                                        )الوبالة غير الم لرــــــبة . وفق ا لالتفاقية  

 .2020ووايو  30بما فو  المرلقللية الل اف  العا لوالم لربة )المطلو ات  لوثا ق 
 

% م  ميفظة 97,5م  افس شــــــــــربة إعادل الل مي  إلعادل ت مي   المعاملةلالل الفلرل  دللت الشــــــــــربة فو الشــــــــــر ية الثااية م   
وافقت شـربة إعادل الل مي  الجدودل على إعادل .  2020ديرـملر   31إلى    2020ووليو   1لالل الفلرل م   الم للبةاألقرـا  الفردية 

 مليوا دري . 20,8المرلقللية فو مقاي  يدل ملفق عليه بمللغ  الل اف  العا لوالل مي  على الج ء غير الم لرب م  وثا ق 
 

                                  ُ          صافو ت ثير المعاملة على األرصدل الم للغ عن ا:ييما و  

 
 

 المدينة، صافياالشتراكات وأرصدة إعادة التكافل  11
 

 درهم    
     

     اإلجمالي
 33,119,419    حوة إعادل الل اف  م  احشلرا ات غير الم لربةال  ادل فو 

 2,225,277    النقص فو رتوم الوبالة غير الم لربة
 14,521,888    النقص فو ت اليف اإلتليواذ الملجلة 

 20,822,808    ال  ادل فو ذم  الل اف  الدا نة 

 مارس 31  
2021 

 ديرملر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

 10,125,060  18,993,256  مرليق م  حاملو اللوالص 
 2,013,650  14,947,681  مرليق م  الوتطاء

      3,586,811  9,762,608  مرليق م  شربات الل مي  وإعادل الل مي 
     
  43,703,545  15,725,521 

        4,414,094)  (4,414,094)  ون ل: ماوص دووا مش وك فو تيويل ا
     
  39,289,451  11,311,427      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة

 
 

 )يتبع( االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11
 

  اات اليربة فو ماوص الدووا المش وك فو تيويل ا بما ولو:

 
 

 العائليتوزيع مستحق الدفع لمشتركي صندوق التكافل الحركة في  12
 

 مارس 31  
2020 

 ديرملر 31 
2020 

 )مدقق   )غير مدقق(  
 دري   درهم  
     

 2,380,000  4,414,094  فو  بما الرصيد 
      2,034,094  -  ميم  للفلرل/ الرنة

     
      4,414,094  4,414,094  الرصيد الالامو

 

فائض صندوق  
 مشتركي التكافل  

 العائلي 

التوزيع المستحق  
الدفع لصندوق  

مشتركي صندوق  
 العائلي التكافل 

 )عجز( / فائض  
صندوق على أموال 

 شتركي التكافل  م
 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 2021وناور  1الرصيد فو 
  17,492,837) - -  1,276,230) -  16,216,604) الناتج فو فلرل اللقر ر العج  ) /الفا ض

 1,276,230 - 1,276,230 - - - قرض م  المرايمي 
  112,800)  112,800) - - - - اللغير فو إحليا و إعادل تقيي  إتلثمار

       
       

 2,416,205 ( 9,242) 6,919,690 ( 6,919,690) - 2,425,447 2021  مارس 31الرصيد في  
       
       

 52,613,714 151,036 7,696,170  7,696,170) 5,804,958 46,657,720 2020وناور  1الرصيد فو 
  30,720,515) - - 2,052,710 -  32,773,225) الناتج فو فلرل اللقر ر العج  ) /الفا ض

  2,052,710) -  2,052,710) - - - تردود قرض  
  1,047,402) - - -  1,047,402) - 2018توز عات لفلرل اللقر ر لرنة 

ع س اللوز عات غير المطالب ي ا لرنة 
2018 4,757,556 (4,757,556  - - - - 

  47,478)  47,478) - - - - اللغير فو إحليا و إعادل تقيي  إتلثمار 
       
       

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

ــلربو الل اف  مقاي   ــندوق مشـ ــلثمار صـ ــايموا بادارل اتـ ــلربو %35:  2020)  %35يقوم المرـ ــندوق مشـ ــلثمار صـ   م  إورادات اتـ
 الل اف  بيوة مضارب.

 
 يقوم المرايموا بادارل عمليات الل اف  لمشلربو الل اف  مقاي  النربة اللالية م  إجمالو اشلرا ات الل اف  ب تعاب وبالة. 

 
 لالل الفلرل  قامت الشربة يلغيير اربة رتوم الوبالة للراامج حماية العمال واللو يو بق  م  اليد المرموح به ل يئة الل مي .

 

 
 

 للسهم األساسي والمخفض ائدالع 14
 

 للر   بقرمة ر أ الفلرل على الملوتط المرجأ لعدد األت   القا مة لالل الفلرل بما ولو:األتاتو ول  إحلراب العا د 
 

 
 على عا د الر   فو حال ت  تنفيكيا.مافض ل  تق  الشربة باصدار بية بدوات قد ي وا ل ا ت ثير 

 
 

 قطاعيةمعلومات  15
 

 بعمال بتاتيي :  قطاعي إلىالشربة  اللشغيلية ت  تنظي لألغراض 
 

والل اف  اليوادث العامة  و الريارات  و البيري و الير ق  ت اف    واللو تض    اف وتشم  جمي  باواع الل  ل اف ال  ا للاب بعمال •
 والعا لة  و ل  ب امله دال  دولة اإلمارات العر ية المليدل. والطلوال ندتو 

 
 ية بلرى.بوراق مالقويرل األج  م  اللنوك و ات واتلثمار  فو بت   ميلية قايلة لللداول احتلثماراتات تشم  اتلثمار  •

 
 إا المعلومات الملعلقة بقطاعات الشربة مدرجة بدااا:

 ديرملر 31  مارس 31  
  2021  2020 
  )%(   %( 
     

 25  25  وال ي   البيري  البيري الشي   الريارات    ال ندتةالمملل اتت مي  
 20  20  الل مي  الويو
 12,5  35  حماية األجور

 35  35   افة فئات الل اف  األلرى 

   مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في   
2020  2021   

   )غير مدقق(  )غير مدقق  
     

      ر أ الفلرل  26,300,698  15,546,361
     

      األت   العادية المودرل لالل الفلرل  100,000,000  100,000,000
     

      للر   )دري  والمافض العا د األتاتو   0,26  0,16



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

 

 

21 
 

  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

 
 

 ومات قطاعية )يتبع( معل 15

 
 إيرادات ونتائج القطاع

 

 
 . دري  : ح شوء2020مارس  31)فلرل الل  تل  بية عمليات يي  القطاعات لالل . بلرى م  العمالء الاارجيي  وب رات  المليولةبعالا اإلورادات  المدرجةاإلورادات تمث  

 
تطليق المعاوير الجدودل والمعدلة بما  ء  باتـلثنا2020ديرـملر   31الليااات المالية للرـنة المنل ية فو فو  ا الشـربة  لتـلادمإالرـياتـات المياتـلية اللو  لقطاعات يو افس لالرـياتـات المياتـلية إا  

 .2يو موقأ فو إيضاح 

 )غير مدقق  2020مارس  31الثالثة بش ر المنل ية فو   )غير مدقق( 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    
 جموعمال  لثمارات تاإل  مي الل   جموع الم  ستثمارات اإل  أمين الت  
  يدر    دري   دري   مدره  مهدر   مدره  
             

 112,983,685  4,052,372  108,931,313  122,312,507  9,377,060  112,935,447  مباشرل دات إورا
  78,762,805 ) -   78,762,805 ) ( 95,349,040)  -   ( 95,349,040)  ت اليف مباشرل

               8,448,372 ) -   8,448,372 ) ( 6,667,839)  -   ( 6,667,839)  ت اف موار ف 
             

 25,772,508  4,052,372  21,720,136  20,295,628  9,377,060  10,918,568  القطاع  نتائج
               10,226,147 ) -  -  6,005,070      ت اليف غير موزعة

             
              15,546,361      26,300,698      ربح الفترة 
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 ومات قطاعية )يتبع( معل 15

 
 موجودات ومطلوبات القطاع

 )مدقق  2020ديرملر  31 ما فو   )غير مدقق( 2021مارس  31كما في   
 جموعمال  لثماراتتاإل  مي الل   جموعالم  ستثماراتاإل  أمينالت  
  يدر    دري   دري   مدره  مهدر   مدره  
             

 1,345,947,274  784,063,450  561,883,824  1,295,133,925  712,278,704  582,855,221  موجودات القطاع
              43,831,933      96,617,393      دات غير موزعةموجو 

             
              1,389,779,207      1,391,751,318      ع الموجوداتمجمو 

             
 901,543,038  355,358  901,187,680  913,548,750  355,358  913,193,392  بات القطاعمطلو 

              30,182,560      13,417,964       ات غير موزعةمطلو 
             

              931,725,598      926,966,714      ع المطلوباتمجمو 
             

              354,289  354,289    20,000  20,000    رأسماليةال النفقات
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 نتائج موسمية  16
 

 . 2020 و 2021 مارس 31 فو ةيالمنل بش ر  ثالثةاللفلرل فو يياا الر أ بو الارارل  ل  ول  ترجي  بية الا ج موتمية
 
 

 الفترةربح  17
 

مارس    31دري  )  10,084,094  قل  ماوــص القرض اليرــ   للفلرل العا د ليملة الوثا ق والمرــايمي يلغ ر أ الشــربة المجم  
 دري  . 15,763,607: 2020

 
 

 الزكاة 18
 

بالغاء قرار مجلس الوزراء رق    2021وناور   24الوــــادر فو   2021  لرــــنة  50/1لالل الفلرل  صــــدر قرار مجلس الوزراء رق  )
% م  إجمالو مللغ ال بال المرـــــليق لوـــــندوق ال بال فو 20دف  ال بال وتيو   م  الشـــــربة   الكي ولطلب  2020  لرـــــنة  15/9)

دري  إلى األر ـاح  5,320,778 بمللغ                                        الشــــــــــــــربـة بـاعـادل ال بـال المعلرت ي ـا تـــــــــــــــابقـا     قـامـتو ـاللـالو. اإلمـارات العر يـة المليـدل
 .المرلبقال

 
 

 وإلتزامات وبات طارئةمطل 19
 

 ديرملر 31
2020 

 مارس 31 
2021  

  

   )غير مدققة(  )مدققة  
   درهم  دري 

     
      ات ين يةقماا   766,992  866,992

 
 األعمال اإلعليادية. قم  تياق اللن ية الضماااتصدار ت  إ
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 20
 

للموجودات والمطلو ــات المــاليــة المعلرت ي ــا بــالل لفــة المطفــ ل فو الليــااــات المــاليــة تقــارب قيم ــا  المــدرجــةاإلدارل با المي   تعللر
 العادلة.

 
ــلو ات  ــنفة فو مرـ ــ ا ححقا  لإلعلرات األولو بالميمة العادلة موـ  3إلى    1                                                                                                             ولي  الجدول اللالو تيليال  لألدوات المالية اللو ت  قياتـ

 مالحظة الميمة العادلة.                       يناء  على درجة إم ااية 
 

 
لمياتات الميمة العادلة  ول  ت   يناك تيو الت دال  بو لارج   2  والمرلوى   1ل  ت   يناك تيو الت يي  المرلوى    الفلرللالل  

 .لمياتات الميمة العادلة 3المرلوى 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــــــم درهــــــم درهــــــم درهــــــم 

     )غير مدقق( 2021مارس  31
بالميمة العادلة م  لالل  مقاتة موجودات مالية 

 16,203,795 - - 16,203,795 الر أ او الارارل  
بالميمة العادلة م  لالل  مقاتة موجودات مالية 

           312,772,616 195,700,737 - 117,071,879 الدل  الشام  اآللر 
 133,275,674 - 195,700,737 328,976,411      

     )مدقق( 2020ديسمبر  31
موجودات مالية مقاتة بالميمة العادلة م  لالل  

 31,882,955 15,002,330 - 16,880,625 الر أ او الارارل  
موجودات مالية مقاتة 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      
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 على الشركة 19 –كوفيد تأثير  21
 

إلى بزمة عالمية وفو تعطي  احقلوـــــاد العالمو. إا األزمة تضـــــرب صـــــناعة الل مي  على مرـــــلوى   19 –و اء بوفيد لقد ترـــــلب 
ــار  ــا دل برــــلب االشــ قمنا  اي  شــــربة بيوالو الو نية   19  –بوفيد العال  بشــــ   ب ثر و وــــورل تــــر عة. فو قــــوء الظروت الرــ

 دباا فو تنفيك اللدايير ال ايية فو مرحلة مب رل لضماا اتلمرار ة األعمال م  اليفاظ للل اف  ش.م.ع.  يدور المرلولية والمبادرل و 
 على مرلوى الادمات للعمالء وشرباء األعمال م  اليد األداى م  احاقطاع.

 
 لطة لللعافو م  ال وارث ولطة اتلمرار ة األعمال إلدارل حاحت الطوارئ بو ال وارث ذات الولة. ى الشربةلد
 

  فاا يناك تيوح فو تــلوك المرــل لا 19 –بوفيد فو قــوء الظروت اليالية حاافاض بتــعار النفط إلى جااب اإلغالق برــلب 
  تغطيـة المرببـات ذات الل ـافـ  العـا لويوتيرل مل اوـدل م  حيـ  تيول الطلـب على المنلجـات الفـالرل م  يوام  ر أ عـاليـة مثـ  

ــة  وتع ــية اللو عادل ما ت وا الميمة العالية  اللغطية الااصــــــــ ــاتــــــــ     اليماية الطلية والل مي  العام ايو اللغطية اإلل امية واألتــــــــ
 حراتة لألتعار م  يوام  ر أ منافضة.

 
ظة إرشــــادات اح للاب اليالية ال ايية فو الليار الماا ر وإدارل الماا ر. إا ت ثير يكا اللغييرات ميدود على ميف  الشــــربة لب ت

. و ما با األثر المليوظ للو اء 19 – وفيد الملعلقة ب المطالباتألي ت ثير يام على  الشـــــربة لعرض ت  ل  هتار ا. وحلى الشـــــربة
ــات منلجات ــينار ويات اللبار اإلج اد القا مة  ل  يطرب بي تغيير على افلراقــ ــربة ل  ولجاوز بعد اليدود الميددل فو تــ حلى  الشــ

تمث  الارا ر الملوقعة فو جمي   مللغ عن االغير  و المل لدل المطالبات ليا يات اآلا. وم  ذلا  على الجااب اإلحليا و  فاا اح
                                                                                           األعمال )ويكا مدعوم يليااات المطالبات اليالية  وقد ت  تعدو  افلراقاتنا المليفظة وفق ا لكلا. بقرام

 
 الرــابقةامت بشــ   بلير على مدى الرــنوات    وقدملنوعة بشــ   جيد  لدى الشــربة على ثقة م  با ميفظة احتــلثمار  الشــربةإا  

وبا مرـلوى الرـيولة لدونا عالية مما يعطو القدرل على تع    الفرص حال اشـو  ا عندما قو ة لليم  الظروت الرـيئة للرـوق  ويو  
 تعود بتواق احتلثمار إلى النمط الجدود.

 
  لرـــيولة للمو   واحتـــلجابة ل ا م  لالل لطة الطوارئ  الرـــيولة وال ملطلباتجمي   مراقبة  تواصـــ  الشـــربة  يكا األزمة  فو قـــوء

ــادية اليالية. بما فو تار    ــينار ويات احقلوـ ــيولة واللمو   ومرب  ربس المال اللقر رواللبارات اإلج اد اللو تع س الرـ   فاا الرـ
 للشربة ح ت ال قو ة ويو فو وق  جيد حتليعاب ت ثير احقطراب اليالو.
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مجلس  بموجب قرار  2021مارس   31للشـــــــــربة للفلرل المنل ية فو  الموج ل المرحلية  المالية   المعلوماتت  إعلماد وإجازل إصـــــــــدار  
 .2021ماوو  9اإلدارل يلار   


