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 بيان المركز المالي الموجز 

 2020 سبتمبر 30كما في 
 

 ديرمير 31 سبتمبر  30 إيضاحات  
  2020 2019 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د    درهم  
    

    الموجودات 
    موجودات عمليات التكافل 

 9,441,739 6,467,813 )أ(6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  الر أ بو الارا ل 
 5,238,201 7,906,856 )ب( 6 الدل  الشام  اآللر موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  

 106,953,255 138,074,294 10 حوة إهادل الكااف  م  اح كرا ات غير الم كربة 
 29,534,014 35,323,418  موا يف مدفوهة مربقا  وموجودات بلرى 
 123,666,197 133,337,453 10 حوة إهادل الكااف  م  المطالبات القا مة
 13,879,625 17,697,353 11 اح كرا ات وب صدل إهادل الكااف  المدونة

 463,771,149 354,741,011 4 ودا   ألج  
     61,610,090 76,915,693 4 اقد وب صدل لدى الينوك

    
     814,094,270 770,463,891  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    موجودات المساهمين 
 17,558,876 16,063,222  ممكلاات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 5 وديعة قااواية
 25,544,299 65,641,874 )أ(6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  الر أ بو الارا ل 

 158,866,525 235,435,646 )ب( 6 موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  الدل  الشام  اآللر 
 18,309,000 18,309,000 8 اسكثما ات هقا ية

 64,870,619 75,260,428  تااليف احسكيواذ المعجلة هلى الوثا ق
 6,561,139 8,172,038  موا يف مدفوهة مربقا  وموجودات بلرى 

 48,230,572 34,549,718 4 ودا   ألج 
     67,994,103 91,348,946 4 اقد وب صدل لدى الينوك

    
     417,935,133 554,780,872  إجمالي موجودات المساهمين 

    
     1,232,029,403 1,325,244,763  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  
    مطلوبات عمليات التكافل 

 10,463,178 12,986,049 10 ذم  الكااف  الدا نة
 165,281,006 174,989,822  المطالبات القا مة 

 120,978,903 155,967,387  ذم  إهادل الكااف  الدا نة
 8,092,044 8,585,174  موا يف مركيقة ومطلو ات بلرى 

 4,994,868 7,248,473 10 إورادات هموحت إهادل الكااف  غير الم كربة 
     440,527,290 478,443,521  اح كرا ات غير الم كربة 

    
     750,337,289 838,220,426  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز 

 )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 
 

 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في  إيضاحات 
  2020 2019 2020 2019 
 د    درهم د    درهم  

      العائد لمشتركي التكافل 
 378,583,629 317,617,786 131,377,281 115,763,977  الم ككبة   إجمال  اح كرا ات 

 8,837,986 33,335,565 6,058,928 10,281,333  ا كرا ات إهادل الكااف  المقيولة 
  190,878,041) ( 216,277,678)  69,578,832) ( 75,144,979)  ا كرا ات إهادل الكااف  المكناز  هن ا

      
      

 196,543,574 134,675,673 67,857,377 50,900,331  صاف  اح كرا ات الم ككبة  
  42,928,881) ( 6,795,192)  18,610,907) ( 8,193,539)  الكغير ف  صاف  ماوص اح كرا ات غير الم كربة  

      
      

 153,614,693 127,880,481 49,246,470 42,706,792  صاف  اح كرا ات الم كربة  
 11,379,876 13,888,507 2,968,979 4,149,241  العموحت الم كربة  

      
      

 164,994,569 141,768,988 52,215,449 46,856,033  إجمالي إيرادات التكافل 
      
      

  134,736,161) ( 131,494,422)  54,245,400) ( 46,967,741)  إجمال  المطالبات المدفوهة  
  1,801,494) ( 2,734,222)  51,959) ( 962,235)  المدفوهةحوة إهادل الكااف  م  المطالبات المقيولة 

 97,274,901 93,168,091 39,962,355 33,392,287  حوة إهادل الكااف  م  المطالبات المكناز  هن ا المدفوهة  
      
      

  39,262,754) ( 41,060,553)  14,335,004) ( 14,537,689)  صافي المطالبات المدفوعة 
      

 3,266,438 ( 13,422,725) 17,404,705 ( 15,860,463)  الكغير ف  المطالبات القا مة  
  5,883,450) 11,846,670  18,331,887) 12,573,373  الكغير ف  حوة إهادل الكااف  م  المطالبات القا مة  

  5,509,359) 3,867,474  4,336,091) 5,040,129  المطالبات المكايدل وغير الميلغ هن ا احكيان الكغير ف  
الكغير ف  حوة إهادل الكااف  م  احكيان  المطالبات المكايدل  

 وغير الميلغ هن ا
 

(3,661,001 ) 4,128,368 (2,175,414 ) 4,986,522 
  4,288,328) ( 4,017,580)  1,990,321) ( 1,066,269)  الكغير ف  موا يف تروية الارا ر غير الموزهة

      
      

  46,690,931) ( 44,962,128)  17,460,230) ( 17,511,920)  صافي المطالبات المتكبدة
      
      

 118,303,638 96,806,860 34,755,219 29,344,113  إيرادات التكافل
      

 1,036,493 1,515,135 326,930 1,108,757  إورادات بلرى 
      
      

 119,340,131 98,321,995 35,082,149 30,452,870  أرباح التكافل التشغيلية 
      

 11,709,434 10,433,016 1,789,955 3,464,221  إورادات اسكثما ات مشكرة  الكااف 
  4,098,302) ( 3,651,555)  626,494) ( 1,212,477) 13 حوة المضا ب 

  110,385,553) ( 105,211,229)  38,573,556) ( 35,027,009) 13  سوم وةالة 
      
      

 16,565,710 ( 107,773)  2,327,946) ( 2,322,395)  في نتيجة التكافل للفترة الفائض)العجز(/ 
      

      العائد إلى المساهمين
 12,417,540 8,461,132 3,227,931 4,230,335  المرا مي  وإورادات بلرى  صاف  اسكثما ات 

 4,098,302 3,651,555 626,494 1,212,477  حوة المضا ب م  مشكرة  الكااف 
 110,385,553 105,211,229 38,573,556 35,027,009   سوم وةالة م  مشكرة  الكااف 

  18,272,237) ( 26,572,482)  6,608,515) ( 10,142,830)  موا يف الكااف 
  40,349,081) ( 29,813,259)  14,073,682) ( 10,342,777)  موا يف همومية وإدا ية 

  9,689,779) 2,979,698  7,834,577) ( 2,357,359) 12 ف  ماوص القرض م  المرا مي  ال يادل / النقص )
      
      

 58,590,298 63,917,873 13,911,207 17,626,855 17 ربح الفترة
      
      

 0,59 0,64 0,14 0,18 14 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 بيان الدخل الشامل الموجز 

 )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر 30

  2020 
 درهم 

 2019 
 د    

 2020 
 درهم 

 2019 
 د    

     
      58,590,298 63,917,873 13,911,207 17,626,855 ربح الفترة

     
     الدخل الشامل اآلخر:

     
تونيف ا ححقا  إلى الر أ او  الينود الك  ل  وك  إهادل 

     الارا ل:
  الكغير ف  الميمة العادلة لالسكثما ات بالميمة

 3,334,805 (6,771,842)   10,296) 8,249,503 العادلة م  لال  الدل  الشام  اآللر   
     

الينود الك  قد وك  إهادل تونيف ا ححقا  إلى الر أ او  
     الارا ل:

الميمة العادلة إلسكثما ات ف  ص وك  الكغير ف  
العادلة م  لال  الدل  الشام    مقاسة بالميمة

      1,327,758 (1,477,453) 553,682 934,380 اآللر
     

      4,662,563 (8,249,295) 543,386 9,183,883 مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة
     

      63,252,861 55,668,578 14,454,593 26,810,738 للفترةمجموع الدخل الشامل 
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 الموجز المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 

  إحتياطي عام  إحتياطي قانوني   رأس المال    
 إحتياطي إعادة 

 المجموع    أرباح مستبقاة   إستثماراتتقييم 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
             

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

 63,917,873  63,917,873  -  -  -  -    أ الفكرل 
                8,249,295)  -    8,249,295)  -  -  -  للفكرل الارا ل الشاملة األلرى 

             
                           55,668,578  63,917,873    8,249,295)  -  -  -  الشاملة للفكرل  الارا لالدل / )مجموع 

مالية مونفة بالميمة  لرا ل م  إسكبعاد موجودات 
 -    4,131,548)  4,131,548  -  -  -  العادلة م  لال  الدل  الشام  اآللر

                             25,000,000)    25,000,000)  -  -  -  -    9)إيضاح مدفوهة باوبة ب  اح 
              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 المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 

  إحتياطي عام  إحتياطي قانوني   رأس المال    
 إحتياطي إعادة 
 المجموع    أرباح مستبقاة   تقييم إستثمارات

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
             

 339,761,154  155,249,505  220,224  42,500,000  41,791,425  100,000,000  )مدقق    2019وناور  1الرصيد ف  
             

 58,590,298  58,590,298  -  -  -  -    أ الفكرل 
              4,662,563  -  4,662,563  -  -  -  للفكرل الدل  الشام  اآللر

             
                           63,252,861  58,590,298  4,662,563  -  -  -  مجموع الدل  الشام  للفكرل

إسكبعاد موجودات مالية مونفة بالميمة  لرا ل م  
 -    1,910,371)  1,910,371  -  -  -  العادلة م  لال  الدل  الشام  اآللر

                             20,000,000)    20,000,000)  -  -  -  -    9)إيضاح مدفوهة باوبة ب  اح 
              383,014,015  191,929,432  6,793,158  42,500,000  41,791,425  100,000,000  )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز  
 )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 سبتمبر  30المنتهية في  تسعة أشهر ال إيضاح  
  2020 2019 
 د     درهم   

    األنشطة التشغيلية 
 58,590,298 63,917,873  لفكرلا  أ 

    تعدوالت لـ:
 2,713,029 1,647,157  اسك الك ممكلاات ومعدات 

 42,928,881 6,795,192  اليرةة ف  اح كرا ات غير الم كربة  صاف  
  24,126,974) (18,894,148)  وإورادات بلرى إورادات اسكثما  

 1,122,599 517,423  صاف  اليرةة ف  ماوص م افآت ا اية الادمة 
 - 2,034,094  اليرةة ف  ماوص دووا مش وك ف  تيويل ا 

 9,689,779 (2,979,698)  اليرةة ف  ماوص القرض م  المرا مي 
 26,255,489 (3,087,471)  الييال فا ض صندوق مشكرة  الكااف  هلى )هج  /  
      25,541) (391)  م  إسكبعاد ممكلاات ومعدات   م اسب

    
 117,147,560 49,950,031  الربح التشغيلي قبل التحركات في رأس المال العامل: 

    
  14,149,079) (7,400,303)  ال يادل ف  موا يف مدفوهة مربقا  وموجودات بلرى 
  28,431,277) (5,851,822)  ال يادل ف  اح كرا ات وب صدل إهادل الكااف  المدونة 
  28,553,061) (10,389,809)  ال يادل ف  تااليف احسكيواذ المعجلة هلى الوثا ق

 3,161,856 37,560  ال يادل ف  المطالبات القا مة  صاف  
  411,771) (1,047,402)  الييالالنقص ف  توزيعات لمشكرة  صندوق الكااف  هلى 

  9,689,779) 2,979,698  ف  ماوص القرض م  المرا مي   )النقص  /ال يادل
 777,895 2,522,871  ال يادل ف  ذم  الكااف  الدا نة

 66,319,226 34,988,484  ال يادل ف  ذم  إهادل الكااف  الدا نة
  2,085,311) (16,293,182)  والمطلو ات األلرى النقص ف  الموا يف المركيقة 

 2,991,435 2,253,605  ال يادل ف  إورادات هموحت إهادل الكااف  غير الم كربة
      4,867,668) (4,867,668)  م افآت بهضات مجلس اإلدا ل المدفوهة

    
     102,210,026 46,882,063  األنشطة التشغيلية  الناتج منصافي النقد 

    
    األنشطة االستثمارية 

 2,158,063 (124,675,645)  صاف  اليرةة ف  احسكثما ات 
 25,714 400  ها دات م  وي  ممكلاات ومعدات 

  587,660) (151,512)   رات ممكلاات ومعدات 
 24,126,974 18,894,148   مركلمة إورادات اسكثما  وإورادات بلرى 

      31,768,418) (24,350,779)  ف  ودا   ألج    اليرةة
    

      6,045,327) (130,283,388)  المستخدم في األنشطة االستثمارية   صافي النقد 
    

    األنشطة التمويلية 
      20,000,000) (25,000,000)  باوبة ب  اح مدفوهة 

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

    
 76,164,699 (108,401,325)  في النقد ومرادفات النقد  (/ الزيادةالنقص )
    

     87,158,698 283,878,078  وداية الفكرل النقد ومرادفات النقد ف  
    

     163,323,397 175,476,753 4 النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

 

 

9 
 

 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 
 
 تجاريةمعلومات  1
 

    ـرةة مرـا مة هامة ت سـرـت ف  بووبي   دولة اإلما ات العر ية   -ش.م.ع. )"الشـرةة"    –إا  ـرةة بووبي  الوننية للكااف   
 . 2015  لرنة 2                                             . ت  ترجي  الشرةة وفقا  للقااوا احتيادي  ق  )2003اوفمير  16المكيدل ف  

 
                                                                           لاافة الفئات وفقا  ألح ام القااوا احتيادي لدولة اإلما ات العر ية المكيدل  ق  تقوم الشــرةة بجمي  اشــانات الكااف  وإهادل الكااف   

. تعم  الشرةة ف  دولة اإلما ات العر ية المكيدل وهنواا ا المرج  االمكعلق وك سيس  يئة الك مي  وتنظي  بهمال   2007  لرنة  6)
 بووبي   اإلما ات العر ية المكيدل. 35335 و ص.ب. 

 
 
 عداد والسياسات المحاسبيةأساس اإل 2

 أساس اإلعداد
ــ رت  إهداد المعلومات المالية المرحلية لفكرل ال ــعة ب ـ ــيكمير  30المنك ية ف    كرـ ــي  الدول   ق     2020 سـ  34وفق ا الم يا  المياسـ

 ".الكقا ير المالية المرحلية"
 

ح تكضـــــم  المعلومات المالية المرحلية ةافة المعلومات واإلفوـــــاحات الضـــــرو ية إلهداد الييااات المالية الرـــــنوية الااملة بموجب 
. باإلضـافة 2019ديرـمير   31م  الييااات المالية للشـرةة ةما ف  جنبا  إلى جنب المعاوير الدولية للكقا ير المالية ويجب قراتات ا 

الك  للرــــنة المالية   المكوقعةح تشــــير بالضــــرو ل إلى النكا ج   2020 ســــيكمير  30المنك ية ف    الكرــــعة ب ــــ ر رللذلك  فاا اكا ج فك
 .2020ديرمير  31ف  سوف تنك   

 
ت  هرض المعلومـات المـالـية المرحلـية ـود    اإلمـا ات العر ـية المكيـدل )"اـلد   "   و   العمـلة الكشــــــــــــــغيلـية وهمـلة هرض اليـياـاات 

 المالية للشرةة.
 

األو اق المالية واحســــــكثما ات اإلســــــكثما  ف  ت  إهداد المعلومات المالية المرحلية وفقا  لميدب الكالفة الكا ياية المعد  إلهادل قياس 
 العقا ية بالميمة العادلة.

 
  تطييقالمقاولة  باســكثنات   المرحلية كقريراللرــنة المالية الرــابقة وفكرل لمكوافقة م  تلك المرــكادمة  المكبعةإا الرــياســات المياســيية 

 معدلة ةما  و موضأ بدااا.الجدودل و المعاوير ال
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية الموجزة   2/1
 

ــاد ل م  قي  مجلس المعاوير  ف  الفكرل اليالية  قامت الشـــــرةة وكطييق الكعدوالت الكالية هلى المعاوير الدولية للكقا ير المالية الوـــ
الة بشـــــــــــ   إل ام  للفكرل المياســـــــــــيية الك  تيدب ف  بو بعد  . إا تطييق  ذا 2020وناور   1المياســـــــــــيية الدولية والك  توـــــــــــبأ فعة

ــابقة الكعدوالت هلى المعاوي ر الدولية للكقا ير المالية ل  ي   ل ا بي ت ثير مادي هلى المبالغ المد جة للفكرات اليالية والفكرات الرــــــ
 ولا  قد تعثر هلى المعامالت المياسيية بو الكرتيبات المركقيلية للشرةة.

 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

  1تعدوالت هلى الم يا  المياسي  الدول   ق   - تعريف المادية
 الرياسات 8والم يا  المياسي  الدول   ق   هرض الييااات المالية

 الكغييرات ف  الكقدورات واأللطات المياسييةو  المياسيية

 2020وناور  1 
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )يتبع(  2
 
المعاايير الادولياة للتقاارير الماالياة الجاديادة والمعادلاة التي تم تطبيقهاا وليس لهاا تاأثير هاام على البيااناات الماالياة الموجزة    2/1

 )يتبع( 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
هلى الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   تعدوالت  -تعريف األهما  

 إادماه احهما   3
 2020وناور  1 

   
المراج  حو  اإلنا  المفاهيم  ف  المعاوير الدولية تعدوالت هلى 
 للكقا ير المالية

 2020وناور  1 
   

 األدوات المالية: اإلفوــــــــــاحات 7الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   
 األدوات المالية - 9والم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق  

 2020وناور  1 

 
باســــــــــــــكثـنات مـما ذةر بهالا  ح توجد بية مـعاوير  امة بلرى م  المـعاوير الدولـية للكـقا ير الـمالـية بو تـعدوالت ةاات ســــــــــــــا ية للمرل 

 .2020وناور  1األولى للرنة المالية الك  ودبت ف  بو بعد 
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل  2/2

 مبكر
 

  الجدودل والمعدلة الكالية والك  ل  يي  موهد تطييق ا بعد.ل  تق  الشرةة بش   مب ر وكطييق المعاوير الدولية للكقا ير المالية 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023وناور  1  هقود الك مي : 17الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق  

األدوات المـالـية:   7تعـدوالت هلى الم ـيا  الدول  للكـقا ير المـالـية  ق  
  األدوات المالية 9والم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   اإلفواحات

وم  ذلك  سـمأ بالك جي  لشـرةات   2020وناور   1 
    الك مي .

ــة  ق   ــاليـ ــا ير المـ ــدول  للكقـ ــا  الـ ــدوالت هلى الم يـ ــات  10تعـ ــااـ الييـ
اســــــــكثما ات ف   28والم يا  المياســــــــي  الدول   ق    المالية الموحدل

   2011)  رةات زميلة ومشا ي  مشكرةة

ت جي  ســـــــرياا الكطييق إلى بج  غير مرـــــــمى. ح  
 و ا  الكطييق مرموح به.

 
"األدوات المـالـية"  9تطييق الم ـيا  اـلدول  للكـقا ير المـالـية  ق     -"هقود الـك مي "   4المـالـية  ق   تعـدـو  هلى الم ـيا  اـلدول  للكـقا ير

 . تعالج الكعدوالت  2018وناور  1لفكرات الرــنوية الك  تيدب ف  بو بعد ل تطييق ا)يرــري  4م  الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   
ــ لة الناتجة ه  ماكلخ توا يخ  "هقود   17والم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق     9ســـــــرياا الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   المرـــــ

  ح 4الك مي " القادم. تقدم الكعدوالت ليا ي  ودولي  للمنشــآت الك  توــد  العقود ضــم  اطاق الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   
   .سيما اإلهفات المعقت وا ج الكطاوق

ــآت المع لة م  ت جي  تا يخ تطييق الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق  يم ة   ذ ويعةد تطييق الم يا   9ا اإلهفات المعقت المنشــــــــ
 9ألي منشــــــــــ ل تطيق الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق    الكرا بهلى األدوات المالية. يرــــــــــمأ ا ج   39المياســــــــــي  الدول   ق  

ــي وما ب  2018وناور  1اهكبا  ا م   الك  قد تيدث م   م  الر أ بو الارـــــــا ل عدا بازالة آثا  بعض حاحت هدم الكطاوق المياســـــ
. اهكمدت الشـــرةة اإلهفات المعقت 17قي  تطييق الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق    9تطييق الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   

 31حكى   17والم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق  المالية    9 ير المالية  ق  الذي يرـمأ للشـرةة وك جي  تطييق الم يا  الدول  للكقا
  .2022ديرمير 

 تكوق  اإلدا ل با  ذا المعاوير والكفرـيرات والكعدوالت الجدودل سـيك  تطييق ا ف  الييااات المالية للشـرةة هندما تاوا قاولة للكطييق 
والت الجدودل  بي ت ثير جو ري هلى الييــــــــــــــــااات المالية للشــرةة ف  فكــــــــــــــــرل الكطييق  وقد ح ي وا ل ذا المعاوير والكفرــيرات والكعد

 .9والم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق   17الميد    باسكثنات الم يا  الدول  للكقا ير المالية  ق  
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 

وكطلب إهداد  ذا الييااات المالية الموج ل م  اإلدا ل الميام ب ح ام  تقدورات وافكراضــــــــــــات والك  تعثر هلى تطييق الرــــــــــــياســــــــــــات 
 الفعلية ه   ذا الكقدورات. النكا جالمياسيية والمبالغ المد جة للموجودات والمطلو ات والدل  والموا يف. قد تاكلخ 

 
لغرض إهداد  ذا الييااات المالية الموج ل  فاا األح ام ال امة الك  وضــــــــعك ا اإلدا ل لكطييق الرــــــــياســــــــات المياســــــــيية للشــــــــرةة 

ديرـــمير  31والموـــاد  الر يرـــية للكقدور غير المعةد مكوافقة م  تلك المرـــكادمة ف  الييااات المالية ةما ف  وللرـــنة المنك ية ف  
 .19 -لكقدورات واحفكراضات ال امة المطبقة م  قي  الشرةة والمكعلقة وك ثير ةوفيدباسكثنات األح ام وا  2019

 
  هلى ترتيبات ا الكعاقدية وماوـــــــوـــــــات ا للمطالبات القا مة والك  19 –قامت الشـــــــرةة باجرات تقيي  لك ثير فيروس ةو واا ) وفيد 

 ام هلى مرة  الماانر وب صـدل الماوـوـات للمطالبات تضـمنت تيليالت منكظمة لليرـاسـية. قر ت الشـرةة باه ح ووجد ت ثير 
 الو ات                                                                     . وســوف ترــكمر ف  المراقبة ونات  هلى ليرت ا ف  المطالبات والكطو ات حو  2020 ســيكمير  30القا مة للفكرل المنك ية ف   

 وإهادل النظر ف  احفكراضات والمن جيات ف  فكرات إهداد الكقا ير المركقيلية.
 

ــادـية لم  تـبانع حرةـة ســــــــــــــوق العـقا ات الميلـية  ـقد وكطـلب األمر تعـدوالت  لمي  العـادـلة للعـقا ات لا  تع س الظروف احقكوــــــــــــ
 2020اليالية. اســكنادا  إلى تقيي  اإلدا ل  فاا  ذا الوضــ  ف  مراحله األولى  وح تكوفر ســوى معلومات ميدودل ه  توقعات ســنة 

. ل  تيدد الشرةة بي ت ثير جو ري هلى الميمة العادلة  19 –) وفيد  ذا الوض  ف  ضوت   بش ا سوق العقا ات  وةيف سيكطو 
. سـكراقب الشـرةة باسـكمرا  الرـوق والك  د م  با األسـعا  المرـكادمة 2020 سـيكمير  30لإلسـكثما ات العقا ية للفكرل المنك ية ف   

 م  قي  الشرةة تمث  تمثيال دقيقا للمي  العادلة.
 

ــواق المالية العالمية. تراقب 19 –فيروس ةو واا ) وفيد  بدى إاكشــــا  ــعا  ف  األســ ــوق وتقلب األســ ــطراب ةيير ف  الرــ   إلى اضــ
ه  ةثب ما إذا ةاات المي  العادلة للموجودات والمطلو ات المالية تمث  الرــــعر الذي ســــيك  الوصــــو  إليه للمعامالت وي    الشــــرةة
ونات  هلى تقيي  اإلدا ل  ل  تيدد الشــــرةة ت ثير ا جو ري ا هلى المي  العادلة للموجودات     ف  الرــــوق ف  الرــــينا يو اليال .المشــــا ةي  .2020 سيكمير 30والمطلو ات المالية للفكرل المنك ية ف  
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 النقد ومرادفات النقد 4

 
إســـــالمية ف  دولة اإلما ات العر ية المكيدل  بالد    اإلما ات  وتيم   تمث  الودا   ألج  ودا   ميكفظ و ا لدى معســـــرـــــات مالية  

  . %5إلى  %1,89: 2019ديرمير  31)       سنويا   %5إلى         سنويا   %1,25  أ بمعدحت الروق الرا دل والك  تكراوح وي  
 
 
 وديعة قانونية 5
 

الاـاص ـبااشــــــــــــــات  يـئة الـك مي   وتنظي   2007 ة  لرــــــــــــــنـ 6المكيـدل  ق  )                                                     وفـقا  لمكطلـبات الـقااوا احتيـادي ـلدوـلة اإلـما ات العر ـية 
د     ح يم   اســــــــكادام ا ودوا إذا مرــــــــيق م   يئة الك مي  لدولة   10,000,000بهمال ا تيكفظ الشــــــــرةة ووديعة وناية بميمة 

 ات العر يــة المكيــدل  و و نرف ذو لــدى ونــك تجــا ي ف  دولــة اإلمــا القــااوايــةاإلمــا ات العر يــة المكيــدل. وك  اححكفــاع بــالوديعــة 
  .7هالقة )إيضاح 

 سبتمبر 30  
2020 

 ديرمير 31 
2019 

 د     درهم  
 )مدقق   )غير مدقق(  
     

 129,604,193  168,264,639  اقد وب صدل لدى الينوك
      512,001,721  389,290,729  ودا   ألج  

     
 641,605,914  557,555,368  اقد وب صدل لدى الينوك 

     
        357,727,836 ) (382,078,615 ) ون  : ودا   ألج  وكوا يخ إسكيقاق بصلية أل ثر م  ثالثة ب  ر  

     
      283,878,078  175,476,753  النقد ومرادفات النقد

     
 67,994,103  91,348,946  موجودات المرا مي 

وكوا يخ إسكيقاق  همليات الكااف  )بما ف  ذلك الودا   قويرل األج  موجودات
      215,883,975  84,127,807  م  ثالثة ب  ر   ألق بصلية 

     
  175,476,753  283,878,078      
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 إستثمارات  6

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

 
 إا ترةي  احسكثما ات حرب القطاع الجغراف   و ةما ول :

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  
     

     موجودات عمليات التكافل
     بو اق مالية مد جة  

      9,441,739  6,467,813  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
     بو اق مالية غير مد جة  

 -  46,496,674  صنادوق احسكثما  العقا ي    -
     بو اق مالية مد جة  

      25,544,299  19,145,200  ص وك   -
     
  65,641,874  25,544,299      

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  
     

 16,137,000  11,791,967  دال  دولة اإلما ات العر ية المكيدل
           18,849,038  60,317,720  لا ه دولة اإلما ات العر ية المكيدل

  72,109,687  34,986,038      
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 
 
 استثمارات )يتبع(  6

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

 
 إا ترةي  احسكثما ات حرب القطاع الجغراف   و ةما ول :

 
 الشريعة اإلسالمية.  بح ام مكوافقة م  2020 سيكمير 30إا احسكثما ات الميكفظ و ا م  قي  الشرةة ةما ف  

 
تعكمد قيمة األو اق المالية غير المد جة باألسـواق المالية بوـفة بسـاسـية هلى صـاف  الموجودات المرـكثمر في ا إح إذا توفرت ل ا 

 .3   اج  إيضاح معامالت حدوثة والك  تعد ةدلي  للميمة العادلة اليالية

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  

     موجودات عمليات التكافل
     بو اق مالية مد جة  

      5,238,201  7,906,856  ص وك   -
     موجودات المساهمين 
     بو اق مالية مد جة  

 98,861,073  80,415,736  بس   ف  بو اق مالية    -
           39,745,897  61,115,858  ص وك   -
  141,531,594  138,606,970      

     بو اق مالية غير مد جة  
      20,259,555  93,904,052  بس   ف  بو اق مالية    -
     
  235,435,646  158,866,525      
     
     جموع اإلستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخرم

 143,845,171  149,438,450  بو اق مالية مد جة  
           20,259,555  93,904,052  بو اق مالية غير مد جة  

  243,342,502  164,104,726      

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  
     

 70,209,763  83,191,345  اإلما ات العر ية المكيدلدال  دولة  
           93,894,963  160,151,157  لا ه دولة اإلما ات العر ية المكيدل

  243,342,502  164,104,726      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 جهات ذات عالقة 7
 

تكاوا الج ات ذات هالقة م  المرــا مي  الر يرــيي  وبهضــات مجلس إدا ل الشــرةة والشــرةات الك  ي وا في ا المالك الر يرــيوا  
مشــكرك  بو الك  ل   ت ثير  ام هلى قرا ات ا المالية والكشــغيلية. إا تفاصــي  المعامالت والشــرةات تيت ســيطرت   بشــ   ةام  بو 

 ال امة م  ج ة ذات هالقة ف  سياق العم  احهكيادي    ةما ول :
 

 

 
 إا م افآت موبف  اإلدا ل الر يريي  لال  الفكرل    ةما ول : 

 

 
                                                                                              إا م افآت المدوري  الر يريي     وفقا  لعقود العم  المكفق هلي ا والمعكمدل م  قي  مجلس اإلدا ل. 

 
ه  وداس القابضة ذ.م.م.  ونك بووبي  اإلسالم    إلىوالمدو     الدا  يمث  المركيق إلى والمركيق م  ج ات ذات هالقة الميلغ 

 دا  ا )اإللك ام .اليوالص الواد ل )المركيقة المبض  / الك  سيك  إص

 سبتمبر  30المنتهية في   تسعة أشهرال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019  2020  2019 
 )غير مدقق    )غير مدقق(  )غير مدقق    مدقق()غير   
 د     درهم  د     درهم  
         

          90,303,543  97,631,353  66,596,119  69,795,582  إجمال  ا كرا ات م ككبة
         

          5,000  -  -  -  موا يف الكااف 

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  
     

      10,000,000  10,000,000  وديعة قااواية
     

      4,833,278  5,572,635  مركيق إلى ج ة ذات هالقة 
     

      196,693  643,181  مركيق م  ج ة ذات هالقة 

 سبتمبر   30المنتهية في    تسعة أشهرال  سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2020  2019  2020  2019 
 )غير مدقق   )غير مدقق(   )غير مدقق   )غير مدقق(   
 د     درهم  د     درهم  
         

          4,665,368  2,898,874  1,453,898  931,091  م افآت قويرل األج 
         

 192,420  161,732  54,516  54,148  م افآت نويلة األج  
         



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 
 
 إستثمارات عقارية   8
 

 
ــكري هلى معرفة و  بة  ــو  وي  مشــــ ــكثما ات العقا ية بالميمة العادلة والك  تمث  الميلغ الذي يم   به مبادلة احصــــ وك  إد اه احســــ

ــكثما ات العقا ية ات  تقيي  و ا   هلى معرفة و  بة ف  معاملة تجا ية حدوثة ف  تا يخ الكقيي .  ــمير   31ةما ف   حســــــ  2019ديرــــــ
 .3إيضاح د    باسكادام ا ج الدل .  اج   18,309,000 بميمةمركق   ممي م  قي  

 
 
 انصبة أرباح 9
 

د    للرـــ    وت    0,25د    بمعد    25,000,000  ت  توزي  ب  اح اقدية بميمة 2019ديرـــمير   31بالنرـــبة للرـــنة المنك ية ف   
 .2020وت  دفع ا ف  ما س  2020ما س  15اهكماد ا م  قي  المرا مي  ف  

 
د    للرـــ    وت    0,20د    بمعد    20,000,000  ت  توزي  ب  اح اقدية بميمة 2018ديرـــمير   31بالنرـــبة للرـــنة المنك ية ف   

 .2019وت  دفع ا ف  ما س  2019ما س  19اهكماد ا م  قي  المرا مي  ف  

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  
     

 19,720,000  18,309,000  وناور 1ف  
        1,411,000)  -  ف  الميمة العادلة  اقص

     
  18,309,000  18,309,000 
     



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل  10
 سبتمبر 30  

2020 
 ديرمير 31 

2019 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  

     اإلجمالي
     الكااف :مطلو ات هقود 

 115,915,335  129,338,060  مطالبات ُميلغ هن ا
 48,523,239  44,655,765  مطالبات مكايدل ل  ُويلغ هن ا

      842,432  995,997  موا يف تروية المطالبات غير الموزهةإحكيان  
     

 165,281,006  174,989,822  مطالبات قا مة
      440,527,290  478,443,521  غير م كربةاحكيان  ا كرا ات تااف  

     
  653,433,343  605,808,296      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات هقود الكااف :
 86,985,336  98,832,006  مطالبات ُميلغ هن ا

      36,680,861  34,505,447  مطالبات مكايدل ل  ُويلغ هن ا
     

 123,666,197  133,337,453  حوة إهادل الكااف  م  المطالبات القا مة
      106,953,255  138,074,294  حوة إهادل الكااف  م  اح كرا ات غير الم كربة

     
  271,411,747  230,619,452      

     صافي –مطلوبات التكافل 
 28,929,999  30,506,054  مطالبات ُميلغ هن ا

 11,842,378  10,150,318  مطالبات مكايدل ل  ُويلغ هن ا
      842,432  995,997  احكيان  موا يف تروية الارا ل غير الموزهة

     
  41,652,369  41,614,809 

      333,574,035  340,369,227  احكيان  ا كرا ات تااف  غير م كربة
     
  382,021,596  375,188,844      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11
 

 
  اات اليرةة ف  ماوص الدووا المش وك ف  تيويل ا ةما ول :

 سبتمبر 30  
2020 

 ديرمير 31 
2019 

 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  
     

 9,216,394  14,239,254  مركيق م  الوسطات
 3,224,355  5,360,467  مركيق م  حامل  اليوالص 

      3,818,876  2,511,726  مركيق م   رةات الك مي  وإهادل الك مي 
     
  22,111,447  16,259,625 

      (2,380,000)  (4,414,094)  ون  : ماوص دووا مش وك ف  تيويل ا
     
  17,697,353  13,879,625      

 سبتمبر 30  
2020 

 ديرمير 31 
2019 

 )مدقق   )غير مدقق(  
 د     درهم  
     

 1,350,000  2,380,000  الرصيد ف  وداية الفكرل/ الرنة
      1,030,000  2,034,094  ميم  للفكرل/ الرنة

     
      2,380,000  4,414,094  الرصيد الاكام 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 مستحق الدفع لمشتركي صندوق التكافل على الحياةالحركة في توزيع   12
 

 

 )عجز( / فائض  
صندوق مشتركي  

 التكافل  
 على الحياة 

التوزيع المستحق  
الدفع لصندوق  

مشتركي صندوق  
 التكافل على الحياة 

فائض على أموال  
شتركي  صندوق م

 التكافل  
 قرض 

 من المساهمين 
 إحتياطي إعادة  
 المجموع تقييم االستثمار 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
       

 52,613,714 151,036 7,696,170 ( 7,696,170) 5,804,958 46,657,720 )مدقق  2020وناور  1الرصيد ف  
 ( 107,773) - - 2,979,698 - ( 3,087,471) العج   الناتج ف  فكرل الكقرير)الفا ض/ 

 ( 2,979,698) - ( 2,979,698) - - - النقص ف  قرض م  المرا مي 
 ( 1,047,402) - - - ( 1,047,402) - 2018توزي  الفا ض لال  فكرل الكقرير لرنة 

 - - - - ( 4,757,556) 4,757,556 2018ه س الكوزيعات غير المطالب و ا لرنة 
 ( 64,925) ( 64,925) - - - - الكغير ف  إحكيان  إهادل تقيي  إسكثما 

       
       

 48,413,916 86,111 4,716,472 ( 4,716,472) - 48,327,805 )غير مدقق(  2020 سبتمبر 30الرصيد في  
       
       

 20,830,318 3,026 8,767,283 (8,767,283) 3,250,205 17,577,087 )مدقق   2019وناور  1الرصيد ف  
 الفا ض الناتج ف  فكرل الكقرير لرنة

 2019 32,258,096 - 1,071,113 - - 33,329,209 
 (1,071,113) - (1,071,113) - - - النقص ف  قرض م  المرا مي 

 - - - - 6,000,000 (6,000,000) 2018توزيعات لفكرل الكقرير لرنة 
 (427,668) - - - (427,668) - 2017توزي  الفا ض لرنة 
 (195,042) - - - (195,042) - 2018توزي  الفا ض لرنة 

 - - - - (2,822,537) 2,822,537 2017ه س الكوزيعات غير المطالب و ا لرنة 
 148,010 148,010 - - - - الكغير ف  إحكيان  إهادل تقيي  إسكثما  

       
       

 52,613,714 151,036 7,696,170 (7,696,170) 5,804,958 46,657,720 )مدقق( 2019ديسمبر  31الرصيد في 
       



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 حصة المضارب وأتعاب الوكالة  13
 

ــكرة  الكااف  مقاو   ــندوق مشـ ــكثما  صـ ــا موا بادا ل اسـ ــكرة    م  %35:  2019)  %35يقوم المرـ ــندوق مشـ ــكثما  صـ إورادات اسـ
 الكااف  ةيوة مضا ب.

 
 يقوم المرا موا بادا ل همليات الكااف  لمشكرة  الكااف  مقاو  النربة الكالية م  إجمال  ا كرا ات الكااف  ة تعاب وةالة. 

 

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم 14
 

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

 
 هلى ها د الر   ف  حا  ت  تنفيذ ا.مافض ل  تق  الشرةة باصدا  بية بدوات قد ي وا ل ا ت ثير 

 
 

 معلومات قطاعية 15
 

 لألغراض الكشغيلية ت  تنظي  الشرةة إلى قطاهي  بهما  بساسيي :
 

البيري والريا ات واليوادث العامة والكااف  و اليريق  تااف  ا ككاب بهما  الكااف  وتشم  جمي  باواع الكااف  والك  تض    •
 والعا لة  ويك  ب امله دال  دولة اإلما ات العر ية المكيدل. والطي ال ندس  

 
 واسكثما ات قويرل األج  م  الينوك وبو اق مالية بلرى.اسكثما ات تشم  احسكثما ات ف  بس   ميلية قاولة للكداو   •

 
 إا المعلومات المكعلقة بقطاهات الشرةة مد جة بدااا:

 ديرمير 31  سبتمبر 30  
  2020  2019 
  )%(   %( 
     

 25  27,5  الريا اتت مي  
 25,5  22,5  الك مي  الوي 
 12,5  12,5  حماية األجو 

 35  35   افة فئات الكااف  األلرى 

   سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في     سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال  
2019  2020  2019  2020   

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

            أ الفكرل  17,626,855  13,911,207  63,917,873  58,590,298
         

          األس   العادية المود ل لال  الفكرل  100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000
         

0,59  0,64  0,14  0,18  
العا د األساس  والمافض للر    

          )د    



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 
 

 معلومات قطاعية )يتبع(  15
 

 إيرادات ونتائج القطاع
 

 
 . د    : ح   ت2019 سيكمير 30)فكرل التمث  اإلورادات المد جة بهالا اإلورادات المكيولة م  العمالت الاا جيي  وبنراف بلرى. ل  تك  بية همليات وي  القطاهات لال  

 
  باسـكثنات تطييق المعاوير الجدودل والمعدلة ةما 2019ديرـمير   31ف  الييااات المالية للرـنة المنك ية ف   ا الشـرةة  كسـكادمإإا الرـياسـات المياسـيية للقطاهات    افس الرـياسـات المياسـيية الك   

 .2 و موضأ ف  إيضاح 

 )غير مدقق  2019 سيكمير 30المنك ية ف   كرعة ب  رال  )غير مدقق(  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال  
 المجموع  اإلسكثما ات   الك مي   المجموع   اإلستثمارات   التأمين   
 د      د     د     درهم  درهم  درهم  
             

 338,401,571  24,126,974  314,274,597  347,334,910  18,894,148  328,440,762  إورادات مبا رل 
  194,934,466)  -   194,934,466)  ( 230,118,767)  -  ( 230,118,767)  تااليف مبا رل
               18,272,237)  -   18,272,237)  ( 26,572,482)  -  ( 26,572,482)  موا يف تااف 

             
 125,194,868  24,126,974  101,067,894  90,643,661  18,894,148  71,749,513  نتائج القطاع 

               66,604,570)      ( 26,725,788)      تااليف غير موزهة
             

              58,590,298      63,917,873      ربح الفترة 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 
 

 معلومات قطاعية )يتبع(  15
 

 موجودات ومطلوبات القطاع
 )مدقق  2019ديرمير  31 ما ف    )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30كما في   

 المجموع  اإلسكثما ات  الك مي   المجموع  اإلستثمارات  التأمين  
 د      د     د     درهم  درهم  درهم  
             

 1,129,915,285  729,401,485  400,513,800  1,199,660,557  723,051,918  476,608,639  موجودات القطاع
              102,114,118      125,584,206      موجودات غير موزهة

             
              1,232,029,403      1,325,244,763      مجموع الموجودات

             
 750,337,289  345,222  749,992,067  838,220,426  -  838,220,426  مطلوبات القطاع

              32,912,307      11,775,750      مطلو ات غير موزهة
             

              783,249,596      849,996,176      مجموع المطلوبات
             

              811,838  811,838  -  151,512  151,512  -  تكاليف رأسمالية
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة 

 
 

 نتائج موسمية  16
 

 . 2019و  2020 سيكمير 30المنك ية ف   كرعة ب  رالل  وك  ترجي  بية اكا ج موسمية ف  وياا الر أ بو الارا ل لفكرل 
 
 

 ربح الفترة 17
 

 30د    ) مليوا   60,8  أ الشــــرةة المجم  للفكرل العا د ليملة الوثا ق والمرــــا مي   قي  ماوــــص القرض اليرــــ   صــــاف   ولغ 
 مليوا د    . 84,8: 2019 سيكمير

 
 

 مطلوبات طارئة وإلتزامات 18
 ديرمير 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020  
  

   )غير مدققة(  )مدققة  
   درهم  د   
     

      ضمااات وناية   1,004,422  529,688
 

 ت  إصدا  الضمااات اليناية ضم  سياق األهما  اإلهكيادية.
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 19
 

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

 
ــكويات  ــنفة ف  مرـ ــ ا ححقا  لإلهكراف األول  بالميمة العادلة موـ  3إلى    1                                                                                                             ويي  الجدو  الكال  تيليال  لألدوات المالية الك  ت  قياسـ

                                             ونات  هلى د جة إم ااية مالحظة الميمة العادلة.
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهاااااام درهاااااام درهاااااام درهاااااام 

     )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30
موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  الر أ او  

 72,109,687 46,496,674 - 25,613,013 الارا ل  
موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  الدل   

 243,342,502 93,904,052 - 149,438,450 الشام  اآللر  
 18,309,000 18,309,000 - - إسكثما ات هقا ية 

     
     
 175,051,463 - 158,709,726 333,761,189 
     

     )مدقق( 2019ديسمبر  31
موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  الر أ او  

 34,986,038 - - 34,986,038 الارا ل  
موجودات مالية مقاسة بالميمة العادلة م  لال  الدل   

 164,104,726 20,259,555 - 143,845,171 الشام  اآللر  
 18,309,000 18,309,000 - - إسكثما ات هقا ية 

     
     
 178,831,209 - 38,568,555 217,399,764 
     

 
لمياسات الميمة العادلة  ول  تا   ناك تيويالت دال  بو لا ه   2والمركوى    1لال  الفكرل  ل  تا   ناك تيويالت وي  المركوى  

 لمياسات الميمة العادلة. 3المركوى 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 على الشركة 19 –تأثير كوفيد  20
 

هلى مرـــــكوى  إلى بزمة هالمية وف  تعطي  احقكوـــــاد العالم . إا األزمة تضـــــرب صـــــناهة الك مي   19 –ةوفيد  و اتلقد ترـــــيب 
ــا  و وــــو ل ســــريعةب ثر  العال  بشــــ   ــا دل برــــيب ااكشــ قمنا  اي   ــــرةة بووبي  الوننية   19  –ةوفيد . ف  ضــــوت الظروف الرــ

  ودو  المرعولية والمباد ل و دباا ف  تنفيذ الكداوير الاافية ف  مرحلة مب رل لضماا اسكمرا ية األهما  م  اليفاع ش.م.ع.  للكااف 
 ت للعمالت و رةات األهما  م  اليد األداى م  احاقطاع.هلى مركوى الادما

 
 حاحت الطوا ئ بو الاوا ث ذات الولة. إلدا للطة للكعاف  م  الاوا ث ولطة اسكمرا ية األهما   ى الشرةةلد
 

تيوح ف  ســلوك المرــك لك  فاا  ناك   19 –ةوفيد ف  ضــوت الظروف اليالية حاافاض بســعا  النفط إلى جااب اإلغالق برــيب 
الطلــب هلى المنكجــات الفــالرل م   وامع   أ هــاليــة مثــ  الكــ مي  هلى الييــال  تغطيــة المرةبــات  تيو  حيــ  م  ووتيرل مك اوــدل 

ــية الك  هادل ما تاوا    الكغطية الااصـــةذات الميمة العالية    ــاسـ وتع ي  اليماية الطيية والك مي  العام ايو الكغطية اإلل امية واألسـ
 .ةمنافض  وامع   أحراسة لألسعا  م  

 
ظة إ  ــــادات اح ككاب اليالية الاافية ف  الكيا  الماانر وإدا ل الماانر. إا ت ثير  ذا الكغييرات ميدود هلى ميف  الشــــرةة كب ت

. و ما با األثر المليوع للو ات 19 – وفيد المكعلقة ب المطالباتألي ت ثير  ام هلى  الشـــــرةة كعرض ت  ل  تا ياه. وحكى الشـــــرةة
ــات منكجات  اليدودل  وكجاوز بعد  ــينا يو ات الكبا  اإلج اد القا مة  ل  يطرب بي تغيير هلى افكراضــ ــرةة الميددل ف  ســ حكى  الشــ

ــا ر المكوقعة ف  جمي   ميلغ هن االغير  و اا اححكيانيات المكايدل ف  اإلحكيان اآلا. وم  ذلك  هلى الجااب  ــامتمث  الارــــ  بقرــــ
 .                                           وقد ت  تعدو  افكراضاتنا المكيفظة وفق ا لذلكاألهما  )و ذا مدهوم وييااات المطالبات اليالية  

 
 الرــابقةامت بشــ   ةيير هلى مدى الرــنوات    وقدمكنوهة بشــ   جيد   لدى الشــرةة إا اإلدا ل هلى ثقة م  با الميفظة احســكثما 

هندما  حا  اشـو  ايعط  القد ل هلى تع ي  الفرص مما مرـكوى الرـيولة لدونا هالية  با  و قوية لكيم  الظروف الرـيئة للرـوق  و    
 دود.النمط الجتعود بسواق احسكثما  إلى 

 
 ."باير                         للوندوق الونن  "معا  اي   19 – وفيد  ةج ت م  الج ود الوننية لمواج ة د    90,000قد سا مت الشرةة بميلغ ل
 

حقوق المرــــــــا مي   األ  اح   الموجوداتف     امةإا اإلدا ل هلى ثقة م  با الشــــــــرةة  هلى مدى العقد الماضــــــــ   حققت زيادل 
ةـفاـية  بس الـما  و ـامع مالتل هـالـية.   قوـيةهمومـية المرــــــــــــــكبـقال  الرــــــــــــــيوـلة  ميفظـة األهـما  المكوازـاة  وحـافظـت هلى مي ااـية 

ــيولة والكموي  ومرة   بس الما   ــكثما ية ةييرل. ةما ف  تا يخ الكقرير  فاا الرـ ــرةة وينات ميفظة اسـ ــافة إلى ذلك  قامت الشـ باإلضـ
 شرةة ح ت ا  قوية و   ف  وض  جيد حسكيعاب ت ثير احضطراب اليال .لل
 
 

  وبيان اإللتزام إعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة 21
 

مجلس  بموجب قرا   2020 ســـــيكمير  30ت  إهكماد وإجازل إصـــــدا  المعلومات المالية المرحلية الموج ل للشـــــرةة للفكرل المنك ية ف   
 .2020 اوفمير 12اإلدا ل وكا يخ 

 


