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 مدقق الحسابات المستقلتقرير  
 ش.م.ع. للتكافلشركة أبوظبي الوطنية مساهمي إلى 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 الـرأي
 31، والتو تشررررم  بيام المأبم المالو بما  و  ش.م.ع. )"الشررررأبة"   لشررررأبة بب ابو ال  نية لفت ا  قمنا بتدقيق البيانات المالية  

وبيام التد  ات المسرررررررا مين  ، وب  من بيام الأبح بو الخسررررررران ، بيام الدم  الشرررررررام ، بيام الت يأات  و      2020ديسرررررررمبأ 
 الن دية لفسررررررنة المنتلية بتلر التانإلي، واتيحررررررا ات   ل البيانات المالية، التو تشررررررم  مفخي لفسرررررريا ررررررات الم ا رررررربية اللامة

 .ومعف مات ت ضي ية امأى 
 

لشأبة بب ابو ال  نية المالية المأ  ة تظلأ بص ن  عادلة، من جميع الن ا و الج  أإلة، المأبم المالو   و نبينرررررررررررا، تم البيانات 
وبدائلا المالو وتد  اتلا الن دية لفسرررررنة المنتلية بتلر التانإلي و  اع لفمعاييأ الدولية   2020ديسرررررمبأ   31بما  و  ش.م.ع.   لفت ا  

 لفت انإلأ المالية.

 الـــــرأياساس 
ل د قمنا بتدقي نا و  اع لفمعاييأ الدولية لفتدقيق. تم مسرررراولياتنا بم جك تفر المعاييأ م ضرررر ة  و   أ  مسرررراولية مدقق ال سررررابات 
  ل تدقيق البيانات المالية من ت أإلأنا. بما بننا مسررررررت ف م عن الشررررررأبة و ق معاييأ السررررررف م الدولية لمجف  الم ا رررررربين ق اعد 

 ررررربين الملنيين تلب جانك مت فلات السرررررف م اىمفقو اىمأى  و دولة اتمانات العأبية المت د  المتعف ة بتدقي نا السرررررف م لفم ا
لفبيانات المالية لفشرأبة.  تا، وقد التممنا بمسراولياتنا اىمفقية اىمأى و  ا للتا المت فلات ول  اعد السرف م لفم ا ربين الملنيين 

ىمفقية الدولية لفم ا رربين. ونعت د ب م بيانات التدقيق الوب تية التو  صررفنا عفيلا باوية ومفئمة الصررادن  عن مجف  المعاييأ ا
 لت  أ ب ا ا لأبينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
 تم بم ن التردقيق الأئيسرررررررررررررريرة بم جرك ت رديأنرا الملنو،  و اىاوأ ب ميرة  و تردقي نرا لفبيرانرات المراليرة لفهتأ  ال راليرة. وت  تنراول  رتا

 االم ن  و  يا  تدقي نا لفبيانات المالية بك ، و و ت  إلن نبينا   للا، وال نبدي نبيا منهصف بش م  تا اىم ن.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 )يتبع(أمور التدقيق الرئيسية 
 التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بقياس المطالبات القائمة

 مخاطر البيانات المالية
 

مفي م دن  ، وتشم  الم اللات  183,6  ل البيانات المالية لفشأبة، بف ت الم اللات ال ائمة  7اما    م ضح  و تيحاح 
مفي م دن  . بف ت  صة تعاد  الت ا      42مفي م دن   والم اللات التو ت  ت بد ا ول  ُيبفغ عنلا بقيمة    140,8الُمبفغ عنلا بقيمة  

 في م دن    و تانإلي الت أإلأ.م 147من الم اللات ال ائمة 
 

تمو  الم اللات ال ائمة  و تانإلي الت أإلأ ت قعات الشأبة ويما يتعفق بالد عات المست بفية لفم اللات المعأو ة وغيأ المعأو ة بما 
  و ذلر المصانإلف ذات العفقة. تستخدم الشأبة  أقعا مختفهة لت ديأ  تا االلتمامات.

 
تم ت يي   تا المخصصات الهنية يعتمد عفب اى كاٍم بشك  ببيأ، وإلت فك عدد من اال تأاضات ذات قدن عاٍل من عدم الي ين 
وإلن بق ذلر بص ن  ماصة عفب تفر المخصصات المعتأف بلا والتو تتعفق بالم اللات التو  دثت، ول ن ل  ُيبفغ عنلا لفشأبة.  

من عدم الي ين، عفب  بي  الموال تفر الم اللات التو تظلأ بلطء مع مأون الممن،   تتحمن بعض  ئات اىعمال دنجة عالية
او عندما يك م  نام ال ويأ من المت يأات الماثأ   و ملالغ تس إلة الم اللات. تتحمن اال تأاضات الأئيسية التو تدم   و  

ك م منا لاع، معدالت الخص  لهئات اىعمال  ت تساب المخصصات معدالت الخسان ، ت ديأات ت أان وشد  الم اللات، و يث ي
 ذات الهتأ  ال  إلفة. 

 
يعتمد ت يي  المخصصات الهنية عفب البيانات الدقي ة   ل  ج ، مبفغ ونمط الم اللات الأا نة والتانإلخية،  يث يت  ا تخداملا 

 و ت تساب الم ف بات ال ائمة، بو لتشكي  غاللاع لتشكي  نبي   ل ت قعات الم اللات المست بفية. تذا بانت البيانات المستخدمة 
 اى كام   ل اال تأاضات اى ا ية، ليست بامفة ودقي ة   د ينش  عن ذلر آثان مادية عفب ت يي   تا الم اللات.

 
اللات ذات  باتضا ة تلب ذلر، يعتمد ت يي   صة تعاد  الت ا   لفم اللات ال ائمة عفب، ول ن ال يأتلط تنتلا اع ملاشأاع بت يي  الم 

العفقة. يت فك الت  ق من مست ى  صة تعاد  الت مين الم تهظ بلا لفم اللات المت بد  ول  ُيبفغ عنلا، التو تعتمد عفب شأوط 
 معينة لع  د تعاد  الت مين ال ائمة، القيام بلعض اى كام.

 
ك اى مية المادية للتا االلتمامات بالنسلة لفم ج دات ت  اىمت باتعتلان قياس الم اللات ال ائمة عفب بنلا مس لة تدقيق نئيسية بسب

والم ف بات واىداء المالو لفشأبة وبتلر اى كام اللامة والشك م المأتل ة بلا  و الت ديأات التو قدمتلا اتدان   و ت ديد مبفغ  
 الم ف بات.

 
وبتلر تيحاح   3/3قيق الأئيسو، ناجع تيحاح لف ص ل عفب ممإلد من المعف مات   ل السيا ات الم ا بية المتعف ة ب مأ التد

 لف ص ل عفب ت صا ات   ل المصادن الأئيسية لفت ديأ غيأ المابد. 4
 

 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

و صة تعاد   قمنا ب ضع منلج لفتدقيق شم  امتلان التصمي  والهعالية التش يفية لفح ابط الدامفية عفب قياس الم اللات ال ائمة 
 الت ا   لفم اللات ال ائمة باتضا ة تلب تجأاءات المأاجعة الج  أإلة ال ائمة عفب المخا أ. 

 
اجمء من تجأاءاتنا المتعف ة بالح ابط الدامفية، قمنا بت يي  مدى مفءمة الح ابط الم دد  التو وضعتلا الشأبة ل أض امتيان 

 ت ديأات لقياس بعض الم اللات ال ائمة واتسا  ت بيق السيا ات الم ا بية. اى اليك االات انإلة وت ديد اال تأاضات ووضع
 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 المطالبات القائمة )يتبع(التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بقياس 

 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

قمنا ب ضع منلج لفتدقيق شم  امتلان التصمي  والهعالية التش يفية لفح ابط الدامفية عفب قياس الم اللات ال ائمة و صة تعاد   
 ال ائمة عفب المخا أ. الت ا   لفم اللات ال ائمة باتضا ة تلب تجأاءات المأاجعة الج  أإلة 

 
اجمء من تجأاءاتنا المتعف ة بالح ابط الدامفية، قمنا بت يي  مدى مفءمة الح ابط الم دد  التو وضعتلا الشأبة ل أض امتيان 

 اى اليك االات انإلة وت ديد اال تأاضات ووضع ت ديأات لقياس بعض الم اللات ال ائمة واتسا  ت بيق السيا ات الم ا بية.
 

 اتجأاءات الج  أإلة اى ا ية التو قمنا بلا لتناول بمأ التدقيق الأئيسو  تا، عفب  بي  الموال ال ال صأ، ما يفو:  تحمنت
 
قمنا به ي، لعينة من الم اللات ال ائمة، ويما تذا بانت الملالغ الم دن  ل االت معينة قد ت  ت ثي لا وتوبيتلا بشكٍ  باٍف، عفب  •

 ت انإلأ من مبأاء تس إلة الخسائأ؛ بي  الموال، من 
ل د ت   نا من التس إلات بين بيانات الم اللات المسجفة  و بنظمة الشأبة والبيانات المستخدمة  و ت تسابات المخصصات   •

 االات انإلة؛
بل  لت يي  المخصصات  قمنا بت يي  ال هاء ، ال دنات والم ض عية لخبأاء الت مين الخانجو والتين قامت الشأبة بات تعانة •

 الهنية؛
بدع  من بمصائيو ت يي  الت مين لدينا، قمنا بم اننة ال أ  االات انإلة الم ل ة واال تأاضات اللامة ومع معاييأ الصناعة   •

 المعتأف بلا عم معا و  صنا تلب بي مدى بم  تا ال أ  منا لة لفت يي  واتساقلا بين  تأات الت أإلأ؛
ائج الت يي  االات اني من  أف ثالث لفم اللات ال ائمة لت ديد و ل  بي  أو  ج  أإلة  و االلتمامات ت  اىمت باتعتلان نت •

 م اننة بت ديأات اتدان  وملالغ الهتأ  الساب ة؛
قمنا بإعاد  ت تساب مبفغ المخصصات الخاصة لمنتجات مختان ، وماصة المنتجات ذات اال تيا يات ال بيأ  بو زإلاد  عدم   •

و الت ديأ. بالنسلة للتا المنتجات، قمنا بم اننة المخصصات المعاد ت تسابلا بالمخصصات التو ت  ت تسابلا من قب   الي ين  
 الشأبة وقمنا بت يي  بي  أوقات؛ 

 قمنا بم اننة معامفت الم اللات لعينة مع المستندات الداعمة لت يي  ما تذا بانت الم اللات المبفغ عنلا مفل  تأ  الت أإلأ ت  •
 تسجيفلا و  عا لفسيا ة الدامفية لفشأبة؛

قمنا به ي التأتيلات اللامة مع معيدي الت مين لف ص ل عفب  ل  لشأوط الع  د وقيمنا بم الملالغ المستأد  من تعاد  الت مين   •
 بسبك الم اللات المبفغ عنلا قد ت  ت تسابلا بناءع عفب الشأوط واى كام السائد ؛ و

ويما يتعفق بالم اللات ال ائمة م اب  مت فلات ت صاح المعاييأ  7وإيحاح  3/3المدنجة  و تيحاح  قمنا بت يي  ات صا ات •
 الدولية لفت انإلأ المالية ذات الصفة. 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 رئيسية )يتبع(أمور التدقيق ال
 التقدير غير المؤكد فيما يتعلق بمخصص االشتراكات غير المكتسبة

 مخاطر البيانات المالية
تعم  الشأبة  و  ئات مختفهة من بعمال الت مين والتو تشم  بنماط مخا أ وتشعلات اىعمال المختفهة. يشتم  تجمالو المسا مات 

المدينة المست  ة الد ع ل ام  الهتأ  المشم لة بم جك ع د ت مين وإلت  االعتأاف به  و التانإلي  المكتتلة عفب تجمالو مبفغ التم  
التي تبدب ويه وثي ة الت مين. تسج  الشأبة جمءعا من صا و المسا مات الم تجم  بمخصصات مسا مات غيأ مكتسلة لت  ية 

يق بنماط اىنباح المنا لة ضأوني لت  يق اتيأادات و  عا لفمخا أ  المخا أ المالية التو ل  تنته  و تانإلي الت أإلأ. لتلر  إم ت ب
 .المالية لفم اللات التو ت دث ل ثي ة الت مين

 
يجك ا تساب ا تيا و المسا مات غيأ المكتسلة و  عا ل ان م الت مين  و دولة اتمانات العأبية المت د  المتعفق بالت مين وشأبات 

 .الت ا  
 

مفي م دن    و نلاية  تأ  الت أإلأ. لف ص ل   381,3تأف بلا ال تيا يات المسا مات غيأ المكتسلة بف ت المخصصات المع
  4وبتلر تيحاح  3/3عفب ممإلد من المعف مات   ل السيا ات الم ا بية المتعف ة ب مأ التدقيق الأئيسو  تا، ناجع تيحاح 

 .لف ص ل عفب ت صا ات   ل المصادن الأئيسية لفت ديأ غيأ المابد
 

 كيف تمت معالجة هذا األمر خالل التدقيق
 

ا لفتدقيق يشرررم  امتلان تصرررمي  و عالية التشررر ي  لفحررر ابط الدامفية   ل االعتأاف باتيأادات وإجأاءات التدقيق  قمنا ب ضرررع نلجع
 :ال صأ، ما يفوالج  أإلة. تحمنت تجأاءات التدقيق التو قمنا بلا ويما يتعفق بلتا اىمأ، عفب  بي  الموال ال 

 
قمنا بات فع عفب وت يي  التصمي  وامتلان الهعالية التش يفية لفح ابط الدامفية عفب عمفية ال ص ل عفب ومعالجة وتسجي   •

 المعف مات المتعف ة باالعتأاف باتيأادات  و  تأ  الت أإلأ الص ي ة؛ 
لفمعاييأ الدولية لفت انإلأ المالية وقمنا بامتلان تنهيت تفر  قمنا بت يي  ما تذا بانت  يا ة الشأبة لإلعتأاف باتيأادات تمتو  •

السيا ات. عفب وجه الت ديد، ت  اىمت باتعتلان ويما تذا بام يت  ا تساب المسا مة  و ت مينات الت ا    و تانإلي بدء 
نإلي المت قع لفأ فة، من مفل  الت مينات، با توناء تيأادات المسا مة  و ت مينات الش ن الل أي التو يت  ا تسابلا  و التا

 امتلان عينة من بن د اتيأادات مع ع  د الت ا  ؛ 
قمنا بم اننة نصيد ا تيا و المسا مات غيأ المكتسلة المسج   و البيانات المالية مع نصيد اال تيا و التي  ددا الخبيأ  •

 االات اني الخانجو لفشأبة؛ 
مكتسلة، لعينة مختان ، بناءع عفب  تأ  نبح ع  د الت ا   ال ائمة  و نلاية  تأ  قمنا بإعاد  ت تساب ا تيا و االشتأااات غيأ ال •  الت أإلأ؛
قمنا بامتلان السيا ات المدونة لعينة مختان  لإليأادات المسجفة قأب نلاية السنة وال  عا لنلاية السنة، وت يي  ما تذا ت  تسجيفلا  •

  و الهتأ  الم ا بية المنا لة؛ و
ويما يتعفق بلتا البند م اب  مت فلات ات صاح  سك المعاييأ الدولية لفت انإلأ   3/3 صا ات المبينة  و تيحاح  قمنا بت يي  ات •

 المالية ذات الصفة. 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 معلومات أخرى 
تم مجف  اتدان     المسرراول عن المعف مات اىمأى. تت  م المعف مات اىمأى من ت أإلأ مجف  اتدان  لفشررأبة، وال تتحررمن 

معف مات اىمأى، وال نعبأ ب ي شررررك  عن ت ايد  البيانات المالية وت أإلأ تدقي نا   للا. تم نبينا   ل البيانات المالية ال يشررررم  ال
 بو ا تنتاج بش نلا.

 
تتمو  مسرراوليتنا بالنسررلة ىعمال تدقي نا لفبيانات المالية  و اال فع عفب المعف مات اىمأى، و و  رربي  ذلر ن  م بت ديد ويما  

ذا بانت  تا المعف مات اىمأى غيأ مت ا  ة ج  أإلاع مع البيانات المالية بو المعف مات التو  صررررررفنا عفيلا بثناء قيامنا ب عمال ت
 التدقيق، بو تذا تتحح ب أإل ة بمأى بنلا تتحمن بم اءع مادية. 

 
تذا ا ررررتنتجنا وج د بي م   مادي  و المعف مات اىمأى،  إنه يتعين عفينا ات صرررراح عن ذلر، ت ررررتناداع تلب اىعمال التو قمنا 

 بلا ويما يتعفق بلتا المعف مات اىمأى التو  صفنا عفيلا قب  تانإلي  تا الت أإلأ. لي  لدينا ما ُنهِصح عنه  و  تا الش م.

 على الحوكمة في اعداد البيانات المالية  مسؤوليات االدارة والقائمين
تم اتدان  مسرررررراولة عن تعداد  تا البيانات المالية وعأضررررررلا بصرررررر ن  عادلة و  اع لفمعاييأ الدولية لفت انإلأ المالية و ل اع ل  كام 

لأقابة الدامفية التو ، وبتلر عن وضررررررع نظام ا2015  لسررررررنة  2السررررررانإلة لف ان م االت ادي لدولة اتمانات العأبية المت د  نق  )
ضرأونإلة لتمكنلا من تعداد البيانات المالية بصر ن  عادلة مالية من بم اء ج  أإلة،  ر اء بانت ناشرئة عن ت تيال  تجد ا اتدان 

 بو م  .
 

ام مسررررررتمأ  وات صرررررراح، متب ب بمنشرررررر  مسرررررراولة عن ت يي  قدن  الشررررررأبة عفب اال ررررررتمأان  عند تعداد البيانات المالية، ام اتدان 
قف منا لاع، عن المسائ  المتعف ة باال تمأانإلرررررررررة واعتماد مبرررررررررررردب اال تمأانإلرررررررررررررررة الم ا بو، ما ل  تن ي اتدان  تص ية الشأبة بو و 

 عمفياتلا، بو ال ي جد لديلا بدي  واقعو اال القيام بتلر.
 

 المالية لفشأبة.مساولين عن االشأاف عفب مسان تعداد الت انإلأ  ال ائمين عن ال  بمةيعتبأ 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 
تم غايتنا تتمو  بال صر ل عفب ت ايد مع  ل ويما تذا بانت البيانات المالية مالية بصر ن  عامة من بم اء ج  أإلة،  ر اء بانت 
ناشرررررئة عن ت تيال بو عن م  ، وإصررررردان ت أإلأ المدقق التي يشرررررم  نبينا. ام الت ايد المع  ل    مسرررررت ى عاٍل من الت ايد، وال 

اىم راء عن ات تيرال بو عن الخ ر ، وتعتبأ ج  أإلرة بشرررررررررررررركر   أدي بو ُمجماع ويمرا تذا برام من المت قع تر ثيأ را عفب ال أانات مات و  ا لفمعاييأ الدولية لفتدقيق   ف ت شف دائمعا بي م   ج  أي  و  ال وج دا. وقد تنش  يحمن بم عمفية التدقيق التو ت
 ت المالية.االقتصادية المتخت  من قب  المستخدمين بناءع عفب  تا البيانا



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية )يتبع(
الت ررديأ الملنو ون ررا ظ عفب الشرررررررررررررررر الملنو   ال  تأ   اجمء من عمفيررة الترردقيق و  ررا لمعرراييأ الترردقيق الرردوليررة،  ررإننررا نمررانس 

 التدقيق. بما ن  م بيحا:
 

بت ديد وت يي  مخا أ اىم اء الج  أإلة  و البيانات المالية،   اء بانت ناشئة عن ت تيال بو عن م  ، بالتصمي  والقيام   •
ومنا لة ت  أ ب ا ا لأبينا. ام مخا أ  بإجأاءات التدقيق بما ينسج  مع تفر المخا أ وال ص ل عفب بدلة تدقيق باوية 

عدم ااتشاف م   ج  أي ناتج عن ات تيال ته   تفر الناتجة عن الخ  ،  يث يشم  ات تيال الت ا ا، التموإلأ، ال تف  
 المتعمد،   ء التموي  بو تجاوز نظام الأقابة الدامفو.  

تصمي  تجأاءات تدقيق منا لة  سك الظأوف، ول ن  بات فع عفب نظام الأقابة الدامفو ذات الصفة بالتدقيق من بج   •
 لي  ب أض تبداء نبي   ل  عالية الأقابة الدامفية.  

 بت يي  مفءمة السيا ات الم ا بية المتلعة ومع  لية الت ديأات الم ا بية واتيحا ات المتعف ة بلا المعد  من قب  اتدان . •
 ال وج د  الة ج  أإلة من عدم الي ين متعف ة ب  داث بو ارررأوف قد تويأ شك با ج  أإلة   ل قدن  الشأبة عفب اال تمأان. تمأانإلة الم ا بو، وبناءع عفب بدلة التدقيق التو ت  ال ص ل عفيلا،  و  بإ تنتاج مدى مفءمة ت تخدام اتدان  لمبدب اال  •

و ت أإلأنا تلب اتيحا ات ذات الصفة  و و  ال ات تنتاج ب ج د  الة ج  أإلة من عدم الي ين، يت جك عفينا لهت االنتلاا  
ال اند   و البيانات المالية، بو،  و  ال بانت  تا اتيحا ات غيأ باوية يت جك عفينا تعدي  نبينا.  تا ونعتمد  و 
 ت تنتاجاتنا عفب بدلة التدقيق التو ت  ال ص ل عفيلا  تب تانإلي ت أإلأنا. ومع ذلر، قد تادي اال داث بو الظأوف المست بفية

 تلب ت قف بعمال الشأبة عفب ب اس مبدب اال تمأانإلة.
، بما  و ذلر اتيحا ات، وويما تذا بانت البيانات بت يي  العأض الشام  لفبيانات المالية وهيكفلا والبيانات المتحمنة  يلا •

 المالية تظلأ العمفيات واال داث ذات العفقة ب أإل ة ت  ق العأض العادل. 
 

ن  م بالت اصررررر  مع ال ائمين عفب ال  بمة ويما يتعفق عفب  ررررربي  الموال ال ال صرررررأ بن ا  وت قيت ونتائج التدقيق اللامة، بما 
  و ذلر بي مف  ج  أي  و نظام الأقابة الدامفو يتبين لنا من مفل تدقي نا.

 
سرررررررررررف م الملنو المتعف ة باال رررررررررررت فلية، والت اصررررررررررر  معل   اما ن  م بإ فع ال ائمين عفب ال  بمة ببيام يظلأ امتوالنا ل  اعد ال

بخص ص جميع العفقات وغيأ ا من المسائ  التو ي تم  االعت اد بنلا قد تاثأ ت ثيأعا مع  الع عفب ا ت فليتنا وإجأاءات ال ماية 
 ذات الصفة متب بام منا لاع. 

 
ن  م بت رديرد االم ن التو برام للرا اىثأ اىابأ  و تردقيق  من االم ن التو يت  الت اصرررررررررررررر  بشرررررررررررررر نلرا مع ال رائمين عفب ال  بمرة،

البيانات المالية لفهتأ  ال الية، والتو تعد بم ن تدقيق نئيسررررررررية. ن  م بات صرررررررراح عن  تا االم ن  و ت أإلأنا   ل التدقيق تال تذا 
اية، ام ال يت  ات صراح عن امأ معين  ال ال ان م بو اىنظمة دوم اال صراح العفنو عنلا، بو عندما ن أن  و  االت نادن  لف 

  و ت أإلأنا  و  ال تأتك عفب ات صاح عنه ع اقك  فبية قد ته   المنهعة العامة المت   ة منه.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إلى مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. )يتبع(

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
 ، نهيد:2015  لسنة 2و  اع لمت فلات ال ان م االت ادي لدولة اتمانات العأبية المت د  نق  )

 
 بننا قد  صفنا عفب با ة المعف مات التو نبينا ا ضأونإلة ىغأاض تدقي نا؛ •
بنه ت  تعداد البيانات المالية، من جميع ج انبلا الج  أإلة بما يت ابق مع اى كام السررررانإلة لف ان م االت ادي لدولة اتمانات  •

 والنظام اى ا و لفشأبة؛ 2015  لسنة 2العأبية المت د  نق  )
 بم الشأبة قد ا تهظت بد اتأ م ا بية نظامية؛ •
 مجف  اتدان  تت ا ق مع الد اتأ ال سابية لفشأبة؛ بم المعف مات المالية ال اند   و ت أإلأ •
  ل البيانات المالية لفشرأبة ت صرا ات الشرأاء بو ات رتومان  و اى رل  مفل السرنة المالية المنتلية  و   8يظلأ اتيحراح  •

 ؛2020ديسمبأ  31
  ل البيانات المالية لفشررررأبة ب   المعامفت مع اى أاف ذات العفقة مع الشررررأوط واى كام التو قد   20يظلأ اتيحرررراح  •

 ت  بم جبلا تبأام تفر المعامفت؛  
 31مفل السررررررررنة المنتلية  و   تمت  ل البيانات المالية لفشررررررررأبة المسررررررررا مات االجتماعية التو   23/1يظلأ اتيحرررررررراح  •

 ؛ و2020ديسمبأ 
ل  يفهت تنتلا نا بي بمأ يجعفنا نعت د بم الشرررررررررررررأبة قد تنت بت مفل السرررررررررررررنة المالية  معف مات التو ت  أت لنا،بنه،  ل اع لف •

  2عأبية المت د  نق  )بي مخالهات ل  كام السررررررانإلة لف ان م االت ادي لدولة اتمانات ال  2020ديسررررررمبأ   31المنتلية  و  
 .2020ديسمبأ  31 أإلاع عفب بنش تلا بو مأبم ا المالو بما  و ، بو لع د ت  ي  الشأبة مما قد ياثأ ج  2015لسنة 

 
 صررررررررررررفنا عفب با ة المعف مات قد ب ننا  نابد،  إننا 2007لسررررررررررررنة   6                    ع                              تضررررررررررررا ة تلب ذلر، وو  ا  لمت فلات ال ان م االت ادي نق  

 واتيحا ات التو نبينا ا ضأونإلة ىغأاض تدقي نا. 
 

  ديف إلت آند ت ش )الشأ  اىو ط 
  
  
  

  م قع من قب :
  م مد ممي  التح

  717نق  ال يد 
  2021 بأايأ  10

 بب ابو
 اتمانات العأبية المت د 
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 بيان المركز المالي 

 2020 ديسمبر 31كما في 
 
 2019 2020 إيضاحات  
 درهم درهم  
    

    الموجودات 
    موجودات عمليات التكافل 

 9,441,739 5,840,506 )أ( 8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 5,238,201 9,170,271 )ب( 8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 106,953,255 281,805,829 7 حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة 
 123,666,197 147,038,947 7 حصة إعادة التكافل من المسالبات القائمة
 29,534,014 25,891,479  مصاريف مدفوعة مسبقًا وموجودات أخرى 
 13,879,625 11,311,427 6 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة

 463,771,149 384,834,508 5 ودائع ألجل 
     61,610,090 76,966,253 5 نقد وأرصدة لدى البنوك

    
     814,094,270 942,859,220  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    موجودات المساهمين 
 17,558,876 15,839,641 11 ممتلكات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 9 قانونيةوديعة 
 25,544,299 26,042,449 )أ( 8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 158,866,525 319,222,998 )ب( 8 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 18,309,000 14,403,000 10 استامارات عقارية

 64,870,619 18,869,889 7 تكاليف االستحواذ الملجلة على الوثائق
 6,561,139 10,086,107  مصاريف مدفوعة مسبقًا وموجودات أخرى 

 48,230,572 24,549,718 5 ودائع ألجل
     67,994,103 7,906,185 5 نقد وأرصدة لدى البنوك

    
     417,935,133 446,919,987  المساهمين إجمالي موجودات 

    
     1,232,029,403 1,389,779,207  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  
    مطلوبات عمليات التكافل 

 10,463,178 19,245,162 12 ذمم التكافل الدائنة
 165,281,006 183,608,231 7 المسالبات القائمة 

 440,527,290 381,316,825 7 االشتراكات غير المكتسبة 
 120,978,903 300,005,265 12 ذمم إعادة التكافل الدائنة

 8,092,044 11,461,044  مصاريف مستحقة ومسلوبات أخرى 
     4,994,868 5,906,511  إيرادات عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة 

    
     750,337,289 901,543,038  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 
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 بيان الربح أو الخسارة 

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
  2020 2019 
 درهم درهم إيضاحات 

    العائد لمشتركي التكافل
 467,332,160 374,318,244  المكتتبة  إجمالي االشتراكات

 21,257,818 50,985,510  اشتراكات إعادة التكافل المقبولة
   243,971,518)  ( 502,357,463)  7 اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنها

        
 244,618,460 ( 77,053,709)   صافي االشتراكات المكتتبة 

  37,650,289)  234,063,039 7 التغير في صافي مخصص االشتراكات غير المكتسبة صافي 
        

 206,968,171 157,009,330  صافي االشتراكات المكتسبة 
 15,810,287 19,138,594  العموالت المكتسبة 

        
         222,778,458 176,147,924  إجمالي إيرادات التكافل

   180,926,049)  ( 180,465,571)   إجمالي المسالبات المدفوعة 
  1,981,713)  ( 6,847,943)   حصة إعادة التكافل من المسالبات المقبولة المدفوعة

         128,380,536 129,640,085  حصة إعادة التكافل من المسالبات المتنازل عنها المدفوعة 
      54,527,226)  ( 57,673,429)   صافي المطالبات المدفوعة

 3,341,144 ( 24,838,055)   التغير في المسالبات القائمة 
  4,991,121)  25,965,914  التغير في حصة إعادة التكافل من المسالبات القائمة 

  7,200,379)  6,560,659  المسالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها احتياطيالتغير في 
 7,120,414 ( 2,593,164)   حصة إعادة التكافل من احتياطي المسالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنهاالتغير في 

  4,466,862)  ( 4,461,671)   التغير في مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
        

          60,724,030)  ( 57,039,746)   صافي المطالبات المتكبدة
     162,054,428 119,108,178  إيرادات التكافل
 241,039 536,918  إيرادات أخرى 

 - ( 19,900,000)  7 تسديد إعادة التكافل خسارة
        

     162,295,467 99,745,096  أرباح التكافل التشغيلية
 15,651,226 13,647,306 22 إيرادات استامارات مشتركي التكافل

  5,477,930)  ( 4,776,557)  23 حصة المضارب
           139,139,554)  ( 139,336,360)  23 رسوم وكالة
     33,329,209 ( 30,720,515)  19 في نتيجة التكافل للسنة الفائض)العجز(/ 

    العائد إلى المساهمين
 14,071,264 11,913,010 24 إيرادات االستامارات واإليرادات األخرى العائدة للمساهمين، صافي

 5,477,930 4,776,556 23 حصة المضارب من مشتركي التكافل
 139,139,554 139,336,361 23 رسوم وكالة من مشتركي التكافل

  26,778,896)  ( 31,583,468)  7 مصاريف التكافل
  60,325,849)  ( 48,098,217)  25 مصاريف عمومية وإدارية

         1,071,113 2,052,710 19 مخصص القرض من المساهمينالنقص في 
     72,655,116 78,396,952 27 ربح السنة

    
     0,73 0,78 26 العائد األساسي والمخفض للسهم
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 بيان الدخل الشامل 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2020 

 درهم 
 2019 
 درهم 

   
    72,655,116 78,396,952 ربح السنة

   
   الدخل الشامل اآلخر:

   
   البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح او الخسارة:

   
  مقاسة بالقيمةالتغير في القيمة العادلة ألدوات مالية 

 7,357,575 150,476 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
   4,867,668) (4,867,668) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

   
   البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح او الخسارة: 

   
العادلة من   في صكوك مقاسة بالقيمة التغير في القيمة العادلة إلستامارات

    1,259,916 (217,075) خالل الدخل الشامل اآلخر 
   

    3,749,823 (4,934,267) للسنة الدخل الشامل اآلخر /مجموع )الخسارة(
   

    76,404,939 73,462,685 مجموع الدخل الشامل للسنة
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  المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إحتياطي عام  إحتياطي قانوني   رأس المال   
 إحتياطي تخلف 

  إعادة التكافل
 إحتياطي إعادة 
 المجموع   أرباح مستبقاة   تقييم إستثمارات

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

 339,761,154  155,249,505  220,224  -  42,500,000  41,791,425  100,000,000   2019يناير  1الرصيد في 
               

موجودات مالية مقاسة بالقيمة  خسارة من إستبعاد
 -    2,090,340 ) 2,090,340  -  -  -  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

        -       
 72,655,116  72,655,116  -  -  -  -  -  ربح السنة

                3,749,823    4,867,668 ) 8,617,491  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر
               

 76,404,939  67,787,448  8,617,491  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للسنة
        -       

 -    7,265,512 ) -  -  -  7,265,512  -  تحويل إلى إحتياطي قانوني
                  20,000,000 )   20,000,000 ) -  -  -  -  -    21أنصبة أرباح مدفوعة للمساهم )إيضاح 

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

               
موجودات مالية مقاسة بالقيمة  خسارة من إستبعاد

 -    4,149,381 ) 4,149,381  -  -  -  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 84,906,742  84,906,742  -  -  -  -  -  ربح السنة

                  4,934,267 )   4,867,668 )   66,599 ) -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر
               

 79,972,475  80,039,074   66,599)   -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للسنة
 -    943,063)   -  -  -  943,063  -  تحويل إلى إحتياطي قانوني
إعادة التكافل )إيضاح  تحويل إلى إحتياطي تخلف

17    -  -  -  2,511,787  -   (2,511,787   - 
  5,320,778)    5,320,778)   -  -  -  -  -   18زكاة )إيضاح 

                 25,000,000)    25,000,000)   -  -  -  -  -    21أنصبة أرباح مدفوعة للمساهم )إيضاح 
               

 439,308,000  229,285,376  15,010,837  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000   2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

   التشغيليةاألنشطة 
 72,655,116 78,396,952 ربح السنة

   
   تعديالت لا:

 3,587,251 2,073,159 استهالك ممتلكات ومعدات
 37,650,289 ( 234,063,039)  الحركة في االشتراكات غير المكتسبة، صافي

  28,606,195)  ( 29,210,997)  إيرادات االستامار واإليرادات األخرى 
 1,226,677 817,377 صافي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 1,030,000 2,034,094 الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  1,071,113)  ( 2,052,710)  الحركة في مخصص القرض من المساهمين 
 1,411,000 3,906,000 النقص في القيمة العادلة الستامارات في ممتلكات

  2,501,754)  ( 255,284)  الزيادة في القيمة العادلة الستامارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 31,830,428 ( 32,773,225)  العائلي)عجز / فائض صندوق مشتركي التكافل 

  25,541)  (35)  مكسب من استبعاد ممتلكات ومعدات
   
   

 117,186,158 ( 211,127,708)  )الخسارة(/ الربح قبل التحركات في رأس المال العامل:
  12,653,598)  117,567 النقص/ )الزيادة  في مصاريف مدفوعة مسبقًا وموجودات أخرى 
  1,169,425)  534,104 النقص/ )الزيادة  في االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة

  32,945,263)  46,000,730 في تكاليف االستحواذ الملجلة على الوثائق )النقص   / الزيادة
 1,781,330 ( 5,045,525)  الزيادة في المسالبات القائمة، صافي)النقص / 

   195,042)  ( 1,047,402)  العائليالنقص في توزيعات لمشتركي صندوق التكافل 
 1,071,113 2,052,710 المساهمينالنقص في مخصص القرض من 

  1,335,637)  8,781,984 في ذمم التكافل الدائنة )النقص   / الزيادة
 41,982,496 179,026,362 الزيادة في ذمم إعادة التكافل الدائنة

 5,864,487 ( 5,498,902)  في المصاريف المستحقة والمسلوبات األخرى   / الزيادةالنقص) 
 1,369,433 911,643 الزيادة في إيرادات عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة

     4,867,668)  ( 4,867,668)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
   

 116,088,384 9,837,895 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
   

   األنشطة االستثمارية
 63,820,261 131,623,915 استاماراتمتحصالت من بيع 

   110,840,684)  ( 292,923,452)  شراء إستامارات
 25,715 400 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

   811,838)  ( 354,289)  شراء ممتلكات ومعدات
 28,606,195 29,466,281 إيرادات االستامار واإليرادات األخرى المستلمة

 332,422,307 241,590,961 إسترداد ودائع ألجلمتحصالت من 
      212,590,960)  ( 266,012,324)  شراء ودائع ألجل

   
    100,630,996 ( 156,608,508)  الناتج من األنشطة االستثمارية  في(/ المستخدم)  صافي النقد

   النشاط التمويلي
     20,000,000)  ( 25,000,000)  توزيعات أرباح مدفوعة

   
 196,719,380 ( 171,770,613)  في النقد وما يعادله الزيادة / )النقص(

   
    87,158,698 283,878,078 النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

   
    283,878,078 112,107,465 (5النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 
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 المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 عن الشركة معلومات  1
 

هي شركة مساهمة عامة تأسست في أبوظبي، دولة اإلمارات العربية  -. )"الشركة"  ش.م.ع –إن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل 
 . 2015  لسنة 2                     ً                       . تم تسجيل الشركة وفقا  للقانون االتحادي رقم )2003نوفمبر  16المتحدة في 

 
بشاااأن  2015لسااانة  2بشاااأن تعاااديل بعاااض أحكاااام القاااانون االتحاااادي رقااام  2020لسااانة  26صااادر المرساااوم بقاااانون اتحاااادي رقااام 

علاى الشاركة تسبياق وتعاديل  يتوجاب. 2021ينااير  2                         ً      ، ويادخل حياز التنفياذ اعتباار ا مان 2020سبتمبر  27الشركات التجارية في 
 في موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ نفاذ مرسوم القانون هذا. وضعها بما يتوافق مع أحكامه

 
                        ً                                                          التكافل لكافة الفئات وفقا  ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقام تقوم الشركة بجميع نشاطات التكافل وإعادة 

. تعمااال الشاااركة فاااي دولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة وعنوانهاااا االمتعلاااق بتأسااايس هيئاااة التاااأمين وتنظااايم أعمالهااا  2007  لسااانة 6)
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 35335المسجل هو ص.ب. 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية   2/1
 

أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ فاي أو تم تسبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي 
يناااير فااي هااذه البيانااات الماليااة. لاام يكاان لتسبيااق هااذه المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة المعدلااة أي تااأثير هااام علااى المبااالغ  1بعااد 

 لترتيبات المستقبلية.المدرجة للفترات الحالية والفترات السابقة ولكن قد تلثر على المعامالت المحاسبية أو ا
 
والمعيار الدولي للتقارير المالية  9إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على  •

 :7رقم 
عادم تقوم هذه التعديالت بتعديل متسلبات محاسبة التحوط المحاددة للساماح باساتمرار محاسابة التحاوط للتحاوط المتاأثر خاالل فتارة 

اليقاين قباال تعاديل البنااود المتحاوط لهااا أو أدوات التحااوط المتاأثرة بمعااايير أساعار الفائاادة الحاليااة نتيجاة إلعااادة تشاكيل معيااار سااعر 
 .الفائدة المستمرة ألسعار الفائدة

 
 :إمتيازات اإليجار ذات العالقة – 19المتعلقة بكوفيد  عقود اإليجار 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

ا للمساتأجرين فااي محاسابة امتياازات اإليجاار التاي هاي نتيجااة مباشارة لكوفياد تاوفر التعاديالت  ا عملياً ، مان خاالل تقااديم 19 –تخفيفاً
. تساامح الوساايلة العمليااة للمسااتأجر باختيااار عاادم تقياايم مااا إذا كااان االمتياااز 16وساايلة عمليااة للمعيااار الاادولي للتقااارير الماليااة رقاام 

عقد اإليجار. يجب على المستأجر الذي يقاوم بهاذا االختياار أن يأخاذ فاي اإلعتباار أي تغييار يعتبر تعدياًل ل 19 –المتعلق بكوفيد 
بنفس السريقة التي يفسار بهاا التغييار المسباق علاى المعياار  19 –في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 

 1. يتم تسبيق التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد لعقد اإليجار إذا لم يكن التغيير تعدياًل  16الدولي للتقارير المالية رقم 
 .2020يونيو 

 
  المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير الماليةتعديالت على  •

التااي تاام تعااديلها هااي تتضاامن التعااديالت تعااديالت الحقااة علااى المعااايير المتااأثرة بحيااث تشااير إلااى اإلطااار الجديااد. إن المعااايير 
وتفساااير لجناااة  38و  37، 34، 8، 1والمعاااايير المحاسااابية الدولياااة أرقاااام  14، 6، 3،2المعاااايير الدولياااة للتقاااارير المالياااة أرقاااام 

 .32، والتفسير رقم 22و  20، 19،12تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية )يتبع(   2/1
 
 :تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

توضح التعديالت أنه في حين أن األعمال التجارية عادة ما يكون لها مخرجات، فإن المخرجات ليست مسلوبة لمجموعة متكاملة 
مان األنشاسة والموجاودات للتأهال للعمال التجااري. لكاي ياتم إعتباار األنشاسة كأعماال تجارياة، يجاب أن تتضامن مجموعاة متكاملااة 

ا بشااكل كبياار فااي القاادرة علااى إنشاااء  ماان األنشااسة واألصااول المسااتحوذ عليهااا، كحااد أدنااى، ماادخالت وعمليااة جوهريااة تساااهم معااً تزياااال التعاااديالت تقياااايم مااااا إذا كاااان المشاااااركون فاااي السااااوق قااااادرين علاااى اسااااتبدال أي مااادخالت أو عمليااااات مفقااااودة . مخرجاااات
ا إرشااادات إضااافية تساااعد علااى تح ديااد مااا إذا كااان قااد تاام الحصااول علااى واالسااتمرار فااي إنتاااج المخرجااات. تقاادم التعااديالت أيضااً

تقدم التعديالت اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لمعرفة ماا إذا كانات مجموعاة األنشاسة واألصاول . عملية جوهرية
 المسااتحوذ عليهااا ليساات أعمااال تجاريااة. بموجااب اختبااار التركيااز االختياااري، فااإن مجموعااة األنشااسة واألصااول المسااتحوذ عليهااا ال
تعتبر نشاًطا تجارًيا إذا كانت جميع القيمة العادلة إلجماالي األصاول المساتحوذة مركازة فاي أصال واحاد محادد أو مجموعاة أصاول 

 .مماثلة
 
 : تعريف المادية 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

جعلتاه أساهل للفهام وال تهادف إلاى تغييار المفهاوم  1عياار المحاسابي الادولي رقام إن التعديالت في تعرياف المادياة المدرجاة فاي الم
األساسي ل همية النسبية في المعايير الدولية للتقارير المالية. تم إدراج مفهوم "اإلخفااء" للمعلوماات المادياة بمعلوماات غيار مادياة 

ر على المستخدمين من "يمكن أن يلثر" إلى "من المتوقاع بشاكل تم تغيير الحد األدنى للمادية التي تلث. كجزء من التعريف الجديد
باإلشااارة إلااى تعريااف الماديااة فااي  8معقااول أن يكااون لااه تااأثير". تاام اسااتبدال تعريااف الماديااة فااي المعيااار المحاساابي الاادولي رقاام 

ل المعااايير األخاارى واإلطااار . باإلضااافة إلااى ذلااك، قااام مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة بتعاادي1المعيااار المحاساابي الاادولي رقاام 
 .المفاهيمي الذي يحتوي على تعريف "المادية أو يشير إلى مصسلح" المادية "إلى ضمان االتساق
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد   2/2
 

 لم تقم الشركة بشكل مبكر بتسبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يحن موعد تسبيقها بعد.
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقود التأمين 17تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مبادئ االعتراف بعقود  17يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
التأمين ووياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار 

عقود التأمين. يلخص المعيار الدولي  4الدولي للتقارير المالية رقم 
نموذًجا عاًما، يتم تعديله لعقود التأمين مع  17للتقارير المالية رقم 

المشاركة المباشرة، يوصف كنهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط ميزات 
النموذج العام إذا تم استيفاء معايير معينة عن طريق وياس االلتزام 

 بالتغسية المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.  
 

يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت 
لنقدية المستقبلية ويقيس بشكل صريح وعدم التأكد من التدفقات ا

تكلفة عدم اليقين. وهو يأخذ في االعتبار أسعار الفائدة في السوق 
 وتأثير خيارات وضمانات حاملي وثائق التأمين.

  

   
، أصادر مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة تعاديالت 2020في يونيو 

لمعالجااااة المخاااااوف  17علاااى المعيااااار الاااادولي للتقااااارير المالياااة رقاااام 
وتحااديات التنفيااذ التااي تاام تحدياادها بعااد نشاار المعيااار الاادولي للتقااارير 

. تلجااال التعاااديالت تااااريخ التسبياااق المبااادئي للمعياااار 17المالياااة رقااام 
)متضاااامًنا التعاااديالت  إلااااى فتاااارات  17المالياااة رقاااام  الااادولي للتقااااارير

. وفااي 2023يناااير  1إعااداد التقااارير الساانوية التااي تباادأ فااي أو بعااد 
الوقت نفسه، أصدر مجلس معايير المحاسابة الدولياة تمدياًدا لإلعفااء 

)تعاديالت  9الملقت من تسبياق المعياار الادولي للتقاارير المالياة رقام 
  التااي تمااد تاااريخ انتهاااء 4رير الماليااة رقاام علااى المعيااار الاادولي للتقااا

الصاااااالحية الاابااااات لإلعفااااااء الملقااااات مااااان تسبياااااق المعياااااار الااااادولي 
إلاى  4في المعيار الدولي للتقاارير المالياة رقام  9للتقارير المالية رقم 

يجااب . 2023ينااير  1فتارات التقاارير الساانوية التاي تباادأ فاي أو بعااد 
بااأثر رجعاااي مااا لااام  17لمالياااة رقاام تسبيااق المعيااار الااادولي للتقااارير ا

يكن ذلك غير عملي، وفي هذه الحالة يتم تسبيق نهج األثر الرجعاي 
 المعدل أو نهج القيمة العادلة.

  



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

 

 

18 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية  2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(  2/2
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
البيانااااات  10تعااااديالت علااااى المعيااااار الاااادولي للتقااااارير الماليااااة رقاااام 

اسااتامارات فااي  28الماليااة الموحاادة والمعيااار المحاساابي الاادولي رقاام 
شركات زميلة ومشاريع مشاتركة: بياع أو المسااهمة فاي األصاول باين 

 المستامر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

 يق  لم يتم بعد تحديد تاريخ التسب 

   
 10تتناااااول التعااااديالت علااااى المعيااااار الاااادولي للتقااااارير الماليااااة رقاااام 

الحااالت التاي يكاون فيهاا بياع أو  28والمعيار المحاسبي الدولي رقام 
المساااهمة فااي األصااول بااين المسااتامر وشااركاته الزميلااة أو المشاااريع 
المشااتركة. علااى وجااه التحديااد، تاانص التعااديالت علااى أن األرباااح أو 

عااان خساااارة السااايسرة علاااى شاااركة تابعاااة ال تحتاااوي  الخساااائر الناتجاااة
على نشاط تجاري في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك ياتم 
المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية، ياتم االعتاراف بهاا فاي 
أرباح او خسائر الشركة األم فقط في حدود مصالح المستامرين غير 

المشاروع المشاترك. وبالماال،  ذات الصلة فاي تلاك الشاركة الزميلاة أو
فإن األرباح والخسائر الناتجة عن إعاادة ويااس االساتامارات المحاتفظ 
بهااااا فااااي أي شااااركة تابعااااة سااااابقة )والتااااي أصاااابحت شااااركة زميلااااة أو 
مشااروع مشااترك يااتم المحاساابة عنااه باسااتخدام طريقااة حقااوق الملكيااة  

فقاط إلاى  يتم االعتراف بها فاي أربااح أو خساائر الشاركة األم الساابقة
مااادى مصاااالح المساااتامرين غيااار ذات الصااالة فاااي الشاااركة الزميلاااة أو 
المشروع المشترك الجديدة. لم يتم بعد تحديد تاريخ تسبيق التعاديالت 
ماااااان قبااااااال مجلاااااااس اإلدارة؛ وماااااااع ذلاااااااك، ُيسااااااامح باااااااالتسبيق المبكااااااار 

 للتعديالت. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(  2/2
  

  والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
عااارض البيانااااات  1تعاااديالت علاااى المعياااار المحاسااابي الااادولي رقااام 

 المالية: تصنيف المسلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 2023يناير  1 

   
فقاااط فااااي  1تااالثر التعاااديالت علاااى المعياااار المحاساااابي الااادولي رقااام 

المسلوبات كمتداولة أو غير متداولاة فاي بياان المركاز الماالي عرض 
ولاااايس مبلااااغ أو توقياااات االعتااااراف بااااأي أصاااال أو التاااازام أو دخاااال أو 
 مصااروفات أو المعلومااات التااي تاام اإلفصاااح عنهااا حااول تلااك البنااود.
توضااح التعااديالت أن تصاانيف المسلوبااات كمتداولااة أو غياار متداولااة 

نهاياااااة فتااااارة التقريااااار، وتحااااادد أن يعتماااااد علاااااى الحقاااااوق القائماااااة فاااااي 
التصااانيف ال يتاااأثر بالتوقعاااات حاااول ماااا إذا كانااات المنشاااأة ساااتمارس 
                                 ً                         حقهاااا فاااي تأجيااال تساااوية االلتااازام، موضاااحا  أن الحقاااوق قائماااة إذا تااام 
ااا "التساااوية"  ا لا                                                  ً                االمتااااال للمواثياااق فاااي نهاياااة فتااارة التقريااار، وقااادم تعريفااا 

رف المقابل مان النقاد لتوضيح أن التسوية تشير إلى التحويل إلى الس
يااااتم  أو أدوات حقااااوق الملكيااااة أو الموجااااودات أو الخاااادمات األخاااارى.

 تسبيق التعديالت بأثر رجعي.

  

   
إناااااادماج  3تعاااااديالت علااااااى المعياااااار الاااااادولي للتقاااااارير الماليااااااة رقااااام 

 األعمال: باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي
 2022يناير  1 

   
 3المعياار الادولي للتقاارير المالياة رقام تهدف التعاديالت إلاى تحاديث 

ً              بدال  مان إطاار سانة  2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لسنة    
 3. كما أنها تضيف إلى المعيار الادولي للتقاارير المالياة رقام 1989

متسلبات، بالنسبة لاللتزامات التاي تقاع فاي نسااق المعياار المحاسابي 
بياااااق المعياااااار المحاسااااابي ، أن يقاااااوم المساااااتحوذ بتس37الااااادولي رقااااام 
لتحدياااد ماااا إذا كاااان هنااااك التااازام حاااالي فاااي تااااريخ  37الااادولي رقااام 

االسااااتحواذ نتيجااااة ألحااااداث سااااابقة. بالنساااابة للضااااريبة التااااي سااااتكون 
 21ضاامن نساااق تفسااير لجنااة تفساايرات التقااارير الماليااة الدوليااة رقاام 

الضاااارائب، يقااااوم المسااااتحوذ بتسبيااااق تفسااااير لجنااااة تفساااايرات التقااااارير 
لتحديااد مااا إذا كااان الحاادث الملاازم الااذي ينشااأ  21مالياة الدوليااة رقاام ال

    ً         وأخيار ا، تضايف  .عنه التزام بدفع الضريبة قد حدث بتاريخ االساتحواذ
ا صااااااااريح ا بااااااااأن المسااااااااتحوذ ال يقااااااااوم باااااااااإلعتراف  ً                                التعااااااااديالت بياناااااااا        ً            

 .بالموجودات المحتملة المستحوذة من عملية إندماج األعمال
 

ناااااادماجات األعمااااااال التااااااي يكااااااون تاااااااريخ تسااااااري التعااااااديالت علااااااى إ
االساتحواذ فيهاا فاي أو بعاد بداياة الفتاارة السانوية األولاى التاي تبادأ فااي 

 . 2022يناير  1أو بعد 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية  2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(  2/2
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ممتلكاااات وآالت  16تعاااديالت علاااى المعياااار المحاسااابي الااادولي رقااام 

 المتعلق بالعائدات قبل االستخدام المقصود ومعدات
 2022يناير  1 

   
تمناااع التعاااديالت أن تخصااام مااان تكلفاااة أي بناااد مااان بناااود الممتلكاااات 
واآلالت والمعاااادات أي عائاااادات ماااان بيااااع األصااااناف المنتجااااة أثناااااء 

                                      ً       إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادر ا علاى إحضار ذلك األصل 
ً                العماال بالسريقااة المقصااودة ماان قباال اإلدارة. وباادال  ماان ذلااك، تعتاارف                                            
المنشأة بعائدات بياع هاذه البناود، وتكلفاة إنتااج تلاك البناود، فاي الاربح 
ا للمعيااااار                                                    ً           أو الخسااااارة. تقااااوم المنشااااأة بقياااااس تكلفااااة هااااذه البنااااود وفقاااا 

ا معنااى  .المخاازون  2المحاساابي الاادولي رقاام                   ً       توضااح التعااديالت أيضاا 
ً        "اختبااااار مااااا إذا كااااان األصاااال يعماااال بشااااكل صااااحيح". حاليااااا ، يحاااادد                                               

ذلاااك كتقيااايم ماااا إذا كاااان األداء  16المعياااار المحاسااابي الااادولي رقااام 
التقني والمادي ل صل يمكن استخدامه فاي إنتااج أو تورياد السالع أو 

إذا لااااام ياااااتم  .رياااااةالخااااادمات، أو تأجيرهاااااا لألخااااارين، أو ألغاااااراض إدا
عرضها بشكل منفصل في الدخل الشامل، يجاب أن تفصاح البياناات 
الماليااة عاان مبااالغ العائاادات والتكلفااة المدرجااة فااي الااربح أو الخسااارة 
والتااااي تتعلااااق ببنااااود منتجااااة ليساااات ماااان مخرجااااات األنشااااسة العاديااااة 
للمنشاااأة، وأي بناااد )بناااود  فاااي الااادخل الشاااامل يشااامل هاااذه العائااادات 

يااتم تسبيااق التعااديالت بااأثر رجعااي، ولكاان فقااط علااى بناااود  .والتكلفااة
الممتلكات واآلالت والمعادات التاي ياتم إحضاارها إلاى الموقاع والحالاة 
الالزمااة لهااا لتكااون قااادرة علااى العماال بالسريقااة التااي تقصاادها اإلدارة 
فااي أو بعااد بدايااة الفتاارة األولااى المعروضااة فااي البيانااات الماليااة التااي 

ً                           ة التعاااديالت أوال . يجاااب علاااى المنشاااأة االعتاااراف تسباااق فيهاااا المنشاااأ              
باااااااألثر التراكماااااااي للتسبياااااااق المباااااادئي للتعاااااااديالت كتعاااااااديل للرصااااااايد 
االفتتاااحي ل رباااح المسااتبقاة )أو أي مكااون آخاار ماان حقااوق الملكيااة، 

 .حسب االقتضاء  في بداية تلك الفترة األولى المعروضة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(  2/2
  

  الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
المخصصاااات،  37تعاااديالت علاااى المعياااار المحاسااابي الااادولي رقااام 

المسلوبااات المحتملااة والموجااودات المحتملااة المتعلااق بااالعقود الماقلااة 
 تكلفة تنفيذ العقد -باإللتزامات 

  

   
تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكااليف التاي تتعلاق 
مباشاارة بالعقااد". يمكاان أن تكااون التكاااليف التااي تتعلااق مباشاارة بالعقااد 
إماااا تكااااليف إضاااافية للوفااااء بهاااذا العقاااد )علاااى سااابيل المااااال العمالاااة 
والماااواد المباشااارة  أو تخصااايص التكااااليف األخااارى المرتبساااة مباشااارة 

العقود )على سبيل الماال تخصيص مصاريف اإلستهالك لبند بتنفيذ 
ماان الممتلكااات واآلالت والمعاادات المسااتخدمة فااي تنفيااذ العقااد . يااتم 
تسبياااق التعاااديالت علاااى العقاااود التااااي لااام تساااتوفي بهاااا المنشاااأة بعااااد 
بجمياااع التزاماتهااااا فااااي بداياااة فتاااارة التقرياااار السااانوي التااااي تسبااااق فيهااااا 

ً  المنشأة التعديالت أوال . ً          لم يتم إعادة بيان المقارنات. وبادال  مان ذلاك،                                                      
يجاااب علااااى المنشاااأة االعتااااراف بااااألثر التراكمااااي لتسبياااق التعااااديالت 
    ً                                                       مبااادئي ا كتعاااديل للرصااايد االفتتااااحي ل ربااااح المساااتبقاة )أو أي مكاااون 
آخاااار ماااان حقااااوق الملكيااااة، حسااااب االقتضاااااء ، فااااي تاااااريخ التسبيااااق 

 األولي.

  

   
السااااانوية علاااااى المعاااااايير الدولياااااة للتقاااااارير المالياااااة دورة التحساااااينات 

تعديالت على المعايير الدولية للتقاارير المالياة أرقاام  2018-2020
 41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16، 9، 1

يسااااري تسبيااااق التعااااديالت علااااى المعااااايير الدوليااااة  
والمعيااااار المحاساااابي  9، 1للتقااااارير الماليااااة أرقااااام 

ولااام  2022ينااااير  1  ً     ارا  مااان إعتبااا  41الااادولي رقااام 
ياااااتم تحدياااااد بعاااااد تااااااريخ تسبياااااق التعاااااديالت علاااااى 

عقاااااود  16المعيااااار الاااادولي للتقااااارير الماليااااة رقاااام 
 اإليجار

 
 من غير المتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.

 
وتعااديالت جدياادة مسبقااة أخاارى علااى المعااايير المنشااورة أو تفساايرات لجنااة تفساايرات المعااايير الدوليااة والتااي ماان ال توجااد معااايير 

 المتوقع أن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للشركة.
 

ة عندما تكون قابلة للتسبياق، تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سيتم تسبيقها في البيانات المالية للشرك
اارة التسبيااق  ااانات الماليااة للشااركة فااي فتا وقااد ال يكااون لهااذه المعااايير والتفساايرات والتعااديالت الجدياادة، أي تااأثير جااوهري علااى البيا

 .17المبدئي، باستاناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان التوافق 3/1
تاام إعااداد البيانااات الماليااة بناااًء علااى المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة ومتسلبااات أحكااام القااانون اإلتحااادي لدولااة اإلمااارات العربيااة 

اة 6وأحكام القانون االتحادي رقام ) 2015  لسنة 2المتحدة رقم ) المتعلاق بإنشااء هيئاة التاأمين فاي اإلماارات العربياة  2007  لسنا
 " .األنظمةالمالية لهيئة التأمين لشركات التأمين )" األنظمةوكذلك  المتحدة

 أساس التحضير 3/2
تاام إعااداد البيانااات الماليااة بناااًء علااى المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة ومتسلبااات أحكااام القااانون اإلتحااادي لدولااة اإلمااارات العربيااة 

 المتحدة.
 

ا تام إعااداد هاذه البيانااات الماليااة وفقاًا لمباادأ التكلفااة التاريخياة باسااتاناء اإلسااتامارات العقارياة وبعااض األدوات الماليااة التاي يااتم وياسااه
ا إلااى   لة للبدل المدفوع مقابل السلع والخدمات.القيمة العادبالقيمااة العادلااة فااي نهايااة كاال تاااريخ تقرياار، كمااا هااو موضااح فااي السياسااات المحاساابية أدناااه. تسااتند التكلفااة التاريخيااة عمومااً

 
 تم عرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم  وهي العملة الوظيفية وعملة عرض الشركة.

 عقود التكافل 3/3

 التعريف
ندوق التكافال مان أطاراف إن عقود التكافل هي تلاك العقاود التاي تقبال الشاركة )المشاغل  بموجبهاا مخااطر التكافال بالنياباة عان صا 

أخرى )حاملي بوالص التأمين  وذلاك بالموافقاة علاى تعاويض حااملي الباوالص فاي حاال تاأثير حادث مساتقبلي غيار ملكاد )الحادث 
 الملمن  عليهم.

 االعتراف والقياس
لتكافال وكاذلك بنااًء علاى يتم تصنيف عقود التكافل إلى فئتين أساسيتين، وذلك بناًء على طول الفترة الزمنية لتغسية مخاطر عقاد ا

 ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.
 

 تتمال عقود التكافل في التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الممتلكات.
 

التااأمين ضااد المخاااطر الناتجااة عاان الضاارر الااذي يصاايب  يااتم ماان خااالل التكافاال ضااد الحااوادث الشخصااية حمايااة حاااملي بااوالص
طرف ثالث خالل أنشسة يمارساها بشاكل طبيعاي. إن األضارار التاي تغسيهاا عقاود التكافال تتضامن كلتاا األحاداث التاي تام التعاقاد 

بحون ملازمين قانونيااًا عليهاا والتاي لام ياتم التعاقااد عليهاا. إن الحماياة الماالياة المقدمااة ياتم تصاميمها ألصاحاب العمال الااذين قاد يصا 
بتسديد تعويضاات لماوظفين متضاررين )التزاماات أصاحاب العمال  وألفاراد أو عماالء قاد يصابحوا ملازمين بتساديد تعويضاات لجهاة 

 ثالاة إلصابات جسدية أو اإلضرار بالممتلكات )االلتزام العام .
 

ص التأمين عان األضارار التاي لحقات بممتلكااتهم أو عان بالنسبة لعقود التكافل على الممتلكات، يتم من خاللها تعويض حملة بوال
ويمة تلك الممتلكات التي فقادوها، وكاذلك بالنسابة لحملاة باوالص التاأمين علاى ممتلكاات مساتخدمة فاي أنشاستهم التجارياة فإناه مان 

في أنشستهم التجارية  الممكن تعويضهم عن الخسارة التي تلحق بهم نتيجة عدم استساعتهم استخدام تلك الممتلكات الملمن عليها
 )تغسية مخاطر انقساع األعمال .

 
يااتم إدراج اشااتراكات التكافاال الناتجااة عاان عقااود التكافاال المااذكورة كااإيرادات للساانة )اشااتراكات تكافاال مكتساابة  علااى أساااس الفتاارات 

تبااة مان خااالل عقااود تكافاال والمتعلقااة الزمنياة المسااتحقة وبمااا يتناسااب ماع فتاارة التغسيااة التأمينيااة. ياتم إدراج اشااتراكات التكافاال المكت
 بأخسار ال زالت قائمة في نهاية الفترة ضمن المسلوبات كاشتراكات تكافل غير مكتسبة.  

 
يااتم إدراج المسالبااات ومصاااريف تسااوية الخسااائر ضاامن بيااان الاادخل )المتعلقااة بحاااملي بااوالص التااأمين  عنااد تكباادها علااى أساااس 

 التكافل أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.  االلتزام المقدر لتعويض حاملي عقود
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 موجودات عقود إعادة التكافل
موجودات عقاود إعاادة التكافال حصاة إعاادة التكافال مان المسالباات القائماة )بماا فاي ذلاك الحصاة مان المسالباات المتكبادة تتضمن 

 ولكن غير مبلغ عنها  وحصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة.
 

خسائر المتكبدة عن عقد أو عقود صادرة إن العقود التي تبرمها الشركة مع إعادة التكافل والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن ال
عن الشركة والتاي تتماشاى ماع متسلباات التصانيف لعقاود التكافال ياتم إدراجهاا كعقاود إعاادة التكافال. إن العقاود التاي ال تتوافاق ماع 

 متسلبات هذا التصنيف يتم تصنيفها كموجودات مالية.
 

بموجبهااا صاااحب العقااد فااي أنشااسة التكافاال مدرجااة ضاامن عقااود التكافاال. إن إن عقااود التكافاال التااي تبرمهااا الشااركة والتااي يشااارك 
المنافع التي تستحق للشاركة بموجاب عقاود معيادي التكافال مدرجاة كموجاودات عقاود إعاادة التكافال. تقاوم الشاركة بتقيايم موجاودات 

دل علاى انخفااض ويماة موجاودات عقود معيدي التكافل بصورة منتظماة لتحدياد انخفااض القيماة. إذا كاان هنااك دليال موضاوعي يا 
عقااود معياادي التكافاال، فااإن الشااركة تقااوم بتخفاايض القيمااة المدرجااة لهااذه الموجااودات إلااى ويمتهااا القابلااة لالسااترداد وتاادرج خسااائر 
ع انخفاض القيمة في بيان الدخل. إن المبالغ المستردة من معيدي التكافال أو المباالغ المساتحقة لهام ياتم وياساها بصاورة منتظماة ما 

 المبالغ المتعلقة بعقود إعادة التكافل بموجب بنود كل عقد من عقود إعادة التكافل على حدة.

 مسلوبات عقود التكافل
تشمل مسلوبات عقود التكافال المسالباات القائماة والمسالباات المتكبادة ولام ياتم اإلباالا عنهاا واحتيااطي االشاتراكات غيار المكتسابة 

 المخصصة والغير مخصصة.ومخصص مصاريف الخسارة المعدلة 
 

يتم إعداد مسلوبات عقود التكافل تجاه كافة المسالبات القائمة بناًء على المسالبات المبلغ عنها للشركة والتاي ال تازال غيار مساددة 
 في تاريخ بيان المركز المالي، باإلضافة إلى المسالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالا عنها.

 
يشكل احتياطي االشتراكات غير المكتسبة المدرجة ضمن مسلوباات عقاود التكافال الجازء المقادار مان إجماالي االشاتراكات المكتتباة 
الذي يخص فترات التكافل الالحقة لتاريخ فترة التقارير المالية. يتم احتساب اشتراكات التكافل الغيار مكتسابة علاى أسااس التناساب 

لفعليااة للبوليصااة. يااتم تأجياال الجاازء المتعلااق بااالفترات الالحقااة كاحتياااطي إشااتراكات غياار مكتساابة. تقااوم الزمنااي علااى ماادى الفتاارة ا
 الشركة بتكوين احتياطي اشتراكات بناًء على الشروط التعاقدية للبوليصة.

 
لمعدلااة ومصاااريف ولكاان غياار مبلااغ عنهااا ومصاااريف الخسااارة ا ةالمتكباادالمسالبااات يااتم احتساااب المسلوبااات المتعلقااة باحتياااطي 

مخصصة بتااريخ التقاارير المالياة باساتخدام مجموعاة مان تقنياات توقعاات المسالباات المعيارياة، بنااًء علاى البياناات الالخسارة غير 
 التجريبية واالفتراضات الحالية التي تشمل هامش التفاوت المعاكس. ال يتم خصم االلتزام للقيمة الزمنية للنقود.

 
فااال المتعلقاااة باحتيااااطي المسالباااات القائماااة أعااااله والمسالباااات المتكبااادة ولااام ياااتم اإلباااالا عنهاااا وإحتيااااطي إن حصاااة معيااادي التكا

االشاتراكات غياار المكتسابة يااتم تصانيفها كحصااة إعااادة التكافال ماان المسالباات القائمااة وحصااة إعاادة التكافاال مان االشااتراكات غياار 
 المكتسبة في البيانات المالية.

 إلحاللتعويضات اإلنقاذ وا
 تعتبر تقديرات تعويضات اإلنقاذ واإلحالل كمخصص عند وياس التزام التكافل مقابل المسالبات.
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 اختبار كفاية االلتزامات
بنهايااة فتاارة التقااارير الماليااة يااتم اختبااار كفايااة االلتزامااات للتأكااد ماان كفايااة مسلوبااات عقااود التكافاال الصااافية ماان تكاااليف اكتساااب 

قدياة المساتقبلية ومعالجاة البوليصاة الملجلاة. عناد القياام بهاذا الفحاص، ياتم اساتخدام أفضال التقاديرات المالياة للتادفقات النقدياة التعا
المسالبااات والمصاااريف اإلداريااة باإلضااافة إلااى إياارادات االسااتامارات ماان الموجااودات التااي تقاباال هااذه المسلوبااات. يااتم إدراج أي 
عجز مباشرًة في بياان الادخل وذلاك بشاسب تكااليف االكتسااب الملجلاة أواًل وتكاوين مخصاص الخساائر الناتجاة عان اختباار كفاياة 

 ات الناتجة من اختبار كفاية االلتزامات.االلتزام

 الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التكافل
يااتم اإلعتااراف بالااذمم المدينااة والدائنااة عنااد اسااتحقاقها. يشاامل ذلااك المبااالغ المسااتحقة ماان أو إلااى الااوكالء والوسااساء وحاااملي عقااود 

 التكافل.
 

م التكافل المدينة، تقوم الشركة بتخفيض القيمة المدرجة لتلك الذمم وإدراج في حال وجود دليل موضوعي يشير النخفاض ويمة ذم
 خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل.

 اإلعتراف باإليرادات 3/4
 يتم وياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق ضمن سياق األعمال االعتيادية. 

 إيرادات توزيعات األرباح
 يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستامارات عندما ينشأ حق للمساهمين باستالم الدفعات.

 إيرادات اإليجار
اإليجاار علااى االساتامارات فاي الممتلكاات علااى أسااس القساط الاابات علاى ماادى عقاود اإليجاار علاى شااروط ياتم احتسااب إيارادات 

 عقد اإليجار الجارية ويتم إدراجها في بيان الدخل.

 إيرادات أخرى 
 المسبق للعائد.يتم استحقاق اإليرادات األخرى على أساس زمني بالرجوع إلى المبالغ األساسية القائمة والمعدل الفعلي 

 إيرادات ومصاريف إعادة التكافل
 يتم إدراج إيرادات إعادة التكافل عند إبرام إعادة التكافل ويتم إدراج مصاريف إعادة التكافل عند إصدار البوالص.

 عمالت أجنبية 3/5
تلاك المعاامالت. بنهاياة فتارة  يتم إدراج المعامالت بخالف الادرهم )العماالت األجنبياة  علاى أسااس أساعار الصارف الساائدة بتااريخ

التقارير المالية، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية علاى أسااس أساعار الصارف الساائدة باذلك التااريخ. ياتم 
الصارف الساائدة إعادة تحويل البنود الغير نقدية الساائدة باالعمالت األجنبياة والتاي ياتم إدراجهاا بقيمتهاا العادلاة علاى أسااس أساعار 

 عند تحديد ويمتها العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود الغير نقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم وياسها طبقًا للتكلفة التاريخية.
 

 يتم إدراج فروقات تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل في الفترة التي نشأت فيها.
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 ممتلكات ومعدات 3/6
يااتم إدراج الممتلكاااات والمعااادات بالتكلفااة ناقصاااًا االساااتهالك المتاااراكم وأيااة خساااائر انخفااااض فاااي القيمااة، إن وجااادت. تشااامل تكلفاااة 

 والمعدات تكلفة الشراء وأية مصاريف أخرى منسوبة بشكل مباشر إلى امتالك أصل.الممتلكات 
 

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة ل صال أو احتساابها كأصال منفصال، حسابما يكاون مالئماًا، فقاط عنادما يكاون مان 
ي ويكاون باإلمكاان ويااس التكلفاة بشاكل موثاوق. ياتم المرجح أن يعود على الشركة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبسة باألصال المعنا 

 إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.
 

يااتم احتساااب االسااتهالك لشااسب تكلفااة الممتلكااات والمعاادات علااى أساااس القسااط الااباات علااى ماادى أعمارهااا اإلنتاجيااة االقتصااادية 
 لمتوقعة لهذه الموجودات.ا
 

 إن النسب السنوية األساسية المستخدمة في احتساب االستهالك هي كما يلي:
 

 % 3.33 مباني
 % 20 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 % 33.33 – %25 معدات وملحقات الحاسب اآللي

 % 25 سيارات
 

وطريقااة االسااتهالك بنهايااة كاال ساانة، ويااتم احتساااب تااأثير أيااة تغياارات فااي يااتم مراجعااة األعمااار اإلنتاجيااة المقاادرة والقاايم المتبقيااة 
 التقديرات بأثر مستقبلي.

 
يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجاة عان بياع أو اساتبعاد أصال علاى أسااس الفارق باين عائاد البياع وصاافي القيماة الدفترياة لتلاك 

 الموجودات، ويتم إدراجها ضمن بيان الدخل.

 ار في الممتلكاتاالستثم 3/7
يتم االحتفاظ باالساتامارات فاي الممتلكاات بهادف تولياد إيارادات أو لزياادة ويمتهاا وياتم إدراجهاا مبادئيًا بالتكلفاة بماا فاي ذلاك تكااليف 

تااريخ المعامالت. الحقًا لإلدراج المبدئي، يتم إدراج االستامارات فاي الممتلكاات بقيمتهاا العادلاة التاي تعكاس حالاة الساوق كماا فاي 
التقارير المالية. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيارات فاي القايم العادلاة لالساتامارات فاي الممتلكاات فاي بياان الادخل 

 خالل السنة التي تنشأ فيها.
 

يتوقاع أن يكاون منهاا  يتم استبعاد االستامارات في الممتلكات عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحبها مان االساتخدام بشاكل نهاائي وال
أيااة فوائااد اقتصااادية مسااتقبلية عنااد االسااتبعاد. إن أيااة أرباااح او خسااائر ناتجااة عاان البيااع أو عنااد إيقاااف االسااتخدام يااتم إدراجهااا فااي 

 بيان الدخل عند البيع أو االستبعاد.
 

 .يتم التحويل من وإلى االستامارات في الممتلكات فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام
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 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة 3/8
لموجوداتها الملموسة وذلك لتحديد إن كان هنالاك ماا يشاير إلاى في نهاية فترة التقارير المالية، تقوم الشركة بمراجعة القيم المدرجة 

تعرض الموجودات إلاى خساائر انخفااض فاي القيماة. إذا وجاد ذلاك الملشار فإناه ياتم تقادير القيماة القابلاة لالساترداد ل صال وذلاك 
داد ألصال فاردي، تقاوم الشاركة لتحديد خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت . في حال عادم الاتمكن مان تقادير القيماة القابلاة لالساتر 

بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليهاا األصال. عنادما يمكان تحدياد أساس توزياع معقولاة وثابتاة، ياتم 
د التي يمكان توزيع الموجودات المشتركة إلى الوحدات المنتجة للنقد، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنق

 تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
 

 إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ل صل ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى.
 

المدرجااة، يااتم تخفاايض القيمااة فااي حااال تاام تقاادير ويمااة األصاال القابلااة لالسااترداد )أو الوحاادة المنتجااة للنقااد  بمااا يقاال عاان ويمتهااا 
المدرجة ل صل )الوحدة المنتجة للنقد  إلى ويمتها القابلة لالسترداد. يتم إدراج خساائر االنخفااض مباشارًة فاي بياان الادخل، إال إذا 

 كان األصل معاد تقييمه فيتم عندها معاملة خسائر االنخفاض كانخفاض في مخصص إعادة التقييم.
 

، يتم زيادة القيمة المدرجة ل صل )الوحدة المنتجة للنقد  إلى القيمة المعدلة لقيمتاه الحقاً  انخفاض القيمةعندما يتم عكس خسائر 
القابلة لالسترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة التي تم زيادتها عن القيمة المدرجة ل صل )الوحدة المنتجاة للنقاد  فيماا لاو لام ياتم 

السنوات السابقة. يتم إدراج عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرًة فاي بياان الادخل، إال فاي حاال إدراج خسائر انخفاض القيمة في 
إدراج األصل ذو الصلة بقيمة معاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس خسائر انخفاض القيمة كزيادة في مخصص إعادة 

 التقييم.

 المخصصات 3/9
الشركة أي إلتزام حالي )قاانوني أو إساتداللي  نااتج عان أحاداث ساابقة والتاي يكاون  يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على

 من المحتمل أن تكون الشركة ملزمة لتسديد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق. 
 

نهاياة فتارة التقريار بعاد إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات للبادل المسلاوب لمقابلاة اإللتازام كماا ب
األخااد بعااين االعتبااار المخاااطر واألمااور غياار الملكاادة المحيسااة باااإللتزام. عناادما يااتم وياااس المخصااص باسااتخدام التاادفقات النقديااة 

رة لسداد االلتزام الحالي، فإن ويمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الز  منياة للنقاود المقدا
 جوهرًيا . 

 
عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المسلوبة لسداد المخصاص متوقاع اساتردادها مان طارف ثالاث، ياتم االعتاراف بالذماة 

 المدينة كأصل في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ ملكدة وإمكانية وياس المبلغ بشكل موثوق. 
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 احات تتعلق بالبيانات المالية إيض
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 مكافآت الموظفين 3/10
المقدماة يتم عمل استحقاق لاللتزامات المقدارة الستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر بناًء على الخادمات 

 من قبل الموظفين الملهلين حتى نهاية فترة التقرير.
 

يتم أيضًا عمل مخصص لكافاة مكافاآت نهاياة الخدماة المساتحقة للماوظفين مان غيار ماواطني دولاة اإلماارات العربياة المتحادة وفقاًا 
ارات العربية المتحدة وذلك عن فتارات لسياسة الشركة والتي تساوي على األقل المكافآت المستحقة وفقًا لقانون العمل في دولة اإلم

 خدمتهم حتى نهاية فترة التقارير المالية.
 

أما بخصوص الموظافين مان ماواطني دولاة اإلماارات العربياة المتحادة، تقاوم الشاركة بادفع المسااهمات المسلوباة لصاندوق معاشاات 
يل هذه المساهمات كمصاريف ضمن بيان الدخل خاالل ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي وتحتسب وفقًا للقوانين الحكومية. يتم تحم

 فترة خدمة الموظف.

 الموجودات المالية 3/11

 التصنيف والقياس
لدى الشركة الموجودات المالية التالية: النقد ومرادفات النقد واالشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المديناة واساتامارات مدرجاة بالقيماة 

الشاامل اآلخار واالسااتامارات بالقيماة العادلاة مان خااالل الاربح أو الخساارة. يعتمااد التصانيف علاى طبيعااة العادلاة مان خاالل الاادخل 
 الموجودات المالية ويتم تحديده في وقت اإلدراج المبدئي.

 النقد ومرادفات النقد
بهااا عناد السلااب لاادى البنااوك  ألغاراض بيااان التاادفقات النقدياة، يتكااون النقااد ومرادفااات النقاد ماان النقااد فااي الصاندوق وودائااع محااتفظ

 بتواريخ استحقاق أصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل.

  االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
يتم تصنيف ذمم التكافل المدينة والذمم المدينة األخرى ذات المدفوعات الاابتة والقابلة للتحديد التي ال يتم تداولها في سوق نشاسة 

محددة كقاروض وذمام مديناة. ياتم ويااس القاروض الاذمم المديناة بالتكلفاة المسفاأة باساتخدام المعادل الفعلاي أو ولها دفعات ثابتة أو 
طريقاة العائاد ناقصااًا أي انخفااض فااي القيماة. يااتم إدراج العائاد باساتخدام معاادل العائاد الفعلااي، باساتاناء األرصاادة المديناة القصاايرة 

 .ر جوهري األجل حيث يكون إدراج إيرادات العوائد غي

 االستامارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية 
يااتم إدراج االسااتامارات بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الاادخل الشااامل اآلخاار )أدوات حقااوق الملكيااة  مباادئيًا بالتكلفااة ويااتم الحقااًا وياسااها 

لقيمااة العادلااة واألرباااح والخسااائر الناتجااة عنااد االسااتبعاد ضاامن الاادخل الشااامل بالقيمااة العادلااة. يااتم إدراج التغيياارات الالحقااة فااي ا
 .اآلخر ويتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح ضمن بيان الدخل عند وجود حق باستالمها

 االستامارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين 
ماان خااالل الاادخل الشااامل اآلخاار )أدوات الاادين  مباادئيًا بالتكلفااة والحقااًا يااتم وياسااها بالقيمااة  يااتم إدراج االسااتامارات بالقيمااة العادلااة

العادلااة. يااتم إدراج إياارادات الفائاادة وخسااائر أو معكوسااات إعااادة تقياايم صاارف العمااالت األجنبيااة واالنخفاااض فااي القيمااة فااي بيااان 
اب الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المسفأة بهاا. ياتم إدراج تغيارات ويتم احتسابها بنفس السريقة التي تم احتس ةالخسار  وأ الربح

القيمة العادلة المتبقية فاي الادخل الشاامل اآلخار. عناد االساتبعاد، ياتم إعاادة تادوير التغيارات المتراكماة فاي القيماة العادلاة المدرجاة 
 .الربح أو الخسارةفي الدخل الشامل اآلخر إلى 
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 الربح أو الخسارةاستامارات بالقيمة العادلة من خالل 
 اإلعتارافمبدئيًا بالتكلفة وياتم الحقاًا وياساها بالقيماة العادلاة. ياتم من خالل الربح أو الخسارة يتم إدراج االستامارات بالقيمة العادلة 

األربااح مان ساندات ب اإلعتارافالتغييرات الالحقة في القيمة العادلة واألرباح والخسائر الناتجة من االستبعاد في بيان الادخل، ياتم ب
 .في بيان الدخل ويتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح في بيان الدخل عند وجود حق باستالمها الدين

 الموجودات الماليةب إلغاء اإلعتراف
تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلاك الموجاودات المالياة أو 

وجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طارف آخار. إذا لام تقام عند تحويل الم
الشاركة بتحوياال الموجااودات الماليااة بشااكل كامال أو لاام تقاام بتحوياال جميااع المكاساب والمخاااطر المتعلقااة بملكيااة الموجااودات الماليااة 

لمالياة التاي تام تحويلهاا إلاى طارف آخار، فاإن الشاركة تقاوم بااإلعتراف بحصاتها المتبقياة وإستمرت بالسيسرة على تلك الموجودات ا
بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجب عليها سدادها. أما في حالة إحتفاظ الشركة بشكل جاوهري بكافاة مخااطر ومناافع الملكياة 

 ة.للموجودات المالية فإن الشركة تستمر باإلعتراف بالموجودات المالي

 انخفاض ويمة الموجودات المالية 
تقوم الشركة بتسبيق نهًجا من ثالث مراحل لقيااس الخساائر االئتمانياة المتوقعاة علاى الموجاودات المالياة المدرجاة بالتكلفاة المسفاأة 

الاااالث بناااًء علااى وأدوات الاادين المصاانفة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الاادخل الشااامل اآلخاار. تنتقاال األصااول ماان خااالل المراحاال 
 التغيير في جودة االئتمان عند االعتراف األولي.

 أ  نظرة عامة
تقوم الشركة بتسجيل مخصص للخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية للاديون غيار المحاتفظ بهاا بالقيماة العادلاة مان خاالل 

 .9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الربح أو الخسارة. ال تخضع أدوات حقوق الملكية النخفاض القيمة بموجب
 

يستند مخصاص الخساائر االئتمانياة المتوقعاة علاى الخساائر االئتمانياة المتوقاع ظهورهاا علاى مادى عمار األصال )خساارة االئتماان 
يسااتند  ، مااا لاام تكاان هناااك زيااادة هامااة فااي مخاااطر االئتمااان منااذ نشااأتها، وفااي هااذه الحالااة، الزمنااي المتوقعااة علااى ماادى العماار

شااهًرا جاازًءا ماان  12شااهًرا. تمااال الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة البالغااة لماادة  12المخصاص علااى الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة لماادة 
والتااي تمااال الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة الناتجااة عاان أحااداث التخلااف عاان الزمنااي الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة علااى ماادى العماار 

 شهًرا بعد تاريخ التقرير. 12الية والتي تكون ممكنة في غضون السداد على أداة م
 

 هاامإذا كانت مخاطر االئتمان لا داة المالياة قاد زادت بشاكل  فيماتقييم، في نهاية كل فترة تقرير، الوضعت الشركة سياسة إلجراء 
التغييار فاي مخااطر التخلاف عان الساداد التاي تحادث علاى مادى العمار المتبقاي لا داة  بعد األخاذ باإلعتباارمنذ االعتراف األولي، 

 المالية. 
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 انخفاض ويمة الموجودات المالية )يتبع  

 أ  نظرة عامة )يتبع 
 علاىالمدرجة بالقيماة العادلاة مان خاالل الادخل الشاامل اآلخار بتصنيف موجوداتها الشركة  تقومبناًء على العملية المذكورة أعاله، 

 مراحل كما هو موضح أدناه:
 

للماارة األولااى، تعتاارف الشااركة بالمخصااص علااى أساااس الخسااائر االئتمانيااة عنااد االعتااراف باااألدوات الماليااة  :1المرحلة 
ا األدوات المالياة التاي تحسانت فيهاا مخااطر االئتماان  12المتوقعة لمدة  شهًرا. تتضمن المرحلة األولى أيضاً

 وتم إعادة تصنيفها من المرحلة الاانية.
 

ئتمان منذ نشأتها، تقوم الشركة بتسجيل مخصص لخسائر عندما تظهر أداة مالية زيادة هامة في مخاطر اال :2المرحلة 
االئتمان المتوقعة على مدى الحياة. تتضمن المرحلة الاانية أيًضا األدوات، حياث تحسانت مخااطر االئتماان 

 وتم إعادة تصنيف القرض من المرحلة الاالاة.
 

ض القيماة فاي تااريخ التقريار. بالنسابة لهاذه تشمل الموجودات المالية التاي لاديها دليال موضاوعي علاى انخفاا :3المرحلة 
الموجااودات، يااتم اإلعتااراف بالخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة علااى ماادى العماار ومعالجتهااا، إلااى جانااب الفوائااد 

، يجاااب أال تقااال النسااابة المئوياااة 3إلاااى المرحلاااة  2المحتسااابة. عناااد تحويااال الموجاااودات المالياااة مااان المرحلاااة 
ساابة المئويااة للمخصااص الااذي تاام تكوينااه قباال التحوياال. إن الموجااودات للمخصااص لهااذه الموجااودات عاان الن

المشااااتراة أو التااااي تاااام إنشااااا ها والتااااي انخفضاااات ويمتهااااا االئتمانيااااة هااااي موجااااودات ماليااااة انخفضاااات ويمتهااااا 
االئتمانياااة عناااد اإلعتاااراف المبااادئي وياااتم تساااجيلها بالقيماااة العادلاااة عناااد اإلعتاااراف األصااالي وياااتم االعتاااراف 

فوائد الحًقا على أساس معادل الفائادة الفعلاي المعادل. ياتم االعتاراف بالخساائر االئتمانياة المتوقعاة بإيرادات ال
 أو تحريرها فقط إلى الحد الذي يكون فيه هناك تغيير الحق في خسائر االئتمان المتوقعة.

 
 

المبلاغ القاائم أو جازء مناه، ياتم تخفايض إجماالي بالنسبة للموجودات المالية التي ليس لدى الشركة توقعاات معقولاة الساترداد كامال 
 .القيمة المدرجة ل صل المالي. يعتبر هذا استبعاًدا )جزئًيا  ل صل المالي

 
 .ضمن المرحلة الاانية السابقةسيتم تصنيف الحسابات التي تمت إعادة هيكلتها ألسباب ائتمانية في االثني عشر شهًرا 

 اإلئتمانية المتوقعةب  إحتساب الخسائر 
النقاادي المتوقااع، مخصااوًما  العجاازلقياااس  المتوقعااةساايناريوهات التقااوم الشااركة باحتساااب الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة بناااًء علااى 

ا للعقاد والتاد العجزمعدل الفائدة الفعلي. إن  ة منتقريبي بنسبة فقات النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدياة المساتحقة لمنشاأة ماا وفقاً
 النقدية التي تتوقع المنشأة استالمها.

 
 تم توضيح آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة أدناه والعناصر الرئيسية كما يلي:

 
 إن احتمالية التعار هي تقدير الحتمال التعار في السداد خالل فترة زمنية معينة.  •
إن التعرض الناتج عن التعار هو تقدير للتعرض في تاريخ تعار مستقبلي، مع األخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في  •

 التعرض بعد تاريخ التقرير.
تستند إلى الفرق بين  معين. وهي وقتفي  تجة عن التعار في السدادإن الخسارة بافتراض التعار هي تقدير للخسائر النا •

   ضمانات.أي ، بما في ذلك تحقيق المتوقع إستردادهاالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك 
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 انخفاض ويمة الموجودات المالية )يتبع  

 )يتبع  ب  إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
التعديل التي يتم  واإلفصاح عنها بشكل منفصل عن خسائر أو أرباح والتحريرات انخفاض القيمة تتم المحاسبة عن خسائر 

 .احتسابها كتعديل إلجمالي القيمة المدرجة ل صل المالي
 

 :أدناهالخسائر االئتمانية المتوقعة  يتم تلخيص آليات طريقة
 

شااهًرا كجاازء ماان الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة المحاادودة  12يااتم احتساااب الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة لماادة  :1المرحلة 
الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة الناتجااة عاان أحااداث التخلااف عاان السااداد علااى أداة ماليااة ويحتماال التااي تمااال 

الخساااائر االئتمانياااة مخصاااص باحتسااااب الشاااركة  تقاااومشاااهًرا بعاااد تااااريخ التقريااار.  12 فتااارة خاااالل ثهاحااادو 
تقرياار. يااتم شااهًرا بعااد تاااريخ ال 12 خااالل فتاارة تخلااف عاان الساادادبناااًء علااى توقااع حاادوث  12المتوقعااة لماادة 

المتوقااع التعاارض الناااتج عاان التعااار شااهًرا علااى  12تسبيااق احتماااالت التخلااف عاان السااداد المتوقعااة لماادة 
معااادل الفائااادة الفعلااااي بنسااابة تقريبيااااة مااان وياااتم خصااامها  ةالمتوقعااا الخساااارة باااافتراض التعااااار فاااي  مضاااروباً 
 األصلي.

 
عناادما ُيظهاار األصاال المااالي زيااادة هامااة فااي مخاااطر االئتمااان منااذ نشااأته، تقااوم الشااركة بتسااجيل مخصااص  :2المرحلة 

. وتبقى اآلليات مشابهة لتلك الموضحة أعاله، ولكان ياتم العمر الزمنيلخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
. يااتم خصاام العجااز النقاادي المتوقااع علااى ماادى عماار األداة الخسااارة بااافتراض التعااار و احتماليااة التعااار تقاادير 

 معدل الفائدة الفعلي األصلي.بنسبة تقريبية من 
  

بالنساااابة للموجااااودات الماليااااة التااااي تعتباااار منخفضااااة القيمااااة االئتمانيااااة، تقااااوم الشااااركة باااااإلعتراف بالخسااااائر  :3المرحلة 
في حالة  مماثلة لتلك المستخدمةالسريقة  وهذههذه الموجودات المالية.  أعماراالئتمانية المتوقعة على مدى 
 %.100عند احتمالية التعار  تحديد، مع 2المرحلة  الموجودات المصنفة ضمن

 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
القيماااة  تنزيااال العادلاااة مااان خاااالل الااادخل الشاااامل اآلخااار مااانالخساااائر االئتمانياااة المتوقعاااة ألدوات الااادين المقاساااة بالقيماااة  تقاااومال 

بااالمبلغ المدرجااة لهااذه الموجااودات الماليااة فااي بيااان المركااز المااالي، والتااي تبقااى بالقيمااة العادلااة. وبااداًل ماان ذلااك، يااتم االعتااراف 
، ماع فاي الادخل الشاامل اآلخار ة كمبلاغ انخفااض متاراكمالمعادل للمخصص الذي قد ينشأ إذا تم وياس الموجودات بالتكلفة المسفاأ

تحميل مقابل على الربح أو الخسارة. يتم إعادة تدوير الخسارة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح والخسارة 
 .عند إلغاء االعتراف بالموجودات

 ج  المعلومات المستقبلية
 :ن المصادر للحصول على المعلومات المستقبلية وتستخدمها كمدخالت اقتصادية، مالتعتمد الشركة، على مجموعة واسعة م

 
 معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي  •
 معدالت البسالة  •
 أسعار الفائدة األساسية للبنك المركزي  •
 

ا  جميااع خصااائص السااوق فااي تاااريخ إن الماادخالت والنماااذج المسااتخدمة الحتساااب الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة قااد ال تلااتقط دائمااً
ا كتعااديالت ملقتااة عناادما تكااون هااذه االختالفااات  .البيانااات الماليااة وإلظهااار ذلااك، يااتم إجااراء بعااض التعااديالت أو التراكبااات أحيانااً

 جوهرية.
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3/12

  التصنيف كدين أو أدوات حقوق ملكية
 .يتم تصنيف الدين وأدوات حقوق الملكية إما كمسلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر الترتيبات التعاقدية

 أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يابات فائادة متبقياة فاي موجاودات الشاركة بعاد خصام جمياع مسلوباتهاا. ياتم إدراج أدوات حقاوق 

 الملكية الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة، صافي تكاليف اإلصدار المباشرة.

 الذمم الدائنة التجارية ومبالغ مستحقة الدفع
لتجارياة والمبااالغ المسااتحقة الادفع مباادئيًا بالقيماة العادلااة، صااافي مصااريف المعااامالت وياتم وياسااها الحقااًا ياتم وياااس الاذمم الدائنااة ا

 بالتكلفة المسفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي مع إدراج مصاريف العائد وفقًا لمعدالت العائد الفعلية السائدة.
 

الحتساااب التكلفااة المسفااأة للمسلوبااات الماليااة وتوزيااع مصاااريف العوائااد علااى الفتاارات إن طريقااة معاادل العائااد الفعلااي هااي طريقااة 
المرتبسة بها. إن معدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصم الدفعات النقدية المساتقبلية المقادرة خاالل العمار المتوقاع للمسلوباات 

 المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبًا.

 المسلوبات الماليةب ترافإلغاء اإلع
 المسلوبات المالية عندما، وفقط عندما، يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته.ب بإلغاء اإلعترافتقوم الشركة 

 عجز في صندوق مشتركي التكافل 3/13
إن العجاز فاي صاندوق مشاتركي التكافال ياتم تمويلاه مان قباال المسااهمين مان خاالل "قارض حسان" ال يحمال فائادة. تحاتفظ الشااركة 

 .هذه القروضجميع مخصصات مقابل ب

 توزيع األرباح 3/14
فيهاا موافقاة المسااهمين علاى يتم إدراج توزيع األرباح لمساهمين الشركة كمسلوبات في البيانات المالية للشاركة فاي الفتارة التاي ياتم 

 توزيعات األرباح.
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، قامات إدارة الشاركة باتخااذ أحكاام، وتقاديرات، وافتراضاات 3اإليضااح خالل تسبيق السياسات المحاسابية للشاركة والموضاحة فاي 
حول المبالغ المدرجة للموجودات والمسلوبات ليست جلية الوضوح من مصادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبساة بهاا 

 .لفعلية عن هذه التقديراتعلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة. ومن الممكن أن تختلف النتائج ا
 

فااي التقااديرات المحاساابية فااي الفتاارة التااي يااتم فيهااا  يااتم مراجعااة هااذه التقااديرات واإلفتراضااات بشااكل مسااتمر. يااتم تسااجيل اإلخااتالف
إعادة مراجعة هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقيايم تالثر فقاط علاى تلاك الفتارة. أماا فاي حالاة كاون 

م تسااجيلها فااي تلااك الفتاارات. إن التعااديالت الناتجااة عاان إعااادة مراجعااة التقااديرات تاالثر فااي فتاارة المراجعااة والفتاارات المسااتقبلية فياات
األحكااام والتقااديرات الحساسااة التااي اتخااذتها اإلدارة والتااي لهااا مخاااطر هامااة قااد ينااتج عنهااا تعااديالت ماديااة علااى المبااالغ المدرجااة 

 للموجودات والمسلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه.

 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة
ات غير المكتسبة ذلك الجزء من اإلشاتراكات المساتلمة أو المساتحقة المتعلقاة بالمخااطر التاي لام تنتاه بعاد يمال مخصص اإلشتراك

في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بالمخصص عند إبرام العقود وخصم االشتراكات، ويتم إعتبارها كإيرادات مسااهمة علاى مادى مادة 
 لعقد.العقد وفًقا لنمط خدمة التأمين المقدمة بموجب ا

 القيمة العالة لالستامارات في الممتلكات
تشامل معااايير االختياار للمقيمااين  قاد ياتم إشااراك مقيماين خااارجيين لتقيايم الموجااودات الجوهرياة، ماال االسااتامارات فاي الممتلكااات.

رة، بعاد إجاراء مناقشاات ماع تقارر اإلدا المعرفة في السوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم المحافظة على المعايير المهنياة. 
 .مقيمين خارجيين للشركة، أساليب وتقنيات التقييم التي ستستخدمها لكل حالة

 
تقااوم اإلدارة أيضااًا، بالتعاااون مااع مقيمااين خااارجيين للشااركة، بمقارنااة التغياارات فااي القيمااة العادلااة لكاال أصاال والتاازام مااع مصااادر 

 .الً خارجية ذات صلة لتحديد ما إذا كان التغير معقو 

 القيمة العادلة لالستامارات في األسهم غير المدرجة
يستند التقييم العادل لالستامارات في اأٍلسهم غير المدرجة عادًة علاى معاامالت الساوق األخيارة والقيماة العادلاة ألداة أخارى مماثلاة 

، أو صاااافي قاعااادة موجاااودات الجهاااة إلاااى حاااد كبيااار، والتااادفقات النقدياااة المتوقعاااة المخصاااومة بالمعااادالت الحالياااة ألدوات مماثلاااة
 المستامر فيها أو نماذج التقييم األخرى.

 انخفاض ويمة االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
يااتم تقاادير القيمااة القابلااة للتحصاايل ماان ذماام التكافاال المدينااة والااذمم المدينااة األخاارى عنااد إمكانيااة عاادم تحصاايل تلااك الااذمم بشااكل 
كاماال. إن تحديااد وجااود انخفاااض فااي ويمااة ذماام التكافاال المدينااة والااذمم المدينااة األخاارى يتسلااب ماان الشااركة تقياايم مسااتوى المااالءة 

كافل وكذلك لشركات التكافل، بناًء على معدالت االسترداد التاريخية بما في ذلك الدراسات التفصايلية والسيولة المالية لمشتركي الت
 31التي تمت والمالحظات المستلمة من اإلدارة القانونية. بلغ انخفاض ويمة ذمام التكافال المديناة والاذمم المديناة األخارى كماا فاي 

 درهم .  2,380,000: 2019درهم ) 2,034,000ما ويمته  2020ديسمبر 
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 االلتزامات النهائية الناتجة عن المسالبات بموجب عقود التكافل
يعتبار تقادير االلتزاماات النهائيااة الناتجاة عان المسالباات بموجااب عقاود التكافال أكاار التوقعااات المحاسابية الحساساة للشاركة. هناااك 
عوامل غير ملكدة يجب أخذها بعين اإلعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسديده الحقاًا مقابال هاذه المسالباات. يتعاين 

ة المتوقعااة للمسالبااات المبلااغ عنهااا بنهايااة فتاارة التقااارير الماليااة والتكلفااة النهائيااة المتوقعااة لتكاااليف المسالبااات تقاادير القيمااة النهائياا 
المتكباادة والتااي لاام يااتم اإلبااالا عنهااا بنهايااة فتاارة التقااارير الماليااة. إن االلتاازام للمسالبااات الغياار مدفوعااة المبلااغ عنهااا يااتم تقااديرها 

قااة بكاال مسالبااة علااى حاادة ُابلغاات للشااركة، وتقااديرات الشااركة إسااتنادًا إلااى المسالبااات المسااددة للفتاارات باسااتخدام المعلومااات المتعل
السابقة المتعلقاة بالمسالباات المتكباد وغيار المبلاغ عنهاا. فاي نهاياة كال فتارة تقاارير مالياة، ياتم إعاادة تقيايم تقاديرات مسالباات السانة 

 31علااى ذلااك. إن المخصااص للمسالبااات المتكباادة ولاام يااتم اإلبااالا عنهااا كمااا فااي السااابقة لكفايتهااا ويااتم تعااديل المخصااص بناااًء 
 .7درهم  كما هو موضح في إيضاح  48,523,239: 2019درهم ) 41,962,580ما ويمته  2020ديسمبر 

 اختبار كفاية االلتزامات
ياة التزاماات عقاود التكافال. تقاوم الشاركة بإساتخدام بنهاية كل فترة تقارير مالية، يتم تنفيذ اختبارات كفاية االلتزامات للتحقاق مان كفا

أفضل التقديرات للتادفقات النقدياة التعاقدياة المساتقبلية والمسالباات المساتلمة والمصااريف اإلدارياة وكاذلك إيارادات االساتامارات مان 
 رة في بيان الدخل.الموجودات التي تدعم تلك االلتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية االلتزام. يتم تحميل أي نقص مباش
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 النقد ومرادفات النقد 5

 
تمال الودائع ألجل ودائع محتفظ بهاا لادى ملسساات مالياة إساالمية فاي دولاة اإلماارات العربياة المتحادة، بالادرهم اإلمااراتي وتحمال 

  . %5إلى  %1,89: 2019)    ً  سنويا   %5إلى  %0,95ربح بمعدالت السوق السائدة والتي تتراوح بين 
 
 
 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة  6

 
وشاركات التاأمين  المبالغ المستحقة من حاملي البوالص وأرصدة التامين وإعادة التكافال مان عادد كبيار مان حااملي الباوالص تتكون 

التاأمين وإعاادة و                                                                   ً                                     وإعادة التكافال. تتسلاب شاروط الشاركة أن ياتم تساديد المباالغ المديناة وفقاا  لالتفاوياات المبرماة ماع حااملي الباوالص 
 .التكافل وال يتم تحميل أية فوائد على الحسابات

 
دود االئتمان الممنوحة للعميال. ضامن ساياق تحدياد قبل قبول أي عميل جديد، تقوم الشركة بتقييم جودة العميل االئتمانية وتحدد ح

قابلية استرداد ذمم التكافل المدينة، تقوم الشاركة باألخاذ باالعتباار أي تغييار فاي الجاودة االئتمانياة لاذمم التكافال المديناة مان تااريخ 
 .منح االئتمان حتى تاريخ التقرير

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 129,604,193  84,872,438  نقد وأرصدة لدى البنوك
      512,001,721  409,384,226  ودائع ألجل 

     
 641,605,914  494,256,664  نقد وأرصدة لدى البنوك 

     
        357,727,836 ) (382,149,199 ) ينزل: ودائع ألجل بتواريخ إستحقاق أصلية ألكار من ثالثة أشهر  

     
      283,878,078  112,107,465  النقد ومرادفات النقد

     
 215,883,975  104,201,280  مسلوبات عمليات التكافل

      67,994,103  7,906,185  موجودات المساهمين
     
  112,107,465  283,878,078      

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 12,440,749  12,138,710  مبالغ مستحقة من حاملي البوالص
      3,818,876  3,586,811  مبالغ مستحقة من التأمين وإعادة التكافل

     
  15,725,521  16,259,625 

        2,380,000)  (4,414,094)  ناقص: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
     
  11,311,427  13,879,625      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(  االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة 6
 

 4,414,094بالقيماة اإلسامية  التكافالكانت األرصدة المستحقة من حاملي البوالص، التأمين وإعاادة  2020ديسمبر  31كما في 
 .درهم  منخفضة وتم تكوين مخصص لها بالكامل 2,380,000: 2019درهم )

 
 كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

 
 ديسمبر، كانت أعمار ذمم التكافل غير المدينة المنخفضة كما يلي:  31كما في 

 

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 1,350,000  2,380,000  يناير 1في 
      1,030,000  2,034,094  إضافات 

     
  4,414,094  2,380,000      

 درهم  درهم  
     

 11,945,914  8,211,198  لم تتجاوز فترة إستحقاقها
     

     تجاوزت فترة إستحقاقها وغير منخفضة القيمة 
 1,933,711  3,100,229      ً يوما   91-180
 -  -      ً يوما   181-360

      -  -      ً يوما   360أكار من 
     
  11,311,427  13,879,625      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

 

 

36 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل 7
  2020   2019 
 درهم  درهم  

     اإلجمالي
     مسلوبات عقود التكافل:
 115,915,335  140,753,390  مسالبات ُمبلغ عنها

 48,523,239  41,962,580  مسالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
      842,432  892,261  مصاريف تسوية المسالبات غير الموزعةإحتياطي 

     
 165,281,006  183,608,231  مسالبات قائمة

      440,527,290  381,316,825  احتياطي اشتراكات تكافل غير مكتسبة
     
  564,925,056  605,808,296      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات عقود التكافل:
 86,985,336  112,951,250  مسالبات ُمبلغ عنها

      36,680,861  34,087,697  مسالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
     

 126,666,197  147,038,947  حصة إعادة التكافل من المسالبات القائمة
      106,953,255  281,805,829  )أنظر أدناه  حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة

     
  428,844,776  230,619,452      

     صافي –مطلوبات التكافل 
 28,929,999  27,802,140  مسالبات ُمبلغ عنها

 11,842,378  7,874,883  مسالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
      842,432  892,261  احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة

     
  36,569,284  41,614,809 

      333,574,035  99,510,996  اشتراكات تكافل غير مكتسبةاحتياطي 
     
  136,080,280  375,188,844      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل  7
 

واحد  تأمين  قسطالمستقبلية النشسة ) التكافل العائليبوالص ل  ةالتأمين الحاليشركة إعادة  ، قررت الشركة استبدال  2020في سنة 
% ماان جاازء 97,5حصااة قاادرها  ةالتااأمين الجديااد إعااادةشااركة حماال تإلااى شااركة إعااادة تااأمين جدياادة. ت 2020يونيااو  30 كمااا فااي

الملجلاة  والمسلوبااات  اإلسااتحواذ)تكلفاة  موجوداتهاااالنشاسة إلاى جانااب جمياع  التكافال العااائليالمسااهمة غيار المكتساابة مان وثااائق 
التكافاال )الوكالااة غياار المكتساابة . وافقاات شااركة إعااادة التااأمين الجدياادة علااى إعااادة التااأمين علااى الجاازء غياار المكتسااب ماان وثااائق 

تكلفاة  هالتاأمين الحاق فيا  إعاادة شركة تحملت    ً             . وفق ا لالتفاوية، مليون درهم 193 بدل متفق عليه بمبلغ ة في مقابلالمستقبلي العائلي
 .2020يونيو  30المستقبلية كما في  التكافل العائلي  لوثائق المسلوبات  والوكالة غير المكتسبة )الموجوداتالشراء الملجلة )

 
  ً                                                                                                                    وفق ا للترتيب الجديد، تم إنهاء االتفاوية مع شركة إعادة التأمين القديمة والتي كانت تنص على أن الجزء المكتسب مان االشاتراكات 

، لااام ياااتم تساااجيل أي حصاااة إعاااادة تكافااال للجااازء غيااار وبالتااااليعلاااى أسااااس شاااهري.  ةالتاااأمين القديمااا  شاااركة إعاااادة    ُ         كااان يااا دفع إلاااى 
% مااان جااازء 97,5 نسااابة . عناااد بااادء الترتياااب الجدياااد، تنازلااات الشاااركة عااان     ً ساااابقا  المساااتقبلية  التكافااال العاااائليالمكتساااب فاااي وثاااائق 

 بمبلااغة تسااوية خسااار باادفع الشااركة  قامااتشااركة إعااادة التااأمين الجدياادة. إلااى النشااسة  التكافاال العااائليالمساااهمة غياار المكتساابة ماان 
 هاء.تدرهم إلى شركة إعادة التأمين القديمة عند اإلن 19,900,000

 
 المستقبلية: التكافل العائليفيما يلي صافي سعر إعادة التأمين لوثائق 

 
. باإلضااافة إلااى 2045يوليااو  1إلااى  2021يوليااو  1  ً      عاماا ا ماان  26تسااديد الرصاايد أعاااله علااى أساااس ساانوي علااى ماادى  يتوجااب
      ً                    % سنوي ا من الرصيد القائم.1,5  ً                                            وفق ا لالتفاوية، يتعين على الشركة دفع ربح بنسبة ذلك، 

 
                             ُ          تأثير المعاملة على األرصدة الم بلغ عنها:صافي 

 درهم    
     

     اإلجمالي
 226,073,250    إجمالي مساهمة إعادة التكافل 

 30,705,675    الوكالة غير المكتسبة
      (63,762,075)    تكاليف اإلستحواذ الملجلة 

     
      193,016,850    صافي البدل المستحق إلى شركة إعادة التأمين الجديدة

 درهم    
     

     اإلجمالي
 226,073,250    الزيادة في حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة

 30,705,675    الوكالة غير المكتسبةالنقص في رسوم  
 63,762,075    النقص في تكاليف اإلستحواذ الملجلة 

 193,016,850    الزيادة في ذمم التكافل الدائنة 
 19,900,000    على بيان الدخل  المحملة خسارة التسوية من إعادة التكافل  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل )يتبع( 7
 

 فيما يل الحركة في مسلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل خالل السنة:
 
 2020 2019 
 الصافي إعادة التكافل اإلجمالي الصافي إعادة التكافل اإلجمالي 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

       المطالبات
 27,280,022 91,976,457 119,256,479 28,929,999 86,985,336 115,915,335 مسالبات ُمبلغ عنها

 11,762,413 29,560,447 41,322,860 11,842,378 36,680,861 48,523,239 مسالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
 791,044 - 791,044 842,432 - 842,432 احتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة

       
       

 39,833,479 121,536,904 161,370 41,614,809 123,666,197 165,281,006 يناير 1اإلجمالي في 
  58,942,700)  (128,380,536) (187,323,236) ( 62,085,271)  ( 129,640,085)  ( 191,725,356)  مسالبات مسددة 

        60,724,030 130,509,829 191,233,859 57,039,746 153,012,835 210,052,581 صافي مسالبات متكبدة
       

        41,614,809 123,666,197 165,281,006 36,569,284 147,038,947 183,608,231 ديسمبر 31اإلجمالي في 
       

 28,929,999 86,985,336 115,915,335 27,802,140 112,951,250 140,753,390 مسالبات ُمبلغ عنها
 11,842,378 36,680,861 48,523,239 7,874,883 34,087,697 41,962,580 مسالبات متكبدة لم ُيبلغ عنها
        842,432 - 842,432 892,261 - 892,261 الخسارة غير الموزعةاحتياطي مصاريف تسوية 

       
 41,614,809 123,666,197 165,281,006 36,569,284 147,038,947 183,608,231 ديسمبر 31اإلجمالي في 

       
       اشتراكات تكافل غير مكتسبة

 295,923,746 68,997,143 364,920,889 333,574,035 106,953,255 440,527,290 يناير 1اإلجمالي في 
 333,574,035 106,953,255 440,527,290 99,510,996 281,805,829 381,316,825 الزيادة خالل السنة
          295,923,746)   68,997,143)    364,920,889)  ( 333,574,035)  ( 106,953,255)  ( 440,527,290)  المحرر خالل السنة

       
        37,650,289 37,956,112 75,606,401 ( 234,063,039)  174,852,574 ( 59,210,465)  صافي الزيادة خالل السنة

       
 333,574,035 106,953,255 440,527,290 99,510,996 281,805,829 381,316,825 ديسمبر 31اإلجمالي في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 إستثمارات  8

 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة مقاسة)أ( موجودات مالية  8
 

 
 

 إن تركيز االستامارات حسب القساع الجغرافي هو كما يلي:

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

     عمليات التكافل موجودات
     أوراق مالية مدرجة  

      9,441,739  5,840,506  صكوك   -
     

     موجودات المساهمين 
     أوراق مالية غير مدرجة 

 -  15,002,330  صناديق العقارات -
     أوراق مالية مدرجة  

      25,544,299  11,040,119  صكوك   -
     

      25,544,299  26,042,449   لموجودات المساهمينمجموع األوراق المالية 
     

      34,986,038  31,882,955  مجموع األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 16,137,000  7,097,798  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
      18,849,038  24,785,157  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

     
  31,882,955  34,986,038      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 إستثمارات )يتبع(  8

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقاسة( موجودات مالية ب) 8

 

 

  2020  2019 
 درهم  درهم  

     موجودات عمليات التكافل
     أوراق مالية مدرجة  

      5,238,201  9,170,271  صكوك   -
     

     موجودات المساهمين 
     أوراق مالية مدرجة  

 98,861,073  94,478,308  أسهم في أوراق مالية مدرجة   -
      39,745,897  47,087,556  صكوك   -
     

      138,606,970  141,565,864  مجموع األوراق المالية المدرجة لموجودات المساهمين
     

     أوراق مالية غير مدرجة  
 20,259,555  90,008,568   غير مدرجة أسهم في أوراق مالية  -
      -  87,648,566  صناديق العقارات -
     

      20,259,555  177,657,134  األوراق المالية غير المدرجة لموجودات المساهمينمجموع 
     

      158,866,525  319,222,998  غير المدرجة لموجودات المساهمينالمدرجة و مجموع األوراق المالية 

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 143,845,171  150,736,135  أوراق مالية مدرجة  
           20,259,555  177,657,134  أوراق مالية غير مدرجة  

  328,393,269  164,104,726      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

 

 

41 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 إستثمارات )يتبع(  8

 )يتبع()ب( موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  8
 

 إن تركيز االستامارات حسب القساع الجغرافي هو كما يلي:

 
 .2020ديسمبر  31إن االستامارات المحتفظ بها من قبل الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما في 

 
صافي الموجودات المساتامر فيهاا إال إذا تاوفرت لهاا تعتمد ويمة األوراق المالية غير المدرجة باألسواق المالية بصفة أساسية على 

 معامالت حدياة والتي تعد كدليل للقيمة العادلة الحالية.
 
 
 وديعة قانونية 9
 

الخاااص بإنشاااء هيئااة التااأمين، وتنظاايم  2007  لساانة 6   ً                                                              وفقااا  لمتسلبااات القااانون االتحااادي لدولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة رقاام )
درهاام، ال يمكاان اسااتخدامها باادون إذن مساابق ماان هيئااة التااأمين لدولااة  10,000,000الشااركة بوديعااة بنكيااة بقيمااة أعمالهااا تحااتفظ 

اإلمااارات العربيااة المتحاادة. يااتم االحتفاااظ بالوديعااة القانونيااة لاادى بنااك تجاااري فااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة، وهااو طاارف ذو 
  .20عالقة )إيضاح 

 
 

 إستثمارات عقارية   10

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 70,209,763  86,553,455  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
           93,894,963  241,839,814  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  328,393,269  164,104,726      
     

      199,090,764  360,276,224  مجموع اإلستامارات

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 19,720,000  18,309,000  يناير 1في 
             1,411,000 ) (3,906,000)  نقص في القيمة العادلة 

  14,403,000  18,309,000 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 عقارية )يتبع(  إستثمارات 10
 

أبرمااات الشاااركة عقاااود إيجااااار تشاااغيلية لكافاااة اساااتاماراتها العقاريااااة. إن المباااالغ المعتااارف بهاااا فااااي الاااربح أو الخساااارة فيماااا يتعلااااق 
 باالستامارات العقارية هي كما يلي:

 

 
يتم إدراج االساتامارات العقارياة بالقيماة العادلاة والتاي تماال المبلاغ الاذي يمكان باه مبادلاة االصاول باين مشاتري علاى معرفاة ور باة 

 2020ديسامبر  31وبائع على معرفة ور باة فاي معاملاة تجارياة حديااة فاي تااريخ التقيايم. تام تقيايم االساتامارات العقارياة كماا فاي 
درهم باساتخدام مازيج مان نهاج الساوق الاذي يعتماد طريقاة التقيايم المقارناة ونهاج الادخل  14,403,000 من قبل مقيم مستقل بمبلغ

                             ً                      عان رأياه فاي القيماة الساووية بنااء  علاى المتوساط الحساابي  قاام المقايم كاذلك بتقاديم تقريارالذي يعتمد طريقة االستامار في التقيايم. 
 .عن كال المنهجيتين المعتمدتين تينللقيمتين الناتج

 
، حيث يتم تقييم اإليجارات السووية لجميع الوحدات القابلة لإليجاار                           ً                               تم تحديد القيم العادلة بناء  على طريقة صافي الدخل المرسملة

ماان العقااارات بااالرجوع إلااى اإليجااارات التااي تحققاات فااي الوحاادات القابلااة للتااأجير وكااذلك اإليجااارات األخاارى لعقااارات مماثلااة فااي 
مماثلاااة فاااي المنسقاااة لعقاااارات  قيماااة  ُ لم  االمالحظاااة مااان قبااال . يتكاااون معااادل الرساااملة المعتماااد باااالرجوع إلاااى معااادالت العائاااد المنسقااة

األفضال لهاذه و  األعلاى ، فاإن االساتخدامللعقااراتالمعنية. عند تقادير القيماة العادلاة  بالعقارات            ً                     وتعديلها بناء  على العوامل الخاصة 
 .هو استخدامها الحالي العقارات

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 992,877  1,054,619  إيرادات اإليجار من إستامارات عقارية
             324,134 ) (247,125)  مصاريف تشغيل العقارات المنتجة لدخل اإليجار 

 668,743  807,494  صافي الدخل الناتج من إستامارات عقارية
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 إستثمارات عقارية )يتبع(  10
 

 :لتقييم العقارات، تم استخدام المدخالت الهامة التالية
 
                                                  ً                                                               ويمة اإليجار: تم الحصول على ويمة اإليجار المقدرة سنوي ا من أدلة قابلة للمقارنة تقع في منااطق مختلفاة فاي إماارة دباي، ماع  •

 .        ً   درهم سنوي ا 1,295,000األخذ باإلعتبار أنواع الوحدات المختلفة. تبلغ ويمة اإليجار المقدرة 
 ذلاك        ُ     اعتماد الم قايم  أشهر للسماح بإيجاد مستأجر مناساب. 6               ً  وقام بتسبيق أيضا  %،  7          ُ   ا                   : اعتمد الم قي م معدل رسملة بنسبة العائد •

 .على أفضل المعلومات المتوفرة في السوق في الوقت الحالي وبالتشاور مع فرق الوكالة   ً  بناء  
 

خاالل  3مساتوى أو إلى ال 2و  1. لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 3المستوى  ضمنيتم تصنيف االستامارات العقارية بأنها 
 .السنة الحالية والسابقة

 
لااادى الشاااركة أي التزاماااات تعاقدياااة لشاااراء أو بنااااء أو تساااوير  ال يوجاااداإلساااتامارات العقارياااة.  تحقياااقال توجاااد قياااود علاااى إمكانياااة 

 اإلستامارات العقارية أو لإلصالح أو الصيانة أو التحسينات.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 ممتلكات ومعدات  11
 

 مباني
أثاث وتركيبات 
 ومعدات مكتبية

معدات وملحقات 
 المجموع سيارات الحاسب اآللي

 درهم درهم درهم درهم درهم 
      التكلفة
 37,070,389 1,402,900 8,082,594 8,602,164 18,982,731 2020يناير  1في 

 354,289 - 315,705 38,584 - إضافات
        21,067)  -  3,397)   17,670)  - استبعادات

      
       37,403,611 1,402,900 8,394,902 8,623,078 18,982,731 2020ديسمبر  31في 

      
      اإلستهالك المتراكم

 19,511,513 1,006,920 7,000,289 7,389,677 4,114,627 2020يناير  1في 
 2,073,159 150,456 743,165 545,452 634,086 محمل للسنة
        20,702)  -  3,395)   17,307)  - إستبعادات

      
       21,563,970 1,157,376 7,740,059 7,917,822 4,748,713 2020ديسمبر  31في 

      
      صافي القيمة المدرجة

       15,839,641 245,524 654,843 705,256 14,234,018 2020ديسمبر  31في 
      

      التكلفة
 36,725,900 1,002,900 7,910,434 8,829,835 18,982,731 2019يناير  1في 

 811,838 400,000 278,489 133,349 - إضافات
         467,349)  -   106,329)    361,020)  - استبعادات

      
       37,070,389 1,402,900 8,082,594 8,602,164 18,982,731 2019ديسمبر  31في 

      
      اإلستهالك المتراكم

 16,391,437 810,292 5,759,587 6,339,284 3,482,274 2019يناير  1في 
 3,587,251 196,628 1,346,862 1,411,408 632,353 محمل للسنة
         467,175)  -   106,160)    361,015)  - إستبعادات

      
       19,511,513 1,006,920 7,000,289 7,389,677 4,114,627 2019ديسمبر  31في 

      
      صافي القيمة المدرجة

       17,558,876 395,980 1,082,305 1,212,487 14,868,104 2019ديسمبر  31في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة   12

 
ً                                                                          يومااا . لاادى الشااركة سياسااات إلدارة المخاااطر الماليااة لضاامان تسااديد جميااع الااذمم الدائنااة  90إلااى  60إن معاادل فتاارة االئتمااان هااو     

 خالل اإلطار الزمني لالئتمان. 
 

                                               ً   درهااام مساااتحق الااادفع لشاااركة إعاااادة التاااأمين الجديااادة وفقااا ا  193,016,850يتضااامن المساااتحق لشاااركات إعاااادة التكافااال علاااى مبلاااغ 
 .7للمعاملة الموضحة في إيضاح 

 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 13

 
 

 رأس المال  14

 
سااهم أو نسااابة  41,664,219أبااوظبي االسااالمي ، بلااغ مجمااوع األسااهم المحااتفظ بهااا ماان قباال مصاارف 2020ديساامبر  31فااي 

مااااان إجماااااالي أساااااهم رأس الماااااال   %41,66ساااااهم أو نسااااابة  41,664,219: 2019مااااان إجماااااالي أساااااهم رأس الماااااال ) 41,66%
مان إجماالي أساهم  %58,34ساهم أو  58,335,781: 2019مان إجماالي أساهم رأس الماال ) %58,34سهم أو  58,335,781و

 قبل مواطنين من دولة اإلمارات العربية المتحدة وملسسات أخرى.رأس المال  محتفظ بها من 

  2020  2019 
 درهم  درهم  

     تتكون ذمم التكافل الدائنة من:
 6,720,342  14,742,387  مبالغ مستحقة لمشتركي التكافل 
      3,742,836  4,502,775  مبالغ مستحقة لشركات التكافل 
     
  19,245,162  10,463,178      

     من: تتكون ذمم إعادة التكافل الدائنة
 74,571,965  250,448,765  مبالغ مستحقة لشركات إعادة التكافل 
      46,406,938  49,556,500  وديعة إعادة تكافل محتفظ بها 
     
  300,005,265  120,978,903      

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 8,358,564  9,585,241  يناير 1في 
 1,590,667  1,255,107  محمل خالل السنة
       363,990)  (437,730)  مدفوع خالل السنة

     
      9,585,241  10,402,618  ديسمبر 31في 

  2020  2019 
 درهم  درهم  

     المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل:
      100,000,000  100,000,000  درهم للسهم الواحد 1سهم بقيمة  100,000,000
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 احتياطي قانوني 15
 

، وبموجاب النظاام األساساي 2015  لسانة 2   ً                                                                          وفقا  ألحكام قانون الشركات التجارياة االتحاادي لدولاة اإلماارات العربياة المتحادة رقام )
مان صاافي الاربح للسانة حتاى يبلاغ  %10للشركة، يتسلب من الشاركة إجاراء تحويال سانوي إلاى حسااب االحتيااطي القاانوني بنسابة 

 المدفوع بالكامل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس المال  %50هذا االحتياطي 
 
 

 احتياطي عام 16
 

تتم التحويالت من وإلى االحتيااطي العاام بقارار مجلاس اإلدارة وتخضاع لموافقاة المسااهمين ويجاوز اساتخدام االحتيااطي ل غاراض 
 التي يروها مناسبة.

 
 

 احتياطي عجز إعادة التكافل 17
 

  الصاادر عان مجلاس إدارة دولاة IA                                                                ً                       يتم التحويل من األرباح المستبقاة إلى احتياطي عجز إعادة التكافال وفقا ا لقارار هيئاة التاأمين )
بشأن التعليمات المنظمة لعمليات إعادة التأمين. يتسلب التوجيه تخصايص مبلاغ  2019  لسنة 23اإلمارات العربية المتحدة رقم )

قساط إعادة التأمين التي تنازلت عنها الشاركة مان أجال إنشااء مخصاص الحتماال فشال أي مان معيادي % من إجمالي أ0,5يعادل 
 التأمين الذين تتعامل معهم الشركة لدفع ما هو مستحق للشركة أو العجز في مركزها المالي.

 
 

 الزكاة 18
 

  15/9             ً                           في اإلمارات وفق ا لقرار مجلس الاوزراء رقام )  ً                                                                      وفق ا إلشعار هيئة التأمين فيما يتعلق بتحويل أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة 
% ماان إجمااالي مبلااغ الزكاااة المسااتحق لصااندوق الزكاااة فااي اإلمااارات 20، فااإن الشااركة مسالبااة باادفع الزكاااة وتحوياال 2020لساانة 

فاي دولاة اإلماارات العربية المتحادة. يبلاغ إجماالي مبلاغ الزكااة المساتحقة علاى الشاركة بالنياباة عان المسااهمين إلاى صاندوق الزكااة 
 درهم. 5,320,778العربية المتحدة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 يعائلالحركة في توزيع مستحق الدفع لمشتركي صندوق التكافل ال 19
 
فائض صندوق   

مشتركي التكافل  
 ي عائلال

التوزيع المستحق 
الدفع لصندوق  

مشتركي صندوق 
 ي عائلالتكافل ال

عجز صندوق 
مشتركي التكافل  

 العام 
قرض من 
 المساهمين

إحتياطي إعادة 
 المجموع تقييم االستثمار

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
       

 20,830,318 3,026 8,767,283 (8,767,283) 3,250,205 17,577,087 2018ديسمبر  31الرصيد في 
 33,329,209 - - 1,071,113 - 32,258,096 الفائض الناتج في فترة التقرير 

 (1,071,113) - (1,071,113) - - - تسديد قرض 
 - - - - 6,000,000 (6,000,000) 2018توزيعات لفترة التقرير لسنة 

توزيع الفائض خالل فترة التقرير لسنة  
2017 - (427,668) - - - (427,668) 

توزيع الفائض خالل فترة التقرير لسنة  
2018 - (195,042) - - - (195,042) 

عكس التوزيعات غير المسالب بها للفترة  
 - - - - (2,822,537) 2,822,537 2017السابقة لسنة 

 148,010 148,010 - - - - التغير في إحتياطي إعادة تقييم إستامار
       
       

 52,613,714 151,036 7,696,170 (7,696,170) 5,804,958 46,657,720 2019ديسمبر  31الرصيد في  
 (30,720,515)  - - 2,052,710 - (32,773,225)  الفائض/ )العجز  الناتج في فترة التقرير 

 (2,052,710) - (2,052,710) - - - تسديد قرض 
 (1,047,402) - - - (1,047,402) - 2018لفترة التقرير لسنة توزيعات 

عكس التوزيعات غير المسالب بها للفترة  
 - - - - (4,757,556) 4,757,556 2018السابقة لسنة 

 (47,478) (47,478) - - - - التغير في إحتياطي إعادة تقييم إستامار
       
       

 18,745,609 103,558 5,643,460 (5,643,460) - 18,642,051 2020ديسمبر  31الرصيد في  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة 20
 

تتكون الجهات ذات عالقة من المساهمين الرئيسايين وأعضااء مجلاس إدارة الشاركة والشاركات التاي يكاون فيهاا الماالك الرئيسايون، 
. إن تفاصايل المعاامالت لهم تأثير هاام علاى قراراتهاا المالياة والتشاغيليةوالشركات تحت سيسرتهم بشكل كامل أو مشترك، أو التي 

 سياق العمل االعتيادي هي كما يلي:الهامة مع جهة ذات عالقة في 
 
 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   9وديعة قانونية )إيضاح 

 439,532 - 423,976 15,557 مستحق من جهات ذات عالقة 
 13,135,247 - - 13,135,247 مستحق إلى جهة ذات عالقة 

     
     2020ديسمبر  31معامالت للسنة المنتهية في 

 102,811,362 - 17,079,048 85,732,314 إجمالي اشتراكات مكتتبة 
    - مصاريف التكافل 

 71,630 - - 71,630 ربح من الودائع ألجل 
     

 6,959,348 6,959,348 - - مكافآت قصيرة األجل 
 216,287 216,287 - - مكافآت طويلة األجل 

 
 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   9وديعة قانونية )إيضاح 

 27,710 - - 27,710 مستحق من جهات ذات عالقة 
 4,833,278 - - 4,833,278 مستحق إلى جهة ذات عالقة 

     
     2020ديسمبر  31معامالت للسنة المنتهية في 

 74,871,172 - - 74,871,172 إجمالي اشتراكات مكتتبة 
 5,000 - - 5,000 مصاريف التكافل 

 74,382 - - 74,382 ربح من الودائع ألجل 
     

 6,818,981 6,818,981 - - مكافآت قصيرة األجل 
 246,936 246,936 - - مكافآت طويلة األجل 

 
                                    ً                                                        إن مكافآت المديرين الرئيسيين هي وفقا  لعقود العمل المتفق عليها والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 
درهاام ويخضااع ذلااك  4,867,668بقيمااة  2020ديساامبر  31تاام اقتااراح توزيااع مكافااآت أعضاااء مجلااس اإلدارة للساانة المنتهيااة فااي 

 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم وتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الشامل.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 انصبة أرباح 21
 

ارح مجلااس اإلدارة توزياااعات أرباااح نقدياة عاان الساانة المنتهيااة فاي   0,20درهاام بنساابة  20,000,000بقيمااة  2020ديساامبر  31اقتا
 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. 2020درهم للسهم. يخضع توزيع األرباح لسنة 

 
درهام للساهم، وتام  0,25درهام بمعادل  25,000,000، تم توزيع أرباح نقدياة بقيماة 2019ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 

 .2020وتم دفعها في مارس  2020مارس  15اعتمادها من قبل المساهمين في 
 
 

 إيرادات استثمارات مشتركي التكافل 22

 
 

 حصة المضارب وأتعاب الوكالة  23
 

  ماان إياارادات اسااتامار صااندوق مشااتركي %35: 2019) %35يقااوم المساااهمون بااإدارة اسااتامار صااندوق مشااتركي التكافاال مقاباال 
 التكافل كحصة مضارب.

 
 يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل لمشتركي التكافل مقابل النسبة التالية من إجمالي اشتراكات التكافل كأتعاب وكالة. 

 

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 15,714,625  14,147,876  عائد من حسابات استامارية وودائع قصيرة األجل
 433,159  373,994  وأرباح على االستامارات، صافيإيرادات توزيعات أرباح 

 26,396  233,208  مكسب من استبعاد استامارات، صافي
 زيادة في القيمة العادلة الستامارات بالقيمة العادلة

      523,061  211,943  من خالل الربح او الخسارة  
     
  14,967,021  16,697,241 

       1,046,015)  (1,319,715)  مصاريف تشغيلية
     
  13,647,306  15,651,226      

  2020   2019 
  )%(   %( 
     

 25  35  تأمين السيارات
 22,5  30  التأمين الصحي

 -  12,5  برنامج حماية العاملين
 35  35  التكافل األخرى كافة فئات 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 استثمارات المساهمين وإيرادات أخرى، صافي 24
 

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية   25

 
 درهم . 438,917: 2019درهم ) 518,789 ما ويمته 2020ديسمبر  31بلغت المساهمة االجتماعية للسنة المنتهية في 

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 6,011,425  1,305,205  عائد من حسابات استامارية وودائع قصيرة األجل
 5,791,875  12,800,366  إيرادات توزيع أرباح وأرباح من االستامارات، صافي

 1,005,987  2,179,810  مكسب من استبعاد استامارات، صافي
 زيادة في القيمة العادلة الستامارات بالقيمة العادلة

 1,978,693  43,341  من خالل الربح او الخسارة  
  1,411,000)  (3,906,000)   10القيمة العادلة الستامارات عقارية )إيضاح نقص في 

 992,877  807,494  إيرادات إيجار، صافي
      25,541  35  أرباح من استبعاد أثاث ومعدات

     
  13,230,251  14,395,398 

       324,134)  (1,317,241)  مصاريف تشغيلية
     
  11,913,010  14,071,264      

  2020  2019 
 درهم  درهم  
     

 47,272,619  39,018,006  تكاليف الموظفين 
 1,240,198  1,086,365  مصاريف إيجار

 3,587,251  2,073,159  استهالك ممتلكات ومعدات
      8,225,781  5,920,687  مصاريف أخرى 

     
  48,098,217  60,325,849      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم 26
 

 العائد األساسي للسهم بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي: يتم إحتساب
 

2019  2020   
     

      ربح السنة )درهم    78,396,952  72,655,116
     

      األسهم العادية المصدرة خالل السنة  100,000,000  100,000,000
     

      العائد األساسي والمخفض للسهم )درهم   0,78  0,73
 

 لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير مخفض على عائد السهم في حال تم تنفيذها.
 
 

 ربح السنة 27
 

: 2019مليااون درهاام ) 45,6، قباال مخصااص القاارض الحساان العائااد لحملااة الوثااائق والمساااهمين بلااغ ربااح الشااركة المجمااع للساانة
 درهم . مليون  104,9

 
 

 معلومات قطاعية 28
 

 ل غراض التشغيلية تم تنظيم الشركة إلى قساعي أعمال أساسيين:
 

اكتتااااب أعماااال التكافااال وتشااامل جمياااع أناااواع التكافااال والتاااي تضااام تكافااال الحرياااق والبحاااري والسااايارات والحاااوادث العاماااة  •
 ، ويتم بكامله داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.والعائليوالتكافل الهندسي والسبي 

 واستامارات قصيرة األجل مع البنوك وأوراق مالية أخرى.االستامارات وتشمل االستامارات في أسهم محلية قابلة للتداول  •
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 معلومات قطاعية )يتبع(  28
 

 إيرادات ونتائج القطاع
 

 أدناه:إن المعلومات المتعلقة بقساعات الشركة مدرجة 
 

 
 . درهم : ال شيء2019) السنةتمال اإليرادات المدرجة أعاله اإليرادات المتحصلة من العمالء الخارجيين وأطراف أخرى. لم تتم أية عمليات بين القساعات خالل 

 
، باستاناء تسبيق المعايير الجديدة والمعدلاة كماا 2019ديسمبر  31هية في في البيانات المالية للسنة المنتها الشركة تستخدمإإن السياسات المحاسبية للقساعات هي نفس السياسات المحاسبية التي 

 .2هو موضح في إيضاح 

  2020  2019 
 المجموع  اإلستامارات   التأمين  المجموع   اإلستثمارات   التأمين   
 درهم   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
             

             تكافل 
 458,757,393  29,722,490  429,034,903  504,189,731  25,560,316  504,189,731  إيرادات مباشرة 
  266,739,436)  -   266,739,436)  ( 404,444,635)  -  ( 404,444,635)  تكاليف مباشرة
               26,778,896)  -   26,778,896)  ( 31,583,468)  -  ( 31,583,468)  مصاريف تكافل

             
 165,239,061  29,722,490  135,516,571  93,721,944      نتائج القطاع 

               92,583,945)      ( 15,324,992)      تكاليف غير موزعة
             

              72,655,116      78,396,952      ربح السنة 
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 موجودات ومطلوبات القطاع
  2020   2019 

 المجموع  اإلستامارات  التأمين  المجموع  اإلستثمارات  التأمين  
 درهم   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
             

 1,129,915,285  729,401,485  400,513,800  1,345,947,274  784,063,450  561,883,824  موجودات القساع
              102,114,118      43,831,933      موجودات غير موزعة

             
              1,232,029,403      1,389,779,207      مجموع الموجودات

             
 750,337,289  345,222  749,992,067  901,543,038  355,358  901,187,680  مسلوبات القساع

              32,912,307  -  -  30,182,560      مسلوبات غير موزعة
             

              783,249,596      931,725,598      مجموع المطلوبات
             

              811,838  811,838    354,289  354,289    تكاليف رأسمالية
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 من أقسام التأمين إجمالي إيرادات اشتراكات التكافل
 

 فيما يلي تحليل إليرادات الشركة المصنفة حسب اإلدارات الرئيسية ألقسام التأمين.
 

2019  2020   
   درهم  درهم
     

 التكافل العام  320,635,272  323,516,813
      يتكافل العائلال  104,668,482  165,073,165

     
      المجموع  425,303,754  488,589,978

 
 

 مخاطر التكافل 29
 

إن المخاااطر فااي أي عقااد تكافاال هااي إمكانيااة تكبااد الحاادث الماالمن وعاادم التأكااد ماان ويمااة المسالبااة الناتجااة. وكنتيجااة لسبيعااة عقااد 
 التكافل فإن هذه المخاطر عشوائية وال يمكن التنبل بها. 

 
المخاطر التي تواجاه الشاركة  بالنسبة لمحفظة عقود التكافل التي تنسبق عليها نظرية االحتماالت للتسعير والتخصيص، تكون أهم

من عقود التكافل هي أن تتجاوز المسالبات الفعلية مدفوعات الفوائد لقيمة مسلوبات التكافل المقدرة. ويمكن أن يحدث ذلك بسابب 
وإن عادد  تكرار وارتفاع المسالبات والفوائد المتعلقاة بهاا وتكاون باذلك أعلاى مان التقاديرات المدرجاة. إن األحاداث التكافلياة عشاوائية

                                                                                      ً                                ومبالغ المسالبات والفوائد المتعلقة بها قد تختلف من سنة ألخرى عن التقديرات المأخوذة بناء  على استعمال التقنيات اإلحصائية.
 

أظهرت الخبرة السابقة أنه كلماا زاد حجام محفظاة عقاود التكافال المتشاابهة تقال نسابة االختالفاات فاي النتاائج المتوقعاة. وباإلضاافة 
، فإنه كلما زاد التنوع في المجموعة تقل احتماالت التأثر المباشر الناتج عن أي تغيير في عناصر المحفظاة. لقاد طاورت إلى ذلك

الشااركة سياسااتها االسااتراتيجية فااي االكتتاااب لتنويااع مخاااطر التكافاال لكاال نااوع ماان أنااواع التكافاال المقبولااة ضاامن كاال فئااة ماان هااذه 
     ً                                                 نسبيا  من المخاطر لتقليل الفروقات في النتائج المتوقعة. الفئات وذلك للحصول على محفظة كبيرة

 
تاادير الشااركة المخاااطر ماان خااالل اسااتراتيجية االكتتاااب، وترتيبااات إعااادة التكافاال المناساابة واسااتباوية معالجااة المسالبااات. تهاادف 

منااااطق الجغرافياااة. إن حااادود اساااتراتيجية االكتتااااب إلاااى ضااامان تناااوع المخااااطر المكتتباااة مااان حياااث الااانمط والمباااالغ والصاااناعة وال
 االكتتاب في موضعها الصحيح لتسبيق المعايير المناسبة الختيار المخاطر.

 تكرار المسالبات وحجمها
للشركة الحق في عدم تجديد عقود التكافل الفردية، وإعادة تسعير المخاطر وفرض مبالغ يتحملها مشترك التكافال كماا تملاك الحاق 

مسالبااات ناتجااة عاان االحتيااال. كااذلك يحااق للشااركة بموجااب عقااود التكافاال أن تالحااق أطااراف أخاارى فااي رفااض الاادفعات المتعلقااة ب
ً   لدفع كافة التكاليف أو جزء منها )ماال ،    .اإلحالل                                  
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 )يتبع(مخاطر التكافل  29

 تكرار المسالبات وحجمها )يتبع 
يااتم التااأمين علااى الممتلكااات بااالرجوع إلااى القيمااة التجاريااة إلحااالل الممتلكااات بمااا فيهااا المحتويااات الماالمن عليهااا، ويظهاار عقااد 

لرئيساية التااي التكافال الحاد األعلاى للمبلاغ المسلاوب تساديده نتيجاة للمسالباة المقدماة عناد وقاوع الحادث المالمن علياه. إن العوامال ا
ً                                                                                تااالثر فاااي مساااتوى المسالباااات وفقاااا  لهاااذه السياساااات تتماااال فاااي تكلفاااة إعاااادة بنااااء الممتلكاااات، وتكلفاااة اإلحاااالل أو التعاااويض عااان                             
محتويات الممتلكات وكذلك الوقت المسلوب إلعادة استئناف األعمال المنقسعة. تقسام المخااطر التاي تتعارض لهاا الممتلكاات إلاى 

ياق وانقساااع األعماال، الادمار الناااتج عان الكااوارث الجوياة والسارقة. إن المخاااطر الناتجاة عاان عقاود التكافاال أربعاة أناواع وهااي الحر 
غيااار مركااازة فاااي أي مااان المنااااطق التاااي تماااارس الشاااركة فيهاااا نشااااطها، كماااا أن هنااااك تاااوازن باااين تكافااال الممتلكاااات الشخصاااية 

 والممتلكات التجارية في محفظة الممتلكات الملمنة ككل. 
 
ضمن ترتيبات إعادة التكافل فائض الخسارة وتغسية الكوارث. إن أثر ترتيبات إعادة التكافل هو أن ال تعاني الشاركة مان صاافي تت

درهاام ألي ماان البااوالص المتعلقااة  1,500,000درهاام فااي أي ماان البااوالص المتعلقااة بالساايارات و 250,000خسااائر تتجاااوز مبلااغ 
قاادير المسالبااات تعماال علااى الحااد ماان المخاااطر المحيسااة بالمسالبااات. تقااوم هااذه الوحاادات بغياار الساايارات. للشااركة وحاادات فنيااة لت

بالتحقيق ورفع التوصيات بالسرق المناسبة التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المسالبات. يتم مراجعة المخااطر بشاكل منفارد 
ات عاان الحقااائق الكامنااة والقااوانين الحاليااة والساالسة ماارة واحاادة علااى األقاال كاال ثااالث ساانوات ويااتم تعااديلها لااتعكس أحاادث المعلوماا 

القضائية والشروط واألحكام التعاقدية وغيرهاا مان العوامال. تقاوم الشاركة بشاكل نشاط باإدارة ومتابعاة تساديد أياة مسالباات فاي وقات 
 مبكر بهدف التخفيض من أي مخاطر قد تنتج عن تسورات غير متوقعة.

 قدير دفعات المسالبات المستقبليةمصادر التقديرات غير الملكدة في ت
تستحق مسالباات عقاود التكافال عناد وقاوع الحادث المالمن علياه. إن الشاركة مسالولة عان جمياع األحاداث المالمن عليهاا فاي حاال 
وقوعهااا خااالل فتااارة عقااد التكافااال، حتااى إذا مااا تااام اكتشاااف تلاااك الخسااارة بعااد انتهااااء ماادة عقاااد التكافاال. نتيجااة لاااذلك فااإن تساااوية 

البات تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمسالبات المتكبدة وغيار المبلاغ عنهاا. بصافة عاماة يخضاع تقادير المس
المسالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها لقدر أكبر فاي االفتراضاات غيار الملكادة، مان تقادير تكلفاة تساوية المسالباات التاي تام إباالا 

ت المتعلقااة بهااا متااوفرة. إن المسالبااات المتكباادة وغياار المبلااغ عنهااا قااد ال تظهاار حتااى ساانوات الشااركة عنهااا، حيااث تكااون المعلومااا
عدياادة بعااد وقااوع الحااادث الااذي أدى إلااى تلااك المسالبااة. قااد تنااتج التزامااات كبياارة عاان بعااض عقااود التكافاال فيمااا يتعلااق بالمسالبااات 

ديرات األولياة والنتاائج النهائيااة لابعض عقاود التكافاال وذلاك بساابب المتكبادة وغيار المبلااغ عنهاا، كماا قااد يناتج فارق كبياار ماا باين التقاا 
 وجود درجة عالية من الصعوبة في تقدير تلك االلتزامات.

 
عند تقدير االلتزامات عن المسالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بعد، تقوم الشاركة باألخاذ بعاين اإلعتباار المعلوماات المتاحاة مان 

الخسارة والمعلومات المتعلقة بتكلفاة مسالباات مشاابهة لهاا فاي الخصاائص تام تساويتها مان قبال خاالل الفتارات الساابقة. ياتم     ا  مقي مي
تقييم المسالبات الكبيرة كل حالة على حدة أو يتم تقديرها بشكل منفصل لتفادي تاأثير أي تساورات وأحاداث متعلقاة بهاا مان التاأثير 

 .على باقي المحفظة االستامارية
 

إن التكلفاة المقادرة للمسالبااات تتضامن المصاااريف المباشارة التااي ياتم تكبادها لتسااوية المسالباات بعااد خصام ويمااة اإلحاالل المتوقعااة 
والمبااااالغ المسااااتردة األخاااارى. تقااااوم الشااااركة بجميااااع اإلجااااراءات المعقولااااة لضاااامان تااااوفير المعلومااااات المناساااابة المتعلقااااة بتعرضااااها 

ديرات غيار ملكادة عناد تكاوين مخصااص المسالباات فإناه مان المحتمال أن تختلاف النتيجاة النهائياة فااي               ً           للمسالباات. نظارا  ل خاذ بتقا 
 .تقدير االلتزام عن االلتزام الذي تم تقديره في المرحلة األولى

 
لعقااد إن مبااالغ مسالبااات التكافاال حساسااة بشااكل أساسااي لمسااتوى قاارارات المحكمااة والتسااورات القانونيااة بشااأن المسااائل المتعلقااة با

ومساالولية التقصااير. إن عقااود التكافاال تخضااع إلااى مخاااطر ظهااور أنااواع جدياادة ماان المسالبااات غياار الظاااهرة والتااي لاام يااتم تكااوين 
 .مخصص لها في نهاية فترة التقارير المالية
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 مخاطر التكافل )يتبع( 29

 مصادر التقديرات غير الملكدة في تقدير دفعات المسالبات المستقبلية )يتبع 
تقااوم الشااركة بإتباااع عاادة تقنيااات لتقاادير المسااتوى المسلااوب للمخصصااات، حيامااا أمكاان. يتاايح ذلااك درجااة أكباار ماان الفهاام وتعزيااز 
                                                                        ً                                        التوجهات في الخبارة الساابقة فاي تقادير المخصصاات. إن التقاديرات المساتنبسة بنااء  علاى طارق مختلفاة تسااعد علاى توقاع النتاائج 

 .المحتملة. إن أفضل تقنيات التقدير المختارة تأخذ في عين االعتبار خصائص نوع التكافل ومدى تسور الحوادث لكل سنة
 

عناد احتساااب التكلفاة التقديريااة للمسالباات غياار المدفوعاة )المبلااغ وغيار المبلااغ عنهاا ، تقااوم الشاركة باسااتخدام تقنياات تقاادير تعتباار 
                                           ً                                                                            ماازيج مااا بااين تقاادير نساابة الخسااارة والتقاادير بناااء  علااى الخباارة السااابقة للمسالبااات الفعليااة باسااتخدام معادلااة يااتم االعتماااد فيهااا علااى 

لمسالباات الفعلياة. إن التقادير المبادئي لنسابة الخساارة يعاد افتاراض مهام فاي تقنياة التقادير حياث تعتماد علاى الخباارة الخبارة الساابقة ل
السابقة، بعد األخذ بعين االعتباار عوامال ماال تغيار أساعار اشاتركات التكافال والخبارة الساووية المتوقعاة وتضاخم المسالباات خاالل 

 .الفترات الزمنية السابقة

 تبعة في تحديد االفتراضاتالخسوات الم
إن المخاطر المرتبسة بعقود التكافل معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تلدي إلى صعوبة تحليل حساسيتها بشكل كمي. ياتم 
األخااذ فااي عااين االعتبااار البيانااات الداخليااة المسااتمدة فااي معظمهااا ماان تقااارير المسالبااات ربااع الساانوية وكااذلك فاارز عقااود التكافاال 

فذة في نهاية فترة التقارير المالية وذلك بهادف اساتخالص بياناات عقاود التكافال القائماة. قامات الشاركة بمراجعاة العقاود الفردياة المن
وبخاصة في القساع الذي تمارس به شركات التكافل نشاطها وكذلك المسالبات الفعلية السنوية. حياث تقاوم الشاركة باساتخدام هاذه 

 .ات المتعلقة بالمسالبات والتي يتم استخدامها في تقدير العدد النهائي للمسالباتالمعلومات لوضع السيناريوه
 

                                                                       ً                                             يتم االعتماد فاي اختياار النتاائج لحاوادث السانة لكال ناوع مان أناواع التكافال بنااء  علاى تقيايم التقنياات التاي تعتبار األنساب لمالحظاة 
اختيااار تقنيااات مختلفااة أو ماازيج ماان التقنيااات للحااوادث الفرديااة أو التسااورات التاريخيااة. قااد يشااير ذلااك، فااي حاااالت معينااة، إلااى 

 لمجموعة من الحوادث للسنة في نفس نوع التكافل.
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 مخاطر التكافل )يتبع( 29

 المسالباتخسوات تسور 
                                         ً                                                             ُ                ً  يظهر الجدول التالي المسالبات الفعلياة )بنااء  علاى تقاديرات نهاياة السانة بماا فيهاا المسالباات المساتحقة وغيار الم بلاغ عنهاا  مقارناة  
                                       ً                                                                               بتقديرات السنوات االربع السابقة وذلاك بنااء  علاى أسااس السانة التاي وقاع فيهاا الحاادث لتأميناات السايارات وسانة التاأمين للتأميناات 

 خرى:األ
 2016 

 اإلجمالي 2020 2019 2018 2017 وما قبل  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       إجمالي  –السيارات 
       سنة الحادث 

 158,563 22,504 32,880 23,959 32,841 46,379 في نهاية سنة الحادث 
 86,106 - 28,659 18,036 19,171 20,241 بعد سنة

 57,095 - - 17,313 19,165 20,617 بعد سنتين
 34,149 - - - 15,754 18,395 بعد ثالث سنوات 
 19,372 - - - - 19,372 بعد أربع سنوات 

       
 103,601 22,504 32,880 18,036 19,165 18,395 التقدير الحالي للمسالبات المتراكمة 

       
 (81,463) (11,941) (21,998) (15,083) (15,125) (17,316) لتاريخهالدفعات المتراكمة 

       
 22,139 10,563 6,661 2,230 629 2,056 المسلوبات المدرجة في بيان المركز المالي

       
 أنشطة التأمين األخرى غير المتعلقة بالسيارات

 إجمالي  –  والعائلي  
      

       سنة الحادث 
 375,612 107,484 48,087 58,174 109,371 52,497 في نهاية سنة اإلكتتاب

 419,053 - 106,974 116,037 121,196 74,846 بعد سنة
 283,363 - - 108,066 125,931 49,366 بعد سنتين

 173,832 - - - 124,314 49,517 بعد ثالث سنوات 
 60,487 - - - - 60,487 بعد أربع سنوات 

       
 507,325 107,484 106,974 108,066 124,314 60,487 التقدير الحالي للمسالبات المتراكمة 

       
 (421,601) (51,725) (91,205) (103,931) (123,649) (51,091) الدفعات المتراكمة لتاريخه

       
 85,723 55,758 15,769 4,135 665 9,396 المسلوبات المدرجة في بيان المركز المالي
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 تركز مخاطر التكافل
 تمارس الشركة معظم أنشسة أعمال التكافل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
شركات التكافل األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تناتج عان المسالباات التكافلياة الكبيارة، كما هو الحال مع 

 تقوم الشركة ضمن سياق األعمال االعتيادية بالدخول في اتفاويات مع أطراف أخرى بهدف إعادة التكافل.
 

لتكافل، تقوم الشاركة بتقيايم الوضاع الماالي لمعيادي لتخفيض تعرض الشركة لمخاطر خسائر مهمة ناتجة من تعار سيولة معيدي ا
التكافاال وتراقااب تركااز مخاااطر االئتمااان الناتجااة ماان مناااطق جغرافيااة مشااابهة والنشاااطات والخصااائص االقتصااادية لشااركات إعااادة 

لشاركة ملتزماة لمشاتركي التكافل. إن عقود إعادة التكافل ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه مشتركي التكافال. ونتيجاة لاذلك تبقاى ا
                                                                                ً                         التكافل المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي التكافل من الوفاء بالتزاماتهم وفقا  التفاويات إعادة التكافل.

 
 

 مالية  الدوات األ 30
 

صاافة إن الشااركة معرضااة لعاادة مخاااطر ماليااة ماان خااالل موجوداتهااا ومسلوباتهااا الماليااة وموجااودات ومسلوبااات إعااادة التكافاال. وب
خاصة فإن المخااطر المالياة األساساية التاي تتعارض لهاا الشاركة تتماال فاي إمكانياة عادم كفاياة المتحصاالت المتعلقاة باساتاماراتها 
على المدى السويل لتمويل االلتزامات الناشائة عان كال مان عقاود التكافال واالساتامارات. إن المخااطر األساساية التاي تتعارض لهاا 

 اراتها وأعمال االكتتاب تتمال في مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.الشركة بسبب طبيعة استام

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 تعتبر اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمسلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية تقارب ويمها العادلة.

 
      ً  اساتنادا   3إلاى  1لمالية التي يتم وياسها بعد اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلاة، مقسامة إلاى المساتويات مان تم تقديم تحليل ل دوات ا

 .27إلى الدرجة التي يمكن مالحظة القيمة العادلة لها في إيضاح 
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 إدارة مخاطر رأس المال
 قامت الشركة بتحديد أهداف وسياسات وطرق إدارة رأس المال وذلك إلدارة المخاطر التي تلثر على مركز رأس المال.

 
 تتمال أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي:

 
المتعلااق  2007  لساانة 6االلتاازام بمتسلبااات رأس المااال كمااا ورد فااي القااانون االتحااادي لدولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة رقاام ) •

 بتأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
وتقااديم المنااافع ضاامان قاادرة الشااركة علااى االسااتمرار حسااب مباادأ االسااتمرارية وبالتااالي اسااتمرارها فااي تزويااد المساااهمين بعوائااد  •

 ألصحاب المصالح؛ و
تااوفير العائااد المناسااب ألصااحاب المصااالح ماان خااالل تسااعير عقااود التكافاال بمااا يتناسااب مااع مسااتوى المخاااطر المتعلقااة بتلااك  •

 العقود.
 

الشااركة، إن هيئااة التااأمين فااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة، تحاادد الحااد األدنااى لاارأس المااال ونوعااه الااذي يجااب أن تحااتفظ بااه 
باإلضااافة إلااى مسلوبااات عقااود التكافاال. يجااب االحتفاااظ فااي أي وقاات خااالل الساانة بالحااد األدنااى لاارأس المااال المسلااوب )كمااا هااو 
موضح في الجدول أدناه . إن الشركة خاضعة ألحكام مالءة التأمين المحلية والتي يجاب أن تلتازم بهاا الشاركة خاالل السانة. تقاوم 

 مة ضمن سياساتها وإجراءاتها لضمان استمرارية االلتزام الكامل بتلك األحكام.الشركة باالختبارات الالز 
 

 يلخص الجدول أدناه الحد األدنى لرأس مال الشركة القانوني وإجمالي رأس المال المحتفظ به.
 

2019  2020   
   درهم  درهم
     

      المساهمينإجمالي حقوق   439,308,000  396,166,093
     

      الحد األدنى لرأس المال التنظيمي  100,000,000  100,000,000
 

والااذي بموجبااه تاام تحديااد الحااد األدنااى لاارأس المااال المكتتااب أو رأس  2009لساانة  42أصاادرت هيئااة اإلمااارات للتااأمين القاارار رقاام 
مليون درهم لشركة إعادة التأمين. ويانص القارار أيضاا علاى  250التأمين و مليون درهم لتأسيس شركة  100المال المدفوع بمبلغ 
من رأس مال شركات التأمين التي تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون مملوكاة مان  %75أن ما ال يقل عن 

 زمة بالمتسلبات المذكورة أعاله.قبل أفراد أو هيئات من دولة اإلمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي. إن الشركة ملت

 السياسات المحاسبية الهامة
حول البيانات المالية عن تفاصايل السياساات والسارق الهاماة المتبعاة، ويشامل ذلاك معاايير اإلدراج  3تم اإلفصاح في إيضاح رقم 

مااان فئاااات الموجاااودات المالياااة وأسااااس القيااااس واألسااااس الاااذي ياااتم بموجباااه إدراج اإليااارادات والمصااااريف فيماااا يتعلاااق بكااال فئاااة 
 والمسلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.
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 فئات األدوات المالية
 2020 2019 
 درهم درهم 
   

   الموجودات المالية
 10,000,000 10,000,000 وديعة نظامية
 199,090,764 360,276,224 استامارات

 230,619,452 428,844,776 موجودات عقود إعادة تكافل 
 13,879,625 11,311,427 ذمم التكافل المدينة )بما في ذلك الودائع ألجل  

    641,605,914 494,256,664 النقد وأرصدة لدى بنوك
   

    1,095,195,755 1,304,689,091 اإلجمالي
   

   التكافل
 605,808,296 564,925,056 مسلوبات عقود التكافل

    131,442,081 319,250,427 ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة 
   

    737,250,377 884,175,483 اإلجمالي

 إدارة مخاطر معدل عائد الربح 
إن الشركة غير معرضة لمخاطر هامة في معدل عائد الربح حيث أنه يتم إعادة تسعير موجوداتها المعرضة لحساسية عائد الربح 

 بشكل دوري. 
 

 تستند مخاطر معدل العائد للشركة بشكل رئيسي إلى اإليداعات البنكية الخاصة بها.
 

الل مراوباة معادالت العائاد فاي الساوق واالساتامار فاي الموجاودات تسعى الشركة بشكل عام للتقليل من مخاطر معدل العائد من خ
 المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها في حدها األدنى.

 مخاطر العمالت األجنبية 
إن الشركة غير معرضة لمخاطر هامة في العمالت األجنبية حيث أن جميع الموجودات والمسلوبات المالية تسود بدرهم اإلمارات 

 متحدة أو بالدوالر األمريكي الذي يرتبط به الدرهم اإلماراتي.العربية ال
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 مخاطر أسعار السوق 
مالياة نتيجاة التغيارات فاي أساعار الساوق، ساواء نتجات تلاك التغيارات عان إن مخاطر أسعار الساوق هاي مخااطر تذباذب ويماة أداة 

عوامل محددة بأوراق مالية فردية أو الجهة المصدرة لها أو لعوامل تلثر في جميع األوراق المالية المتداولة في السوق. إن الشركة 
لمخاطر من خالل الحفاظ على محفظة متنوعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استاماراتها المتداولة. وتحد الشركة من هذه ا

والمراوبااة المسااتمرة للتسااورات فااي السااوق، إضااافة إلااى ذلااك تقااوم اإلدارة بمراوبااة العواماال الرئيسااية التااي تاالثر علااى األسااهم وحركااة 
 السوق بشكل فعال ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستامر فيها.

 االئتمانإدارة مخاطر 
 تشير مخاطر االئتمان إلى عدم مقدرة السرف المقابل على تسديد التزاماته التعاقدية والذي ينتج عنه خسارة مالية للشركة.

 
 إن المجاالت الرئيسية التي تعرض الشركة لمخاطر االئتمان هي كما يلي:

 
 حصة معيدي التكافل من التزامات التكافل؛ •
 لتكافل فيما يتعلق بمسالبات تم دفعها؛المبالغ المستحقة من معيدي ا •
 المبالغ المستحقة من حاملي عقود التكافل؛ •
 المبالغ المستحقة من وسساء التكافل؛ و •
 المبالغ المستحقة من بنوك ألرصدتها البنكية والودائع الاابتة. •
 

االئتمانياة والحصاول علاى ضامانات كافياة عناد اعتمدت الشركة سياسة تقوم على التعامال فقاط ماع األطاراف المقابلاة ذات الجادارة 
اللزوم، كوسيلة لتخفيف مخاطر الخسارة المالية التي من الممكن أن تنتج عن التعار. تقوم الشركة بمراوبة مدى تعرضها لمخاطر 

ف مقابلااة موافااق االئتمااان وكااذلك التصاانيف االئتماااني ل طااراف المقابلااة وتوزيااع القيمااة االجماليااة للمعااامالت المبرمااة علااى أطاارا
عليها. يتم مراوبة مخاطر االئتمان التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة بمتابعة حدود االئتمان الممنوحة للسرف المقابل حياث 

 يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة بشكل سنوي.
 

ال يسقط التزام الشركة الناشئ عن كونها الجهة الملمناة يتم استخدام إعادة التكافل في إدارة مخاطر التكافل. وعلى الرغم من ذلك 
األساسية. في حال عجزت شاركة إعاادة التكافال عان تساديد أي مسالباة مساتحقة ألي سابب كاان فاإن الشاركة تبقاى ملتزماة بتساديد 

شاكل سانوي وذلاك مان خاالل تلك المسالبة لحامل البوليصة. يتم األخذ في عين اإلعتبار الجادارة االئتمانياة لشاركة إعاادة التكافال ب
 مراجعة أوضاعهم المالية قبل توويع أي عقد.

 
تحتفظ الشركة بسجالت تحتاوي علاى تااريخ الادفع لحااملي العقاود الهاماة الاذين تجاري معهام أعماال عادياة. كماا ياتم إدارة التعارض 

ف المقابلاة دائناين ومادنين للشاركة لمخاطر األطراف المقابلة الفردية من خالل طارق أخارى ماال حاق المقاصاة حياث تكاون األطارا
 على حد سواء.

 
تحتوي تقارير معلومات اإلدارة التاي ياتم تقاديمها إلاى الشاركة علاى تفاصايل مخصصاات االنخفااض فاي ويماة ذمام التكافال المديناة 

ت مان خاالل تقيايم والمشسوبات الالحقة. يتم تخفيض التعرضات للمخاطر االئتمانية المتعلقاة لمشاتركي التكافال كاأفراد وكمجموعاا
ائتماااني مسااتمر لمااوقفهم المااالي. تقااوم الشااركة بإعااداد تحلياال مااالي يعااادل التحلياال المااالي الااذي أجاارى إلعااادة التكافاال عنااد وجااود 
مخاطر ائتمانية كبيرة متعلقة لمشتركي التكافل من األفراد أو المجموعات. إن تفاصيل تركيز المبالغ المستحقة من حملاة الباوالص 

. تعتقاد اإلدارة أناه ياتم تخفايض تركياز مخااطر االئتماان مان خاالل تصانيف ائتمااني عاالي وثباات ماالي 6ي اإليضااح رقام مبينة ف
 لحاملي البوالص.
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 مخاطر االئتمان )يتبع(إدارة 
إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألموال السائلة المحتفظ بها لدى البنوك محدودة، حيث أن األطاراف المقابلاة هاي بناوك محلياة ذات 

 سمعة جيدة يتم مراقبتها من قبل جهات رقابية.
 

اإلدارة علااى يقااين بااأن هااذا التركااز بنااوك . إن  7: 2019بنااوك ) 5، تاام وضااع جميااع الودائااع لاادى 2020ديساامبر  31كمااا فااي 
بنهاية السنة ال ينتج عنه أية مخاطر ائتمان على الشركة حيث أن هذه البنوك هي بناوك رئيساية تعمال فاي دولاة اإلماارات العربياة 

 المتحدة ويتم تنظيمها من قبل البنك المركزي.
 

للموجااودات الماليااة المدرجااة فااي البيانااات الماليااة، بعااد خصاام خسااائر انخفاااض القيمااة تمااال التعاارض األقصااى  المدرجااةإن القيمااة 
 .للشركة لمخاطر االئتمان

 إدارة مخاطر السيولة
إن مخاااطر الساايولة هااي المخاااطر التااي تكماان فااي عاادم مقاادرة الشااركة علااى الوفاااء بمتسلباتهااا التمويليااة. إن التسااهيالت البنكيااة، 

 لي البوالص ومعيدي التكافل هم المصادر الرئيسية للتمويل، وتعتبر مخاطر السيولة للشركة ذات مستوى منخفض.وحام
 

                                                                                                ً                      يلخص الجدول التالي تواريخ االستحقاق المتبقية لمسلوباات الشاركة المالياة ماع تحدياد تاواريخ االساتحقاق بنااء  علاى الفتارة المتبقياة 
 ق المتعاقد عليه/ تاريخ التسديد.من نهاية الفترة إلى تاريخ االستحقا

 
 تقوم اإلدارة بمراوبة تواريخ االستحقاق لضمان الحفاظ على السيولة الكافية.

 
 اإلجمالي غير متداولة متداولة 
 درهم  درهم  درهم  

    2020ديسمبر  31
    المطلوبات المالية 

محتفظ بها بموجب  ذمم التكافل وإعادة اتكافل الدائنة
 319,250,427 169,958,026 149,292,401 معاهدات إعادة التكافل
     564,925,056 209,119,027 355,806,029 مسلوبات عقود التكافل

    
     884,175,483 379,077,053 505,098,430 اإلجمالي

    2019ديسمبر  31
    المسلوبات المالية

محاااتفظ بهاااا بموجاااب  وإعاااادة اتكافااال الدائناااةذمااام التكافااال 
 131,442,081 - 131,442,081 معاهدات إعادة التكافل
     605,808,296 265,314,456 340,493,840 مسلوبات عقود التكافل

    
     737,250,377 265,314,456 471,935,921 اإلجمالي



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مالية )يتبع( الدوات األ 30

 إدارة مخاطر السيولة )يتبع(

 تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات
                                                                 ً                                      يوضح الجدول أدناه تحليل الموجودات والمسلوبات التي تم تحليلها وفقا  للوقت المتوقع إلستردادها أو تسويتها: 

 
 اإلجمالي غير متداولة متداولة 
 درهم درهم درهم 
    

    2020ديسمبر  31
    الموجودات

 494,256,664 - 494,256,664 النقد واالرصدة لدى البنوك بما في ذلك الودائع ألجل
 10,000,000 10,000,000 - ودائع نظامية

 281,805,829 169,958,026 111,847,803 حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة
الموجاااودات المالياااة المصااانفة بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل 

 31,882,955 الشامل اآلخر الدخل
 
- 

 
31,882,955 

 الموجاااودات المالياااة المصااانفة بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل
 328,393,269 - 328,393,269 الدخل بيان

 11,311,427 - 11,311,427 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
 18,869,889 - 18,869,889 تكاليف االستحواذ الملجلة

 147,038,947 - 147,038,947 حصة إعادة التكافل من المسالبات القائمة
 35,977,586 - 35,977,586 مصاريف مدفوعة مفدمًا وموجودات أخرى 

 15,839,641 15,839,641 - الممتلكات والمعدات
     14,403,000 14,403,000 - االستامارات في ممتلكات

    
     1,389,779,207 210,200,667 1,179,578,540 إجمالي الموجودات

    المطلوبات
 19,245,162 - 19,245,162 ذمم التكافل الدائنة
 183,608,231 - 183,608,231 المسالبات القائمة

 300,005,265 170,113,654 129,891,611 ذمم إعادة التكافل الدائنة
 31,240,986 - 31,240,986 مصاريف مستحقة ومسلوبات أخرى 

 5,906,511 - 5,906,511 إيرادات عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة
 381,316,825 209,119,027 172,197,798 االشتراكات غير المكتسبة  

     10,402,618 - 10,402,618 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
    

     931,725,598 379,232,681 540,662,349 إجمالي المطلوبات



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مالية )يتبع( الدوات األ 30

 إدارة مخاطر السيولة )يتبع(

 تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات )يتبع(
 اإلجمالي متداولةغير  متداولة 
 درهم درهم درهم 
    

    2019ديسمبر  31
    الموجودات

 641,605,914 - 641,605,914 النقد واالرصدة لدى البنوك بما في ذلك الودائع ألجل
 10,000,000 10,000,000 - ودائع نظامية

 106,953,255 - 106,953,255 حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة
 الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 164,104,726 - 164,104,726 الشامل اآلخر   
 34,986,038 - 34,986,038 الدخل بيان الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل

 13,879,625 - 13,879,625 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
 64,870,619 - 64,870,619 تكاليف االستحواذ الملجلة

 123,666,197 - 123,666,197 حصة إعادة التكافل من المسالبات القائمة
 36,095,153 - 36,095,153 مصاريف مدفوعة مفدمًا وموجودات أخرى 

 17,558,876 17,558,876 - الممتلكات والمعدات
     18,309,000 18,309,000 - االستامارات في ممتلكات

    
     1,232,029,403 45,867,876 1,186,161,527 إجمالي الموجودات

    المطلوبات
 10,463,178 - 10,463,178 ذمم التكافل الدائنة
 165,281,006 - 165,281,006 المسالبات القائمة

 120,978,903 - 120,978,903 ذمم إعادة التكافل الدائنة
 31,419,110 - 31,419,110 مصاريف مستحقة ومسلوبات أخرى 

 4,994,868 - 4,994,868 إيرادات عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة
 440,527,290 265,314,456 175,212,834 االشتراكات غير المكتسبة  

     9,585,241 - 9,585,241 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
    

     783,249,596 265,314,456 517,935,140 إجمالي المطلوبات
 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 قياسات القيمة العادلة 31
 

والمسلوبااات الماليااة المعتاارف بهااا بالتكلفااة المسفااأة فااي البيانااات الماليااة تقااارب ويمهااا تعتباار اإلدارة أن القاايم المدرجااة للموجااودات 
 العادلة.

 
ً                                   ً                                         يبين الجدول التالي تحليال  ل دوات المالية التي تم وياسها الحقا  لإلعتراف األولي بالقيمة العادلة مصنفة في   3إلاى  1مستويات ال                       

 لة.إمكانية مالحظة القيمة العاد    ً          بناء  على درجة
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهم درهم درهم درهم 
     

     2020ديسمبر  31
 14,403,000 14,403,000 - - إستامارات عقارية

 31,882,955 15,002,330 - 16,880,625 موجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل  موجودات مالية مقاسة

 328,393,269 177,657,134 - 150,736,135 الشامل اآلخر 
     
     

 374,679,224 207,062,464 - 167,616,760 اإلجمالي
     
     

     2019ديسمبر  31
 18,309,000 18,309,000 - - إستامارات عقارية

 34,986,038 - - 34,986,038 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مقاسة بالقيمة 
 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 164,104,726 20,259,555 - 143,845,171 الشامل اآلخر 
     
     

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

لقياسااات القيمااة العادلااة، ولاام تكاان هناااك تحااويالت داخاال أو  2والمسااتوى  1تحااويالت بااين المسااتوى خااالل الساانة، لاام تكاان هناااك 
 لقياسات القيمة العادلة. 3خارج المستوى 

 
 

 مطلوبات طارئة وإلتزامات 32
2019  2020    
   درهم  درهم
     

      ضمانات بنكية   866,992  529,688
 

 تم إصدار الضمانات البنكية ضمن سياق األعمال اإلعتيادية.



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 على الشركة 19-تأثر كوفيد  33
 

إلااى أزمااة عالميااة وفااي تعسياال االقتصاااد العااالمي. إن األزمااة تضاارب صااناعة التااأمين علااى مسااتوى  19 –وباااء كوفيااد لقااد تساابب 
قمنااا، نحاان شااركة أبااوظبي الوطنيااة  19 –كوفيااد العااالم بشااكل أكااار وبصااورة سااريعة. فااي ضااوء الظااروف السااائدة بساابب انتشااار 

لكافيااة فااي مرحلااة مبكااارة لضاامان اسااتمرارية األعمااال ماااع للتكافاال ش.م.ع.، باادور المساالولية والمباااادرة وباادأنا فااي تنفيااذ التااادابير ا
 الحفاظ على مستوى الخدمات للعمالء وشركاء األعمال مع الحد األدنى من االنقساع.

 
 خسة للتعافي من الكوارث وخسة استمرارية األعمال إلدارة حاالت السوارئ أو الكوارث ذات الصلة. ى الشركةلد
 

، فاإن هنااك تحاوال فاي سالوك المساتهلك 19 –كوفيد في ضوء الظروف الحالية النخفاض أسعار النفط إلى جانب اإلغالق بسبب 
، تغسياة المركباات ذات التكافال العاائليبوتيرة متزايدة من حياث تحاول السلاب علاى المنتجاات الفااخرة ماع هاوامش رباح عالياة ماال 

زيااز الحمايااة السبيااة والتااأمين العااام نحااو التغسيااة اإللزاميااة واألساسااية التااي عااادة مااا تكااون القيمااة العاليااة، التغسيااة الخاصااة، وتع
 حساسة ل سعار مع هوامش ربح منخفضة.

 
ظاة إرشادات االكتتاب الحالية الكافية في اختيار المخاطر وإدارة المخاطر. إن تاأثير هاذه التغييارات محادود علاى محف الشركة تبعت

. وبماا أن األثار الملحاوظ للوبااء 19 –كوفياد المتعلقاة ب المسالبااتألي تأثير هاام علاى الشركة تعرض ت، لم هتاريخ. وحتى الشركة
حتاى  الشاركة لم يتجاوز بعد الحدود المحددة في سيناريوهات اختباار اإلجهااد القائماة، لام يسارأ أي تغييار علاى افتراضاات منتجاات

تمااال الخسااائر المتوقعااة فااي  مبلااغ عنهاااالغياار و المتكباادة المسالبااات احتياطيااات اآلن. ومااع ذلااك، علااى الجانااب اإلحتياااطي، فااإن 
                                                                                  ً        األعمال )وهذا مدعوم ببيانات المسالبات الحالية  وقد تم تعديل افتراضاتنا المتحفظة وفق ا لذلك. أقسامجميع 

 
 الساابقةنمات بشاكل كبيار علاى مادى السانوات  وقادمتنوعاة بشاكل جياد  لادى الشاركة محفظاة االساتامارإن اإلدارة على ثقة من أن 

وأن مستوى السيولة لدينا عالية مما يعسي القدرة على تعزيز الفرص حال نشاوئها عنادما قوية لتحمل الظروف السيئة للسوق وهي 
 تعود أسواق االستامار إلى النمط الجديد.

 
 ."بخير                  ً      للصندوق الوطني "معا  نحن  19 –كوفيد  درهم كجزء من الجهود الوطنية لمواجهة 90,000لقد ساهمت الشركة بمبلغ 

 
حقااوق المساااهمين، األرباااح  ،الموجااوداتفااي  هامااةإن اإلدارة علااى ثقااة ماان أن الشااركة، علااى ماادى العقااد الماضااي، حققاات زيااادة 

كفايااة رأس المااال وهااامش مااالءة عالياااة.  ،قويااةعموميااة المسااتبقاة، الساايولة، محفظااة األعمااال المتوازنااة، وحافظاات علااى ميزانياااة 
كة ببناء محفظة اساتامارية كبيارة. كماا فاي تااريخ التقريار، فاإن السايولة والتمويال ومركاز رأس الماال باإلضافة إلى ذلك، قامت الشر 

 للشركة ال تزال قوية وهي في وضع جيد الستيعاب تأثير االضسراب الحالي.
 
 

 المالية وبيان اإللتزام  البياناتإعتماد  34
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