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

 مقدمـة
  2022 مارس  31كما في  )"الشركة"(   .ش.م.ع  شركة أبوظبي الوطنية للتكافلل  ةالمرفق  المعلومات المالية المرحلية قمنا بمراجعة

ــارة           وكل  من والتي تشــــــــــــمل بياا المركو المالي الموجو   ــاملالبيانات الموجوة للربح أو الخســــــــــ   التغيرات في حقوق الدخل الشــــــــــ
واإليضــــــاحات   ملخص للســــــيامــــــات المةامــــــبية النامة  و أشــــــنر المنتنية بتلر التار    ثالثةاللفترة  والتدفقات النقدية   المســــــا مين

                                                   المرحلية ودرضـــــنا وفقا  للمايار المةامـــــبي الدولي رق   . إا اإلدارة مســـــعولة دن إدداد  تع المعلومات المالية  التفســـــير ة ا خر  
 .                                                                                          ". إا مسعوليتنا  ي إبداء امتنتاج حول  تع المعلومات المالية المرحلية امتنادا  إلى مراجعتناالتقار ر المالية المرحلية" 34

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية التي يقوم بنـا   "  2410                                                                لـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للماـيار اـلدولي حول دملـيات المراجعـة رق  

". تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلمــتفســارات  بشــ ل ر يســي من  للمنشــ ةمدقق الةســابات المســتقل  
ــل   ا شخاص المسعولين دن ا مور المالية والمةامبية  وإتباع إجراءات تةليلية وإجراءات مراجعة أخر . إا نطاق المراجعة أقــــ

                                                                                                                     جو رـ ا من نطـاق الاـيام ـبالـتدقيق وفـقا  للمـعاوير اـلدولـية للـتدقيق  وـبالـتالي  ـفرنـنا ح تم نـنا من الةوــــــــــــــول دلى ـت  ـيد حول جمي  
 ا مور النامة التي يم ن أا وبيننا التدقيق. لتا  فرننا ح نبدي رأي تدقيق بش ننا.

 احمتنتـاج
ــتنادا  إلى مراجع تنا  ل  وتبين لنا ما وددونا إلى اإلدتقاد ب ا المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  وت  إدداد ا  من جمي                     امــ

 .34                                                    النواحي الجو ر ة  وفقا  للمايار المةامبي الدولي رق  
 

  دولو ت آند توش )الشرق ا ومط(
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   بيان المركز المالي الموجز

 2022 مارس 31كما في 
 

 ديرملر  31 مارس  31 إيضاحات  
  2022 2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 در   درهم  
    

    الموجودات 
    التكافل يات موجودات عمل

 13,352,921 12,770,066 6 موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة  
 274,002,126 283,116,662 10 حوة إ ادل الل اف  م  احشلرا ات غير الم لربة  

 20,736,311 32,302,963  موار ف مدفو ة مربقا  وموجودات بلر  
 127,776,349 125,199,662 10 حوة إ ادل الل اف  م  المطالبات القا مة
 18,379,044 52,457,351 11 احشلرا ات وبرصدل إ ادل الل اف  المدونة

 318,095,203 299,586,696 4 ودا   رج  
     59,953,280 44,298,506 4 اقد وبرصدل لد  اللنوك 

    
     832,295,234 849,731,906  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    موجودات المساهمين 
 22,440,515 22,010,894  مملل ات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 5 وديعة قااواية
 362,770,698 299,798,044 6 موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة  

 16,815,000 16,815,000 8 احلثمارات  قار ة
 7,445,788 10,745,383  الملجلة  لى الوثا قت اليف اححل واذ 

 13,034,499 24,004,123  موار ف مدفو ة مربقا  وموجودات بلر  
 60,148,778 120,072,459 4 ودا   رج 

     32,893,283 16,357,170 4 اقد وبرصدل لد  اللنوك 
    

     525,548,561 519,803,073  إجمالي موجودات المساهمين 
    

     1,357,843,795 1,369,534,979  جودات إجمالي المو 
    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  

    مطلوبات عمليات التكافل 
 11,300,119 17,167,372  ذم  الل اف  الدا نة
 164,079,350 160,828,453 10 المطالبات القا مة 

 353,999,279 371,236,963 10 احشلرا ات غير الم لربة 
 279,732,447 282,273,579  ذم  إ ادل الل اف  الدا نة

 5,953,230 8,101,701  موار ف مرل قة ومطلو ات بلر  
     6,762,953 10,975,846  إورادات  موحت إ ادل الل اف  غير الم لربة 

    
     821,827,378 850,583,914  مطلوبات عمليات التكافل إجمالي 
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  الربح أو الخسارة الموجز بيان  
 )غير مدقق(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

 
 ارس م 31أشهر المنتهية في  الثالثة إيضاحات  
  2022 2021 
 )غير مدقق  )غير مدقق(   
 در    درهم  

    العائد لمشتركي التكافل 
 103,805,974 101,250,771  الم للبة   إجمالو احشلرا ات

 13,547,249 19,704,351  اشلرا ات إ ادل الل اف  المقلولة 
   97,582,327) ( 80,575,475)  اشلرا ات إ ادل الل اف  الملنازل  نتا 

    
    

 19,770,896 40,379,647  صافو احشلرا ات الم للبة  
 9,590,190 ( 8,123,148)  اللغير فو صافو ماوص احشلرا ات غير الم لربة  

    
    

 29,361,086 32,256,499  صافو احشلرا ات الم لربة  
 6,090,349 4,903,768  العموحت الم لربة 

    
    

 35,451,435 37,160,267  التكافل  إجمالي إيرادات
    
    

   52,811,493) ( 55,596,958)  إجمالو المطالبات المدفو ة 
   4,555,443) ( 856,611)  حوة إ ادل الل اف  م  المطالبات المقلولة المدفو ة

 41,233,027 38,125,782  حوة إ ادل الل اف  م  المطالبات الملنازل  نتا المدفو ة 
    
    

   16,133,909) ( 18,327,787)  صافي المطالبات المدفوعة 
    

   7,169,165) ( 1,269,676)  اللغير فو المطالبات القا مة  
 4,821,304 1,829,108  اللغير فو حوة إ ادل الل اف  م  المطالبات القا مة  

   1,486,399) 4,407,473  مللغ  نتا الغير و المطالبات المل لدل   احليا و اللغير فو  
 1,808,266 ( 4,405,795)  مللغ  نتا الغير و اللغير فو حوة إ ادل الل اف  م  احليا و المطالبات المل لدل 

   57,606) ( 1,324,505)  اللغير فو موار ف ترو ة الارا ر غير الموز ة 
    
    

   18,217,509) ( 19,091,182)  صافي المطالبات المتكبدة 
    
    

 17,233,926 18,069,085  تكافللاإيرادات 
    

 352,481 9,590  إورادات بلر  
    
    

 17,586,407 18,078,675  أرباح التكافل التشغيلية 
    

 2,765,650 2,000,710  إورادات احلثمارات مشلربو الل اف  
   967,978) ( 700,248) 13 حوة المضارب 

   36,876,913) ( 22,161,349) 13 رحوم وبالة
    
    

   17,492,834) ( 2,782,212)  في نتيجة التكافل للفترة العجز
    

    العائد إلى المساهمين
 6,611,410 8,430,112  احلثمارات المرا مي  وإورادات بلر   صافو

 967,978 700,248  حوة المضارب م  مشلربو الل اف  
 36,876,913 22,161,349  مشلربو الل اف  رحوم وبالة م  
   6,667,839) ( 5,629,043)  موار ف الل اف  

   10,211,534) ( 10,662,820)  موار ف  مومية وإدار ة 
   1,276,230) ( 2,782,212) 12 النقص فو ماوص القرض م  المرا مي 

    
    

 26,300,698 12,217,634 17 لفترة اربح 
    
    

 0,25 0,12 14 العائد األساسي والمخفض للسهم
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 الشامل الموجز    بيان الدخل

 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة
 

 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في     
    2022 

 درهم 
  2021 
 در   

 )غير مدقق    )غير مدقق(    
      

 26,300,698  12,217,634   ة فتر الربح 
      

      الدخل الشامل اآلخر: 
      :الارارل او الر أ تونيفتا ححقا  إلى ول  إ ادلاللو ل   نودالل
      

فو حقوق مل ية مقاحة فو الميمة العادلة ححلثمارات  اللغير
 11,848,383  30,468   دلة م  لالل الدل  الشام  اآللر العا بالميمة

      
      رارل: اللنود اللو قد ول  إ ادل تونيفتا ححقا  إلى الر أ او الا

      
اللغير فو الميمة العادلة إلحلثمارات فو ص وك مقاحة  

   409,460)  ( 914,874)   بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
      
      

 11,438,923  ( 884,406)   للفلرل اآللر الشام    الدل  / الارارل) مجموع
      
      

       37,739,621  11,333,228   ة الشامل للفتر  الدخل مجموع
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 الموجز المساهمين بيان التغيرات في حقوق 
 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

  إحتياطي عام   إحتياطي قانوني   رأس المال    
   عجز إحتياطي 

  إعادة التكافل 
 إحتياطي إعادة  
 المجموع    أرباح مستبقاة    تقييم إستثمارات 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

 516,018,072  312,351,362  7,318,068  3,848,642  42,500,000  50,000,000  100,000,000    )مدقق   2022وناور  1الرصيد فو 
               

 12,217,634  12,217,634  -  -  -  -  -  الفلرل ر أ 
                  884,406)   -    884,406)   -  -  -  -  لر  للفلرل الارارل الشاملة ار

               
                11,333,228  12,217,634  ( 884,406)   -  -  -  -  للفلرل مجموع الدل  الشام  

               
  مونفةم  إحلبعاد موجودات مالية  م رب

 -  9,092,148   9,092,148)   -  -  -  -  شام  اآللر بالميمة العادلة م  لالل الدل  ال
 -   5,000,000)   -  -  -  -  5,000,000  إصدار بحت  من ة 

                 25,000,000)    25,000,000)     -  -  -  -   9باوبة بر اح مدفو ة )إيضاح 
               

                502,351,300  303,661,144  ( 2,658,486)   3,848,642  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق(  2022مارس   31الرصيد في 
               

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

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

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

               
موجودات مالية مونفة   اد م  إحلبع م رب

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

                 20,000,000)    20,000,000)   -  -  -  -  -   9باوبة بر اح مدفو ة )إيضاح 
               

 462,368,399  247,953,719  19,402,893  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق(  2021 مارس  31الرصيد في 
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  الموجز    بيان التدفقات النقدية
 )غير مدقق(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   

  2022 2021 
 در    درهم   
 )غير مدقق   )غير مدقق(   

    األنشطة التشغيلية 
 26,300,698 12,217,634  صافو الر أ للفلرل 

    :ـتعدوالت ل
 365,533 447,382  احلتالك مملل ات ومعدات 

  9,590,189) 8,123,148   ربة فو احشلرا ات غير الم لربة  صافو ال
  9,377,037) ( 10,430,710)  ات بلر  ثمار وإورادإورادات احل 

  72,651) 479,930  صافو ال ربة فو ماوص م افآت اتاية الادمة 
 - 156,239  ال ربة فو ماوص دووا مش وك فو ت ويلتا 

 1,276,230 2,782,212  ال ربة فو ماوص القرض م  المرا مي 
  16,216,604) -   لى ال يال صندوق مشلربو الل اف    ج  فو

     23 112  مملل ات ومعدات  لرارل م  إحلبعاد
    

  7,313,997) 13,775,947  الربح التشغيلي قبل التحركات في رأس المال العامل: 
    

  19,183,698) ( 22,536,276)  موار ف مدفو ة مربقا  وموجودات بلر  ال  ادل فو 
  27,978,024) ( 34,234,546)  المدونة  احشلرا ات وبرصدل إ ادل الل اف ال  ادل فو 

 8,279,680 ( 3,299,595)  ت اليف اححل واذ الملجلة  لى الوثا قفو    / النقصال  ادل)
 1,923,942 ( 674,210)  المطالبات القا مة  صافو فو  النقص
  1,276,230) ( 2,782,212)  ماوص القرض م  المرا مي  فو  النقص
  6,758,922) 5,867,253    الدا نةلل اف ذم  افو  )النقص  ال  ادل/

  3,003,447) 2,541,132  ذم  إ ادل الل اف  الدا نةفو     النقصال  ادل/ )
  7,225,230) 4,364,823  الموار ف المرل قة والمطلو ات ارلر  فو    النقصال  ادل/ )

 3,075,692 4,212,893  إورادات  موحت إ ادل الل اف  غير الم لربةال  ادل فو 
      4,867,668) ( 5,531,995)  م افآت ب ضاء مجلس اإلدارل المدفو ة

    
      64,327,902) ( 38,296,786)  التشغيلية صافي النقد المستخدم في األنشطة 

    
    األنشطة االستثمارية 

 42,625,937 62,108,236  ال ربة فو اححلثمارات صافو 
  20,000) ( 17,873)  شراء مملل ات ومعدات 

 9,377,037 10,430,710  إورادات احلثمار وإورادات بلر  مرللمة
     37,616,077 18,707,704  فو ودا   رج   النقص

    
     89,599,051 91,228,777  األنشطة االستثمارية   الناتج من صافي النقد 

    
    التمويلية األنشطة 

      20,000,000) ( 25,000,000)  باوبة بر اح مدفو ة 
    

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

 5,271,149 27,931,991  في النقد ومرادفات النقد  الزيادة
     112,107,465 100,144,891  يداية الفلرل فو   ومرادفات النقدالنقد 

    
     117,378,614 128,076,882  ( 4)إيضاح   في نهاية الفترة النقد ومرادفات النقد
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

 
 
 تجاريةمعلومات  1

 
دولة اإلمارات العر ية  و شـربة مرـا مة  امة ت حـرـت فو بيوالو    -. )"الشـربة"   ش.م.ع –إا شـربة بيوالو الو نية للل اف   

 . 2015  لرنة 2                                        ترجي  الشربة وفقا  للقااوا احت ادي رق  ). ت  2003اوفملر  16المل دل فو 
 

دل   و   2021حــللملر    20بشــ ا الشــربات اللجار ة )"قااوا الشــربات الجدود"  فو    2021 لرــنة  32صــدر القااوا احت ادي رق   
ــنة  2ام  م   القااوا احت ادي رق  لي   بال   2022وناور    2حي  اللنفيا فو  ــ ا الشـــــــربات اللجار ة    2015 لرـــــ  وتعدوالتهبشـــــ

للع س اللغيير فو   2022مارس   28م  قل  المرـــــــا مي  فو ارحـــــــاحـــــــو   نظامالتمت الموافقة  لى تعدوالت    " .2015)"قااوا 
 .القااوا احت ادي

 
رق    لدولة اإلمارات العر ية المل دل القااوا احت ادي  رح ام           ئات وفقا  تقوم الشــربة بجمي  اشــا ات الل اف  وإ ادل الل اف  ل افة الف

و نوااتا المرج   . تعم  الشربة فو دولة اإلمارات العر ية المل دل ا يئة الل مي  وتنظي  ب مالت الملعلق يل حيس  2007  لرنة  6)
 بيوالو  اإلمارات العر ية المل دل. 35335 و ص.ب. 

 
 
 سياسات المحاسبيةأساس اإلعداد وال 2

 أساس اإلعداد
  34المايار الم احـــــــــلو الدولو رق   وفق ا   2022مارس   31ت  إ داد المعلومات المالية المرحلية لفلرل الثالثة بشـــــــــتر المنلتية فو  

 ."اللقار ر المالية المرحلية"

 
ة بموجب ال املالرـــــنو ة لليااات المالية  المعلومات واإلفوـــــاحات الضـــــرور ة إل داد ا بافةالمالية المرحلية    المعلومات ح تلضـــــم 

. باإلضـافة  2021ديرـملر   31م  الليااات المالية للشـربة بما فو جنبا  إلى جنب للقار ر المالية و جب قراءاتتا لالمعاوير الدولية  
فو اللو حــوت تنلتو ية  للرــنة المال الملوقعةح تشــير بالضــرورل إلى النلا ج   2022مارس   31لالي  فاا الا ج الفلرل المنلتية فو  

 .2022ديرملر  31
 

ـيدر   اإلمـارات العر ـية المل ـدل )"اـلدر  "   و و العمـلة اللشــــــــــــــغيلـية و مـلة  رض اللـياـاات المرحلـية المـالـية   المعلومـاتت   رض 
 المالية للشربة.

 
اروراق المالية واححــــــلثمارات حــــــلثمار فو اإل المالية المرحلية وفقا  لملدب الل لفة اللار اية المعدل إل ادل قياس المعلوماتت  إ داد  
 بالميمة العادلة. العقار ة

 
  تطليق المقايلة  باحــلثناء    المرحلية اللقر رلرــنة المالية الرــابقة وفلرل  لملوافقة م  تلي المرــلادمة  الملبعةإا الرــياحــات الم احــلية 

 معدلة بما  و موضأ بدااا.الجدودل و المعاوير  ال
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 
 )يتبع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية   2/1
 

للفلرات الرـــنو ة اللو تلدب فو بو واللو بصـــب ت حـــار ة المفعول والمعدلة اللالية للقار ر المالية الجدودل  لة  المعاوير الدولي  ت  تطليق
 لى     ـامفو  ـاا الليـااـات المـاليـة. ل  ي   للطليق  ـاا المعـاوير الـدوليـة لللقـار ر المـاليـة المعـدلـة بي تـ ثير   2022ونـاور    1بعـد  

 .المعامالت الم احلية بو اللرتيبات المرلقلليةلثر  لى ت   قد المبالغ للرنوات ال الية والرابقة ول
 
 .ار مال: إشارل إلى اإل ار المفاهيمو إادماج: 3لى المايار الدولو إل داد اللقار ر المالية تعدوالت   •
 .لمقوودبالعا دات قل  اححلادام ا الملعلقمملل ات وآحت ومعدات  16تعدوالت  لى المايار الم احلو الدولو رق   •
الم لملة والموجودات الم لملة الملعلق بالعقود  الماوــــوــــات  المطلو ات  37تعدوالت  لى المايار الم احــــلو الدولو رق    •

 .ت لفة تنفيا العقد -المثقلة باإللل امات  
لى المايار : تشـــم  الل رـــينات الرـــنو ة تعدوالت  2020-2018للقار ر المالية لالل رـــينات الرـــنو ة  لى المعاوير الدولية   •

اردوات   9المـالـية للمرل ارولى  الماـيار اـلدولو لللـقار ر المـالـية    لو لللـقار رتطليق الماـيار اـلدو  1اـلدولو لللـقار ر المـالـية رق  
 ال را ة. 41 قود اإليجار والمايار الم احلو الدولو رق   16المالية  المايار الدولو لللقار ر المالية رق  

 
 المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد لية للتقارير  المعايير الدو   2/2
 

 :ل  تق  الشربة بش   مب ر يلطليق المعاوير الدولية لللقار ر المالية الجدودل والمعدلة اللالية واللو ل  ي   مو د تطليقتا بعد
 
 . 2023وناور  1م   ري تطليقهري قود الل مي  ) - 17المايار الدولو لللقار ر المالية رق   •
احــلثمارات  28الليااات المالية الموحدل والمايار الم احــلو الدولو رق    10تعدوالت  لى المايار الدولو لللقار ر المالية رق    •

ل   ار   المشلربة )فو شربات زميلة ومشار   مشلربة: يي  بو المرا مة فو ارصول يي  المرلثمر والشربات ال ميلة بو المش
 .د تار   اللطليق ول  بعد ت دو

يرـري  رض الليااات المالية: توـنيف المطلو ات بملداولة بو غير ملداولة )  1تعدوالت  لى المايار الم احـلو الدولو رق   •
 . 2023وناور  1م    تطليقه

ــ •    16قار ر المالية رق   للل)تعدو   لى المايار الدولو    2021ووايو    30لما بعد   19- وفيد امليازات اإليجار الملعلقة يــــــــــــــــــــــ
  2022بير    1م    يرري تطليقه)

ــلية )تعدوالت  لى   • ــياحــــات الم احــ ــاح    الرــ ــلالاإلفوــ ــة    1  رق   الدولو ومايار الم احــ الااص بالمايار   2و ياا الممارحــ
  2023 وناور 1م   يرري تطليقهالدولو لللقار ر المالية  )

  2023وناور  1م   يرري تطليقه  )8 رق  الدولو ور الم احلياماالتعر ف اللقدورات الم احلية )تعدوالت  لى  •
  رق   الدولو ومايار الم احـــــلال   معاملة واحدل )تعدوالت  لى   الناتجةالضـــــرا ب الملجلة الملعلقة بالموجودات والمطلو ات  •

 ؛ و 2023وناور  1م    يرري تطليقه  )12
ااص بالمايار الدولو لللقار ر المالية الملعلقة باإلفواح ال  2ممارحة  و ياا ال  1  رق   الدولو  ومايار الم احلالتعدوالت  لى   •

  .2023وناور  1م    يرري تطليقه   الرياحات الم احلية )
 

ــربةم  غير الملوق  با ي وا للمعاوير واللعدوالت الجدودل المابورل ب الا بي ت ثير جو ري  ــلثناء    لى الليااات المالية للشــــــ باحــــــ
 .بما  و مابور بدااا 17لقار ر المالية رق  المايار الدولو لل

 
ح توجد معاوير وتعدوالت جدودل مطبقة بلر   لى المعاوير المنشـــــــــــورل بو تفرـــــــــــيرات لجنة تفرـــــــــــيرات المعاوير الدولية واللو م  

 مالية للشربة.الملوق  با ي وا لتا ت ثير  ام  لى الليااات ال
 

ااات المالية للشـربة  ندما ت وا قايلة لللطليق  واللعدوالت الجدودل حـيل  تطليقتا فو اللي تلوق  اإلدارل با  اا المعاوير واللفرـيرات
يق  وقد ح ي وا لتاا المعاوير واللفرــيرات واللعدوالت الجدودل  بي ت ثير جو ري  لى الليــــــــــــــــااات المالية للشــربة فو فلــــــــــــــــرل اللطل

 .9والمايار الدولو لللقار ر المالية رق   17  الملد و  باحلثناء المايار الدولو لللقار ر المالية رق
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 

واللو تلثر  لى تطليق الرــــــــــــياحــــــــــــات رات وافلراضــــــــــــات  ام ب ح ام  تقدوم  اإلدارل الميالموج ل   المالية  ولطلب إ داد  اا الليااات
 . اا اللقدوراتالفعلية     النلا جاللف تقد الم احلية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلو ات والدل  والموار ف. 

 
وـادر  لرـياحـات الم احـلية للشـربة والمإ داد  اا الليااات المالية الموج ل  فاا ارح ام التامة اللو وضـعلتا اإلدارل للطليق ا   ند

 .2021ديرملر  31الر يرية لللقدور غير الملبد ملوافقة م  تلي المرلادمة فو الليااات المالية بما فو وللرنة المنلتية فو 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 
 رادفات النقد مو قد الن 4

 
تمث  الودا   رج  ودا   م لفظ يتا لد  ملحـــــرـــــات مالية إحـــــالمية فو دولة اإلمارات العر ية المل دل  بالدر   اإلماراتو وت م   

  . %4,5إلى  %0,75: 2021ديرملر  31)        حنو ا   %4,5إلى         حنو ا   %0,9ر أ بمعدحت الروق الرا دل واللو تلراوح يي  
 
 
 وديعة قانونية  5
 

وتنظي    الاـاص ـبااشــــــــــــــاء  يـئة الـل مي  2007 ةلرـــــــــــــــن   6ملطلـبات الـقااوا احت ـادي ـلدوـلة اإلـمارات العر ـية المل ـدل رق  )ل       وفـقا  
مي  لدولة  در    ح يم   احــــــــلادامتا يدوا إذا مرــــــــلق م   يئة الل   10,000,000ت لفظ الشــــــــربة يوديعة ين ية بميمة   اب مالت

لــد  ينــي تجــاري فو دولــة اإلمــارات العر يــة المل ــدل  و و  رت ذو   القــااوايــةظ بــالوديعــة  اإلمــارات العر يــة المل ــدل. ول  اححلفــا
 . 7  القة )إيضاح

 مارس 31  
2022 

 ديرملر 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  
     

 92,846,563  60,655,676  وبرصدل لد  اللنوكاقد 
      378,243,981  419,659,155   ودا   رج 

     
 471,090,544  480,314,831  برصدل لد  اللنوك اقد و 

     
        370,945,653 ) ( 352,237,949) ) بشتر   ثالثةيلوار   إحل قاق بصلية ر ثر م   رج   ودا ون ل: 

     
      100,144,891  128,076,882  النقد ومرادفات النقد
     

 67,251,608  51,610,823   مليات الل اف  موجودات
      32,893,283  76,466,059  موجودات المرا مي 

     
      100,144,891  128,076,882  لنقد ومرادفات النقدا
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 
 ثمارات ستإ 6

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

 
 :بما ولو  اححلثمارات حرب القطاع الجغرافو  و يإا ترب

 ديرملر 31  مارس 31   
   2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(    
 در    درهم   

      موجودات عمليات التكافل 
 -  -  )أ(  6 موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة م  لالل الر أ او الارارل

 الدل   موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة م  لالل 
             13,352,921  12,770,066  )ب( 6 الشام  اآللر  
   12,770,066  13,352,921       

      موجودات المساهمين 
 135,765,710  68,086,145  )أ(  6 موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة م  لالل الر أ او الارارل

 الدل   موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة م  لالل 
             227,004,988  231,711,899  )ب( 6 الشام  اآللر  
   299,798,044  362,770,698       

 ديرملر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   

 در    درهم  موجودات عمليات التكافل 
     بوراق مالية مدرجة  

      -  -  ص وك   -
     موجودات المساهمين 

     بوراق مالية غير مدرجة 
      135,765,710  68,086,145  صنادوق العقارات -
     

      135,765,710  68,086,145  مجموع اروراق المالية لموجودات المرا مي 
     

      135,765,710  68,086,145  مجموع القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ديرملر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  
     

 -  -  دولة اإلمارات العر ية المل دلدال  
           135,765,710  68,086,145  لارج دولة اإلمارات العر ية المل دل

  68,086,145  135,765,710      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

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

يتا   واللو باا م لفظدر      73,840,694  بمللغمدرجة   قار ة    بوراق مالية فو بحت   قامت الشربة باحلبعاد  الفلرلاية            ححق ا لنت
 . المدرجةضم  صندوق العقارات غير 

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

 

 مارس  31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  

     موجودات عمليات التكافل 
     بوراق مالية مدرجة  

      13,352,921  12,770,066  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
     بوراق مالية مدرجة  

 78,976,074  84,720,691  بحت  فو بوراق مالية مدرجة   -
      32,425,158  30,579,663  ص وك   -
     

      111,401,232  115,300,354  مجموع األوراق المالية المدرجة لموجودات المساهمين
     

     بوراق مالية غير مدرجة  
 115,603,756  116,411,545   غير مدرجة بحت  فو بوراق مالية  -
      -  -  صنادوق العقارات -
     

      115,603,756  116,411,545  ة لموجودات المساهمين مجموع األوراق المالية غير المدرج
     

      227,004,988  231,711,899  األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة لموجودات المساهمينمجموع 

 ديرملر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  
     

 124,754,153  128,070,420  بوراق مالية مدرجة  
           115,603,756  116,411,545  بوراق مالية غير مدرجة  

  244,481,965  240,357,909      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 :بما ولو  اححلثمارات حرب القطاع الجغرافو  و يإا ترب

 
معامالت حدوثة  لى صـــــافو الموجودات المرـــــلثمر فيتا إح إذا توفرت بشـــــ   بحـــــاحـــــو  تعلمد قيمة اروراق المالية غير المدرجة  

 .3المرلو   ضم   اا اإلحلثمارات يلونيفالشربة قامت  .واللو تعد بدلي  للميمة العادلة ال الية
 
 
 جهات ذات عالقة 7
 

  المالك الر يرــيوا  فيتا الشــربة والشــربات اللو ي وا   إدارلوب ضــاء مجلس   الر يرــيي  المرــا مي م   الجتات ذات  القة    تل وا 
. إا تفاصــي  المعامالت لت  ت ثير  ام  لى قراراتتا المالية واللشــغيلية  بشــ   بام  بو مشــلرك  بو اللو  والشــربات ت ت حــيطرتت

 ذات  القة فو حياق العم  اح ليادي  و بما ولو: جتةالتامة م  
 

 ديرملر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  
     

 69,248,063  79,376,352  دال  دولة اإلمارات العر ية المل دل
           171,109,846  165,105,613  لة اإلمارات العر ية المل دللارج دو 

  244,481,965  240,357,909      
     

      376,123,619  312,568,110  مجموع اإلستثمارات 

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  هم در  درهم  درهم  

     )غير مدقق(  2022 مارس 31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قااواية )إيضاح 

 8,780,871 - 798,578 7,982,293 مرل ق م  جتات ذات  القة 
 4,674,302 - - 4,674,302 مرل ق إلى جتة ذات  القة 

     
  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في معامالت  

 )غير مدقق(  2022ارس م
    

 5,903,073 - 1,185,309 4,717,764 إجمالو اشلرا ات م للبة 
 307,011 - - 307,011 موار ف الل اف  

 880,490 880,490 - - م افآت قويرل ارج  
 48,078 48,078 - - م افآت  و لة ارج  



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  هرأش  الثالثة  لفترة

 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقة 7

 
                                                                                             إا م افآت المدور   الر يريي   و وفقا  لعقود العم  الملفق  ليتا والمعلمدل م  قل  مجلس اإلدارل.

 
 
   إستثمارات عقارية 8

 
ــلري  لى   ــول يي  مشــــ ــلثمارات العقار ة بالميمة العادلة واللو تمث  المللغ الاي يم   به مبادلة احصــــ معرفة ورغبة ول  إدراج اححــــ

بـاه ل  ي    ـناك تغيير فو الميـمة الـعادلة    ـقاـمت اإلدارل يلقيي وـ ا    لى معرـفة ورغـبة فو مـعامـلة تجـارـ ة حـدوـثة فو ـتار   اللقيي . 
مارس    31فو اللرــلرــ  الترمو للميمة العادلة بما فو   3المرــلو  ضــم  اححــلثمارات العقار ة لالحــلثمارات العقار ة. ت  توــنيف  

  .3: المرلو  2021ديرملر  31) 2022
 
 
 انصبة أرباح 9
 

  0,25  بمعدلدر      25,000,000 بميمة  وافق المرـــــــا موا  لى توز عات بر اح اقدية 2021ديرـــــــملر   31للرـــــــنة المنلتية فو  
ــا موا  لى توز   للرـــت در    ــبة   بحـــت  من ة  بما وافق المرـ . وت  دف  2022مارس   28در   فو    5,000,000% بميمة 5ينرـ

 .2022اللوز عات النقدية فو مارس 
 

در   للرـــت   وت    0,20در   بمعدل   20,000,000  ت  توز   بر اح اقدية بميمة 2020ديرـــملر   31نة المنلتية فو  بالنرـــبة للرـــ
 .2021وت  دفعتا فو مارس  2021مارس  15ا لماد ا م  قل  المرا مي  فو 

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     )مدقق(  2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قااواية )إيضاح 

 477,948 - 394,943 83,005 مرل ق م  جتات ذات  القة 
 654,630 - - 654,630 مرل ق إلى جتة ذات  القة 

     
  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في معامالت  

 )غير مدقق(  2021مارس 
    

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

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

 ديرملر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  
     

 14,403,000  16,815,000  وناور 1فو 
      2,412,000  -  ز ادل فو الميمة العادلة 

     
  16,815,000  16,815,000 
     



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 

   التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 ديرملر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 در    درهم  

     اإلجمالي
     مطلو ات  قود الل اف :
 115,858,737  117,128,413  مطالبات ُمللغ  نتا

 47,417,904  43,010,431  مطالبات مل لدل ل  ُوللغ  نتا
      802,709  689,609  موار ف ترو ة المطالبات غير الموز ةإحليا و 

     
 164,079,350  160,828,453  مطالبات قا مة

      353,999,279  371,236,963  احليا و اشلرا ات ت اف  غير م لربة
     
  532,065,416  518,078,629      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات  قود الل اف :
 87,967,625  89,796,733  مطالبات ُمللغ  نتا

      39,808,724  35,402,929  مطالبات مل لدل ل  ُوللغ  نتا
     

 127,776,349  125,199,662  حوة إ ادل الل اف  م  المطالبات القا مة
      274,002,126  283,116,662  حوة إ ادل الل اف  م  احشلرا ات غير الم لربة 

     
  408,316,324  401,778,475      

     صافي –مطلوبات التكافل  
 27,891,112  27,331,680  مطالبات ُمللغ  نتا

 7,609,180  7,607,502  مطالبات مل لدل ل  ُوللغ  نتا
      802,709  689,609  احليا و موار ف ترو ة الارارل غير الموز ة

     
  35,628,791  36,303,001 

      79,997,153  88,120,301  احليا و اشلرا ات ت اف  غير م لربة
     
  123,749,092  116,300,154      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  لثالثةا  لفترة

 
 

  )يتبع( التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 

المرـلقللية النشـطة )قرـط ت مي  واحد    الل اف  العا لو  قررت الشـربة احـللدال شـربة إ ادل الل مي  ال الية للوالص  2020فو حـنة 
% م  ج ء 97,5إ ادل الل مي  الجدودل حوـــــــــــة قدر ا شـــــــــــربة   م  ل ادل ت مي  جدودل. تإلى شـــــــــــربة إ   2020ووايو    30 ما فو  

النشـــــطة إلى جااب جمي  موجوداتتا )ت لفة اإلحـــــل واذ الملجلة  والمطلو ات   الل اف  العا لوالمرـــــا مة غير الم لرـــــبة م  وثا ق 
الموجودات  والوبالة غير ل ق فو ت لفة الشــــــراء الملجلة )شــــــربة إ ادل الل مي  ا ت ملت                                        )الوبالة غير الم لرــــــبة . وفق ا لالتفاقية  

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

% م  97,5م  افس شـــــــــربة إ ادل الل مي  إل ادل ت مي   المعاملة  دللت الشـــــــــربة فو الشـــــــــر  ة الثااية م   2021حـــــــــنة لالل  
وافقت شــــــربة إ ادل الل مي  الجدودل .  2020ديرــــــملر   31إلى    2020ووليو    1لالل الفلرل م   الم للبةية  م فظة ارقرــــــاد الفرد

ــلقللية مقاي  يدل ملفق  ليه بمللغ   الل اف  العا لو لى إ ادل الل مي   لى الج ء غير الم لرـــــــــــــب م  وثا ق   مليوا   20,8المرـــــــــــ
 در  .

 
   ُ          الم للغ  نتا: اررصدل  لى لالل الرنةصافو ت ثير المعاملة  وفيما ول

 
 

 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11
 

 2021ديسمبر  31    
 درهم    
     

     اإلجمالي
 33,119,419    ال  ادل فو حوة إ ادل الل اف  م  احشلرا ات غير الم لربة 

 2,225,277    النقص فو رحوم الوبالة غير الم لربة 
 14,521,888    النقص فو ت اليف اإلحل واذ الملجلة 

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

 مارس 31  
2022 

 ديرملر 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  
     

 6,406,801  17,450,140  مرل ق م  حاملو اللوالص 
 13,264,804  30,119,364  مرل ق م  الوحطاء 

 1,895,533  8,232,181  وإ ادل الل مي شربات الل مي  مرل ق م  
        3,188,094)  ( 3,344,334)  ون ل: ماوص دووا مش وك فو ت ويلتا

     
  52,457,351  18,379,044      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 

 )يتبع( االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11
 

  اات ال ربة فو ماوص الدووا المش وك فو ت ويلتا بما ولو:

 
 

 مشتركي التكافل والتوزيع المستحق إلى مشتركي التكافل صندوق الحركة في  12
 

 مارس 31  
2021 

 ديرملر 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 در    درهم  
     

 4,414,094  3,188,094    فو يدية الفلرل/ الرنةالرصيد 
        1,226,000)  156,240  لفلرل/ الرنةل الماوص/ )المع وس 

     
      3,188,094  3,344,334  فو اتاية الفلرل/ الرنةالرصيد 

 

  )عجز( /فائض
صندوق مشتركي  

 التكافل  
 العائلي 

صندوق  على   عجز
 م العاشتركي التكافل م

 قرض 
 من المساهمين 

 إحتياطي إعادة  
 المجموع  تقييم االستثمار 

 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

   234,958)   234,958) 9,804,731  5,482,687)  4,322,044) )مدقق  2022وناور  1الرصيد فو 
  2,782,212) - -   680,641)  2,101,571) الناتج فو فلرل اللقر ر  العج 

 2,782,212 - 2,782,212 - - مرا مي قرض م  ال
   562,867)   562,867) - - - اللغير فو إحليا و إ ادل تقيي  إحلثمار

      
      

 ( 797,825) ( 797,825) 12,586,943 ( 6,163,328) ( 6,423,615) )غير مدقق(  2022مارس   31الرصيد في  
      
      

 18,745,609 103,558 5,643,460  5,643,460) 18,642,051 )مدقق   2021وناور  1الرصيد فو 
  22,803,322) - - 160,773  22,964,095) الناتج فو فلرل اللقر ر  )العج   /الفا ض

   160,773) -   160,773) - - تردود قرض  
صندوق الل اف  قرض مرلل  م  مرا مو 

 4,322,044 - 4,322,044 - - العا لو
   338,516)   338,516) - - - يي  إحلثمار  اللغير فو إحليا و إ ادل تق

      
      

   234,958)   234,958) 9,804,731  5,482,687)  4,322,044) )مدقق  2021ديرملر  31الرصيد فو 
      



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 

 ضارب وأتعاب الوكالة حصة الم 13
 

ــلربو الل اف  مقاي    ــندوق مشـ ــلثمار صـ ــا موا بادارل احـ ــندوق %35:  2021)  %35يقوم المرـ ــلثمار صـ ــلربو   م  إورادات احـ مشـ
 الل اف  ب وة مضارب.

 
 وبالة. يقوم المرا موا بادارل  مليات الل اف  لمشلربو الل اف  مقاي  النربة اللالية م  إجمالو اشلرا ات الل اف  ب تعاب 

 
 لتيئة الل مي .واللو  و بق  م  ال د المرموح به   لى المنلجات الماللفةالوبالة لالل الفلرل  قامت الشربة يلغيير اربة رحوم 

 

 
 

 للسهم األساسي والمخفض ائدالع 14
 

 للرت  بقرمة ر أ الفلرل  لى الملوحط المرجأ لعدد ارحت  القا مة لالل الفلرل بما ولو:ارحاحو ول  إحلراب العا د 
 

 
  رلالواد المن ة  بحت   ليع س  2021 مارس  31  فو  المنلتية الفلرل لالل  المودرل  العادية ارحت   لعدد المرجأت  تعدو  الملوحط 

 إلدارج  2021 مارس  31 فو المنلتية  للفلرل  لرـــــت ل العا د  احلرـــــاب ت  إ ادل  بالمث .  2022 مارس  31  فو  المنلتية  الفلرل  لالل
 .من ة بحت   ت ثير

 
  لى  ا د الرت  فو حال ت  تنفيا ا.مافض ل  تق  الشربة باصدار بية بدوات قد ي وا لتا ت ثير 

 مارس 31  مارس 31  
  2022  2021 
  )%(   %( 
     

 25  15  الريارات
 20  15  الل مي  الو و
 35  12,5  حماية ارجور

 35  10  الطاقة
 25  15  المملل ات والب ر ة والتندحة
 35  35   افة فئات الل اف  ارلر  

   س مار  31الثالثة أشهر المنتهية في   
2021  2022   

   )غير مدقق(   )غير مدقق  
     

      الفلرل ر أ   12,217,634  26,300,698
     

      وناور 1 فو القا مة ارحت  لعدد المرجأالملوحط   100,000,000  100,000,000
     

      2022 فو حنةت ثير بحت  المن ة الوادرل   5,000,000  5,000,000
     

      مارس  31 فو بما ارحت  لعدد المرجأالملوحط   105,000,000  105,000,000
     

      للرت  )در   والمافض العا د ارحاحو   0,12  0,25



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية ة المالي بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 

 قطاعية معلومات  15
 

 ب مال بحاحيي :  قطا ي إلىالشربة  لألغراض اللشغيلية ت  تنظي 
 

  والل اف ال وادث العامة  و الريارات  و الب ري و ال ر ق  ت اف    واللو تض    اف وتشم  جمي  باواع الل  ل اف ال  ا للاب ب مال •
 والعا لة  و ل  ب امله دال  دولة اإلمارات العر ية المل دل. والطلوالتندحو 

 ية بلر .بوراق مالقويرل ارج  م  اللنوك و ات واحلثمار  فو بحت  م لية قايلة لللداول  اححلثماراتات تشم   احلثمار  •
 

 إا المعلومات الملعلقة بقطا ات الشربة مدرجة بدااا:



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  ات بالمعلومإيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 إيرادات ونتائج القطاع 

 

 
 . در   : ح شوء2021مارس  31)فلرل الل  تل  بية  مليات يي  القطا ات لالل . بلر  م  العمالء الاارجيي  وب رات  المل ولةب الا اإلورادات  المدرجةاإلورادات تمث   

 
تطليق المعاوير الجدودل والمعدلة بما  ء  باحـلثنا2021ديرـملر   31الليااات المالية للرـنة المنلتية فو فو تا الشـربة  لحـلادمإالرـياحـات الم احـلية اللو  فس  لقطا ات  و الالرـياحـات الم احـلية إا  

 .2 و موضأ فو إيضاح 

 )غير مدقق  2021مارس  31الثالثة بشتر المنلتية فو   )غير مدقق( 2022مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    
 جموعمال  لثمارات حاإل  مي  الل   ع جمو الم  ستثمارات اإل  أمين الت  
   در    در    در    مدره  مهدر   مدره  
             
 122,312,507  9,377,060  112,935,447  119,061,618  10,430,822  108,630,796  مباشرل دات إورا

   95,349,040)  -    95,349,040)  ( 90,552,121)  -   ( 90,552,121)  ت اليف مباشرل
                6,667,839)  -    6,667,839)  ( 5,629,043)  -   ( 5,629,043)  ت اف وار ف م
             

 20,295,628  9,377,060  10,918,568  22,880,454  10,430,822  12,449,632  القطاع  نتائج
              6,005,070      ( 10,662,820)      ت اليف غير موز ة

             
              26,300,698      12,217,634      ربح الفترة 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 ع( )يتب 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 موجودات ومطلوبات القطاع 

 )مدقق   2021ديرملر  31 ما فو   )غير مدقق( 2022مارس  31كما في   
 جموع مال  لثمارات حاإل  مي  الل   جموع الم   ستثمارات اإل  أمين الت  
     در    در     در     مدره  مهدر   مدره  
             

 1,279,475,498  771,182,600  508,292,898  1,297,208,586  749,042,265  548,166,321  موجودات القطاع 
              78,368,297      72,326,393      دات غير موز ة موجو 

             
              1,357,843,795      1,369,534,979      ع الموجودات مجمو 

             
 821,827,378  474,721  821,352,657  850,583,914  490,049  850,093,865  بات القطاع مطلو 

              20,166,757      17,397,590       ات غير موز ة مطلو 
             

              841,94,135      867,981,504      ع المطلوبات مجمو 
             

              8,160,673  8,160,673    17,873  17,873    رأسمالية ال النفقات



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

23 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة

 
 

 نتائج موسمية  16
 

 . 2021 و 2022 مارس 31 فو ةيالمنلتبشتر  ثالثةاللفلرل فو يياا الر أ بو الارارل  ل  ول  ترجي  بية الا ج موحمية
 
 

 الفترة ربح  17
 

 در   . 11,246,748: 2021مارس  31در   ) 12,217,634  قل  القرض ال ر )للفلرل ر أ الشربة صافو يلغ 
 
 

 وإلتزامات وبات طارئةمطل 18
 

 ديرملر 31
2021 

 مارس 31 
2022  

  

   )غير مدققة(  )مدققة  
   درهم  در  

     
      ت ين يةاضماا   529,688  529,688

 
 ار مال اإل ليادية. ضم  حياق اللن ية صدار الضماااتت  إ



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  الثالثة  لفترة

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  19
 

المــاليــة المعلرت يتــا بــالل لفــة المطفــ ل فو الليــااــات المــاليــة تقــارب قيمتــا للموجودات والمطلو ــات    المــدرجــةاإلدارل با المي     تعللر
 العادلة.

 
ــلو ات   ــنفة فو مرـ ــتا ححقا  لر لرات ارولو بالميمة العادلة موـ  3إلى    1                                                                                                              ولي  الجدول اللالو ت ليال  لألدوات المالية اللو ت  قياحـ

                                             يناء   لى درجة إم ااية مالحظة الميمة العادلة.
 

 
لمياحات الميمة العادلة  ول  ت    ناك ت و الت دال  بو لارج   2  والمرلو    1ل  ت    ناك ت و الت يي  المرلو     الفلرللالل  

 .لمياحات الميمة العادلة 3المرلو  
 
 

  وبيان اإللتزام المرحلية الموجزة المالية المعلومات إعتماد 20
 

مجلس  بموجب قرار  2022مارس   31للشـــــــــربة للفلرل المنلتية فو  الموج ل المرحلية  المالية    المعلوماتت  إ لماد وإجازل إصـــــــــدار  
 .2022ماوو  12اإلدارل يلار    

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1 المستوى  
 درهــــــم درهــــــم درهــــــم درهــــــم 

     )غير مدقق( 2022مارس  31
 16,815,000 16,815,000 - - إحلثمارات  قار ة

موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة م  لالل  
 68,086,145 68,086,145 - - الر أ او الارارل  

بالميمة العادلة م  لالل  احة مقموجودات مالية 
      244,481,965 10,083,389 - 234,398,576 الدل  الشام  اآللر 

     
 234,398,576 - 94,984,534 329,383,110      

     )مدقق( 2021ديسمبر  31
 16,815,000 16,815,000 - - إحلثمارات  قار ة

ل  موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة م  لال
 135,765,710 135,765,710 - - الر أ او الارارل  

موجودات مالية مقاحة بالميمة العادلة م  لالل  
      240,357,909 115,603,756 - 124,754,153 الدل  الشام  اآللر 

     
 124,754,153 - 268,184,466 392,938,619      
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