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

 مقدمـة
  2022  يونيو  30 ما فا )"الشــر ة"   .ش.م.ع  شــر ة وظوي ا الوينية للافاف ل  ةالمرفق  المعلومات المالية المرحلية  قمنا بمراجعة

ــا ة           و    من والاا تشــــــــــــم  ظياا المر و المالا الموجو   ــام ال يانات الموجوة للربح وو الخســــــــــ   الاغيرات فا حقوق الدخ  الشــــــــــ
واإليضــــــاحات   ملخص للســــــيامــــــات المةامــــــ ية النامة  و وشــــــنر المنانية ظتلر الاا     ســــــاةاللفارة  والادفقات النقدية   المســــــا مين

                                                   المرحلية ودرضـــــنا وفقا  للمايا  المةامـــــ ا الدولا  ق   . إا اإلدا ة مســـــعولة دن إدداد  تع المعلومات المالية  الافســـــير ة ا خر  
 .                                                                                          ". إا مسعوليانا  ا إظداء امانااج حول  تع المعلومات المالية المرحلية امانادا  إلى مراجعاناالاقا  ر المالية المرحلية" 34

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية الاا يقوم ظنـا   "  2410                                                                لـقد قمـنا بمراجعاـنا وفـقا  للماـيا  اـلدولا حول دملـيات المراجعـة  ق  

". تاضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلمــافســا ات  بشــ     يســا من  للمنشــ ةمدقق الةســابات المســاق   
ــ    ا شخاص المسعولين دن ا مو  المالية والمةام ية  وإتباع إجراءات تةليلية وإجراءات مراجعة وخر . إا نطاق المراجعة وقــــ

                                                                                                                     جو رـ ا من نطـاق الاـيام ـبالـادقيق وفـقا  للمـعايير اـلدولـية للـادقيق  وـبالـاالا  ـفرنـنا ح تم نـنا من الةوــــــــــــــول دلى ـت  ـيد حول جمي  
 ا مو  النامة الاا يم ن وا ي يننا الادقيق. لتا  فرننا ح ن دي  وي تدقيق بش ننا.

 احماناـاج
ــانادا  إلى مراجع انا  ل  يا ين لنا ما يددونا إلى اإلداقاد ب ا المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يا  إدداد ا  من جمي                     امــ

 .34                                                    النواحا الجو ر ة  وفقا  للمايا  المةام ا الدولا  ق  
 

  ديلو ت آند توش )الشرق ا ومط 
  
  
  

  موق  من ق  :
  مةمد خميس الاح

  717 ق  القيد 
  2022 وغسطس 11

 وظوي ا
 اإلما ات العربية الماةدة
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   بيان المركز المالي الموجز

 2022 يونيو 30كما في 
 

 ديرمطر  31 يونيو  30 إيضاحات  
  2022 2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م  درهم  
    

    الموجودات 
    التكافل موجودات عمليات 

 13,352,921 13,124,883 6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة  
 274,002,126 286,799,473 10 حوة إإادل ال  اف  م  احش را ات غير الم  ربة  

 20,736,311 26,583,347  موا خف مدفوإة مربقا  وموجودات  لرى 
 127,776,349 119,128,454 10 حوة إإادل ال  اف  م  المطالبات القا مة
 18,379,044 95,626,952 11 احش را ات و  صدل إإادل ال  اف  المدينة

 318,095,203 282,385,772 4 ودا   ألج  
     59,953,280 39,575,877 4 نقد و  صدل لدى الطنوك 

    
     832,295,234 863,224,758  إجمالي موجودات عمليات التكافل 

    موجودات المساهمين 
 22,440,515 21,890,702  مم ل ات ومعدات

 10,000,000 10,000,000 5 وديعة قانونية
 362,770,698 320,892,292 6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة  

 16,815,000 16,815,000 8 اا ثما ات إقا خة
 7,445,788 12,171,482  احا سواذ المةجلة إلى الوثا قت اليف 

 13,034,499 14,705,721  موا خف مدفوإة مربقا  وموجودات  لرى 
 60,148,778 109,846,080 4 ودا   ألج 

     32,893,283 9,542,775 4 نقد و  صدل لدى الطنوك 
    

     525,548,561 515,864,052  إجمالي موجودات المساهمين 
    

     1,357,843,795 1,379,088,810  إجمالي الموجودات 
    المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين  

    مطلوبات عمليات التكافل 
 11,300,119 15,054,731  ذم  ال  اف  الدا نة
 164,079,350 158,152,389 10 المطالبات القا مة 

 353,999,279 382,720,759 10 احش را ات غير الم  ربة 
 279,732,447 300,155,119  ذم  إإادل ال  اف  الدا نة

 5,953,230 3,640,343  موا خف مر سقة ومطلو ات  لرى 
     6,762,953 12,612,743  إيرادات إموحت إإادل ال  اف  غير الم  ربة 

    
     821,827,378 872,336,084  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 





   شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 .المالية الموج ل المعلومات                                           تش   اإليضاحات المرفقة ج ءا  ح ي ج   م  ملل 

4  
  الربح أو الخسارة الموجز بيان  
 )غير مدقق(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  إيضاحات 
  2022 2021 2022 2021 
 د م  درهم د م  درهم  

      العائد لمشتركي التكافل 
 168,811,293 207,891,683 65,005,319 106,640,912  الم   بة   إجمالن احش را ات 

 35,450,479 33,101,067 21,903,230 13,396,716  اش را ات إإادل ال  اف  المقطولة 
   162,218,931) ( 158,480,893)  64,636,604) ( 77,905,413)  اش را ات إإادل ال  اف  الم نازل إنرا

      
      

 42,042,841 82,511,857 22,271,945 42,132,215  صافن احش را ات الم   بة  
   16,724,963 ( 15,924,133) 7,134,773 ( 7,800,990)  ال غير فن صافن ماوص احش را ات غير الم  ربة  

      
      

 58,767,804 66,587,724 29,406,718 34,331,225  صافن احش را ات الم  ربة  
 11,662,136 10,027,253 5,571,787 5,123,485  العموحت الم  ربة  

      
      

 70,429,940 76,614,977 34,978,505 39,454,710  إجمالي إيرادات التكافل 
      
      

    119,271,877) ( 133,106,904)  66,460,384) ( 77,509,946)  إجمالن المطالبات المدفوإة  
  5,595,023) ( 2,170,247)  1,039,580) ( 1,313,636)  حوة إإادل ال  اف  م  المطالبات المقطولة المدفوإة

 92,593,032 98,354,657 51,360,005 60,228,875  حوة إإادل ال  اف  م  المطالبات الم نازل إنرا المدفوإة  
      
      

  32,273,868) ( 36,922,494)  16,139,959) ( 18,594,707)  صافي المطالبات المدفوعة 
      

 16,946,858 1,023,213 24,116,023 2,292,892  ال غير فن المطالبات القا مة  
  16,737,280) ( 3,352,515)  21,558,584) ( 5,181,623)  ال غير فن حوة إإادل ال  اف  م  المطالبات القا مة  

  1,746,205) 4,736,358   259,806) 328,886  المطالبات الم  طدل وغير المطلغ إنرا اح يالنال غير فن 
ال  اف  م  اح يالن المطالبات الم  طدل  ال غير فن حوة إإادل 

 وغير المطلغ إنرا
 

(889,585 ) 627,791 (5,295,378 ) 2,436,057 
   238,661) ( 1,700,991)   181,055) ( 376,488)  ال غير فن موا خف تروخة الارا ر غير الموزإة

      
      

  31,613,099) ( 41,511,807)  13,395,590) ( 22,420,625)  صافي المطالبات المتكبدة
      
      

 38,816,841 35,103,170 21,582,915 17,034,085  إيرادات التكافل
      

 2,483,435 730,845 2,130,954 721,255  إيرادات  لرى 
      
      

 41,300,276 35,834,015 23,713,869 17,755,340  أرباح التكافل التشغيلية 
      

 5,297,949 3,993,887 2,532,299 1,993,177  إيرادات اا ثما ات مش رظن ال  اف 
  1,854,281) ( 1,397,862)   886,303) ( 697,614) 13 حوة المضا ب 

  57,576,437) ( 46,513,116)  20,699,524) 24,351,767 13  اوم وظالة 
      
      

  12,832,493) ( 8,083,076) 4,660,341 ( 5,300,864) 12 نتيجة التكافل للفترة في  الفائض)العجز( / 
      

      العائد إلى المساهمين
 18,744,337 9,409,202 12,132,927 979,090  اا ثما ات المراممي  وإيرادات  لرى  صافن 

 1,854,281 1,397,862 886,303 697,614  حوة المضا ب م  مش رظن ال  اف 
 57,576,437 46,513,116 20,699,524 24,351,767   اوم وظالة م  مش رظن ال  اف 

  12,395,167) ( 12,498,495)  5,727,328) ( 6,869,452)  موا خف ال  اف 
  21,220,262) ( 23,401,752)  11,008,728) ( 12,738,932)  موا خف إمومية وإدا خة 

 5,181,268 ( 8,083,076) 6,457,498 ( 5,300,864) 12 ماوص القرض م  المراممي النقص فن   /  ال خادل)
      
      

 49,740,894 13,336,857 23,440,196 1,119,223 17 العائد للمساهمين ربح الفترة
      
      

 0,47 0,13 0,22 0,01 14 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الشامل الموجز    بيان الدخل

 )غير مدقق(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2022 

 درهم 
 2021 
 د م  

 2022 
 درهم 

 2021 
 د م  

     
      49,740,894 13,336,857 23,440,196 1,119,223 ربح الفترة 

     
     الدخل الشامل اآلخر: 

     
الطنود ال ن ل  ي   إإادل تونيفرا ححقا  إلى الر أ او  

     الارا ل:
ال غير فن الميمة العادلة حا ثما ات فن حقوق مل ية 

مقااة بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام   
 11,990,834 ( 7,619,263) 142,451 ( 7,649,731) اآللر

     
الطنود ال ن قد ي   إإادل تونيفرا ححقا  إلى الر أ او  

     الارا ل:
ال غير فن الميمة العادلة إلا ثما ات فن ص وك  

العادلة م  لالل الدل  الشام    مقااة بالميمة
        19,847) ( 1,794,487) 389,613 ( 879,614) اآللر

     
      11,970,987 ( 9,413,750) 532,064 ( 8,529,345) للفترة  اآلخرالشامل  الدخل /مجموع )الخسارة(

     
      61,711,881 3,923,107 23,972,260 ( 7,410,122) الدخل الشامل للفترة  )الخسارة(/ مجموع
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 الموجز المساهمين بيان التغيرات في حقوق 
 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

  إحتياطي عام   إحتياطي قانوني   رأس المال    
   عجز إحتياطي 

  إعادة التكافل 
 إحتياطي إعادة  
 المجموع    أرباح مستبقاة    تقييم إستثمارات 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

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

 13,336,857  13,336,857  -  -  -  -  -  الف رل   أ 
                 9,413,750)   -   9,413,750)   -  -  -  -  الارا ل الشاملة األلرى للف رل 

               
                3,923,107  13,336,857  ( 9,413,750)   -  -  -  -  للف رل الدل  الشام  )الارا ل / مجموع  

               
  مونفةم  إا بعاد موجودات مالية  م رب

 -  9,353,346   9,353,346)   -  -  -  -  بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
 -   5,000,000)   -  -  -  -  5,000,000  إصدا   ار  منسة 

                 25,000,000)    25,000,000)     -  -  -  -   9 نوبة    اح مدفوإة )إيضاح 
               

                494,941,179  305,041,565  ( 11,449,028)   3,848,642  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق( 2022 يونيو 30الرصيد في 
               

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

 49,740,894  49,740,894  -  -  -  -  -    أ الف رل  
                11,970,987  -  11,970,987  -  -  -  -  للف رل  الدل  الشام  اآللر

               
                61,711,881  49,740,894  11,970,987  -  -  -  -  للف رل الشام   الدل   مجموع

               
م  إا بعاد موجودات مالية مونفة   م رب

 -  7,907,198   7,907,198)   -  -  -  -  بالميمة العادلة م  لالل الدل  الشام  اآللر 
 5,320,778  5,320,778  -  -  -  -  -   18زظال )إيضاح 

                 20,000,000)    20,000,000)   -  -  -  -  -   9 نوبة    اح مدفوإة )إيضاح 
               

 486,340,659  272,254,246  19,074,626  2,511,787  42,500,000  50,000,000  100,000,000  )غير مدقق( 2021 يونيو 30الرصيد في 
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  الموجز    بيان التدفقات النقدية
 )غير مدقق(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةال  

  2022 2021 
 د م   درهم   
 )غير مدقق   )غير مدقق(   

    األنشطة التشغيلية 
 49,740,894 13,336,857  لف رلا  أ 

    :ـتعديالت ل
 773,799 903,901  اا رالك مم ل ات ومعدات 

  16,724,964) 15,924,133  سرظة فن احش را ات غير الم  ربة  صافن ال
  24,042,266) ( 13,404,433)  إيرادات اا ثما  وإيرادات  لرى 

 136,675 837,932  ماوص م افآت نراية الادمة صافن السرظة فن 
  1,026,000) 156,238  السرظة فن ماوص ديوا مش وك فن تسويلرا 

  5,181,268) 8,083,076  السرظة فن ماوص القرض م  المراممي 
  18,013,761) -  إلى السيال صندوق مش رظن ال  اف    فن   فا ض

     20 (1,344)  مم ل ات ومعدات  لرا ل م  إا بعاد
    

  14,336,871) 25,836,360  قبل التحركات في رأس المال العامل:  ةالتشغيلي  الخسارة( /الربح
    

  13,725,892) ( 7,518,258)  موا خف مدفوإة مربقا  وموجودات  لرى ال خادل فن 
  37,980,929) ( 77,404,146)  المدينة احش را ات و  صدل إإادل ال  اف  ال خادل فن 

 8,191,441 ( 4,725,694)  ت اليف احا سواذ المةجلة إلى الوثا قفن    / النقصال خادل)
  1,035,495) 2,720,934  المطالبات القا مة  صافن فن    / النقصال خادل)
 5,181,268 ( 8,083,076)  ماوص القرض م  المراممي فن     / النقصال خادل)

  744,936) 3,754,612  ذم  ال  اف  الدا نةفن  )النقص  ال خادل/
  16,246,656) 20,422,672  ذم  إإادل ال  اف  الدا نةفن     النقصال خادل/ )
  10,660,980) ( 4,881,257)  الموا خف المر سقة والمطلو ات األلرى فن النقص 

 4,229,694 5,849,790  ال  اف  غير الم  ربةإيرادات إموحت إإادل ال خادل فن 
      4,867,668) ( 5,531,995)  م افآت  إضاء مجلس اإلدا ل المدفوإة

    
      81,997,024) ( 49,560,058)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

    
    األنشطة االستثمارية 

 44,490,697    31,768,329  السرظة فن احا ثما ات صافن 
  6,414,065) ( 354,562)  شراء مم ل ات ومعدات 

 - 1,818  إا دات م  إا بعاد مم ل ات ومعدات 
 24,042,266 13,404,433  إيرادات اا ثما  وإيرادات  لرى مر لمة

     11,231,035 ( 13,957,338)  فن ودا   ألج    النقص)ال خادل / 
    

     73,349,933 30,862,680  األنشطة االستثمارية   الناتج من صافي النقد 
    

    التمويلية األنشطة 
      20,000,000) ( 25,000,000)   نوبة    اح مدفوإة 

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

    
  28,647,091) ( 43,697,378)  في النقد ومرادفات النقد  النقص 
     112,107,465 100,144,891  اداية الف رل فن   ومرادفات النقدالنقد 

    
     83,460,374 56,447,513  في نهاية الفترة  النقد ومرادفات النقد
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 تجاريةمعلومات  1

 
من شـرظة مرـاممة إامة ت اـرـت فن  اووطن  دولة اإلما ات العر ية   -. )"الشـرظة"   ش.م.ع –إا شـرظة  اووطن الولنية لل  اف   

 . 2015  لرنة 2                                             . ت  ترجي  الشرظة وفقا  للقانوا احتسادي  ق  )2003نوفمطر  16الم سدل فن 
 

ودل     2021اــط مطر    20بشــ ا الشــرظات ال جا خة )"قانوا الشــرظات الجديد"  فن    2021 لرــنة  32صــد  القانوا احتسادي  ق   
ــنة  2ليس  بال ام  مس  القانوا احتسادي  ق    2022يناير    2حي  ال نفيل فن  ــ ا الشـــــــرظات ال جا خة    2015 لرـــــ  وتعديالتهبشـــــ

ل ع س ال غيير فن   2022ما س   28مي  فن م  قط  المرـــــــامنظام األاـــــــااـــــــن  التمت الموافقة إلى تعديالت    " .2015)"قانوا 
 القانوا احتسادي.

 
ــوم بقانوا اتسادي  ق  ) ــد  المراـ ــنة 24صـ ا عدي  بعض  ح ام القانوا احتسادي لدولة اإلما ات العر ية الم سدل  ق    2020  لرـ

ــنة   6 ــاء ميية ال  مي  وتنظي  إملياترا   2007لرــ ــ ا إنشــ ــط مطر   27  فن   وتعديالته)بشــ لت ال عديالت حي  ال نفيل  ودل  2020اــ
   صـــــبأ قطاع ال  مي  تست إشـــــرام واـــــلطة الموـــــرم المرظ ي لدولة اإلما ات  2021يناير    2              . اإ با  ا م  2021يناير  2فن  

 العر ية الم سدل.
 

 ق    لدولة اإلما ات العر ية الم سدل القانوا احتسادي  ألح ام                                                                    تقوم الشــرظة بجمي  نشــالات ال  اف  وإإادل ال  اف  ل افة الفيات وفقا  
. تعم  الشرظة فن دولة اإلما ات العر ية الم سدل وإنوانرا المرج   اميية ال  مي  وتنظي   إمالر الم علق ا  ايس  2007  لرنة  6)

  اووطن  اإلما ات العر ية الم سدل. 35335مو ص.ب. 
 
 
 المحاسبيةأساس اإلعداد والسياسات  2

 أساس اإلعداد
ــ ةت  إإداد المعلومات المالية المرحلية لف رل ال   34المريا  المسااـــــــــطن الدولن  ق   وفق ا   2022  يونيو  30 شـــــــــرر المن رية فن   رـــــــ

 ."ال قا خر المالية المرحلية"

 
ال املة بموجب الرـــــنوخة الضـــــرو خة إلإداد الطيانات المالية    المعلومات واإلفوـــــاحات ظافةالمالية المرحلية    المعلومات ح ت ضـــــم 

. باإلضـافة  2021ديرـمطر   31م  الطيانات المالية للشـرظة ظما فن جنبا  إلى جنب ل قا خر المالية وخجب قراءاترا لالمعايير الدولية  
ال ن اـوم للرـنة المالية   الم وقعةح تشـير بالضـرو ل إلى الن ا ج   2022  يونيو  30المن رية فن الرـ ة  شـرر للل   فاا ن ا ج ف رل  

 .2022ديرمطر  31فن تن رن  
 

ـاد م  اإلمـا ات العر ـية الم سـدل )"اـلد م "   ومن العمـلة ال شــــــــــــــغيلـية وإمـلة إرض الطـياـنات المرحلـية المـالـية   المعلومـاتت  إرض 
 المالية للشرظة.

 
األو اق المالية واحاــــــ ثما ات اإلاــــــ ثما  فن المالية المرحلية وفقا  لمطد  ال  لفة ال ا خاية المعدل إلإادل قياس  المعلوماتت  إإداد  
 بالميمة العادلة. العقا خة

 
  تططيق المقاالة  بااــ ثناء    المرحلية ال قرخرلرــنة المالية الرــابقة وف رل  لم وافقة م  تل  المرــ ادمة  الم بعةإا الرــيااــات المسااــطية 

 معدلة ظما مو موضأ  دنال.الجديدل و المعايير  ال
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  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
 

للف رات الرـــنوخة ال ن تطد  فن  و وال ن  صـــبست اـــا خة المفعول والمعدلة ال الية ل قا خر المالية الجديدل  لالمعايير الدولية    ت  تططيق
إلى    مـامفن مـلل الطيـانـات المـاليـة. ل  ي   ل ططيق مـلل المعـايير الـدوليـة لل قـا خر المـاليـة المعـدلـة  ي تـ ثير   2022ينـاير    1بعـد  

 .المعامالت المسااطية  و ال رتيبات المر قطليةةثر إلى تالمبالغ للرنوات السالية والرابقة ول   قد 
 
 .األإمال: إشا ل إلى اإللا  المفاهيمن إندماج: 3لى المريا  الدولن إلإداد ال قا خر المالية تعديالت إ •
 .بالعا دات قط  احا ادام المقوود الم علقمم ل ات وآحت ومعدات  16تعديالت إلى المريا  المسااطن الدولن  ق   •
المس ملة والموجودات المس ملة الم علق بالعقود  الماوــــوــــات  المطلو ات  37تعديالت إلى المريا  المسااــــطن الدولن  ق    •

 .ت لفة تنفيل العقد -المثقلة باإلل  امات  
: تشـــم  ال سرـــينات الرـــنوخة تعديالت إلى المريا  2020-2018ل قا خر المالية لال سرـــينات الرـــنوخة إلى المعايير الدولية   •

األدوات   9المـالـية للمرل األولى  المرـيا  اـلدولن لل ـقا خر المـالـية    تططيق المرـيا  اـلدولن لل ـقا خر 1اـلدولن لل ـقا خر المـالـية  ق  
 ال  اإة. 41إقود اإليجا  والمريا  المسااطن الدولن  ق   16المالية  المريا  الدولن لل قا خر المالية  ق  

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

 :ل  تق  الشرظة بش   مب ر ا ططيق المعايير الدولية لل قا خر المالية الجديدل والمعدلة ال الية وال ن ل  يس  موإد تططيقرا بعد
 
 . 2023يناير  1م   يرري تططيقهود ال  مي  )إق - 17المريا  الدولن لل قا خر المالية  ق   •
ااــ ثما ات  28الطيانات المالية الموحدل والمريا  المسااــطن الدولن  ق    10تعديالت إلى المريا  الدولن لل قا خر المالية  ق    •

خ  المش رظة )ل   فن شرظات زميلة ومشا خ  مش رظة: اي   و المراممة فن األصول اي  المر ثمر والشرظات ال ميلة  و المشا  
 .ي   بعد تسديد تا خ  ال ططيق 

يرـري إرض الطيانات المالية: توـنيف المطلو ات ظم داولة  و غير م داولة )  1تعديالت إلى المريا  المسااـطن الدولن  ق   •
 . 2023يناير  1م    تططيقه

ــطية )تعديالت إلى   • ــيااــــات المسااــ ــاح إ  الرــ ــطالاإلفوــ ــة    1   ق   الدولن نمريا  المسااــ الااص بالمريا    2و ياا المما اــ
  2023يناير  1م   يرري تططيقهالدولن لل قا خر المالية  )

  2023يناير  1م   يرري تططيقه  )8  ق  الدولن نمريا  المسااطالتعرخف ال قديرات المسااطية )تعديالت إلى  •
   ق   الدولن نمريا  المسااـــــطالإ  معاملة واحدل )تعديالت إلى   الناتجةالضـــــرا ب المةجلة الم علقة بالموجودات والمطلو ات  •

 ؛ و 2023يناير  1م    يرري تططيقه  )12
لقة باإلفواح الااص بالمريا  الدولن لل قا خر المالية الم ع  2و ياا المما اة    1   ق   الدولن  نمريا  المسااطالتعديالت إلى   •

  .2023يناير  1م    يرري تططيقهإ  الريااات المسااطية )
 

ــرظة ــ ثناء   م  غير الم وق   ا ي وا للمعايير وال عديالت الجديدل الملظو ل  إالل  ي ت ثير جومري إلى الطيانات المالية للشــــــ بااــــــ
 .ظما مو ملظو   دنال 17المريا  الدولن لل قا خر المالية  ق  

 
ح توجد معايير وتعديالت جديدل مطبقة  لرى إلى المعايير المنشـــــــــــو ل  و تفرـــــــــــيرات لجنة تفرـــــــــــيرات المعايير الدولية وال ن م  

 الم وق   ا ي وا لرا ت ثير مام إلى الطيانات المالية للشرظة.
 

ي   تططيقرا فن الطيانات المالية للشـرظة إندما ت وا قاالة لل ططيق  ت وق  اإلدا ل  ا ملل المعايير وال فرـيرات وال عديالت الجديدل اـ
وقد ح ي وا لرلل المعايير وال فرــيرات وال عديالت الجديدل   ي ت ثير جومري إلى الطيــــــــــــــــانات المالية للشــرظة فن ف ــــــــــــــــرل ال ططيق  

 .9لل قا خر المالية  ق  والمريا  الدولن  17المطد ن  باا ثناء المريا  الدولن لل قا خر المالية  ق  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  3
 

وال ن تةثر إلى تططيق الرــــــــــــيااــــــــــــات م  اإلدا ل الميام ب ح ام  تقديرات واف راضــــــــــــات  الموج ل   المالية  ي طلب إإداد ملل الطيانات
 .ملل ال قديراتالفعلية إ   الن ا جا لف تقد المسااطية والمبالغ المد جة للموجودات والمطلو ات والدل  والموا خف. 

 
إلدا ل ل ططيق الرـيااـات المسااـطية للشـرظة والموـاد   إإداد ملل الطيانات المالية الموج ل  فاا األح ام الرامة ال ن وضـع را ا  إند

 .2021ديرمطر  31الر يرية لل قدير غير المةظد م وافقة م  تل  المر ادمة فن الطيانات المالية ظما فن وللرنة المن رية فن 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 قد ومرادفات النقد الن 4

 
تمث  الودا   ألج  ودا   مس فظ ارا لدى مةاـــــرـــــات مالية إاـــــالمية فن دولة اإلما ات العر ية الم سدل  بالد م  اإلما اتن وتسم   

  . %4,5إلى  %0,75: 2021ديرمطر  31)        انوخا   %5إلى         انوخا   %1,20  أ بمعدحت الروق الرا دل وال ن ت راوح اي  
 
 
 وديعة قانونية  5
 

وتنظي    الاـاص ـبانشــــــــــــــاء ميـية الـ  مي  2007 ةلرـــــــــــــــن   6م طلـبات الـقانوا احتسـادي ـلدوـلة اإلـما ات العر ـية الم سـدل  ق  )ل       وفـقا  
د م   ح يم   ااــــــــ ادامرا ادوا إذا مرــــــــطق م  ميية ال  مي  لدولة    10,000,000تس فظ الشــــــــرظة اوديعة ان ية بميمة   ا إمالر

لــدى انــ  تجــا ي فن دولــة اإلمــا ات العر يــة الم ســدل  ومو لرم ذو   القــانونيــةظ بــالوديعــة  اإلمــا ات العر يــة الم ســدل. ي   احح فــا
 . 7 إالقة )إيضاح

 يونيو  30  
2022 

 ديرمطر 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  
     

 92,846,563  49,118,652  و  صدل لدى الطنوكنقد 
      378,243,981  392,231,852   ودا   ألج 

     
 471,090,544  441,350,504    صدل لدى الطنوك نقد و 

     
        370,945,653 ) ( 384,902,991 )  شرر   ا ةا وا خ  إا سقاق  صلية أل ثر م   ألج   ودا ين ل: 

     
      100,144,891  56,447,513  النقد ومرادفات النقد
     

 67,251,608  46,904,738  إمليات ال  اف  موجودات
      32,893,283  9,542,775  موجودات المراممي 

     
      100,144,891  56,447,513  النقد ومرادفات النقد
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 ثمارات ستإ 6

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

 
 :ظما يلن  احا ثما ات حرب القطاع الجغرافن مو يإا ترظ

 ديرمطر 31  يونيو  30   
   2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(    
 د م   درهم   

      موجودات عمليات التكافل 
 -  -  )أ(  6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة م  لالل الر أ او الارا ل

 الدل   موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة م  لالل 
             13,352,921  13,124,883  )ب( 6 الشام  اآللر  
   13,124,883  13,352,921       

      موجودات المساهمين 
 135,765,710  64,593,499  )أ(  6 موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة م  لالل الر أ او الارا ل

 الدل   موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة م  لالل 
             227,004,988  256,298,793  )ب( 6 الشام  اآللر  
   320,892,292  362,770,698       

 ديرمطر 31  يونيو  30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   

 د م   درهم  موجودات عمليات التكافل 
      و اق مالية مد جة  

      -  -  ص وك   -
     موجودات المساهمين 

      و اق مالية غير مد جة 
      135,765,710  64,593,499  صناديق العقا ات -
     

      135,765,710  64,593,499  مجموع األو اق المالية لموجودات المراممي 
     

      135,765,710  64,593,499  مجموع القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ديرمطر 31  يونيو  30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  
     

 -  -  دولة اإلما ات العر ية الم سدلدال  
           135,765,710  64,593,499  لا ج دولة اإلما ات العر ية الم سدل

  64,593,499  135,765,710      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 

 يونيو  30  يونيو  30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  

     موجودات عمليات التكافل 
      و اق مالية مد جة  

      13,352,921  13,124,883  ص وك   -
     

     موجودات المساهمين 
      و اق مالية مد جة  

 78,976,074  81,959,545   ار  فن  و اق مالية مد جة   -
      32,425,158  31,526,693  ص وك   -
     

      111,401,232  113,486,238  مجموع األوراق المالية المدرجة لموجودات المساهمين
     

      و اق مالية غير مد جة  
 115,603,756  142,812,555   غير مد جة  ار  فن  و اق مالية  -
      -  -  صناديق العقا ات -
     

      115,603,756  142,812,555  مجموع األوراق المالية غير المدرجة لموجودات المساهمين 
     

      227,004,988  256,298,793  المدرجة وغير المدرجة لموجودات المساهمينمجموع األوراق المالية 

 ديرمطر 31  يونيو  30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  
     

 124,754,153  126,611,121   و اق مالية مد جة  
           115,603,756  142,812,555   و اق مالية غير مد جة  

  269,423,676  240,357,909      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
 ثمارات )يتبع( است 6

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

 :ظما يلن  احا ثما ات حرب القطاع الجغرافن مو يإا ترظ

 
توفرت معامالت حديثة إلى صـــــافن الموجودات المرـــــ ثمر فيرا إح إذا بشـــــ    اـــــااـــــن  تع مد قيمة األو اق المالية غير المد جة  

 .3المر وى  ضم  ملل اإلا ثما ات ا ونيفالشرظة قامت  .وال ن تعد ظدلي  للميمة العادلة السالية
 
 
 جهات ذات عالقة 7
 

  المالك الر يرــيوا  فيرا الشــرظة والشــرظات ال ن ي وا   إدا لو إضــاء مجلس   الر يرــيي  المرــاممي م   الجرات ذات إالقة    ت  وا 
. إا تفاصــي  المعامالت لر  ت ثير مام إلى قرا اترا المالية وال شــغيليةوالشــرظات تست اــيطرتر  بشــ   ظام   و مشــ رك   و ال ن  

 ذات إالقة فن اياق العم  احإ يادي من ظما يلن: جرةالرامة م  
 

 ديرمطر 31  يونيو  30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  
     

 69,248,063  84,817,189  دال  دولة اإلما ات العر ية الم سدل
           171,109,846  184,606,487  دولة اإلما ات العر ية الم سدللا ج 

  269,423,676  240,357,909      
     

      376,123,619  334,017,175  مجموع اإلستثمارات 

 

 المساهمين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة والجهات ذات  

 العالقة 
مكافآت المديرين  

 المجموع  الرئيسيين 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     )غير مدقق(  2022 يونيو  30الرصيد كما في 
 10,000,000 - - 10,000,000   5وديعة قانونية )إيضاح 

 19,296,475 - 16,978,976 2,317,499 مر سق م  جرات ذات إالقة 
 879,644 - - 879,644 مر سق إلى جرة ذات إالقة 

     
  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال معامالت  

 )غير مدقق(  2022
    

 30,920,811 - 18,536,431 12,384,380 إجمالن اش را ات م   بة 
 694,053 - - 694,053 موا خف ال  اف  

 2,193,089 2,193,089 - - م افآت قويرل األج  
 336,448 336,448 - - م افآت لوخلة األج  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

  
 )يتبع( جهات ذات عالقة 7

 
                                                                                   المديرخ  الر يريي  من وفقا  لعقود العم  الم فق إليرا والمع مدل م  قط  مجلس اإلدا ل.إا م افآت 

 
د م   فن ما س   4,867,668:  2020)  2021ديرــمطر   31د م  إ     5,465,449  بمطلغت  دف  م اف ل  إضــاء مجلس اإلدا ل  

2022. 
 
 
   إستثمارات عقارية 8

 
ــ ري إلى معرفة و  بة  ــول اي  مشــــ ــ ثما ات العقا خة بالميمة العادلة وال ن تمث  المطلغ اللي يم   به مبادلة احصــــ ي   إد اج احاــــ

 ـنه ل  ي   مـناك تغيير فن الميـمة الـعادلة    ـقاـمت اإلدا ل ا قيي وـ ا   إلى معرـفة و  ـبة فن مـعامـلة تجـا ـخة حـديـثة فن ـتا خ  ال قيي . 
 يونيو 30فن ال رــلرــ  الررمن للميمة العادلة ظما فن   3المرــ وى ضــم   احاــ ثما ات العقا خة  لالاــ ثما ات العقا خة. ت  توــنيف 

  .3: المر وى 2021ديرمطر  31) 2022
  
 انصبة أرباح 9
 

  0,25  بمعدلد م     25,000,000 بميمة  وافق المرـــــــامموا إلى توزخعات    اح نقدية 2021ديرـــــــمطر   31للرـــــــنة المن رية فن  
ــامموا إلى توزخ  للرـــر د م   ــبة    اـــر  منسة  ظما وافق المرـ . وت  دف  2022ما س   28د م  فن    5,000,000% بميمة 5انرـ

 .2022ال وزخعات النقدية فن ما س 
 

د م  للرـــر   وت    0,20د م  بمعدل   20,000,000  ت  توزخ     اح نقدية بميمة 2020ديرـــمطر   31بالنرـــبة للرـــنة المن رية فن  
 .2021وت  دفعرا فن ما س  2021ما س  15اإ مادما م  قط  المراممي  فن 

 

 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 قانونية )إيضاح 

 477,948 - 394,943 83,005 مر سق م  جرات ذات إالقة 
 654,630 - - 654,630 مر سق إلى جرة ذات إالقة 

     
  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال معامالت  

 )غير مدقق(  2021
    

 28,529,582 - 16,588,677 11,940,905 إجمالن اش را ات م   بة 
 142,854 - 142,854 -  تعاب اإلدا ل 

 4,676,161 - - 4,676,161 موا خف ال  اف  
 1,967,783 1,967,783 - - م افآت قويرل األج  
 107,584 107,584 - - م افآت لوخلة األج  

 ديرمطر 31  يونيو  30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  
     

 14,403,000  16,815,000  يناير 1فن 
           2,412,000  -  زخادل فن الميمة العادلة 

  16,815,000  16,815,000 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

   التكافلمطلوبات عقود و  التكافلموجودات عقود إعادة  10
 ديرمطر 31  يونيو 30  
  2022  2021 
 )مدقق   )غير مدقق(  
 د م   درهم  

     اإلجمالي
     مطلو ات إقود ال  اف :
 115,858,737  114,835,522  مطالبات ُمطلغ إنرا

 47,417,904  42,681,548  مطالبات م  طدل ل  ُيطلغ إنرا
      802,709  635,319  موا خف تروخة المطالبات غير الموزإةإح يالن 

     
 164,079,350  158,152,389  مطالبات قا مة

      353,999,279  382,720,759  اح يالن اش را ات ت اف  غير م  ربة
     
  540,873,148  518,078,629      

     القيمة المستردة من إعادة التكافل
     موجودات إقود ال  اف :
 87,967,625  84,615,108  مطالبات ُمطلغ إنرا

      39,808,724  34,513,346  مطالبات م  طدل ل  ُيطلغ إنرا
     

 127,776,349  119,128,454  إإادل ال  اف  م  المطالبات القا مةحوة 
      274,002,126    286,799,473  حوة إإادل ال  اف  م  احش را ات غير الم  ربة 

     
  405,927,927  401,778,475      

     صافي –مطلوبات التكافل  
 27,891,112  30,220,414  مطالبات ُمطلغ إنرا

 7,609,180  8,168,202  مطالبات م  طدل ل  ُيطلغ إنرا
      802,709  635,319  اح يالن موا خف تروخة الارا ل غير الموزإة

     
  39,023,935  36,303,001 

      79,997,153  95,921,286  اح يالن اش را ات ت اف  غير م  ربة
     
  134,945,221  116,300,154      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة، صافي 11

 
  انت السرظة فن ماوص الديوا المش وك فن تسويلرا ظما يلن:

 
 

 مشتركي التكافل والتوزيع المستحق إلى مشتركي التكافل صندوق الحركة في  12
 

 يونيو  30  
2022 

 ديرمطر 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  
     

 6,406,801    48,126,700  مر سق م  حاملن الطوالص 
 13,264,804    39,590,940  مر سق م  الواطاء 

 1,895,533  11,253,644  مر سق م  شرظات ال  مي  وإإادل ال  مي 
             3,188,094)  ( 3,344,332)  تسويلراين ل: ماوص ديوا مش وك فن 

  95,626,952  18,379,044      

 يونيو  30  
2021 

 ديرمطر 31 
2021 

 )مدقق   )غير مدقق(   
 د م   درهم  
     

 4,414,094  3,188,094    فن ادية الف رل/ الرنةالرصيد 
             1,226,000)  156,238  للف رل/ الرنة الماوص/ )المع وس 

      3,188,094  3,344,332  فن نراية الف رل/ الرنةالرصيد 

 

  )عجز( /فائض
صندوق مشتركي  

 التكافل  
 العائلي 

على صندوق  عجز
 العام مشتركي التكافل 

 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  2022يناير  1الرصيد فن 
   8,083,076) - - 212,860   8,295,936) الناتج فن ف رل ال قرخر  العج 

   212,860) -   212,860) - - ترديد قرض  
صندوق ال  اف  قرض مر ل  م  مراممن 

 8,295,936 - 8,295,936 - - العا لن
   924,365)   924,365) - - - ال غير فن إح يالن إإادل تقيي  إا ثما 

      
      

 (1,159,323) (1,159,323) 17,887,807 (5,269,827) ( 12,617,980) )غير مدقق( 2022يونيو  30الرصيد في 
      
      

 18,745,609 103,558 5,643,460   5,643,460) 18,642,051 )مدقق  2021يناير  1الرصيد فن 
   22,803,322) - - 160,773   22,964,095) الناتج فن ف رل ال قرخر  )العج   /الفا ض

   160,773) -   160,773) - - ترديد قرض  
صندوق ال  اف  قرض مر ل  م  مراممن 

 4,322,044 - 4,322,044 - - العا لن
   338,516)   338,516) - - - ال غير فن إح يالن إإادل تقيي  إا ثما   

      
      

   234,958)   234,958) 9,804,731   5,482,687)   4,322,044) )مدقق  2021ديرمطر  31الرصيد فن 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 حصة المضارب وأتعاب الوكالة  13
 

ــندوق  ــ ثما  صـ ــامموا بادا ل ااـ ــ رظن ال  اف  مقاا   يقوم المرـ ــ رظن %35:  2021)  %35مشـ ــندوق مشـ ــ ثما  صـ   م  إيرادات ااـ
 ال  اف  ظسوة مضا ب.

 
 يقوم المرامموا بادا ل إمليات ال  اف  لمش رظن ال  اف  مقاا  النربة ال الية م  إجمالن اش را ات ال  اف  ظ تعاب وظالة. 

 
 وال ن من  ق  م  السد المرموح به لريية ال  مي . إلى المن جات الما لفةالوظالة لالل الف رل  قامت الشرظة ا غيير نربة  اوم 

 

 
 

 للسهم األساسي والمخفض ائدالع 14
 

 للرر  بقرمة   أ الف رل إلى الم واط المرجأ لعدد األار  القا مة لالل الف رل ظما يلن:األااان ي   إح راب العا د 
 

 
 الوـاد ل  المنسة  اـر   ليع س  2021  يونيو  30  فن  المن رية الف رل  لالل الموـد ل العادية األاـر   لعدد المرجأت  تعدي  الم واـط  

ــاب ت  إإادل  بالمث .  2022 ما س  31  فن  المن رية  الف رل  لالل ــر ل العا د  اح رــــ  إلدا ج  2021  يونيو  30 فن المن رية  للف رل  لرــــ
 .منسة  ار   ت ثير

 
 إلى إا د الرر  فن حال ت  تنفيلما.مافض ل  تق  الشرظة باصدا   ية  دوات قد ي وا لرا ت ثير 

 يونيو 30  يونيو 30  
  2022  2021 
  )%(   %( 
     

 10  15  الريا ات
 24  15  ال  مي  الوسن
 25  12,5  حماية األجو 

 12,5  10  الطاقة
 25  15  المم ل ات والبسرخة والرنداة
 35  35   افة فيات ال  اف  األلرى 

   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في       يونيو  30الستة أشهر المنتهية في     
2021  2022  2021  2022   

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

          )د م       أ الف رل  1,227,446  23,440,196  13,336,857  49,740,894
         

األار     100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000 لعدد  المرجأ  القا مة الم واط 
          يناير  1 ما فن  

5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  
ت ثير  ار  المنسة الواد ل فن انة  

2022          
         

105,000,000  105,000,000  105,000,000  105,000,000  
المرجأ لعدد األار  ظما فن  الم واط  

          يونيو 30
         

0,47  0,13  0,22  0,01  
العا د األااان والمافض للرر  

          )د م  



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

19 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 قطاعية معلومات  15
 

  إمال  ااايي :  قطاإي إلىالشرظة  لألغراض ال شغيلية ت  تنظي 
 

وال  اف   السوادث العامة  و الريا ات  و البسري و السرخق  ت اف    وال ن تض    اف وتشم  جمي   نواع ال     اف ال  ا   اب  إمال •
 والعا لة  وخ   ب امله دال  دولة اإلما ات العر ية الم سدل. والططنالرندان 

 ية  لرى. و اق مالقويرل األج  م  الطنوك و ات واا ثما   فن  ار  مسلية قاالة لل داول  احا ثما اتات تشم   اا ثما   •
 

 بقطاإات الشرظة مد جة  دنال:إا المعلومات الم علقة 



 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. 

 

 

20 
 

   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 إيرادات ونتائج القطاع 

 

 
 . د م  : ح شنء2021 يونيو 30)ف رل الل  ت    ية إمليات اي  القطاإات لالل .  لرى م  العمالء الاا جيي  و لرام  الم سولة إالل اإليرادات  المد جةاإليرادات تمث   

 
تططيق المعايير الجديدل والمعدلة ظما  ء  بااـ ثنا2021ديرـمطر   31الطيانات المالية للرـنة المن رية فن فن را الشـرظة   اـ ادمإالرـيااـات المسااـطية ال ن  لقطاإات من نفس  لالرـيااـات المسااـطية إا  

 .2مو موضأ فن إيضاح 

 )غير مدقق  2021  يونيو 30 شرر المن رية فن  ر ةال  )غير مدقق( 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
 جموعمال   ثما ات ااإل  مي  ال    جموع الم  ستثمارات اإل  أمين الت  
  مد     د م   د م   مدره  مهدر   مدره  
             
 239,117,841  24,042,286  215,075,555  236,432,457  13,403,089  223,029,368  مباشرل دات إيرا

   173,775,279)  -    173,775,279)  ( 187,195,353)  -   ( 187,195,353)  ت اليف مباشرل
                12,395,167)  -    12,395,167)  ( 12,498,495)  -   ( 12,498,495)  ت اف موا خف 

             
 52,947,395  24,042,286  28,905,109  36,738,609  13,403,089  23,335,520  القطاع  نتائج

                3,206,501)      ( 23,401,752)      ت اليف غير موزإة
             

              49,740,894      13,336,857      ربح الفترة 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(  معل 15

 
 موجودات ومطلوبات القطاع 

 )مدقق   2021ديرمطر  31 ما فن   )غير مدقق( 2022 يونيو 30كما في   
 جموع مال   ثما ات ااإل  مي  ال    جموع الم   ستثمارات اإل  أمين الت  
   م د     د م    د م    مدره  مهدر   مدره  
             

 1,279,475,498  771,182,600  508,292,898  1,322,949,612  743,064,027  579,885,585  موجودات القطاع 
              78,368,297      56,139,198      دات غير موزإة موجو 

             
              1,357,843,795      1,379,088,810      ع الموجودات مجمو 

             
 821,827,378  474,721  821,352,657  872,336,084  490,049  871,846,035  بات القطاع مطلو 

              20,166,757      12,970,870       ات غير موزإة مطلو 
             

              841,994,135      885,306,954      ع المطلوبات مجمو 
             

              8,160,673  8,160,673    354,562  354,562    رأسمالية ال النفقات
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 نتائج موسمية  16
 

 . 2021  و 2022 يونيو 30 فن ةي شرر المن ر ر ةاللف رل فن اياا الر أ  و الارا ل  ل  ي   ترجي   ية ن ا ج موامية
 
 

 الفترة ربح  17
 

 د م  . مليوا  31,7: 2021 يونيو 30د م  ) مليوا  13,3  قط  القرض السر )للف رل   أ الشرظة صافن الغ 
 
 

 الزكاة 18
 

  2020  لرــنة 15/9                                   د م  وفق ا لقرا  مجلس الوز اء  ق  )  5,320,778 دا نة بمطلغزظال   ا رــجي   الشــرظة  قامت   2020 اــنةفن  
% م  إجمالن مطلغ ال ظال المر سق لوندوق ال ظال فن دولة اإلما ات  20لريية ال  مي . ظانت الشرظة مطالبة ادف  ال ظال وتسوخ  

 العر ية الم سدل.
 

بالغاء قرا  مجلس   2021يناير    24ا ا خ     2021  لرـــــــنة  50/1صـــــــد  قرا  مجلس الوز اء  ق  )   2021وم  ذل   فن اـــــــنة  
ــنة  15/9)الوز اء  ق    ــندوق 20الشـــرظة دف  ال ظال وتسوخ   ي طلب م اللي    2020  لرـ % م  إجمالن مطلغ ال ظال المرـــ سق لوـ

ــابقـ ا  2021  اـــــــــــــــنة  فن  ـللـل ال ظـال فن دوـلة اإلمـا ات العر ـية الم سـدل.     بمطلغ                                                   ـقامـت الشــــــــــــــرظـة ـباإـادل ال ظـال المع رم ارـا اــــــــــــ
 .المر بقالد م  إلى األ  اح  5,320,778

 
 

 وإلتزامات وبات طارئةمطل 19
 

 ديرمطر 31
2021 

 يونيو  30 
2022  

  

   )غير مدققة(  )مدققة  
   درهم  د م 

     
      ات ان يةضمان   529,688  529,688

 
 األإمال اإلإ يادية. ضم  اياق الطن ية صدا  الضماناتت  إ
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 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  20
 

للموجودات والمطلو ــات المــاليــة المع رم ارــا بــال  لفــة المطفــ ل فن الطيــانــات المــاليــة تقــا ب قيمرــا   المــد جــةاإلدا ل  ا المي     تع طر
 العادلة.

 
ــرا ححقا  لرإ رام ــ وخات                                                                         يطي  الجدول ال الن تسليال  لألدوات المالية ال ن ت  قيااـ ــنفة فن مرـ  3إلى    1األولن بالميمة العادلة موـ

                                             اناء  إلى د جة إم انية مالحظة الميمة العادلة.
 

 
لميااات الميمة العادلة  ول  ت   مناك تسوخالت دال   و لا ج   2  والمر وى   1ل  ت   مناك تسوخالت اي  المر وى    الف رللالل  

 .لميااات الميمة العادلة 3المر وى 
 
 

  وبيان اإللتزام المرحلية الموجزة المالية المعلومات إعتماد 21
 

ــدا    مجلس  بموجب قرا   2022  يونيو  30للشـــــــــــرظة للف رل المن رية فن  الموج ل المرحلية  المالية  المعلوماتت  إإ ماد وإجازل إصـــــــــ
 .2022  غرطس 11اإلدا ل ا ا خ   

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــــــم درهــــــم درهــــــم درهــــــم 

     )غير مدقق( 2022 يونيو 30
 16,815,000 16,815,000 - - إا ثما ات إقا خة

موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة م  لالل  
 64,593,499 64,593,499 - - الر أ او الارا ل  

بالميمة العادلة م  لالل  مقااة موجودات مالية 
      269,423,676 142,812,555 - 126,611,121 الدل  الشام  اآللر 

     
 126,611,121 - 224,221,054 350,832,175      

     )مدقق( 2021ديسمبر  31
 16,815,000 16,815,000 - - إا ثما ات إقا خة

موجودات مالية مقااة بالميمة العادلة م  لالل  
 135,765,710 135,765,710 - - الر أ او الارا ل  

موجودات مالية مقااة 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      


