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تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
إلى أعضاء مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

مقدمـة
قمنا بمراجعة المعلومات المالية المرحلية المرفقة لشــر ة وظوي ا الوينية للافاف ش.م.ع"( .الشــر ة"ك ما فا  30يونيو 2020
والاا تشـ ـ ـ ـ ـ ــم ظياا المر و المالا الموجو و من ال يانات الموجوة للربح وو الخسـ ـ ـ ـ ـ ــاشةم الدل الشـ ـ ـ ـ ـ ــام م الا يرات فا حقو
المســايمين والادفقات النقد ة لفارة الســاة ورــلر المنالية ظالت الااش م وإ ضــاحات تفســير ة مخااشة .إا اإلداشة مســلولة عن إعداد
ياه المعلومات المالية المرحلية وعرضـ ــلا وفقا للم ياش الميااـ ـ ا الدولا شق " 34الاقاش ر المالية المرحلية" .إا مسـ ــلوليانا يا
إظداء ااانااج حول ياه المعلومات المالية المرحلية ااانادا إلى مراجعانا.

نطا المراجعـة
لقـد قمنـا بمراجعانـا وفقـا للم يـاش الـدولا حول عمليـات المراجعـة شق 2410م " مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة الاا قوم ظلـا
مدقق اليســابات المســاق للمنش ـ ة " .تاضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلاــافســاشاتم بش ـ ش يســا من

األرخاص المسلولين عن األموش المالية والمياا يةم وإتباع إجراءات تيليلية وإجراءات مراجعة ولرى .إا نطا المراجعة وق ـ ـ ـ
جويرـا من نطـا الايـام بـالاـدقيق وفقـا للمعـايير الـدوليـة للاـدقيقم وبـالاـالام فـرنلـا ح تم ننـا من اليوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على تـ يـد حول جمي
األموش اللامة الاا م ن وا ي ينلا الادقيق .لاام فرننا ح ن دي شوي تدقيق بش نلا.

احااناـاج
ااـ ــانادا إلى مراجعانام ل يا ين لنا ما يدعونا إلى اإلعاقاد ب ا المعلومات الماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المرحلية المرفقة ل يا إعداديام من جمي
النواحا الجوير ةم وفقا للم ياش المياا ا الدولا شق .34
ديلو ت آند توش (الشر األواطك

موق من ق :
ميمد لميس الاح
شق القيد 717
 11وغسطس 2020
وظوي ا
اإلماشات العربية المايدة
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بيان المركز المالي الموجز
كما في  30يونيو 2020
إيضاحات

الموجودات
موجودات عمليات التكافل
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الر أ و الارا ل
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الدل الشام اآللر
ح ة إإادل ال اف م ااش ار ات غير الم ربة
م ا ف مدفوإة مربقا وموجودات لرى
ح ة إإادل ال اف م المطالبات القا مة
ااش ار ات و صدل إإادل ال اف المدينة
ودا ألج
نقد و صدل لدى الطنوك

8,674,576
5,022,358
127,355,405
38,594,826
124,425,081
51,102,276
384,814,481
57,322,668

9,441,739
5,238,201
106,953,255
29,534,014
123,666,197
13,879,625
463,771,149
61,610,090

إجمالي موجودات عمليات التكافل

797,311,671

814,094,270

موجودات المساهمين
مم ل ات ومعدات
وديعة قانونية
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الر أ و الارا ل
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الدل الشام اآللر
ا ثما ات إقا ة
ت اليف اا واذ المةجلة إلى الوثا ق
م ا ف مدفوإة مربقا وموجودات لرى
ودا ألج
نقد و صدل لدى الطنوك

16,487,091
10,000,000
76,227,280
148,724,303
18,309,000
74,417,553
8,315,290
36,780,290
66,473,392

17,558,876
10,000,000
25,544,299
158,866,525
18,309,000
64,870,619
6,561,139
48,230,572
67,994,103

إجمالي موجودات المساهمين

455,734,199

417,935,133

إجمالي الموجودات

1,253,045,870

1,232,029,403

المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق المساهمين
مطلوبات عمليات التكافل
ذمم ال اف الدا نة
المطالبات القا مة
ذمم إإادل ال اف الدا نة
م ا ف مر قة ومطلو ات لرى
إيرادات إموات إإادل ال اف غير الم ربة
ااش ار ات غير الم ربة

10,047,698
164,137,674
140,999,705
8,584,004
8,495,561
459,531,093

10,463,178
165,281,006
120,978,903
8,092,044
4,994,868
440,527,290

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

791,795,735

750,337,289

تش

(6أ)
(6ب)
10

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

10
11
4
4

5
(6أ)
(6ب)
8
4
4

اإليضاحات المرفقة ج ءا ا ي ج م ن ه المعلومات المالية الموج ل.
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بيان الربح أو الخسارة الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020غير مدقق)
إيضاحات

الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019
2020
د نم
درهم

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019
2020
د نم
درهم

العائد لمشتركي التكافل
إجمالن ااش ار ات الم بة
اش ار ات إإادل ال اف المقطولة
اش ار ات إإادل ال اف الم نازل إناا

93,809,744
7,991,322
)(64,486,424

133,713,975
972,901
)(76,303,415

201,853,809
23,054,232
)(141,132,699

247,206,348
2,779,058
)(121,299,209

صافن ااش ار ات الم بة
ال غير فن صافن ما ص ااش ار ات غير الم ربة

37,314,642
3,754,564

58,383,461
)(7,138,919

83,775,342
1,398,347

128,686,197
)(24,317,974

صافن ااش ار ات الم ربة
العموات الم ربة

41,069,206
4,000,306

51,244,542
2,683,719

85,173,689
9,739,266

104,368,223
8,410,897

إجمالي إيرادات التكافل

45,069,512

53,928,261

94,912,955

112,779,120

إجمالن المطالبات المدفوإة
ح ة إإادل ال اف م المطالبات المقطولة المدفوإة
ح ة إإادل ال اف م المطالبات الم نازل إناا المدفوإة

)(37,125,095
)(1,486,619
28,304,251

)(38,966,978
)(77,631
26,371,621

)(84,526,681
)(1,771,987
59,775,804

)(80,490,761
)(1,749,535
57,312,546

صافي المطالبات المدفوعة

)(10,307,463

)(12,672,988

)(26,522,864

)(24,927,750

ال غير فن المطالبات القا مة
ال غير فن ح ة إإادل ال اف م المطالبات القا مة
ال غير فن اح يالن المطالبات الم طدل وغير المطلغ إناا
ال غير فن ح ة إإادل ال اف م اح يالن المطالبات الم طدل
وغير المطلغ إناا
ال غير فن م ا ف ترو ة الارا ر غير الموزإة

15,838,763
)(12,679,192
)(2,940,794

)(14,592,185
12,869,444
)(123,148

2,437,738
)(726,703
)(1,172,655

)(14,138,267
12,448,437
)(1,173,268

3,599,173
)(1,076,184

)(670,165
)(1,619,573

1,485,587
)(2,951,311

858,154
)(2,298,007

صافي المطالبات المتكبدة

)(7,565,697

)(16,808,615

)(27,450,208

)(29,230,701

إيرادات التكافل

37,503,815

37,119,646

67,462,747

83,548,419

إيرادات لرى

196,803

292,933

406,378

709,563

أرباح التكافل التشغيلية

37,700,618

37,412,579

67,869,125

84,257,982

3,663,081
)(1,282,079
)(36,746,919

5,872,129
)(2,055,236
)(37,067,577

6,968,795
)(2,439,078
)(70,184,220

9,919,479
)(3,471,808
)(71,811,997

الفائض في نتيجة التكافل للفترة

3,334,701

4,161,895

2,214,622

18,893,656

العائد إلى المساهمين
ا ثما ات المرانمي وإيرادات لرى صافن
ح ة المضا ب م مش رظن ال اف
وم وظالة م مش رظن ال اف
م ا ف ال اف
م ا ف إمومية وإدا ة
ال ادل(/النقصف فن ما ص القرض م المرانمي

12

3,484,139
1,282,079
36,746,919
)(7,981,280
)(9,461,582
6,674,382

4,886,081
2,055,236
37,067,577
)(6,094,857
)(13,386,827
)(6,643,753

4,230,797
2,439,078
70,184,220
)(16,429,652
)(19,470,482
5,337,057

9,189,609
3,471,808
71,811,997
)(11,663,722
)(26,275,399
)(1,855,202

ربح الفترة

15

30,744,657

17,883,457

46,291,018

44,679,091

العائد األساسي والمخفض للسهم

14

0,31

0,18

0,46

0,45

إيرادات ا ثما ات مش رظن ال اف
ح ة المضا ب
وم وظالة

تش

13
13

اإليضاحات المرفقة ج ءا ا ي ج م ن ه المعلومات المالية الموج ل.
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بيان الدخل الشامل الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020غير مدقق)
الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2020
2019
2019
درهم
درهم
د نم
د نم
30,744,657

ربح الفترة

17,883,457

46,291,018

44,679,091

الدخل الشامل اآلخر:

الطنود ال ن ل ي م إإادل ت نيفاا احقا إلى الر أ او
الارا ل:
ال غير فن الميمة العادلة لال ثما ات بالميمة
العادلة م لالل الدل الشام اآللر

6,126,202

495,110

)3,345,101 (15,021,345

الطنود ال ن قد ي م إإادل ت نيفاا احقا إلى الر أ او
الارا ل:
ال غير فن الميمة العادلة إل ثما ات فن ص وك
مقا ة بالميمة العادلة م لالل الدل الشام
اآللر

4,847,079

487,739

)(2,411,833

مجموع الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى للفترة

10,973,281

982,849

)4,119,177 (17,433,178

مجموع الدخل الشامل للفترة

41,717,938

18,866,306

28,857,840

تش

اإليضاحات المرفقة ج ءا ا ي ج م ن ه المعلومات المالية الموج ل.

774,076

48,798,268

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

6

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
إحتياطي إعادة
تقييم إستثمارات
درهم

أرباح مستبقاة
درهم

المجموع
درهم

الرصيد فن  1يناير ( 2020مدققف

100,000,000

49,056,937

42,500,000

10,928,055

193,681,101

396,166,093

أ الف رل
ى
الارا ل الشاملة األلر للف رل

-

-

-

(17,433,178ف

46,291,018
-

46,291,018
(17,433,178ف

مجموع الارا ل الشاملة للف رل

-

-

-

(17,433,178ف

46,291,018

28,857,840

رأس المال
درهم

إحتياطي قانوني
درهم

إحتياطي عام
درهم

لرا ل م إ بعاد موجودات مالية م نفة بالميمة
العادلة م لالل الدل الشام اآللر
ن بة اح مدفوإة (إيضاح 9ف

-

-

-

5,094,259
-

(5,094,259ف
(25,000,000ف

(25,000,000ف

الرصيد في  30يونيو ( 2020غير مدقق)

100,000,000

49,056,937

42,500,000

()1,410,864

209,877,860

400,023,933

تش

اإليضاحات المرفقة ج ءا ا ي ج م ن ه المعلومات المالية الموج ل.

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
إحتياطي إعادة
تقييم إستثمارات
درهم

أرباح مستبقاة
درهم

المجموع
درهم

الرصيد فن  1يناير ( 2019مدققف

100,000,000

41,791,425

42,500,000

220,224

155,249,505

339,761,154

أ الف رل
الدل الشام اآللر للف رل

-

-

-

4,119,177

44,679,091
-

44,679,091
4,119,177

مجموع الدل الشام للف رل

-

-

-

4,119,177

44,679,091

48,798,268

رأس المال
درهم

إحتياطي قانوني
درهم

إحتياطي عام
درهم

لرا ل م إ بعاد موجودات مالية م نفة بالميمة
العادلة م لالل الدل الشام اآللر
ن بة اح مدفوإة (إيضاح 9ف

-

-

-

2,822,820
-

(2,822,820ف
(20,000,000ف

(20,000,000ف

الرصيد في  30يونيو ( 2019غير مدقق)

100,000,000

41,791,425

42,500,000

7,162,221

177,105,776

368,559,422

تش

اإليضاحات المرفقة ج ءا ا ي ج م ن ه المعلومات المالية الموج ل.

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020غير مدقق)
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إيضاح

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2019
درهم
د نم

األنشطة التشغيلية
أ الف رل
تعديالت لـ:
ا االك مم ل ات ومعدات
ال رظة فن ااش ار ات غير الم ربة صافن
إيرادات ا ثما وإيرادات لرى
صافن ال رظة فن ما ص م افآت نااية الادمة
ال رظة فن ما ص ديوا مش وك فن ت يلاا
ال رظة فن ما ص القرض م المرانمي
فا ض صندوق مش رظن ال اف إلى ال يال
لرا ل م إ بعاد مم ل ات ومعدات

46,291,018

44,679,091

1,211,208
)(1,398,347
)(11,199,592
529,360
2,034,094
)(5,337,057
)(3,122,435
-

1,797,906
24,317,974
)(19,109,088
826,008
1,855,202
20,748,858
174

الربح التشغيلي قبل التحركات في رأس المال العامل:

29,008,249

75,116,125

ال ادل فن م ا ف مدفوإة مربقا وموجودات لرى
ال ادل فن ااش ار ات و صدل إإادل ال اف المدينة
ال ادل فن ت اليف اا واذ المةجلة إلى الوثا ق
(النقصف /ال ادل فن المطالبات القا مة صافن
النقص فن توز عات لمش رظن صندوق ال اف إلى ال يال
(النقصف /ال ادل فن ما ص القرض م المرانمي
(النقصف /ال ادل فن ذمم ال اف الدا نة
ال ادل فن ذمم إإادل ال اف الدا نة
النقص فن الم ا ف المر قة والمطلو ات األلرى
ال ادل فن إيرادات إموات إإادل ال اف غير الم ربة
م افآت إضاء مجلس اإلدا ل المدفوإة

)(10,814,963
)(39,256,745
)(9,546,934
)(1,902,216
)(1,047,402
5,337,057
)(415,480
20,020,802
)(15,267,221
3,500,693
)(4,867,668

)(6,597,270
)(68,979,201
)(22,307,326
2,001,284
)(411,771
)(1,855,202
2,012,336
44,576,405
)(4,459,099
3,568,262
)(4,867,668

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية

()25,251,828

17,796,875

األنشطة االستثمارية
صافن ال رظة فن اا ثما ات
شراء مم ل ات ومعدات
إيرادات ا ثما وإيرادات لرى
النقص فن ودا ألج

)(57,023,423
)(139,424
11,199,592
)(56,685,682

)(12,705,266
)(582,453
19,109,088
)(33,102,123

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(102,648,937

)(27,280,754

األنشطة التمويلية
ن بة اح مدفوإة

)(25,000,000

)(20,000,000

صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

)(25,000,000

)(20,000,000

النقص في النقد ومرادفات النقد

)(152,900,765

)(29,483,879

النقد ومرادفات النقد فن اداية الف رل

283,878,078

87,158,698

130,977,313

57,674,819

النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة

تش

4

اإليضاحات المرفقة ج ءا ا ي ج م ن ه المعلومات المالية الموج ل.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
1

معلومات تجارية

إا شـرظة اووطن الولنية لل اف – ش.م.ع"( .الشـرظة"ف  -نن شـرظة مرـانمة إامة ت ـرـت فن اووطن دولة اإلما ات العر ية
الم دل فن  16نوفمطر  .2003تم ترجي الشرظة وفقا للقانوا اات ادي قم (2ف لرنة .2015
تقوم الشــرظة بجمي نشــالات ال اف وإإادل ال اف ل افة الفئات وفقا ألح ام القانوا اات ادي لدولة اإلما ات العر ية الم دل قم
(6ف لرنة  2007الم علق ا يس نيئة ال مي وتنظيم إمالاا .تعم الشرظة فن دولة اإلما ات العر ية الم دل وإنواناا المرج
نو ص.ب 35335 .اووطن اإلما ات العر ية الم دل.
2

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية

أساس اإلعداد

تم إإداد المعلومات المالية المرحلية لف رل الرـ ـ ـ ـ ـ ة ش ـ ـ ـ ــار المن اية فن  30يونيو  2020وفقا المميا الم ا ـ ـ ـ ــطن الدولن قم 34
"ال قا ر المالية المرحلية".
ا ت ض ـ ــم المعلومات المالية المرحلية ظافة المعلومات واإلف ـ ــاحات الض ـ ــرو ة إلإداد الطيانات المالية الر ـ ــنو ة ال املة بموج
المعايير الدولية لل قا ر المالية و ج قراءاتاا جنبا إلى جن م الطيانات المالية للشـرظة ظما فن  31ديرـمطر  .2019باإلضـافة
ل لل فاا ن ا ج الف رل المن اية فن  30يونيو  2020ا تشــير بالضــرو ل إلى الن ا ج الم وقعة للرــنة المالية ال ن ــوت تن ان فن
 31ديرمطر .2020
تم إرض المعلومـات المـاليـة المرحليـة اـد نم اإلمـا ات العر يـة الم ـدل ("الـد نم"ف ونن العملـة ال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيليـة وإملـة إرض الطيـانـات
المالية للشرظة.
تم إإداد المعلومات المالية المرحلية وفقا لمطد ال لفة ال ا اية المعدل إلإادل قياس اإل ـ ـ ـ ثما فن األو اق المالية واا ـ ـ ـ ثما ات
العقا ة بالميمة العادلة.
إا الرــيا ــات الم ا ــطية الم بعة م وافقة م تلل المرـ ادمة للرــنة المالية الرــابقة وف رل ال قر ر المرحلية المقاالة با ـ ثناء تططيق
المعايير الجديدل والمعدلة ظما نو موضأ دناه.
1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية الموجزة

فن الف رل ال الية قامت الش ـ ــرظة ا ططيق ال عديالت ال الية إلى المعايير الدولية لل قا ر المالية ال ـ ــاد ل م قط مجلس المعايير
فعالة بش ـ ـ ـ ـ ـ إل امن للف رل الم ا ـ ـ ـ ـ ــطية ال ن تطد فن و بعد  1يناير  .2020إا تططيق ن ه
الم ا ـ ـ ـ ـ ــطية الدولية وال ن ت ـ ـ ـ ـ ــبأ ة
ال عديالت إلى المعايير الدولية لل قا ر المالية لم ي لاا ي ت ثير مادي إلى المبالغ المد جة للف رات ال الية والف رات الرـ ـ ـ ــابقة
ول قد تةثر إلى المعامالت الم ا طية و ال رتيبات المر قطلية للشرظة.
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
تعر ف المادية  -تعديالت إلى المميا الم ا طن الدولن قم 1
إرض الطيانات المالية والمميا الم ا طن الدولن قم  8الريا ات
الم ا طية و ال غييرات فن ال قديرات واأللطاء الم ا طية

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2020

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
2

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية (يتبع)

المعاايير الادولياة للتقاارير الماالياة الجاديادة والمعادلاة التي تم تطبيقهاا وليس لهاا تاأثير هاام على البيااناات الماالياة الموجزة
1/2
(يتبع)
يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تعر ف األإمال  -تعديالت إلى المميا الدولن لل قا ر المالية قم
 3إندماج ااإمال

تعديالت إلى المراج حول اإللا المفاهيمن فن المعايير الدولية
لل قا ر المالية
المميا الدولن لل قا ر المالية قم  7األدوات المالية :اإلف ـ ـ ـ ـ ــاحات
والمميا الدولن لل قا ر المالية قم  - 9األدوات المالية

 1يناير 2020
 1يناير 2020
 1يناير 2020

با ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ثنـاء ممـا ذظر إاله ا توجد ية معـايير نامة لرى م المعـايير الدوليـة لل قـا ر المـاليـة و تعـديالت ظانت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة للمرل
األولى للرنة المالية ال ن اد ت فن و بعد  1يناير .2020
2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل
مبكر

لم تقم الشرظة بش

مب ر ا ططيق المعايير الدولية لل قا ر المالية الجديدل والمعدلة ال الية وال ن لم ي

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

موإد تططيقاا بعد.

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

المميا الدولن لل قا ر المالية قم  :17إقود ال مي

 1يناير 2023

تعـديالت إلى المميـا الدولن لل قـا ر المـاليـة قم  7األدوات المـاليـة:
اإلف احات والمميا الدولن لل قا ر المالية قم  9األدوات المالية

 1يناير  2020وم ذلل
ال مي .

تع ــديالت إلى الممي ــا ال ــدولن لل ق ــا ر الم ــالي ــة قم  10الطي ــان ــات
المالية الموحدل والمميا الم ا ـ ـ ـ ــطن الدولن قم  28ا ـ ـ ـ ـ ثما ات فن
شرظات زميلة ومشا مش رظة (2011ف

ت جي ـ ـ ــر اا ال ططيق إلى ج غير مر ـ ـ ــمى .ا
ي ال ال ططيق مرموح به.

ـمأ بال جي لشـرظات

تعـديـ إلى المميـا الـدولن لل قـا ر المـاليـة قم " 4إقود ال ـ مي "  -تططيق المميـا الـدولن لل قـا ر المـاليـة قم " 9األدوات المـاليـة"
م المميا الدولن لل قا ر المالية قم ( 4يرـ ـ ـ ــري إلى الف رات الرـ ـ ـ ــنو ة ال ن تطد فن و بعد  1يناير 2018ف .تعالج ال عديالت
ـ ـ ــر اا المميا الدولن لل قا ر المالية قم  9والمميا الدولن لل قا ر المالية قم " 17إقود
المرـ ـ ـ ـ لة الناتجة إ ما لخ توا
ال مي " القادم .تقدم ال عديالت ليا اديلي للمنشــآت ال ن ت ــد العقود ضــم نطاق المميا الدولن لل قا ر المالية قم  4ا
يما اإلإفاء المةقت وناج ال طااق.
يم ة ن ا اإلإفاء المةقت المنشـ ـ ـ ـ ــآت المةنلة م ت جي تا تططيق المميا الدولن لل قا ر المالية قم  9و ةظد تططيق المميا
الم ا ـ ـ ـ ـ ــطن الدولن قم  39إلى األدوات المالية .يرـ ـ ـ ـ ــمأ ناج ال ار ألي منشـ ـ ـ ـ ـ ل تططق المميا الدولن لل قا ر المالية قم 9
اإ با ا م  1يناير  2018وما بعده بازالة آثا بعض حاات إدم ال طااق الم ا ـ ـ ــطن م الر أ و الار ـ ـ ــا ل ال ن قد ت دث م
تططيق المميا الدولن لل قا ر المالية قم  9قط تططيق المميا الدولن لل قا ر المالية قم  .17اإ مدت الش ــرظة اإلإفاء المةقت
ال ي يرـمأ للشـرظة ا جي تططيق المميا الدولن لل قا ر المالية قم  9والمميا الدولن لل قا ر المالية قم المالية  17ح ى 31
ديرمطر .2022

ت وق اإلدا ل ا ن ه المعايير وال فرـيرات وال عديالت الجديدل ـي م تططيقاا فن الطيانات المالية للشـرظة إندما ت وا قاالة لل ططيق
وقد ا ي وا لا ه المعايير وال فرــي ارت وال عديالت الجديدل ي ت ثير جونري إلى الطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانات المالية للشــرظة فن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرل ال ططيق
المطد ن با ثناء المميا الدولن لل قا ر المالية قم  17والمميا الدولن لل قا ر المالية قم .9
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
3

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

ي طل إإداد ن ه الطيانات المالية الموج ل م اإلدا ل الميام ب ح ام تقديرات واف ارضـ ـ ـ ـ ـ ــات وال ن تةثر إلى تططيق الرـ ـ ـ ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الم ا طية والمبالغ المد جة للموجودات والمطلو ات والدل والم ا ف .قد تا لخ الن ا ج الفعلية إ ن ه ال قديرات.
لغرض إإداد ن ه الطيانات المالية الموج ل فاا األح ام الاامة ال ن وضـ ـ ـ ــع اا اإلدا ل ل ططيق الرـ ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ــات الم ا ـ ـ ـ ــطية للشـ ـ ـ ــرظة
والم ــاد الر ير ــية لل قدير غير المةظد م وافقة م تلل المر ـ ادمة فن الطيانات المالية ظما فن وللر ــنة المن اية فن  31دير ــمطر
 2019با ثناء األح ام وال قديرات وااف راضات الاامة المطبقة م قط الشرظة والم علقة ا ثير ظوفيد.19 -
قامت الش ـ ـ ــرظة باجراء تقييم ل
تضـمنت ت ليالت من ظمة لل
القا مة للف رل المن اية فن 30
وإإادل النظر فن ااف راضات

ثير فيروس ظو ونا ( وفيد – 19ف إلى ترتيباتاا ال عاقدية وما ـ ـ ـ ـ ـ ــاتاا للمطالبات القا مة وال ن
رـا ـية .قر ت الشـرظة نه ا يوجد ت ثير نام إلى مرظ الماالر و صـدل الما ـ ـات للمطالبات
يونيو  .2020و ـ ـ ــوت ترـ ـ ــ مر فن المراقبة اناء إلى لطرتاا فن المطالبات وال طو ات حول الو اء
والمناجيات فن ف رات إإداد ال قا ر المر قطلية.

م تبـالة حرظـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق العقـا ات الم ليـة قـد ي طلـ األمر تعـديالت للميم العـادلـة للعقـا ات ل ن تع س الظروت ااق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة
ال الية .ا ـ نادا إلى تقييم اإلدا ل فاا ن ا الوضـ فن مراحله األولى وا ت وفر ــوى معلومات م دودل إ توقعات ــنة 2020
بش ا وق العقا ات وظيف ي طو ن ا الوض فن ضوء ( وفيد – 19ف .لم ت دد الشرظة ي ت ثير جونري إلى الميمة العادلة
لإل ـ ثما ات العقا ة للف رل المن اية فن  30يونيو  .2020ـ راق الش ــرظة با ـ م ار الر ــوق وال د م ا األ ــعا المر ـ ادمة
م قط الشرظة تمث تمثيال دقيقا للميم العادلة.
دى إن شـ ــا فيروس ظو ونا ( وفيد – 19ف إلى اضـ ــطراب ظطير فن الرـ ــوق وتقل األ ـ ــعا فن األ ـ ـواق المالية العالمية .تراق
الشـ ــرظة إ ظث ما إذا ظانت الميم العادلة للموجودات والمطلو ات المالية تمث الرـ ــعر ال ي ـ ــي م الوصـ ــول إليه للمعامالت اي
ثير جونر ا إلى الميم العادلة للموجودات
المشـ ــا ظي فن الرـ ــوق فن الرـ ــينا و ال الن .اناء إلى تقييم اإلدا ل لم ت دد الشـ ــرظة ت ا
والمطلو ات المالية للف رل المن اية فن  30يونيو .2020

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
4

النقد ومرادفات النقد

 30يونيو
2020
درهم
(غير مدقق)

 31ديرمطر
2019
د نم
(مدققف

نقد و صدل لدى الطنوك
ودا ألج

123,796,060
421,594,771

129,604,193
512,001,721

نقد و صدل لدى الطنوك

545,390,831

641,605,914

( )414,413,518

( 357,727,836ف

130,977,313

283,878,078

ين ل :ودا

ألج ا وا

النقد ومرادفات النقد

إ

قاق صلية أل ثر م ثالثة شار

تمث الودا ألج ودا م فظ ااا لدى مة ـ ـر ـ ــات مالية إ ـ ــالمية فن دولة اإلما ات العر ية الم دل بالد نم اإلما اتن وت م
أ بمعدات الروق الرا دل وال ن ت راوح اي  %1,5نو ا إلى  %5نو ا ( 31ديرمطر  %1,89 :2019إلى %5ف.
5

وديعة قانونية

وفقـا لم طلبـات القـانوا اات ـادي لـدولـة اإلمـا ات العر يـة الم ـدل قم (6ف لرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنة  2007الاـاص بـانشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء نيئـة ال ـ مي وتنظيم
إمالاا ت فظ الشـ ـ ـ ــرظة اوديعة ان ية بميمة  10,000,000د نم ا يم ا ـ ـ ـ ـ اداماا ادوا إذا مرـ ـ ـ ــطق م نيئة ال مي لدولة
اإلمــا ات العر يــة الم ــدل .ي م ااح فــاع بــالوديعــة القــانونيــة لــدى انــل تجــا ي فن دولــة اإلمــا ات العر يــة الم ــدل ونو لرت ذو
إالقة (إيضاح 7ف.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
6

إستثمارات

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

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

موجودات عمليات التكافل
و اق مالية مد جة

 -ص وك

8,674,576

9,441,739

موجودات المساهمين

و اق مالية غير مد جة

 -صناديق اا ثما العقا ي

46,198,941

-

 -ص وك

30,028,339

25,544,299

76,227,280

25,544,299

و اق مالية مد جة

إا ترظي اا ثما ات حر

القطاع الجغرافن نو ظما يلن:

دال دولة اإلما ات العر ية الم دل
لا ج دولة اإلما ات العر ية الم دل

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

16,056,540
68,845,316

16,137,000
18,849,038

84,901,856

34,986,038
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
6

استثمارات (يتبع)

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

موجودات عمليات التكافل
و اق مالية مد جة

 -ص وك

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

5,022,358

5,238,201

موجودات المساهمين
و اق مالية مد جة

 ام فن و اق مالية -ص وك

و اق مالية غير مد جة

-

ام فن و اق مالية

و اق مالية مد جة
و اق مالية غير مد جة

إا ترظي اا ثما ات حر

القطاع الجغرافن نو ظما يلن:

دال دولة اإلما ات العر ية الم دل
لا ج دولة اإلما ات العر ية الم دل

71,778,240
56,737,442

98,861,073
39,745,897

128,515,682

138,606,970

20,208,621

20,259,555

148,724,303

158,866,525

133,538,040
20,208,621

143,845,171
20,259,555

153,746,661

164,104,726

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

74,172,190
79,574,471

70,209,763
93,894,963

153,746,661

164,104,726

إا اا ثما ات الم فظ ااا م قط الشرظة ظما فن  30يونيو  2020م وافقة م ح ام الشر عة اإل المية.
تع مد قيمة األو اق المالية غير المد جة باأل ـواق المالية ب ـفة ـا ـية إلى صـافن الموجودات المرـ ثمر فياا إا إذا توفرت لاا
معامالت حديثة وال ن تعد ظدلي للميمة العادلة ال الية اج إيضاح .3

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
7

جهات ذات عالقة

ت وا الجاات ذات إالقة م المرــانمي الر يرــيي وإضــاء مجلس إدا ل الشــرظة والشــرظات ال ن ي وا فياا المالك الر يرــيوا
والشــرظات ت ت ــيطرتام بشـ ظام و مشـ رك و ال ن لام ت ثير نام إلى ق ار اتاا المالية وال شــغيلية .إا تفاصــي المعامالت
الاامة م جاة ذات إالقة فن ياق العم ااإ يادي نن ظما يلن:
الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2019
(غير مدقق)
(غير مدققف
درهم
د نم

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2019
(غير مدقق)
(غير مدققف
درهم
د نم

إجمالن اش ار ات م بة

23,289,473

20,113,881

27,835,771

23,075,211

م ا ف ال اف

-

725

-

5,000

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

وديعة قانونية

10,000,000

10,000,000

مر ق إلى جاة ذات إالقة

2,523,787

4,833,278

مر ق م جاة ذات إالقة

1,951,181

196,693

إا م افآت مووفن اإلدا ل الر يريي لالل الف رل نن ظما يلن:
الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2019
(غير مدقق)
(غير مدققف
درهم
د نم

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2019
(غير مدقق)
(غير مدققف
درهم
د نم

م افآت ق يرل األج

983,892

1,662,760

1,967,783

3,211,470

م افآت لو لة األج

53,792

77,363

107,584

137,904

إا م افآت المدير الر يريي نن وفقا لعقود العم الم فق إلياا والمع مدل م قط مجلس اإلدا ل.
يمث المر ق إلى والمر ق م جاات ذات إالقة المطلغ الدا والمدي إلى انل اووطن اإل المن وداس القابضة ذ.م.م .إ
الطوالص ال اد ل (المر قة المبضف  /ال ن ي م إصدا نا (اإلل امف.

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
8

إستثمارات عقارية

فن  1يناير
نقص فن الميمة العادلة

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

18,309,000
-

19,720,000
(1,411,000ف

18,309,000

18,309,000

ي م إد اج اا ـ ـ ـ ثما ات العقا ة بالميمة العادلة وال ن تمث المطلغ ال ي يم به مبادلة ااصـ ـ ــول اي مش ـ ـ ـ ري إلى معرفة و بة
و ا إلى معرفة و بة فن معاملة تجا ة حديثة فن تا ال قييم .تم ت ديد الميمة العادلة لال ـ ثما ات العقا ة فن  31ديرـمطر
 2019م قط مميم مر ـ ـ ـ ق ال ي قام ا قييم المم ل ات بميمة  18,309,000د نم با ـ ـ ـ ادام لر قة مقا نة المطيعات با ـ ـ ـ ادام
دليـ المعـامالت لمواق ممـاثلـة .تع قـد اإلدا ل نه لم ي ننـاك ي تغيير جونري لالل الف رل المن ايـة فن  30يونيو  2020اج
إيضاح .3
9

انصبة أرباح

اح نقدية بميمة  25,000,000د نم بمعدل  0,25د نم للر ــام وتم
بالنر ــبة للر ــنة المن اية فن  31دير ــمطر  2019تم توز
اإ مادنا م قط المرانمي فن  15ما س  2020وتم دفعاا فن ما س .2020
اح نقدية بميمة  20,000,000د نم بمعدل  0,20د نم للر ــام وتم
بالنر ــبة للر ــنة المن اية فن  31دير ــمطر  2018تم توز
اإ مادنا م قط المرانمي فن  19ما س  2019وتم دفعاا فن ما س .2019

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
10

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل

اإلجمالي
مطلو ات إقود ال اف :
مطالبات ُمطلغ إناا
مطالبات م طدل لم ُيطلغ إناا
إح يالن م ا ف ترو ة المطالبات غير الموزإة
مطالبات قا مة
اح يالن اش ار ات ت اف غير م ربة

القيمة المستردة من إعادة التكافل
موجودات إقود ال اف :
مطالبات ُمطلغ إناا
مطالبات م طدل لم ُيطلغ إناا

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

113,478,797
49,695,894
964,183

115,915,335
48,523,239
842,432

164,137,674
459,531,093

165,281,006
440,527,290

623,668,767

605,808,296

86,258,633
38,166,448

86,985,336
36,680,861

124,425,081
127,355,405

123,666,197
106,953,255

251,780,486

230,619,452

مطلوبات التكافل – صافي
مطالبات ُمطلغ إناا
مطالبات م طدل لم ُيطلغ إناا
اح يالن م ا ف ترو ة الارا ل غير الموزإة

27,220,164
11,529,446
964,183

28,929,999
11,842,378
842,432

اح يالن اش ار ات ت اف غير م ربة

39,713,793
332,175,688

41,614,809
333,574,035

371,888,281

375,188,844

ح ة إإادل ال اف م المطالبات القا مة
ح ة إإادل ال اف م ااش ار ات غير الم ربة

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
11

االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة ،صافي

مر ق م الو طاء
مر ق م حاملن الطوالص
مر ق م شرظات ال مي وإإادل ال مي
ين ل :ما ص ديوا مش وك فن ت

يلاا

انت ال رظة فن ما ص الديوا المش وك فن ت

يلاا ظما يلن:

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

32,196,078
19,132,410
4,187,882

9,216,394
3,224,355
3,818,876

55,516,370
)(4,414,094

16,259,625
)(2,380,000

51,102,276

13,879,625

 30يونيو
2020
(غير مدقق)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققف
د نم

الرصيد فن اداية الف رل /الرنة
م م للف رل /الرنة

2,380,000
2,034,094

1,350,000
1,030,000

الرصيد الا امن

4,414,094

2,380,000

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
12

الحركة في توزيع مستحق الدفع لمشتركي صندوق التكافل على الحياة
فائض صندوق
مشتركي التكافل
على الحياة

درهم

التوزيع المستحق
الدفع لصندوق
مشتركي صندوق
التكافل على الحياة

درهم

(عجز)  /فائض
على أموال صندوق
مشتركي التكافل

درهم

قرض
من المساهمين

درهم

إحتياطي إعادة
تقييم االستثمار

درهم

المجموع
درهم

توز الفا ض لالل ف رل ال قر ر لرنة 2018
إ س ال وز عات غير المطال ااا لرنة 2018
ال غير فن إح يالن إإادل تقييم إ ثما

46,657,720
)(3,122,435
4,757,556
-

5,804,958
)(1,047,402
)(4,757,556
-

)(7,696,170
5,337,057
-

7,696,170
)(5,337,057
-

151,036
)(32,492

52,613,714
2,214,622
)(5,337,057
)(1,047,402
)(32,492

الرصيد في  30يونيو ( 2020غير مدقق)

48,292,841

-

)(2,359,113

2,359,113

118,544

48,411,385

الرصيد فن  1يناير ( 2019مدققف

17,577,087

3,250,205

)(8,767,283

8,767,283

3,026

20,830,318

توز عات لف رل ال قر ر لرنة 2018
توز الفا ض لرنة 2017
توز الفا ض لرنة 2018
إ س ال وز عات غير المطال ااا لرنة 2017
ال غير فن إح يالن إإادل تقييم إ ثما

32,258,096
)(6,000,000
2,822,537
-

6,000,000
)(427,668
)(195,042
)(2,822,537
-

1,071,113
-

)(1,071,113
-

148,010

33,329,209
)(1,071,113
)(427,668
)(195,042
148,010

الرصيد في  31ديسمبر 2019

46,657,720

5,804,958

)(7,696,170

7,696,170

151,036

52,613,714

الرصيد فن  1يناير ( 2020مدققف
الفا ض( /العج ف الناتج فن ف رل ال قر ر

النقص فن قرض م المرانمي

الفا ض الناتج فن ف رل ال قر ر لرنة
2019

النقص فن قرض م المرانمي

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
حصة المضارب وأتعاب الوكالة

13

يقوم المر ــانموا بادا ل ا ـ ـ ثما ص ــندوق مشـ ـ رظن ال اف مقاا %35 :2019( %35ف م إيرادات ا ـ ـ ثما ص ــندوق مشـ ـ رظن
ال اف ظ ة مضا ب.
يقوم المرانموا بادا ل إمليات ال اف لمش رظن ال اف مقاا النربة ال الية م إجمالن اش ار ات ال اف ظ تعاب وظالة.

ت مي الريا ات
ال مي ال ن
حماية األجو
افة فئات ال اف األلرى
14

 30يونيو
2020
()%

 31ديرمطر
2019
(%ف

27,5
22,5
12,5
35

25
25,5
12,5
35

العائد األساسي والمخفض للسهم

ي م إح راب العا د األ ا ن للرام بقرمة أ الف رل إلى الم و ط المرجأ لعدد األ ام القا مة لالل الف رل ظما يلن:
الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2019
(غير مدقق)
(غير مدققف

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2019
(غير مدقق)
(غير مدققف

30,744,657

17,883,457

46,291,019

44,679,091

األ ام العادية الم د ل لالل الف رل

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

العا د األ ا ن والمافض للرام
(د نمف

0,31

أ الف رل

لم تقم الشرظة باصدا
15

0,18

0,46

0,45

ية دوات قد ي وا لاا ت ثير مافض إلى إا د الرام فن حال تم تنفي نا.

معلومات قطاعية

لألغراض ال شغيلية تم تنظيم الشرظة إلى قطاإي إمال
•
•

ا يي :

ا اب إمال ال اف وتشم جمي نواع ال اف وال ن تضم ت اف ال ر ق والب ري والريا ات وال وادث العامة وال اف
الاند ن والططن والعا لة و م ب امله دال دولة اإلما ات العر ية الم دل.
ا ثما ات تشم اا ثما ات فن

ام م لية قاالة لل داول وا ثما ات ق يرل األج م الطنوك و و اق مالية لرى.

إا المعلومات الم علقة بقطاإات الشرظة مد جة دناه:

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
15

معلومات قطاعية (يتبع)

إيرادات ونتائج القطاع
التأمين
درهم

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020غير مدقق)
المجموع
اإلستثمارات
درهم
درهم

ال مي
د نم

الر ة شار المن اية فن  30يونيو ( 2019غير مدققف
المجموع
اإل ثما ات
د نم
د نم

إيرادات مباشرل
ت اليف مباشرل
م ا ف ت اف

216,049,882
)(148,180,755
)(16,429,652

11,199,592
-

227,249,474
)(148,180,755
)(16,429,652

207,196,960
)(122,938,979
)(11,663,722

19,109,088
-

226,306,048
)(122,938,979
)(11,663,722

نتائج القطاع
ت اليف غير موزإة

51,439,475

11,199,592

62,639,067
()16,348,049

72,594,259

19,109,088

91,703,347
)(47,024,256

ربح الفترة

تمث اإليرادات المد جة إاله اإليرادات الم

46,291,018

44,679,091

لة م العمالء الاا جيي و لرات لرى .لم ت م ية إمليات اي القطاإات لالل الف رل ( 30يونيو  :2019ا شنء د نمف.

إا الرـيا ـات الم ا ـطية للقطاإات نن نفس الرـيا ـات الم ا ـطية ال ن إ ـ ادم اا الشـرظة فن الطيانات المالية للرـنة المن اية فن  31ديرـمطر  2019با ـ ثناء تططيق المعايير الجديدل والمعدلة ظما
نو موضأ فن إيضاح .2

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

22

إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
15

معلومات قطاعية (يتبع)

موجودات ومطلوبات القطاع
التأمين
درهم
موجودات القطاع
موجودات غير موزإة

473,217,809

كما في  30يونيو ( 2020غير مدقق)
اإلستثمارات
درهم
678,552,288

مجموع الموجودات
مطلوبات القطاع
مطلو ات غير موزإة

1,151,770,097
101,275,773

400,513,800

729,401,485

1,253,045,870
791,795,735

-

مجموع المطلوبات
تكاليف رأسمالية

المجموع
درهم

ال مي
د نم

ما فن  31ديرمطر ( 2019مدققف
اإل ثما ات
د نم

791,795,735
12,814,817

-

139,424

1,129,915,285
102,114,118
1,232,029,403

749,992,067

345,222

750,337,289
32,912,307
783,249,596

804,610,552
139,424

المجموع
د نم

-

811,838

811,838

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
16

نتائج موسمية

لم ي م ترجي
17

ية ن ا ج مو مية فن اياا الر أ و الارا ل لف رل الر ة شار المن اية فن  30يونيو  2020و .2019

ربح الفترة
قط ما ـ ـ ــص القرض ال رـ ـ ـ  43,1مليوا د نم ( 30يونيو

الغ أ الشـ ـ ــرظة المجم للف رل العا د ل ملة الوثا ق والمرـ ـ ــانمي
 65,4 :2019مليوا د نمف.
18

مطلوبات طارئة وإلتزامات

ضمانات ان ية
تم إصدا الضمانات الطن ية ضم
19

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
درهم

 31ديرمطر
2019
(مدققةف
د نم

629,688

529,688

ياق األإمال اإلإ يادية.

القيمة العادلة لألدوات المالية

تع طر اإلدا ل ا الميم المــد جــة للموجودات والمطلو ــات المــاليــة المع رت ااــا بــال لفــة المطفـ ل فن الطيــانــات المــاليــة تقــا ب قيماــا
العادلة.
يطي الجدول ال الن ت ليال لألدوات المالية ال ن تم قيا ــاا احقا لإلإ رات األولن بالميمة العادلة م ــنفة فن مرـ ـ و ات  1إلى 3
اناء إلى د جة إم انية مالحظة الميمة العادلة.
 30يونيو ( 2020غير مدقق)
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الر أ او
الارا ل
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الدل
الشام اآللر
إ ثما ات إقا ة

 31ديسمبر ( 2019مدقق)
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الر أ او
الارا ل
موجودات مالية مقا ة بالميمة العادلة م لالل الدل
الشام اآللر
إ ثما ات إقا ة

المستوى 1
درهاااااام

المستوى 2
درهاااااام

المستوى 3
درهاااااام

المجموع
درهاااااام

38,702,915

-

46,198,941

84,901,856

133,538,040
-

-

20,208,621
18,309,000

153,746,661
18,309,000

218,439,896

-

38,517,621

256,957,517

34,986,038

-

-

34,986,038

143,845,171
-

-

20,259,555
18,309,000

164,104,726
18,309,000

178,831,209

-

38,568,555

217,399,764

لالل الف رل لم ت نناك ت و الت اي المر وى  1والمر وى  2لميا ات الميمة العادلة ولم ت
المر وى  3لميا ات الميمة العادلة.

نناك ت و الت دال

و لا ج

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020يتبع)
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تأثير كوفيد –  19على الشركة

لقد تر ـ ــط و اء ظوفيد –  19إلى زمة إالمية وفن تعطي ااق ـ ــاد العالمن .إا األزمة تض ـ ــرب ص ـ ــناإة ال مي إلى مر ـ ـ وى
ثر و ـ ــو ل ـ ــر عة .فن ضـ ــوء الظروت الرـ ــا دل برـ ــط ان شـ ــا ظوفيد –  19قمنا ن شـ ــرظة اووطن الولنية
العالم بش ـ ـ
لل اف ش.م.ع .ادو المرةولية والمباد ل و د نا فن تنفي ال دااير ال افية فن مرحلة مب رل لضماا ا م ار ة األإمال م ال فاع
إلى مر وى الادمات للعمالء وشرظاء األإمال م ال د األدنى م اانقطاع.
لدى الشرظة لطة لل عافن م ال وا ث ولطة ا م ار ة األإمال إلدا ل حاات الطوا ئ و ال وا ث ذات ال لة.
فن ضــوء الظروت ال الية انافاض ــعا النفط إلى جان اإلغالق برــط ظوفيد –  19فاا نناك ت وا فن ــلوك المرـ الل
اوتيرل م ايــدل م حيـ ت ول الطلـ إلى المن جــات الفــالرل م نوامع أ إــاليــة مثـ ال ـ مي إلى ال يــال تغطيــة المرظبــات
ذات الميمة العالية ال غطية الااص ــة وتع ال ماية الططية وال مي العام ن و ال غطية اإلل امية واأل ــا ــية ال ن إادل ما ت وا
حرا ة لأل عا م نوامع أ منافضة.
ت ب الشـ ــرظة إ شـ ــادات اا اب ال الية ال افية فن ال يا الماالر وإدا ل الماالر .إا ت ثير ن ه ال غييرات م دود إلى م فظة
الش ـ ــرظة .وح ى تا اه لم ت عرض الش ـ ــرظة ألي ت ثير نام إلى المطالبات الم علقة ب وفيد –  .19و ما ا األثر المل وع للو اء
لم ي جاوز بعد ال دود الم ددل فن ـ ــينا ونات ال با اإلجااد القا مة لم يطر ي تغيير إلى اف ارضـ ــات من جات الشـ ــرظة ح ى
اآلا .وم ذلل إلى الجان اإلح يالن فاا ااح ياليات الم طدل وغير المطلغ إناا تمث الارـ ـ ــا ر الم وقعة فن جمي قرـ ـ ــام
األإمال (ون ا مدإوم اطيانات المطالبات ال اليةف وقد تم تعدي اف راضاتنا الم فظة وفقا ل لل.
إا اإلدا ل إلى ثقة م ا الم فظة اا ـ ثما لدى الشــرظة م نوإة بش ـ جيد وقد نمت بش ـ ظطير إلى مدى الرــنوات الرــابقة
ونن قو ة ل م الظروت الرـيئة للرـوق و ا مرـ وى الرـيولة لدينا إالية مما يعطن القد ل إلى تع الفرص حال نشـو اا إندما
تعود واق اا ثما إلى النمط الجديد.
لقد انمت الشرظة بمطلغ  90,000د نم ظج ء م الجاود الولنية لمواجاة وفيد –  19لل ندوق الولنن "معا ن

باير".

إا اإلدا ل إلى ثقة م ا الشـ ـ ـ ــرظة إلى مدى العقد الماضـ ـ ـ ــن حققت ز ادل نامة فن الموجودات حقوق المرـ ـ ـ ــانمي األ اح
المرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بقـال الرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيولـة م فظـة األإمـال الم وازنـة وحـافظـت إلى مي انيـة إموميـة قو ـة ظفـايـة س المـال ونـامع مالءل إـاليـة.
با إلض ــافة إلى ذلل قامت الش ــرظة اطناء م فظة ا ـ ـ ثما ة ظطيرل .ظما فن تا ال قر ر فاا الر ــيولة وال مو ومرظ س المال
للشرظة ا ت ال قو ة ونن فن وض جيد ا يعاب ت ثير ااضطراب ال الن.
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إعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة وبيان اإللتزام

تم إإ ماد وإجازل إص ـ ـ ـ ـ ــدا المعلومات المالية المرحلية الموج ل للش ـ ـ ـ ـ ــرظة للف رل المن اية فن  30يونيو  2020بموج
اإلدا ل ا ا  11غرطس .2020

ق ار مجلس

