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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة  
 التأمين )أمان( )ش.م.ع.( 

 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

  رأينا
 

عن المركز المالي الموحد لشركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين    ةيلجوهربرأينا، تعبّر البيانات المالية الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي ا
، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة  2021ديسمبر    31)أمان( )ش.م.ع.( )"الشركة"( والشركات التابعة لها )معاً "المجموعة"( كما في  

 ية للتقارير المالية.لو ر الدللسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايي
 

 نطاق التدقيق
 تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

 . 2021ديسمبر    31بيان المركز المالي الموحد كما في   •
 بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •
 بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. •

 ملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.لاحقوق    بيان التغيرات في •
 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. •
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. •

 

  أساس الرأي
 

مسؤوليات مدقق الحسابات حول  دولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة  لاقيق  دتلقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير ال
   المدرجة ضمن تقريرنا.  تدقيق البيانات المالية الموحدة

 
   نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. 

 
 االستقاللية

المجموعة وفقاً للقواعد األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادرة عن مجلس المعايير    نعلون  قتإننا مس
زمنا بمسؤولياتنا  تلوقد ا  األخالقية الدولي للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.

 

 تأكيد على أمر
 

من البيانات المالية الموحدة الذي يبين أن الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،    37نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  
، ال يزال محتفظ بها باسم الرئيس التنفيذي السابق للشركة للمصلحة النفعية  2021ديسمبر    31يون درهم كما في  لم  9.2  غبإجمالي قيمة دفترية تبل

 للمجموعة. إن رأينا غير معدل بالنسبة لهذا األمر. 
 
 

http://www.pwc.com/me
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مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة   تقرير
 )تابع(  )ش.م.ع.(  ()أمان  التأمين

 
 

   منهجنا في التدقيق
 

   نظرة عامة

 تقييم مطلوبات عقود التكافل • أمور التدقيق الرئيسية

 
، أخذنا باالعتبار  في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص

ر  تية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غياذم الاكاألح
بين أمور أخرى،    ذلك  يف المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما  

 النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.
 

عتبار هيكل  لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين اال
 ليات المحاسبية والضوابط، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.معوال   ،ةالمجموع

 
   أمور التدقيق الرئيسية

ة للفترة الحالية. وقد تم التطرق  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحد
 سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه األمور.   يور ف مإلى هذه األ 

 
 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي  أمر التدقيق الرئيسي 

 
 تقييم مطلوبات عقود التكافل

 
المالية الموحدة، بلغ    اناتيبمن هذه ال 7كما هو مبين في اإليضاح رقم  

مليون درهم    1,094إجمالي مطلوبات عقود التكافل بالمجموعة ما قيمته  
   .2021ديسمبر    31كما في  

 
من هذه البيانات المالية الموحدة العناصر التي    7يعرض اإليضاح رقم 

ينشأ عنها رصيد مطلوبات عقود التكافل، كما نورد فيما يلي مالحظاتنا  
   اعتماداً على األحكام.  ناصرعلحول أكثر ا

 
 مطالبات معلنة غير مسددة

 
يعتبر رصيد المطالبات المعلنة غير المسددة أمراً جوهرياً في البيانات  

المالية الموحدة، وينطوي على درجة عالية من األحكام ويمكن أن يكون  
حسابه معقدًا في حاالت معينة. والمطالبات المعلنة غير المسددة هي أفضل  

 يع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير.مجير لدقت
 

 مطالبات متكبدة غير معلنة
يمثل هذا االحتياطي االلتزام عن المطالبات المتكبدة غير المعلنة في نهاية  
فترة التقرير والتي تم تحديدها من خالل تقييم اكتواري مستقل، مع األخذ  

 ريخية للمجموعة.اتال  ةرفي االعتبار تجربة الخسا
 
 
 

 
 كجزء من إجراءات التدقيق لدينا، فإننا:

قمنا بفهم وفحص واختبار الضوابط الرئيسية المتعلقة بعملية مراجعة      •
االحتياطيات الربع سنوية والسنوية من قبل اإلدارة وخبير اكتواري  

 خارجي معين.
 

ة وضع  يلبعم  ةقمنا بفهم وفحص واختبار الضوابط الرئيسية المتعلق    •
 االحتياطي للمجموعة.

 
   بالنسبة للمطالبات المعلنة غير المسددة:   

 
قمنا بالتحقق على أساس العينة من احتياطيات المطالبات المعلنة غير      •

 المسددة مقابل المستندات الداعمة، مثل تقارير جهات تسوية الخسائر.
 

ات المعلنة  بل المطا  قمنا بإجراء مقارنة على أساس العينة الحتياطيات    •
غير المسددة مع الدفعات الالحقة، في حالة تسويتها أو مبالغ االحتياطي  

 الالحقة، إذا لم يتم تسويتها.
 

 بالنسبة الحتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة:  
قمنا بإعادة إجراء التسويات بين البيانات المستخدمة في حسابات تكوين      •

 المحاسبية األساسية للمجموعة.  تسجال لااالحتياطي االكتواري و
 

قمنا بتقييم كفاءة وموضوعية واستقاللية الخبراء االكتواريين      •
الخارجيين المعينين من قبل المجموعة وكذلك الخبراء االكتواريين  

 الداخليين لدينا.
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عادة  إومين  أتتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دبي اإلسالمية لل
 )تابع(التأمين )أمان( )ش.م.ع.(  

 
 

 منهجنا في التدقيق )تابع(
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي )تابع( أمر التدقيق الرئيسي )تابع(

 
 )تابع(  تقييم مطلوبات عقود التكافل

 
 )تابع(  مطالبات متكبدة غير معلنة

 
المطالبات المتكبدة في تاريخ    متقيي  ييتم تطبيق االفتراضات الجوهرية ف 

التقرير لكن لم يتم اإلعالن عنها للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، ينتج عن  
فئات األعمال التي تطول فيها الفترة بين حدث المطالبة المبدئية والتسوية  

 فروق كبيرة بين التقديرات المبدئية والتسويات النهائية.
 

ات عقود التكافل بالمجموعة بواسطة  بولمطل  ىكما يتم تقييم العناصر األخر
 خبراء تقييم اكتورايين مستقلين آخرين.

 
نعتقد أن مطلوبات عقود التكافل أمر من أمور التدقيق الرئيسية بسبب  
التعقيد الذي تنطوي عليه عملية التقدير واألحكام الهامة التي تتخذها  

 ل. ف االتك  داإلدارة في تحديد مدى معقولية وكفاية مطلوبات عقو 

 
قمنا باستخدام خبرائنا االكتواريين الداخليين، وقمنا بمقارنة المنهجية،      •

والنماذج، واالفتراضات المستخدمة مع الممارسات االكتوارية المعترف  
 بها، وتحديدا:

 
قمنا بالتحقق مما إذا كانت البيانات المستخدمة والفحوصات المطبقة عليها      ➢

 طيات االكتوارية للمجموعة. اياالحت  معقولة وكافية لتحديد
قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات والطرق المستخدمة في الحسابات      ➢

   األساسية لالحتياطيات. 
قمنا بتقييم التأثير على تقدير احتياطيات السنة الحالية بناءً على المراجعة      ➢

في    ةنالمعل  التي أجرتها المجموعة على احتياطي المطالبات المتكبدة غير
 نهاية السنة السابقة في ضوء التطوير / التسوية الالحقة لهذه المطالبات.

قمنا بإعادة حساب احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة على أساس      ➢
   العينة لخطوط األعمال الرئيسية.

  
قمنا بالتحقق من مالءمة اإلفصاحات التي تمت فيما يتعلق بتقييم مطلوبات      •

 افل المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة.كتد الوقع

 

   معلومات أخرى
 

ت المالية  يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على تقرير مجلس اإلدارة )ولكنها ال تشمل البيانا
   الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها(.

 
   ات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.ناالبي  لإن رأينا حو

 
نا ننظر في ما إذا  وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبيل ذلك فإن

تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها    ىاألخر  كانت المعلومات
   تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 

 
، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا.  ىراألخ  تإلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلوما  -بناءً على العمل الذي نكون قد قمنا به    -إذا توصلنا  

   وليس لدينا ما ندرجه في التقرير بهذا الشأن.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة  
 )تابع(التأمين )أمان( )ش.م.ع.(  

والقائمين على الحوكمة  يانات المالية الموحدةبلحول ا  مسؤوليات اإلدارة 
 

طبقاً لألحكام السارية    إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها
( لسنة  6ن االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )و نوالقا  ، وتعديالته،2015( لسنة  2للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

مين بدولة  ، وتعديالته، والتعليمات المالية ذات العالقة لشركات التكافل الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )سابقًا هيئة التأ2007
دارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء  إلا  ترى  ي تاإلمارات العربية المتحدة(، وعن تلك الرقابة الداخلية ال

 جوهرية، سواءً كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
 

  -  ةضرورلاعند    -وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واإلفصاح  
أنشطتها أو لم يكن  عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف  

   لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
 

 لية للمجموعة. امر اليريتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقا
 

تدقيق البيانات المالية الموحدة    مسؤوليات مدقق الحسابات حول 
 

ئة عن احتيال أو  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناش
ل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوىً عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً  مشذي يلاخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات  

ن من المتوقع  لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كا
  دة. ل أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموح وقحد مع  إلى

 
 قيق. كما أننا نلتزم بالتالي: دتل ال ام وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أع

 
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   •

كشف عن أي أخطاء جوهرية  لا  عدم  رطالتدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خ
أو  ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف  

   تجاوز الرقابة الداخلية.
 

ءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي  ارم إجيمتكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تص •
   حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

 
   تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة.  •

 
واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما إذا كان هناك    ،ي حاسبمل معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية ا •

يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى    ظروف  عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو
الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو    قق ر مديروجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تق

تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى  
 لية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. بقالمست  تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة  
 )تابع(التأمين )أمان( )ش.م.ع.(  

 

تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(  مسؤوليات مدقق الحسابات حول 
 

ثل  العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تم متقيي •

 المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل. 
 

لية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات  امت الامالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلو  •

  المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا
 حول التدقيق.

 
بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور    ن ملق،  ع تنتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما ي

   مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 
 

أننا نبلغهم بجميع العالقات وغيرها من المسائل    ا، كم ةينقدم أيضاً للقائمين على الحوكمة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقالل 
   .التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو سبل الحماية المطبقة إن لزم األمر

 
أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات المالية الموحدة للفترة    ات لهناومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي ك

عنه للرأي العام    الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشريعات اإلفصاح
ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف    الما    اً أن أمر  -في حاالت نادرة للغاية   -أو إذا قررنا  

   يترك تداعيات سلبية تفوق المنافع التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

 ، نفيدكم بما يلي:2015( لسنة  2ن االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )ونالقا  تإضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبا 
 

 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا. (1)
 

اإلمارات العربية المتحدة رقم    ةل لدو  يدأن البيانات المالية الموحدة قد أُعدت، من كافة النواحي الجوهرية، طبقاً لألحكام السارية للقانون االتحا (2)
   وتعديالته.  2015( لسنة  2)

 
 أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة.  (3)

 
   أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة. (4)

 
من البيانات    9، كما هو مبين في اإليضاح  2021ديسمبر    31نتهية في  م لنة اس لأن المجموعة قد قامت بشراء أسهم واالستثمار فيها خالل ا (5)

 المالية الموحدة. 
 

حول البيانات المالية الموحدة يبين المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي بموجبها أُبرمت هذه    29أن اإليضاح رقم   (6)
   المعامالت.

 
أياً من    2021ديسمبر    31يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المجموعة قد خالفت خالل السنة المنتهية في    ملنا ل  أنه بناءً على المعلومات المقدمة (7)

وتعديالته، أو فيما يتعلق بالشركة، ونظامها األساسي    2015( لسنة  2األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 .2021ديسمبر    31ر جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في  يثله تأ  بشكٍل يمكن أن يكون
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة  

 )تابع(التأمين )أمان( )ش.م.ع.(  
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى )تابع(
 

  . 2021ديسمبر    31دم أي مساهمات اجتماعية خالل السنة المنتهية في  قتلم    ةعأن المجمو (8)
 

والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي    2007( لسنة  6وإضافةً إلى ذلك ووفقاً لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
)سابقًا، هيئة التأمين(، نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات الالزمة التي    يمركزل االصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة  

 اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.
 

   برايس ووترهاوس كوبرز
 2022مارس    31
 

 
 
 

 رامي سرحان
 1152سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم  

 متحدةالمكان: دبي، اإلمارات العربية ال 
 
 
 

 
 







          10                                                                        .()ش.م.ع( عادة التأمين )أمانللتأمين وإية  اإلسالمكة دبي شر 
 

 ءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.زج تعتبر 85إلى  16من  اتالمرفقة على الصفح اإليضاحات

 ل الموحدبيان الدخ
 

 ديسمبر 31في منتهية ة السنلل  

 2020 2021 تإيضاحا 
 درهم إماراتي درهم إماراتي  

 )معاد بيانها(   
    إيرادات التكافل

 229,156,782 249,455,606 21 لتكافلساهمات اإجمالي م

 (129,224,309) (134,805,428) 21 إعادة التكافل من إجمالي مساهمات التكافل حصة
  --------------------------- --------------------------- 

 99,932,473 114,650,178  صافي مساهمات التكافل المكتتبة
 -ارية اطيات المخاطر السحتيوا مكتسبةساهمات غير التغير في م

 اإلجمالي
 (8,795,624) 10,509,704 

 -رية استسبة واحتياطيات المخاطر الاهمات غير مكالتغير في مس

 لتكافلإعادة ا

 (3,241,302) (11,245,984) 

  --------------------------- --------------------------- 
 99,196,193 102,613,252  لمكتسبةات التكافل امساهمصافي 

 11,369,429 9,077,821 23   رسوم وثائق

 18,259,940 17,415,921 20 خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه
  --------------------------- --------------------------- 

 128,825,562 129,106,994  مجموع إيرادات التكافل
  --------------------------- --------------------------- 

    مصاريف التكافل

 (112,263,146) (107,974,404) 22 إجمالي المطالبات المدفوعة 
 61,474,819 37,501,886 22 المطالبات المدفوعة جماليل من إة التكاف حصة إعاد

  --------------------------- --------------------------- 

 (50,788,327) (70,472,518)  المدفوعة صافي مطالبات التكافل
 12,646,078 (12,223,951)  جمالياإل -لنة غير المسددة معالالتغير في مخصص المطالبات 

 (10,442,902) 5,795,470  إعادة تكافل -المعلنة غير المسددة  صص المطالباتفي مخ التغير
 (13,037,017) 12,648,393  اإلجمالي -المطالبات المتكبدة غير المعلنة في  التغير

 6,903,242 (5,504,043)  إعادة تكافل -التغير في المطالبات المتكبدة غير المعلنة 

 24,577 (1,329,559)  غير موزعةخسائر اطي مصاريف تسوية في احتيالتغير 
 692,201 376,911  اإلجمالي -بي التغير في االحتياطي الحسا
 (115,880) 84,014 7.3 إعادة تكافل -ي التغير في االحتياطي الحساب

  --------------------------- --------------------------- 
 (54,118,028) (70,625,283)  المتكبدةصافي المطالبات 

 (25,085,901) (24,602,878) 20   تكاليف استحواذ على الوثائق
  --------------------------- --------------------------- 

 (79,203,929) (95,228,161)  مجموع مصاريف التكافل

  --------------------------- --------------------------- 
 49,621,633 33,878,833  صافي إيرادات التكافل

 7,393,182 7,349,308 24  االستثمار دات إيرا

 (34,821,037) (31,972,809) 25 مصاريف عمومية وإدارية
 (225,492) 1,841,738  المالية عكس / )مخصص( االنخفاض في قيمة الموجودات 

 (25,041) -  صافي خسارة تشغيلية لشركات تابعة
 335,199 -  إيرادات تشغيلية أخرى

  --------------------------- --------------------------- 

 22,278,444 11,097,070    ربح السنة من العمليات الجارية
 (23,104) (5,677) 31   ت المتوقفةخسارة السنة من العمليا

  --------------------------- --------------------------- 

 22,255,340 11,091,393    ادربح السنة قبل اإلسن
 (3,141,986) 16,302,700 )أ( 43 العجز / )الفائض( من عمليات التكافل للسنة

 - (15,104,360) 39 ليات التكافلسن لعممساهمة من قرض ح
  --------------------------- --------------------------- 

 19,113,354 12,289,733  ربح السنة

   ===== == = ==== =========== 
    العائد إلى:

 19,115,410 12,290,301  مساهمي الشركة األم

 (2,056) (568)  حصص غير مسيطرة
  --------------------------- --------------------------- 

  12,289,733 19,113,354 
  =========== =========== 

 0.085 0.054 26 همسربحية ال

  =========== =========== 



للت       11                                                               وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(أمين  شركة دبي اإلسالمية 
 

 ءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.زج تعتبر 85إلى  16من  اتالمرفقة على الصفح اإليضاحات

 بيان الدخل الشامل الموحد

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )معاد بيانها(  
   

 19,113,354 12,289,733 ربح السنة
   

   الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى

   
  :سارةخلح أو اربقًا في التصنيفها الحبنود لن يُعاد 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (9,253,525) 8,503,456 الدخل الشامل اآلخر
 --------------------------- --------------------------- 

 9,859,829 20,793,189 مجموع الدخل الشامل للسنة 

   العائد إلى:
 9,859,829 20,793,189 ممساهمي الشركة األ

 (2,056) (568) غير مسيطرةص حص
 --------------------------- --------------------------- 
 20,793,189 9,859,829 

 =========== =========== 

 
 )ب(.43)أ( و43 ساهمين في إيضاحت الموحدة للدخل والدخل الشامل المنفصلة لعمليات التكافل والمالبياناتم عرض 

 
 



للتأمين وإسة دبي اإلشرك       12                                                                                                                              .ع.(أمين )أمان( )ش.مدة التعاالمية 
 

 ءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.زج تعتبر 85إلى  16من  اتالمرفقة على الصفح اإليضاحات

 كية الموحدفي حقوق المل  بيان التغيرات
 

  
 

سأر  

الالم  

 
 

 احتياطي

 قانوني

 
 

 احتياطي 

 عام

 

 خسائر 

كمةرامت  

تقييم  احتياطي إعادة

بالقيمة  -رات استثما

 العادلة 

مخصص وديعة إعادة 

لالتكاف  

 لملكيةا حقوق

 العائدة إلى مساهمي

ألمالشركة ا  

 

حصص غير 

 مسيطرة

 
 

 

موعالمج  

هم إماراتيرد درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  م إماراتيدره درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  تيإمارادرهم    

          

كما هو  - 2020يناير  1 الرصيد في 

 72,941,416 (1,324,466) 74,265,882 - (447,163,55) (2,648,62710) 3,163,978 3,163,978 5,750,00022 ابقاً مدرج س

إيضاح  -عرض تغيير في التعديل بسبب 

41 - - - - (19,062,128) - (19,062,128) - (19,062,128) 
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

كما هو  - 2020يناير  1في  صيدالر

 53,879,288 (324,4661,) 55,203,754 - (74,225,575) (102,648,627) 3,163,978 3,163,978 ,750,000225 هد بيانمعا

          

 19,113,354 (2,056) 19,115,410 - - 19,115,410 - - - ربح السنة

 (9,253,525) - (5253,9,25) - (552,325,9) - - - -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 9,859,829 (2,056) 9,861,885 - (525,325,9) 19,115,410 - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

          

ل السنة من فائض عمليات ل خالتحوي

 579,490 - 579,490 579,490 - - - - - 39إيضاح  -التكافل 

 2732,27 - 732,272 732,272 - - - - - الحركات األخرى خالل السنة

تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 - - - - - (03,832,30) 1,916,150 1,916,150 - عاملواالحتياطي ا

 (500,000) - (500,000) - - (500,000) - - - مجلس اإلدارةأتعاب أعضاء 

 (427,984) - (427,984) - - (427,984) - - - الزكاة
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

كما  - 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 64,122,895 (1,326,522) 65,449,417 1,311,762 (100,479,83) (8,293,5018) 5,080,128 5,080,128 0,00025,752 هو معاد بيانه

 ========== ======== ========= ========== ========== ========== ========== ========= ========== 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



للتأمين    13                                                                                                                                                     (أمان( )ش.م.ع.تأمين )عادة الوإشركة دبي اإلسالمية 
 

 ءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.زج تعتبر 85إلى  16من  اتالمرفقة على الصفح اإليضاحات

 
   د )تابع(لموحية ابيان التغيرات في حقوق الملك

 
 

 رأس

المال   

 

 

 احتياطي 

 قانوني

 

 

 احتياطي

عام   

 

 خسائر

متراكمة   

قييم احتياطي إعادة ت

بالقيمة  -استثمارات 

ادلة من خالل الدخل الع

 الشامل اآلخر 

عة ودي مخصص

 إعادة التكافل

حقوق الملكية 

العائدة إلى 

 مساهمي

 الشركة األم

 

حصص غير 

 مسيطرة

 

 

 عالمجمو

يراتدرهم إما درهم إماراتي  ماراتيم إدره درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  يراتإما مدره  هم إماراتيدر   

          

كما هو  - 2021يناير  1الرصيد في 

 64,122,895 (326,5221,) 65,449,417 1,311,762 (100,479,83) (88,293,501) 5,080,128 5,080,128 225,750,000 معاد بيانه

          

 12,289,733 (856) 301,12,290 - - 12,290,301 - - - ربح / )خسارة( السنة

 03,4568,5 - 8,503,456 - 456,503,8 - - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 --------------------------- --------------------------- ------------------------- -------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة 

 20,793,189 (568) 20,793,757 - 456,503,8 12,290,301 - - - للسنة

          
ت ة من فائض عمليانالل الستحويل خ

 674,027 - 674,027 674,027 - - - - - 39إيضاح  -كافل الت

 120,932 - 120,932 32120,9 - - - - - تعديل مخصص وديعة إعادة التكافل

   تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 - واالحتياطي العام

9,5411,22 1,229,541 (2,459,082) 

- - - - - 

 (499,140) - (499,140) - - (9,14094) - - - الزكاة

 --------------------------- --------------------------- ------------------------ -------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 85,211,903 (1,327,090) 86,538,993 12,106,72 (644,975,74) (,42278,961) 6,309,669 6,309,669 225,750,000 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 ========== ========= ========= ========= ========== ========== ========== ========== ==========  



للتأمين وإعاد  14                                                                  ن )أمان( )ش.م.ع.(ة التأميشركة دبي اإلسالمية 
 

 ءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.زج تعتبر 85إلى  16من  اتالمرفقة على الصفح اإليضاحات

 

   دلتدفقات النقدية الموحا  نبيا
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
     ألنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من ا

 19,113,354 12,289,733 ربح السنة

   
     تعديالت لـ:

 174,434 136,417 الك ممتلكات ومعداتتهاس
ن خالل الربح أو الخسارة، ة مادلمقاسة بالقيمة الع اتارخسارة / )ربح( من استثم

 (7,704,731) ,8626,597 بالصافي
 3,438,000 (2,146,500) عقاري )ربح( / خسارة من إعادة تقييم استثمار

 (91,370,65) (11,145,681) إيرادات توزيعات األرباح

 826,887 721,555 للموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 (81,4171,4) (287,439) رباحألا اتإيراد

 225,492 (1,841,738) ةاالنخفاض في قيمة الموجودات المالي

 --------------------------- --------------------------- 
 4,324,209 13,221,360 

   لية:والمطلوبات التشغيات الموجود التغيرات في
 ,901,52414 2,865,861 فلموجودات عقود إعادة التكا

 (4,750,380) ,147,9658 ةذمم تكافل مدين

 507,276 (2,030,506) ىاً وذمم مدينة أخرمبالغ مدفوعة مقدم
 78,075,221 33,169,023 مطلوبات عقود التكافل

 6915,67 378,405 تكافلإعادة المبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات 

 (955,09118,) 3,775,746 ذمم تكافل دائنة
 1,814,208 (79,01512,0) تجارية وأخرىائنة ذمم د

 (850,227) 5,142,234 ات عالقةمبالغ مستحقة من أطراف ذ
 (428,230) (272,814) طراف ذات عالقةحقة إلى أمبالغ مست

 1,357,717 (712,151) خصم مؤجل

 822,231 (2,889,192) ائقؤجلة على الوثتحواذ ماليف اسكت
 62,4962,5 (1,938,998) التكافلل عمليات في أمواالفائض 

 ,6992 - موجودات ضمن العمليات المتوقفة

 - (75,000) العمليات المتوقفة لوبات مرتبطة مباشرة بموجودات ضمنمط
 --------------------------- --------------------------- 

 89,196,480 ,949,62238 نقد الناتج من العملياتلا
 (1,741,885) (419,961) لموظفينخدمة المدفوعة لمكافآت نهاية ال

 --------------------------- --------------------------- 

 87,454,595 ,988,20238 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 --------------------------- --------------------------- 

   تثماريةمن األنشطة االس التدفقات النقدية

 (154,928) (92,088) اتومعد شراء ممتلكات
 (5,000,000) (10,000,000) لة لدى البنوك بفترة استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهرالوكائع ودااستثمار في 

 - 60,000,000 ق أصلية تزيد على ثالثة أشهرالبنوك بفترة استحقاالوكالة لدى  استحقاق ودائع
 (22,044,000) (,65418,381)   لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةامقاسة بي موجودات مالية شراء استثمارات ف 

 - (3,493,149) اآلخرلعادلة من خالل الدخل الشامل شراء استثمارات في موجودات مالية مقاسة بالقيمة ا

 1,481,417 287,439   اح مقبوضةإيرادات أرب
 (88,910,764) (23,845,193) بوحدات تبطةت مرفي استثمارا صافي الزيادة

 1,370,659 11,145,681 ضةقبوإيرادات توزيعات أرباح م

 --------------------------- --------------------------- 
 (113,257,616) 15,621,035 األنشطة االستثمارية المستخدم في(قد الناتج من / )الن صافي

 --------------------------- --------------------------- 

 
 

 
 
 

 
 
 



ل  شركة  15                                                               لتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(دبي اإلسالمية 
 
 

 ءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.زج تعتبر 85إلى  16من  اتالمرفقة على الصفح اإليضاحات

 لموحد )تابع(يان التدفقات النقدية اب

 
 مبرديس 31للسنة المنتهية في  
 2021 2020 

 ماراتيم إدره درهم إماراتي 
     ألنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من ا

 (111,447) (11,063) ذمم مرابحة دائنة

 8,807 (,32719,981) قة للبنوكمبالغ مستح
 (500,000) - جلس اإلدارةعة ألعضاء ممكافآت مدفو

 (410,344) (332,974) دفوعةزكاة م
 --------------------------- --------------------------- 

 (1,012,984) (20,325,364) لمستخدم في األنشطة التمويليةلنقد اصافي ا

 --------------------------- --------------------------- 
 (,00526,816) 060,498,33 يادة / )النقص( في النقد وما في حكمهالز صافي

 82,383,065 55,567,060 داية السنةالنقد وما في حكمه في ب

 --------------------------- --------------------------- 
 567,06055, ,720,06589 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 =========== =========== 
 

 لنحو التالي: حليل النقد وما في حكمه على ام تلغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، ت

 

 2021 2020 
 درهم إماراتي تيإمارادرهم  

   

 54,558,084 ,744,56088 1-5إيضاح  -وما في حكمه د نق

 1,008,976 761,008,9 32يضاح إ -وقفة يات المتنقد وما في حكمه مدرج في الموجودات ضمن العمل

 --------------------------- --------------------------- 

 720,65089, 06055,567, 

 =========== =========== 
 

 .5م اإليضاح رق و موضح في كما ه 9ص االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم يكون النقد وما في حكمه قبل مخص

 
 



للتأمين وإع  16                                                                          أمان( )ش.م.ع.(ادة التأمين )شركة دبي اإلسالمية 
 

 لموحدةمالية اول البيانات الح  إيضاحات

 2021بر  ديسم  31للسنة المنتهية في  
 

 

 عامةومات معل 1
 

كة مساهمة عامة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تقوم سجلة كشر( هي ملشركة"ة التأمين )أمان( )ش.م.ع( )"ادشركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعا
للقيام بأعمال إعادة الشركة مرخصة ية. كذلك فإن عة اإلسالماليم الشريأعمال التكافل العام وأعمال إعادة التكافل والتكافل على الحياة وفقًا لتعالشركة ب

بي وأبو ظبي ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، وتعمل من خالل فروعها في د157 هو ص. ب للشركةلمسجل على الحياة. العنوان ا لتكافلاافل والتك

   بية المتحدة.مارات العربدولة اإل والشارقة. إن األسهم العادية للشركة مدرجة في سوق دبي المالي
 

ة بإصدار عقود تكافل قصيرة األجل وم الشرك. تق2003ريل أب 8وبدأت أنشطتها في  2003س رما 12حصلت الشركة على رخصتها التجارية في 

وم ل على الحياطر التكاف البحرية والحرائق واألعمال الهندسية والحوادث العامة والمخاطر الطبية ومخبخصوص مخاطر السيارات والحوادث  لك تق  اة. كذ
   ارات.والعق ةلماليمار أموالها في األوراق االشركة باستث

 
همين. وتقوم هيئة الفتوى بدور إشرافي لتحديد ثة أعضاء معينين من قبل المساوى والرقابة الشرعية المكونة من ثالة الفتيئشراف هركة إلتخضع أنشطة الش

 كام الشريعة.قوانين وأحتم وفقاً لما إذا كانت عمليات الشركة ت

 
اإلدارة من خالل انتخاب الدكتور صالح هاشم  كيل مجلسعاد تشسي، وأستقالة السيد مبارك مطر الشاما، وافق مجلس اإلدارة على 2020سبتمبر  29في 

   ساً، والسيد محمد عمير يوسف المهيري نائباً للرئيس.سيد شريف الهاشمي رئي

 
 يلي: عد ووافق على مانوي العام عن بُتماع السانعقد االج، 2021يونيو  28في 

 يد/ عبدالرحمن أحمد عبدهللا سنان، والسيد/ محمد علي الحوسني.ري، والسالمهي ف أحمدير يوسإلدارة: السيد/ محمد أمااستقالة أعضاء مجلس  -
لح  هيري، والسيد/لفان خادم الممها خادم خ. السيدة/ (2022نتخاب ثالثة أعضاء جدد لمجلس اإلدارة حتى نهاية الدورة الحالية في )ا - عمران محمد صا

 مالك.حمد الهللا موالسيد/ محمد أحمد عبد خوري، لسين امحمود ح

 
كات ، كان لدى الشركة الشر 2020و 2021سبتمبر  30البيانات المالية الموحدة. في شار إلى كل من الشركة وشركاتها التابعة باسم "المجموعة" في هذه يُ

   ة التالية:التابع

 
مقر التأسيس )أو  التابعة اسم الشركة

التسجيل( ومزاولة 
 لنشاطا

نسبة أرباح 

 الملكية

 قوقة حنسب

تصويت ال
 فظ بهاالمحت

 الوضع النشاط الرئيسي 

  ٪ ٪   

      
اإلمارات العربية  ش.ذ.م.منواة لالستثمارات 

 المتحدة
التجارية االستثمار في المشروعات  100.00 100.00

 رتهاراعية وإداالزالصناعية وو
 نشطة

شركة تكنيك مركز خدمة 

  .ذ.م.مالسيارات ش

اإلمارات العربية 

 تحدةالم

 قيد التصفية مات إصالح السياراتدخ 100.00 00.001

   أميتي هيلث ذ.م.م

 

لعربية اإلمارات ا
 المتحدة

 قيد التصفية خدمات إعداد الفواتير الطبية 90.00 90.00

 
ت السيارا ز خدمةيك مركمن شركة تكن ٪1.ذ.م.م، ونسبة في شركة نواة لالستثمارات ش ٪1السابق نسبة  دارة المجموعةئيس مجلس إتلك نائب رمي

 ش.ذ.م.م. بالنيابة عن المجموعة ولصالحها.
 

 .2021ديسمبر  31مساهمات اجتماعية خالل السنة المنتهية في  لم تقدم المجموعة أي

 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.بي اإلسالشركة د  17                                                                              ع.(م.مية 
 

   ل البيانات المالية الموحدةإيضاحات حو

 )تابع(  2021  ديسمبر  31في    للسنة المنتهية
 

 

 امة )تابع(معلومات ع 1
 

ارية. وتخضع الشركة ألحكام كات التجن الشرته بشأوتعديال 2015( لسنة 2دة رقم )مارات العربية المتحانون االتحادي لدولة اإلالشركة مسجلة بموجب الق
ت التأمين في سجل شركاوهي مسجلة  في شأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها 2007( لسنة 6بية المتحدة رقم )القانون االتحادي لدولة اإلمارات العر

ارات العربية المتحدة )"هيئة التأمين"(( تحت رقم ولة اإلمن في دالتأميمركزي"( )سابقًا، هيئة صرف ال)"الم العربية المتحدة المركزي صرف اإلماراتبم

070. 
 

 2فيذ في دخل حيز التنو 2021بتمبر س 20ت"( في انون الشركا)"ق  2021( لسنة 32وم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )صدر المرس

 2022يناير  2شهًرا اعتباًرا من  12. وللشركة مهلة 2015( لسنة 2رقم ) المتحدة لعربيةارات اون االتحادي لدولة اإلمالقان ي ألغىوالذ 2022يناير 
 لالمتثال ألحكام قانون الشركات.

 
 بشأن  2007لسنة  6المتحدة رقم القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  مال لبعض أحكالمعدّ 2020 ( لسنة24م )تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رق 

، أصبح 2021يناير  2. واعتباراً من 2021يناير  2يذ بتاريخ ودخلت التعديالت حيز التنف 2020سبتمبر  27وتنظيم أعمالها بتاريخ التأمين هيئة  تأسيس

 وسلطته. تحدة المركزيالعربية الم رف اإلماراتحت إشراف مصقطاع التأمين ت
 

الواحد كما هو  جموعة لمتطلبات المالءة المالية وكذلك حدود التعرض للطرف المقابل متثل الم، ال تلموحدةلمالية اة على هذه البيانات اكما في تاريخ الموافق

 اد هذهذلك، تواصل المجموعة إعد التوالى. ومعالمالية على التعليمات  صل األول منمن الف 3من الفصل الثاني والمادة  8منصوص عليه في المادة 
 للحصول على التفاصيل. 33رية. راجع اإليضاح رقم االستمرامبدأ  ى أساسنات المالية الموحدة علالبيا

 
 ر الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايي 2

 

ل  الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير التفسيراتنشورة أو المى المعايير لتعديالت علالمعايير الجديدة أو ا 2-1 ية الدولية للتقارير المالية ا ر سا
 2021يناير  1حاسبية للمجموعة التي تبدأ في فترة المعلى ال

 

اير  1في أو بعد ة التي تبدأ ترات السنويعول على الفلدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفتم تطبيق المعايير ا  2021ين
لمعروضة للسنتين ة المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ ار الدوليلمعاييهذه ا لموحدة. ولم يكن لتطبيقالية اات المفي هذه البيان

 الحالية والسابقة.
 

 لى المجموعةر السارية ععلى المعاييالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة 

 

سارية المفعول على 
دأ الفترات السنوية التي تب

 في أو بعد 

يد  - 19-وفيد امتيازات اإليجار المرتبطة بك  -، "عقود اإليجار" 16المالية رقم  للتقارير  يالدول لمعيارالتعديل على ا تمد

 الوسيلة العملية

، نشر مجلس معايير المحاسبة 2020ي مايو ف  للمستأجرين. يازات إيجارتم منح امت (،19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد
إذا كان الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما  16ية رقم ر الماللتقاريدولي لدولية تعديالً على المعيار الال

محاسبة لس معايير ال، نشر مج2021مارس  31ي هو تعديل لعقد اإليجار. ف  19-امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد
. يمكن للمستأجرين اختيار 2022 يونيو 30إلى  2021و يوني 30سيلة العملية من خ الوتاري ية تعديالً إضافياً لتمديدالدول

سينتج  االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة
يض لى تخف تؤدي إا الحدث أو الحالة التي ث فيهي يحدة في الفترة )الفترات( التإيجار متغير متياز كدفعاتلك حساب االعن ذ

 عات.الدف 

 

 2021يناير  1

ر المحاسب 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -ة إصالح معدل الفائدة المعياري المرحلة الثاني ي ، والمعيا
ر ي للتقالدول والمعيار 4المالية رقم  قاريري للت، والمعيار الدول7لية رقم لتقارير المايار الدولي ل، والمع39م الدولي رق ري ا

 (2021يناير  1)تسري اعتباًرا من  16مالية رقم ال

لمعيار  ، 9الية رقم جرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الم، أ2020في أغسطس  وا
ي 4ة رقم الماليقارير ، والمعيار الدولي للت7م ة رق ماليالمعيار الدولي للتقارير ال، و39لي رقم لمحاسبي الدوا لدول ، والمعيار ا

بآخر ي تنشأ أثناء إصالح معدل الفائدة المعياري، بما في ذلك استبدال معيار واحد لمعالجة القضايا الت 16للتقارير المالية رقم 

 .2021يناير  1بديل.

 2021يناير  1

 
نة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على عن لج صادرة فسيراتلدولية للتقارير المالية أو تال توجد أي معايير أخرى من المعايير ا

البيانات المالية ر جوهري على كون لها تأثيالممكن أن يوكان من  2021يناير  1معايير كانت سارية للمرة األولى على السنة المالية التي بدأت في ال

 وعة.لمجمالموحدة ل
 

 
 
 

 
 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.بي اإلسالشركة د  18                                                                              ع.(م.مية 
 

   ل البيانات المالية الموحدةإيضاحات حو

 )تابع(  2021  ديسمبر  31في    للسنة المنتهية
 

 

 
 لية الجديدة والمعدلة )تابع(ر الماقاري ية للتالدول تطبيق المعايير  2

 
كن غير ة الصادرة لارير الماليعلى المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتق المعايير الجديدة أو التعديالت 2-2

   قها بشكل مبكر موعة بتطبي م المجولم تق 2021يناير  1بدأ في ة التي تللمجموع ه على الفترة المحاسبيةية حتى تاريخالسار

 

 ر السارية على المجموعةالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايي

 

سارية المفعول على 
الفترات السنوية التي 

 في أو بعدتبدأ 

 التأمين"، "عقود 17المالية رقم  المعيار الدولي للتقارير 

لطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر مشروعه ا لدوليةاسبة اى مجلس معايير المح، أنه2017 مايو 18في 

لتقارير يار الدولي لمحل المع 17لمالية رقم "عقود التأمين". يحل المعيار الدولي للتقارير ا 17للتقارير المالية رقم لي المعيار الدو
إلى تغيير كبير في  17المالية رقم  للتقارير الدوليمعيار ن الممارسات. سيؤدي اللعديد ملياً باوالذي يسمح حا 4لية رقم الما

 تي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.المحاسبة لدى جميع المنشآت ال

مد . ويعت ياس التقديرات لكل فترة تقرير قياس حالي حيث يتم إعادة ق وجود نموذج  17قم لتقارير المالية ردولي ليار الالمع يتطلب

لعقد غير أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخياس على الق دمات التعاقدية الذي يمثل أرباح ا
وب األسل اح هذاالتغطية المتبقية إذا أت لى مدار فترةلاللتزامات عط يُسمح به بسّط لألقساالمكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص م

لبات ج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجن النموذرياً عفة جوهطريقة قياس غير مختل ب قياس المطا

   رجحة.لمخاطر والموالمعدلة باالمتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المخصومة 

ار مخاطر معرضة لوداً ملمبدئي فصل أي محفظة )تشمل عقض والقياس، على المنشآت عند االعتراف االعر وبهدف شابهة وتد
العقود وهي: العقود الشاقة، والعقود ال تنطوي على خطر جوهري بأن معاً كما لو كانت محفظة واحدة( إلى ثالث مجموعات من 

 احدة.وعة وي مجمود المصدرة ألكثر من سنة ف  تجتمع العققية. ويجب أاللعقود المتباً شاقة، واتصبح عقود

متزامناً مع تطبيق مح بالتطبيق المبكر إذا كان ويس 2023يناير  1لتي تبدأ في أو بعد انوية ات السالفتر ينطبق المعيار على

"األدوات  9الية رقم للتقارير المعيار الدولي عمالء" والملعقود مع ال"اإليرادات من ا 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تاريخ في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في  17تقارير المالية رقم ولي للار الدالمعي ع اإلدارة أنه سيتم تطبيقتتوق ة". المالي

   التطبيق.

مبرمة ا ما تكون ، والتي غالبقصيرة األجل بقية للعقودلتغطية المتيُسمح باتباع نهج توزيع أقساط اختياري مبسط للمطلوبات عن ا

ود القي لنموذجتعديل ة. هناك لتأمين على غير الحيامن قبل شركات ا اس العام الذي يطلق عليه "نهج الرسوم المتغيرة" لبعض العق
المتغيرة، نهج الرسوم  . عند تطبيقود األساسيةتبرمها شركات التأمين على الحياة حيث يتقاسم حملة الوثائق العائدات من البن التي

لخدمة التعاقدية. ولذلك من المرجح أن تكون امش اة في هألساسيي القيمة العادلة للبنود ات ف يرام إدراج حصة المنشأة من التغيت
ة انات الماليدة على البيلتي تستخدم هذا النموذج أقل تقلبا من النموذج العام. سوف تؤثر القواعد الجدينتائج شركات التأمين ا

   رية.تقدي مشاركةميزات أمين أو عقود استثمار ذات د تعقوة لجميع الكيانات التي تصدر داء الرئيسيومؤشرات األ

ي، فإن يتطلب المعيار التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطب يق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عمل

يد سينتج عنه تغير في جدال. تتوقع المجموعة أن المعيار قيمة العادلةدل أو نهج النهج رجعي معاختيار إما المنشأة مطالبة ب

 حات.قود التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب تعديالت على العرض واإلفصاة لعمحاسبيسات الالسيا

ي هذه ات الواردة ف رجة واإلفصاحلمبالغ المدتأثير على ا 17تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
دة التأمين المحتفظ بها. ومع ذلك، ليس من العملي تقديم تقدير إعاوعقود صادرة تعلق بعقود التأمين الفيما ي الموحدةالبيانات المالية 

 يد التنفيذ.والتي هي ق  ميم التنفيذول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة بعمل مراجعة مفصلة بعد مرحلة تصمعق
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 معدلة )تابع(دة والالجدي لتقارير الماليةيير الدولية لتطبيق المعا 2

 
غير يرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة لكن المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو تفس 2-2

 تابع(مبكر )بشكل  لمجموعة بتطبيقهاولم تقم ا 2021يناير  1ي مجموعة التي تبدأ فالمحاسبية للعلى الفترة  حتى تاريخه السارية

 

 دة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعةر الجديالمعايي

 

سارية المفعول على 
الفترات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد

ية رق المعيار الدولي للتقارير الماتأمين" والتعديالت على ، "عقود ال17لية رقم الدولي للتقارير الماار معيت على الالتعديال م ل

 عقود التأمين"، "4

يونيو  25، "عقود التأمين"، في 17ي للتقارير المالية رقم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدول
ر ؤهلة تطبيق المعياالتأمين الممكان شركات ، بحيث ال يزال بإ4 المالية رقم ولي للتقاريرالمعيار الدجانب تعديل ، إلى 2020

فة من 17جنبًا إلى جنب مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9رقم  قارير الماليةلي للتالدو . وأدى ذلك إلى التعديالت المستهد
خالل المعيار من سهيل تطبيق والتي تهدف إلى ت 17المالية رقم لي للتقارير لمعيار الدودولية على اقبل مجلس معايير المحاسبة ال

تقارير المالية رقم كيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهم نتائج تطبيق المعيار الدولي للا يسهل على اليق، ممالتطب تقليل تكاليف

17. 

اًل ل بشأن وارة"( التداو )"مجلس اإلدبة الدولية ، أعاد مجلس معايير المحاس2021أكتوبر  28في  ثيقة التعرض التي تقترح تعدي
 "األدوات المالية" 9لكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بيق المبدئي ل التطرنة حوفًا يتعلق بعرض معلومات المقاطفي

لت ت المأخوذة مار المالحظابعين االعتب"عقود التأمين"، مع األخذ  17والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ليقات ن خطابات ا ع

 الواردة.

فترات( المقارنة المعروضة عند التطبيق المبدئي للمعيار ف في فترة )للتصنييارية طبيق تغطية اختديل للمنشأة بتسيسمح هذا التع
أساس كل موجودات على صنيف هذه الالتغطية بت . ستسمح9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17تقارير المالية رقم الدولي لل

أة أن يتم بها تصنيف تلك الموجودات تتوقع المنشالتي  لطريقةبطريقة تتماشى مع ا المقارنة ة )فترات(على حدة، وذلك في فتر أداة

طا  قام المجلس . بعد المالحظات الواردة على المقترحات،9الدولي للتقارير المالية رقم عند التطبيق المبدئي للمعيار  ق بتوسيع ن
تبطة بالعقود طة غير المرباألنشيتعلق ت المحتفظ بها فيما الموجودا ي ذلك تلكوجودات المالية، بما ف شمل جميع المالتغطية لي

ويمكن أيضًا تطبيق التغطية من قبل المنشآت التي تطبق بالفعل المعيار . 17ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .2021سمبر دي 9بتاريخ  17رقم  ر الماليةي للتقاريالً على المعيار الدولالمجلس تعدي . أصدر9رقم  رير الماليةلدولي للتقاا
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ي  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3التعديالت الطفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  والمعيار المحاسبي الدول
 9ير المالية رقم لي للتقارعيار الدووالم 1ير المالية رقم لدولي للتقارلى المعيار ات السنوية ععض التحسيناوب 37رقم 

 .16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  41رقم سبي الدولي المحا لمعياروا

قم لتقارير الما ار الدولي لاً في المعي"اندماجات األعمال" مرجع 3ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تحدّث التعديال لية ر

   اندماج األعمال. ية لعملياتلمحاسبلبات االية دون تغيير المتطارير المداد التقل اإلطار المفاهيمي إلعحو 3

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة  16رقم تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
بدالً صود. و لألصل الستخدامه المق الشركة ء إعداديع األصناف المنتجة أثنالمستلمة من بات المبالغ انشآت والمعدمتلكات والمالم

 خسارة.تعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكاليف ذات الصلة في الربح أو المن ذلك، س

التي ة" التكاليف جودات الطارئطارئة والمولمطلوبات ال"المخصصات وا 37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 سًرا.كون خاعقد سيما إذا كان ال تبار عند تقييمكة في عين االعتأخذها الشر

"تبني المعايير الدولية للمرة األولى" والمعيار  1ير المالية رقم دخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارتُ 
ل زراعة، "ال41ار المحاسبي الدولي رقم الية" والمعي"األدوات الم 9الية رقم لتقارير المالدولي ل  مصاحبة" واألمثلة التوضيحية ا

 "عقود اإليجار". 16لي للتقارير المالية رقم ار الدوللمعي

 

 2022يناير  1

 المطلوبات ، عرض البيانات المالية حول تصنيف1ديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم التع

نف وبات تصالمطل ية" أن، "عرض البيانات المال1رقم  ييار المحاسبي الدوليفة التي أجريت على المعتوضح هذه التعديالت الطف

ة إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق ال موجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأ
معيار تعديل أيضًا ما يعنيه الال حض(. يواستالم تنازل أو خرق تعهد بيل المثال،قرير )على سعد تاريخ التاث الالحقة بأو األحد

 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام. 1لي رقم بي الدوالمحاس

 2023يناير  1
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 طبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تابع(ت 2

 
غير ة لكن الصادرالدولية للتقارير المالية  ريلجنة تفسيرات المعاي ر المنشورة أو تفسيراتالتعديالت على المعاييو أ ير الجديدةالمعاي 2-2

 ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر )تابع( 2021يناير  1السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في 

 

 رية على المجموعةعلى المعايير السا لهامةوالتعديالت االمعايير الجديدة 

 

 تاريخ السريان

 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  2وبيان الممارسة رقم  1م ولي رقبي الدة على المعيار المحاسالطفيف تالتعديال

لتغيير  على التمييز ديالت إلى تحسين إفصاحات السياسات المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات الماليةتهدف التع ات في بين ا

 سبية.احبية والتغيرات في السياسات الميرات المحاسالتقد
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تمديد  - 19-ر المرتبطة بكوفيدامتيازات اإليجا -، "عقود اإليجار" 16رقم دولي للتقارير المالية معيار اللعلى ا التعديل

 الوسيلة العملية

ة بس، نشر مجلس معايير المحا2020في مايو  جرين.لمستأيجار لح امتيازات إ(، تم من19-دنتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفي
لتحديد ما إذا كان امتياز  الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين 16قارير المالية رقم لتدولي ليار الالدولية تعديالً على المع

ة تعديالً  ير المحاسبةر مجلس معاي، نش2021ارس م 31جار. في هو تعديل لعقد اإلي 19-اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد الدولي

. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات 2022يونيو  30لى إ 2021و يوني 30تاريخ الوسيلة العملية من  دإضافياً لتمدي
 عن ذلك حساب حاالت، سينتجبنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من ال اإليجار

 تخفيض الدفعات. لىتؤدي إالتي  يحدث فيها الحدث أو الحالة يتمتغيرة في الفترة )الفترات( ال دفعات إيجاراالمتياز ك

 2021أبريل  1

املة الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن مع  - 12لدولي رقم التعديالت على المعيار المحاسبي ا

 واحدة

غ ل تؤدي إبدئي، الت التي، عند االعتراف الممابة المؤجلة على المعلشركات االعتراف بالضريطلب هذه التعديالت من اتت ل ا ى مب

 صم.متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخ
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قع أن  خل حيز التطبيق وال وعة عندما تدموحدة للمجمالمالية ال على البياناتوالتعديالت  تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات و يت

ة 17لية رقم يرات والتعديالت الجديدة، باستثناء المعيار الدولي للتقارير الماسوالتف معاييربيق هذه اليكون لتط ، تأثير جوهري على البيانات المالية الموحد
 المبدئي. للمجموعة في فترة التطبيق

 

الدولية للتقارير المالية قد تم  رلمعايييرات انشورة أو تفسيرات للجنة تفسمليالت على المعايير اجديدة ذات عالقة أو تعدس هناك أي معايير أخرى يل
ى لها تأثير ج  توقع أن يكونوكان ي 2022يناير  1مرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي تبدأ في أو بعد إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها لل وهري عل

 المالية الموحدة.ه البيانات هذ

 
 امةحاسبية الهملالسياسات ا 3

 

وات ه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناههامة المطبقة في إعداد هذالسبية المحا إن السياسات . لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكلٍ ثابت على كل سنة من السن
 لذلك. يُذكر خالفاً المعروضة، ما لم 

 

 بيان االلتزام
 

ى ات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية ارالتفسيالية وعايير الدولية للتقارير المملتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً ل لمطبقة عل
ن االتحادي واإلمارات العربية المتحدة للقانذة في دولة وانين الناف ة وأحكام الققارير الماليالشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للت

وتنظيم أعمالها والتعليمات المالية المعمول بها في  في شأن تأسيس هيئة التأمين 2007( لسنة 6والقانون االتحادي رقم ) ،ديالته، وتع2015( لسنة 2رقم )
ة مين في دولة اإلمارات العربيأرف المركزي"( )سابقًا، هيئة التركزي )"المصالمتحدة المرات العربية ن مصرف اإلماشأن شركات التأمين الصادرة ع

 ية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.يئة التأمين"((. وتمتثل البيانات المالية الموحدة للمعايير الدولهحدة )"المت
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 لهامة )تابع(بية المحاساسات االسي 3
 

 عداداإل أساس
 

آت نهاية الخدمة للموظفين الذي تم قياسه باستخدام طريقة الوحدة مخصص مكاف ثناء باست ة على أساس التكلفة التاريخيةتم إعداد البيانات المالية الموحد
   ة العادلة:اسها بالقيموالبنود التالية التي تم قي 19لمتوقعة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ا

 

 الخسارة. بالقيمة العادلة من خالل الربح أولية مقاسة موجودات ما •

   ن خالل الدخل الشامل اآلخر.مالعادلة قيمة ة بالموجودات مالية مقاس •

   استثمارات عقارية. •

 بوحدات.مطلوبات مرتبطة  •
 

   ت.لسلع والخدمالموجودات وافوع مقابل اتعتمد التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المد
 

لنظر معاملة منم في التزاه من بيع أصل أو دفعه لتحويل القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبض تظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس بغض ا

خذ المجموعة في االلتزام، تألة لألصل أو لقيمة العادعند تقدير اكان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعما إذا 
اللتزام في ن في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االمشاركو هؤالءكان  ألصل أو االلتزام ما إذاعير اند تساالعتبار ع

لتي ألساس، باستثناء القياسات دة على هذا المالية الموحالبيانات ا فصاح في هذهتاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة لغرض القياس و/ أو اإل عض لها ب ا

 .36يمة عادلة مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ها ليست ق ولكن عادلةالتشابه مع القيمة ال
 

وما لة: النقد تُصنّف عموماً كمتداوصدة التالية إال أن األر ر المتداول،تداول أو غيال يتم عرض بيان المركز المالي الموحد للمجموعة باستخدام التصنيف الم

ى ومبالغ مستحقة من أطراف ذات ة من خالل الربح أو الخسارة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرمة العادلبالقيقاسة ه وموجودات مالية مفي حكم
بالغ مستحقة فة وملمتوق ر وموجودات ضمن العمليات الى ثالثة أشهأصلية تزيد عات استحقاق البنوك بفترعالقة وذمم تكافل مدينة وودائع الوكالة لدى 

ل دائنة ومبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات إعادة غ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة تجارية وأخرى وذمم تكاف ئنة ومبالحة دامراب للبنوك وذمم

ارات لة: وديعة نظامية واستثممتداوكغير ف األرصدة التالية عموماً فة. يتم تصنيمليات المتوق دات ضمن العباشرة بموجوالتكافل ومطلوبات مرتبطة م
ة  ت ومعدات. أما األرصدة التالية فتعتبر ذات طبيعة مختلطة )أي تشملة وممتلكاعقاري ل أجزاء متداولة وغير متداولة(: موجودات مالية مقاسة بالقيمة العاد

 لمؤجل.خصم ال والئق ومطلوبات عقود التكاف الوثا على  افل وتكاليف استحواذ مؤجلة د إعادة التكوموجودات عقوشامل اآلخر ل الدخل المن خال
 

 اسات المحاسبية الرئيسية موضحة أدناه.بيانات المالية الموحدة معروضة بالدرهم اإلماراتي )درهم(. والسيلا

 
 أساس التوحيد

 

 وعة: السيطرة عندما يكون لدى المجمت الخاضعة لسيطرتها. وتتحقق لمجموعة والمنشآيانات المالية لوحدة البالمالية المتتضمن هذه البيانات 
 

   ر فيها.منشأة المستثمالسلطة على ال •

   حقوقاً من مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها.أن تكون معرضة لعوائد متغيرة أو أن تمتلك  •

 عوائد المستثمر.على حجم  ا للتأثيرفيهة المستثمر على المنشأ القدرة على استخدام سلطتها •
 

ر من عناصر انت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثيها إذا كثمر ف المستعلى المنشأة ييم مدى سيطرتها تعيد المجموعة تق
 السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.

 
ك تمتل لى الكيان المستثمر فيه عندماالمستثمر فيه، فإننا تتمتع بالسلطة عالكيان بية في األغلقل من حقوق المجموعة أ عندما تكون حقوق التصويت لدى

المستثمر فيه من جانب واحد. تنظر المجموعة في جميع الوقائع  افية تمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالكيانق تصويت كحقو

 ذلك:، ويشمل أم ال ر فيهسلطة على الكيان المستثمها التمنح ويت التي تملكها كافية لكينت حقوق التصيم ما إذا كاقيامها بتقيلعالقة عند والظروف ذات ا
 

 ملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم.حجم ما تملكه المجموعة من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه ح •

 راف األخرى.رين واألط صوات اآلخاألوعة وأصحاب ملوكة للمجمحقوق التصويت المحتملة الم •

 اقيات تعاقدية أخرى.الحقوق الناشئة من اتف •

األنشطة ذات الصلة حين يقتضي األمر  ير قادرة، في الوقت الحالي على توجيهإلى أن المجموعة قادرة، أو غأخرى تشير  روفأو ظ أي وقائع •
 .همين السابقةماعات المساصويت في اجتاتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط الت
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 أساس التوحيد )تابع(
 

ا تفقد المجموعة السيطرة عليها. وعلى وجه رة على الشركة التابعة ويتوقف عندمما تحصل المجموعة على حق السيطيد الشركة التابعة عندتوح يبدأ

لمو  ح أو الخسائرج في بيان األرباترة المالية تُدرتبعدة خالل الفليها أو المسة المستحوذ عشركة التابعومصاريف ال التحديد، فإن إيرادات تباراً من حد اع ا
   يخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها.ذي تحصل فيه المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تارالتاريخ ال

 

لشامل لكي الشركة والحصص غير المسيطرة. كمر إلى ماامل اآلخالش عناصر الدخلكل عنصر من تُعزى األرباح أو الخسائر و لدخل ا ا يُعزى إجمالي ا
 ر المسيطرة.كة والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غيتابعة إلى مالكي الشرات الللشرك

 
 ة.مع السياسات المحاسبية للمجموع  ها المحاسبيةتتسق سياسات لضرورة، حتىابعة، عند اتُجرى التعديالت على البيانات المالية لكل شركة ت

 

لمجموعة ة بالمعاإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة المتعلقكية وابات وحقوق المللمطلو ات وايتم استبعاد جميع الموجود مالت بين أعضاء ا
 بشكل كامل عند التوحيد.

 

ل تي تم ين الإن حصص المساهمين غير المسيطرلكية المجموعة فيها. ة بشكل منفصل عن حقوق ميطرة في الشركات التابعسحصص غير الميتم تحديد ال ث
ن تقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية خول حامليها لحصة متناسبة من صافي الموجودات عند التصفية، يمكن أحصص ملكية حاضرة ت

دة. يتم قياس على ححواذ كل عملية استالقياس على أساس يها. يتم اختيار كة المستحوذ علموجودات الشرعادلة لصافي ن القيمة الالمسيطرة م للحصص غير
راف يمة الدفترية للحصص غير المسيطرة هي مقدار تلك الحصص عند االعت ير المسيطرة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة. بعد االستحواذ، القالحصص غ

طرة إلى  لشاملمالي الدخل االملكية. يعزى إجالالحقة في حقوق ة في التغيرات غير المسيطر لى حصة الحصصباإلضافة إ المبدئي لمسي الحصص غير ا

   تى لو أدى ذلك إلى وجود رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة.ح
 

دفترية لحصص تعديل القيم الملكية. ويتم الت لحقوق السيطرة كمعاملى فقدان الب التغيرات في حصص المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إتُحتس

م بها تعديل صص في الشركات التابعة. كما يتم إدراج أي فرق بين القيمة التي يتأثر التغيرات في الح يعكس ة بماغير المسيطر موعة وكذلك الحصص المج
 مالكي الشركة. ة ويُنسب إلىحقوق الملكي ض مباشرة فيع أو المقبوالحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفو

 
بين ر من االستبعاد المعترف بها في الربح أو الخسارة على أساس الفرق اب األرباح أو الخسائاحتس ، يتمعلى شركة تابعةجموعة سيطرتها عندما تفقد الم

( ناقصًا ما في ذلك الشهرةة للموجودات )بفترية السابق( القيمة الد2تفظ بها و)ألي حصة مح ( مجموع القيمة العادلة للمقابل المقبوض والقيمة العادلة1)

يما يتعلق بتلك الشركة التابعة احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ف حصص غير مسيطرة. يتم وأي  تابعةات للشركة الالمطلوب
و تحو إلى الربح أو ال )أي يعاد تصنيفهالشركة التابعة ت الصلة في االمطلوبات ذاموجودات أو ت مباشرة الكما لو كانت المجموعة قد استبعد لها خسارة أ ي

بها(. أما القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة لكية كما هو محدد في المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول ئة أخرى ضمن حقوق المإلى ف 

لتقارير وجب المعيار الدولي لقة بمالالحرض المحاسبة عتراف المبدئي لغالعادلة عند اال لى أنها القيمةفينظر لها ع قدان السيطرةفي تاريخ ف  بعة السابقةالتا
 شترك.لفة عند االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة زميلة أو مشروع م"األدوات المالية" أو، عند االقتضاء، التك 9المالية رقم 

 

 األعمال اجاتاندم
 

ألعمال بالقيمة العادلة، ويتم المحول ضمن اندماج ا مقابلاس الستخدام طريقة الشراء. ويتم قياالستحواذ على األعمال التجارية باة عمليات تتم محاسب
لمنشأ مجمـوعة إلى تتحملها ال طلوبات التيلة للموجودات المحولة من قبل المجمـوعة بتاريخ االستحواذ، والماحتسابه على أنه مجموع القيم العاد ة مالكي ا

ـراف ي مقابل السيطرة على وعة ف المجملتي أصدرتها ص حقوق الملكية اها السابقين، وحصالمستحوذ علي المنشأة المستحوذ عليها. وبشكلٍ عام، يتم االعت
 متعلقة باالستحواذ في األرباح أو الخسائر عند تكبدها.بالتكاليف ال

 

 المحمّلة بالقيمة العادلة.ها والمطلوبات المحتملة لمحددة المستحوذ عليم إدراج الموجودات ا، يتحواذخ االستفي تاري
 

سيطرة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية المملوكة لقيمة المحتسبة عن الحصص غير المدة في إجمالي المقابل المحّول والشهرة باعتبارها الزيااس ام قيتي
وذ عليها لمستحددة ا موجودات المحريخ االستحواذ للفي المبالغ في تاإن وجدت( عن صاتحوذ عليها )الشركة المس لمستحوذة فية بالشركة اسابقا الخاص
ل المحمّلة. إذا كان صافي المبالغ بتاريخ االستحواذ للموجودات المحوالمطلوبات  لمحول ددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحمّلة يتجاوز مجموع المقاب ا

وذ عليها وذة في الشركة المستحلمستح ركة االخاصة بالش ة المملوكة سابقايمة العادلة للحص حوذ عليها والقالشركة المستر مسيطرة في غ أي حصص غيومبل
  أو الخسارة فورا باعتباره ربح شراء صفقة. )إن وجدت(، فإن المبلغ الفائض يتم االعتراف به في الربح
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 اندماجات األعمال )تابع(

 

ي ترتيبات طارئة، يتم قياس المقابل المحتمل بالقيمة أعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن اج األاندم المجموعة في بل المحول من قبلعندما يشمل المقا
المحتمل يرات في القيمة العادلة للمقابل تعديل التغ تم بأثر رجعياألعمال. ويفي اندماج  اريخ االستحواذ وإدراجه كجزء من المقابل المحولالعادلة في ت

ها خالل ت فترة القياس هي تعديالت تنشأ من معلومات إضافية تم الحصول علي مع تعديل مرافق على الشهرة. إن تعديالياس، ة القالمؤهل كتعديالت لفتر
لالحقة لظروف القائمة في تاريخ االستحواالحقائق وا ستحواذ( حولمن تاريخ االسنة واحدة  "فترة القياس" )التي ال يمكن أن تتجاوز ة ا لمحاسب ذ. تعتمد ا

لمحتمل المؤهل كتعديالت لفترة القياس على كيفية تصنيف المقابل المحتمل. القيمة العادلة للمقابل المحتمل غير ت في تغيرالل ل ا وال يتم إعادة قياس المقاب

لذي المقاقياس حقة ضمن حقوق الملكية. ويعاد حقة ويتم االعتراف بتسويته الاللتقارير الالفي تواريخ ا قوق الملكيةصنيفه ضمن حالذي يتم ت بل المحتمل ا
لمخصصات  37والمعيار المحاسبي الدولي رقم  39ي الدولي رقم ل أو االلتزام في تواريخ التقارير الالحقة وفقاً للمعيار المحاسبيتم تصنيفه ضمن األص  ا

 من الربح والخسارة.بلة ضالمقاالعتراف باألرباح أو الخسائر ارئة، على النحو المالئم، ويتم اموجودات الط الطارئة وال والمطلوبات

 
اريخ لعادلة في ت للمجموعة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة اعلى مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقاً  اندماج األعمال عندما يتم إجراء

لخسارة ر النلخسائويتم االعتراف باألرباح أو ا صل فيه المجموعة على حق السيطرة(ريخ الذي تحواذ )أي التااالستح و ا . اتجة، إن وجدت، ضمن الربح أ
مل الموحد الدخل الشا قاً في بيانحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ المعترف بها سابكما يتم إعادة تصنيف المبالغ الناتجة عن الحصص في الشركة المست

 لحصص.مالئمة إذا تم استبعاد هذه ا و الخسائر حيث تكون هذه المعالجةن األرباح أضم
 

م بنود التي ل دماج، تقوم المجموعة بتسجيل المبالغ المؤقتة للقرير التي يظهر فيها االنولية الندماج األعمال في نهاية فترة التفي حال لم يتم االنتهاء من المحاسبة األ

لك لإلالموجراف باس )انظر أعاله( أو عند االعتالمبالغ المؤقتة خالل فترة القي م تعديل تلكهاء منها. يتيتم االنت وبات اإلضافية وذ لمطل و ا ى ودات أ ل شارة إ
 لتاريخ.ها في ذلك اغ المعترف بخ االستحواذ، والتي إذا عُرفت ستؤثر على المبال المعلومات الجديدة حول الحقائق والظروف القائمة في تاري

 

 المنتجاتيف تصن
 

اث مستقبلية معينة غير مؤكدة من الوثائق( بتغطية بعضهم البعض ضد أحد )حملةركين تي يقوم فيها مجموعة من المشاعقود التكافل هي تلك العقود ال

ة الة. يتم فر بل رسوم الوكمي، في مقاتكافل اإلسالكوكيل نيابة عنهم )الوكيل( في إدارة عمليات ال الخسارة أو الضرر. تعمل المجموعة ل وكا ل ض رسوم ا
رسوم الوكالة على مساهمات التكافل عند  وهرية على هذه المساهمات. ال يتم فرضاطر جة بمخات التكافل حيث تحتفظ المجموععلى إجمالي مساهم

تعمل المجموعة  مضاربة، حيثة رأس مال للوكالة بمثابمن رسوم ال عتبر مبالغ )مساهمات( التكافل المدفوعة بالصافياالحتفاظ بمخاطر ضئيلة. ت
ة ا من الربح أو الخسارة المحققة، إن ومسبقً ليها هذه األموال مقابل حصة متفق عكمضارب، وتستثمر  ل جدت. يتبرع حملة الوثائق بمساهماتهم )تبرع( لحم

   وكيال.عة، بصفتها ياسات المجموفع وفقًا لسف، ويتم الدن الذين يعانون من حدث معين من الخسارة أو التلالوثائق اآلخري

 
ة لجوهرية. إن المخاطر المالية هي المخلية االما لمخاطرلعقود التي تحول فيها اإن عقود االستثمار هي ا اطر الناتجة من التغير المستقبلي المحتمل في واحد

متغير  سعار أو تصنيف االئتمان أو عاملأو مؤشر األ ملة األجنبيةسعر صرف العالسلعة أو  دالت الربح المحددة، سعر األداة المالية أو سعرأو أكثر من مع

 رات غير محددة لطرف من أطراف العقد.غيرات غير المالية أن ال تكون المتغيالمت حالة واحد آخر، بشرط أنه في
 

ض ملحوظ في مخاطر ن حدث انخفالعقد، حتى وإية من عمر افترة المتبقد تكافل، يحتفظ العقد بهذا التصنيف على مدار البعد تصنيف العقد على أنه عق
يتم تصنيف عقود االستثمار كعقود تكافل بعد إبرامها إذا اللتزامات أو انقضى أجلها. ومع ذلك، وق واالحق ذه الفترة، إال إذا سقطت جميعالتكافل خالل ه

ة ما تكون الستثمار. ومثل هذه المنتجات عادل أو عقود اعقود التكاف  متعلقة ببعضالمالية ال طر التكافل جوهرية. يتحمل حامل الوثيقة المخاطراصبحت مخا

 .عقود مرتبطة بوحدات
 

 لي مساهمات التكافلماإج

 
لها لمحاسبية ويلمستلمة من عقود التكافل المبرمة خالل الفترة المساهمات المستحقة القبض لمجمل فترة التغطية ات التكافل إجمالي ايشمل إجمالي مساهما تم تسجي

ة في فترات لمساهمات المدينة فيما يتعلق بعقود ابية للمحاس أي تعديالت تنشأ في الفترة ا ه وثيقة التكافل. تشمل المساهماتلذي تسري فيفي التاريخ ا لتكافل المنفذ
لسابقة ويتم ليات التكاف قديرات من عمبناءً على تالمها بعد، التي يتم جمعها من قبل الوسطاء ولكن لم يتم استالمحاسبة السابقة. يتم تقييم المساهمات  ل أو الخبرة ا

 ا في مساهمات التكافل.تضمينه
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 بع(ت التكافل )تاإجمالي مساهما
 

ط لابعد تاريخ  فترات الخطرلتي تتعلق بساهمات المكتتبة خالل سنة واحدة وا المساهمات غير المكتسبة هي تلك األجزاء من الم لمرتب لجزء ا ل ا تقرير. يتم تأجي
 .كتسبةر الم لالحقة ضمن مخصص المساهمات غيبالفترات ا

 
 المطالبات

 

نقاذ الخسائر ذات الصلة، بالصافي من اإلاألطراف األخرى ومصاريف تسوية عة والمستحقة لحملة عقود التكافل وتتكون المطالبات من المبالغ المدفو
لنة غير  تكبدةيتم إدراج مخصص للمطالبات المستردادات وتُحمَّل على الدخل عند تكبدها. الاوغيرها من  ت االستردادوعمليا المعلنة ضمن المطالبات المع

ون عادةً وية المستقلخبراء التس استنادًا إلى خبرتها السابقة. يقومس في بيان الدخل الموحد. تقوم المجموعة عمومًا بتقدير مطالباتها غير المسددة وتنعك

 لفترة الالحقة في حساب االكتتاب لتلك الفترة.يات لالتسوات في نهاية كل تاريخ تقرير وير المطالبات. يتم تضمين أي فرق بين المخصصدقبت
 

 ة التكافلادإع
 

المستحقة من شركات  ةكافل األرصدت إعادة التتمثل موجوداق عملها االعتيادي لجميع أنشطتها. تقوم المجموعة بتحويل مخاطر التكافل الناشئة في سيا

   التكافل.ق مع مخصص المطالبات المعلقة ووفقاً لعقود إعادة ة تتفبطريقر المبالغ القابلة لالسترداد إعادة التكافل. يتم تقدي
  

نة المشمولة سلقيمة خالل انخفاض في اللى حدوث االعلى فترات أقصر عندما يظهر مؤشر ع تتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو

ام العقد وعندما يكون وعة قد ال تسترد المبالغ المستحقة لها وفقاً ألحكالمجمى أن قيمة عند وجود دليل موضوعي علبالتقرير. يحدث االنخفاض في ال
ض القيمة في بيان األرباح أو افل خسارة انخه. يتم تسجيشكل موثوق بسردها المجموعة من إعادة التكافل بباإلمكان قياس التأثير على المبالغ التي ست

 ائق.نازل عنها المجموعة من التزاماتها تجاه حملة الوثالمت تكافلد. وال تعفي ترتيبات إعادة الالخسائر الموح
 

   التزاماتها تجاه المشاركين.ال تعفي ترتيبات إعادة التكافل المتنازل عنها المجموعة من 
 

لتكافل مات ولمساه التكافل عند االقتضاء. تدرج اق العمل االعتيادي من عقود ن الناشئة في سيااطر إعادة التأميكذلك مخمجموعة ل التتحم ة ا المطالبات من إعاد
ة  صنيف منتجات اً للشركة، مع األخذ في االعتبار ت ريف بنفس الطريقة كما لو كان نشاط إعادة التكافل من نشاطاً مباشرضمن اإليرادات والمصا ط إعاد  نشا

   ل ذي الصلة.لغ مستحقة الدفع بطريقة تتفق مع عقد إعادة التكاف المباقدير لشركات إعادة التكافل. ويتم تل مطلوبات إعادة التكافل األرصدة المستحقة ثمالتأمين. ت
 

   الشركة.محمّلة على عنها أو ال كل من عقود إعادة التكافل المتنازل يتم عرض المساهمات والمطالبات على أساس اإلجمالي ل
 

لمبرمة خال فع لمة الدعلى إجمالي المساهمات المستحقل إجمالي مساهمات إعادة التكافل المكتتبة تميش ود ا لعق لفترة ويتم جمل فترة التغطية المستلمة من ا ل ا

التكافل التي تنشأ في الفترات المحاسبية  بعقود إعادةفيما يتعلق المحاسبية  مساهمات أي تعديالت تنشأ في الفترةاالعتراف بها في تاريخ بدء سريان الوثيقة. تشمل ال
   ق بفترات المخاطرة بعد تاريخ التقرير.بة هي نسب المساهمة المكتتبة في السنة والتي تتعللمكتس غير اابقة. مساهمات إعادة التكافل الس

 

ي  المخاطر وعلى مدار فترة عقد إعادة التكافل  ط بسية لعقود رتأمين األسا رة وثائق الالتكافل غير المكتسبة على مدار فت يتم تأجيل مساهمات إعادة لت عن الخسائر ا
ارية المفعول، ة كمصروف في تاريخ استحقاق دفع المساهمة أو عندما تصبح الوثيقة سالعتراف بإجمالي مساهمات إعادة التكافل على الحيايتم اقود. تحدث في الع

 أيهما أسبق.
 

لغاء االعتراف بموجودات يتم إ قة. لة وفقاً لشروط العقد ذي العاليل مجمل المطالبة ذات الص لبات عندما يتم تسجة التكافل من المطا إعاد بحصة  عترافيتم اال

 العقد إلى طرف آخر.ندما تنقضي الحقوق التعاقدية أو ينتهي أجلها أو عندما يتم تحويل ومطلوبات إعادة التكافل ع
 

 ئقثاواذ على الوتكاليف االستح

 
تجديد العقود القائمة على مدى فترات الوثائق عند يدة وود جدفي قيمتها وتتعلق باقتناء عق ستحواذ األخرى التي تختلفعموالت وتكاليف االيتم إطفاء كافة ال

 اكتساب مساهمة التكافل.

 
 الخصومات المكتسبة

 
لثابت إعادة التكافل الخارجية وإطفاؤها على أساس  دحصل على عقول الخصم المق. يتم تأجيمات المكتسبة في وقت اكتتاب الوثائيتم االعتراف بالخصو  القسط ا

 وقعة المستحقة الدفع.المت قساطعلى مدى فترة األ
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 امة )تابع(السياسات المحاسبية اله 3
 

 دة التكافلالذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التكافل وإعا
 

يل اك دلان هنء وحملة عقود التكافل. فإذا كتحقة إلى ومن الوكالء والوسطال المبالغ المسستحقة. وهي تشمما تصبح مالدائنة عندتدرج الذمم المدينة و

 تسجل خسارة االنخفاض في القيمة في مجموعة بتخفيض القيمة الدفترية لذمم التكافل المدينة تبعا لذلك وموضوعي على انخفاض قيمة الذمم المدينة، تقوم ال
 الموحد. بيان الدخل

 

 التكافلمطلوبات عقود 
 

 احتياطي المساهمات غير المكتسبة 
طبي والتأمين الجماعي على الحياة لتغطية أجزاء من من التكافل العام والتكافل ال المساهمات المحتجزة صافي بة مننهاية كل سنة، يتم تخصيص نس يف 

مخاطر الشحن البحري المتعلقة بالتكافل العام باستثناء  1/365 قةريستخدام الطحتياطيات باساب هذه االم تنته في تاريخ التقرير. يتم احتالمخاطر التي ل

المساهمات حن البحري كنسبة ثابتة من القسط المكتتب ويتم االعتراف باحتياطي يتم االعتراف باحتياطي المساهمات غير المكتسبة للشسية. الهندوالمخاطر 
 ر فترة الوثيقة.دام يومية على أساس زيادة لهندسية علىغير المكتسبة للمخاطر ا

 

 مطالبات معلنة غير مسددة
بات كمطالبات معلنة غير مسددة، وتستند على التكلفة النهائية حمل المساهمات. تُعرف هذه المطلود إبرام العقود وتفل عنالتكايتم االعتراف بمطلوبات عقود 

ى األخر ة اإلنقاذ المتوقعة والمبالغ تم اإلبالغ عنها أم ال، وذلك بعد خصم قيم اءسوالتقرير،  ما في تاريخالمدفوعة ك درة لجميع المطالبات المتكبدة غيرالمق
لبات ال يمكن عن هذه المطالبات أو تسوية أنواع معينة منها، وبالتالي فإن التك توقع استـردادها. قد تظهر حاالت تأخير عند اإلخطارالم لمطا لفة النهائية ل

ي مخصص مكافئ أو احتياطيات جيل أتم تسالقيمة الزمنية للنقود. وال يلتقرير. ال يتم خصم المطلوبات ذات الصلة با يخكما في تاروجه اليقين حديدها على ت

 جيل االلتزام عند انقضائه أو الوفاء به أو إلغائه.للكوارث. ويتم إلغاء تس
 

 دة غير معلنةمطالبات متكب
ا المتكبدة غير المعلنة، بتاري ر المكتسبة، وكذلك للمطالباتلى المساهمات غيلبات المحتملة عفي المطاة المقدّرة يتم رصد مخصص للزياد لم خ بي ي ن ا لمال ركز ا

 لى أساس ما يلي: طريقة السلم التسلسلي(. تمثل االحتياطيات أفضل تقديرات اإلدارة ع: 2018باستخدام طريقة السلم التسلسلي )

 ل السنةمطالبات معلنة خال ( أ)
 المطالبات خر في اإلخطار عن هذه تأال (ب)

 

   مطلوبات مرتبطة بوحدات
ة. ويصنف يمة الحساب هي عدد وحدالتزام قيمة حساب الوثيقة. ق ل االيعاد ائق المرتبطة بوحدات،لق بالوثفيما يتع ت مضروبة في سعر العرض لكل وحد

   لخسارة.الربح أو ا دلة من خالللتكافل من هذا النوع بالقيمة العاعنصر االستثمار في عقود ا
 

 اطي المخاطر الساريةتياح
ى من المطال افل العام حينما تتجاوز القيمة المتوقعةالتك عقود ناشئة عني المخاطر السارية اليتم رصد مخصص الحتياط ل ي تعزى إ لت بات والمصاريف ا

ب لة بالفعل فيما يتعلق بهذه الوثائق. ويحتس سجلملمطالبات اومطلوبات ا ير المكتسبةاريخ التقرير احتياطي المساهمات غالفترات السارية للوثائق النافذة بت
العتبار العائد المستقبلي على االستثمار فيما يتعلق إلى فئات األعمال التي تدار معاً، بعد األخذ في ا لرجوعية بامخصص احتياطي المخاطر السار

   غير المسددة.ة لنالبات المعكتسبة والمط مات غير المالمحتفظ بها لدعم احتياطي المساه باالستثمارات
 

 احتياطي حسابي
كل فترة تقرير. تعتمد معدالت الوفيات واالنسحاب لمستقبلية في نهاية واري المستقل لمزايا الوثائق ااالكتقييم حسابي من خالل التالحتياطي اليتم تحديد ا

   قطاع.الي للوفيات ف  وأحدث جدول على الخبرة قييم االكتواري لالحتياطي الحسابيالمستخدمة في الت

 
 تعويضات الحطام والتنازل

 

مطالبة )على سبيل المثال: الحطام(. كما قد تملك تم اقتناؤها عند تسوية  )التالفة في العادة( التي تلكاتالمم التكافل للمجموعة ببيعض عقود تسمح بع
صص في قياس ل(. يتم إدراج تقديرات مستردات الحطام كمخازتنالمثال: ال)على سبيل  كل التكاليفمطالبة أطراف ثالثة بدفع بعض أو  المجموعة الحق في
ه ويُعترف بممتلكات الحطام في الموجودات األخرى عند بات، لمطالمطلوبات التكافل ل اد تسوية االلتزام. ويحسب المخصص بأنه المبلغ الذي يمكن استرد

عترف بها في الموجودات صص في قياس مطلوبات التكافل للمطالبات، ويُمخك ضات الحطامإدراج تعوي . يتم أيضاً ى نحو معقول من استبعاد الممتلكاتعل
خرى يمكن استرداده على نحو معقول من اإلجراءات المتخذة ضد األطراف األة االلتزام. ويحسب المخصص بأنه تقييم المبلغ الذي تسوي ى عنداألخر

 المدينة.
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 ع()تاب سبية الهامةالسياسات المحا 3
 

 ثائقمؤجلة على الو تكاليف استحواذ
 

ليف استحواذ  القائمة بطة بالحصول على عقود جديدة وتجديد العقودالمرتمع و تختلف مؤجلة على الوثائق التي إن تكاليف االستحواذ ال لتها كتكا تتم رسم

   جلة، وفقًا لما يلي:مؤالاالستحواذ فاء تكاليف م الحقاً إطيف األخرى كمصاريف عند تكبدها. يتمؤجلة. ويتم االعتراف بكافة التكال
 

 ساب األقساط.أمين عند اكتتحواذ المؤجلة على مدى فترة وثيقة التاالس كاليفتم إطفاء تافل قصيرة األجل، يبالنسبة لعقود التك •

قع ع ءً حديدها بناوالتي يتم تة من الزمن يف االستحواذ المؤجلة على مدى فتربالنسبة لعقود التكافل طويلة األجل، يتم إطفاء تكال • و لمت لى العمر ا
 للعقد.

 

 لوباتفحص مالءمة المط
 

ة(. الءمة المطلوبات لتحري مدى مالءمة مطلواختبارات م إجراءقرير يتم في نهاية فترة الت لصل بات العقود )صافية من تكاليف االستحواذ المؤجلة ذات ا
صاريف المرتبطة بها فضالً عن تدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية والمالن المتوفرة عالتقديرات  ستخدام أفضلسبيل إجراء هذه االختبارات، يتم اوفي 
للخسائر الناتجة م تحميل أي عجز مباشرة في بيان الدخل الموحد من خالل تكوين مخصص ستثمار من الموجودات الداعمة لتلك المطلوبات. ويتات االإيراد

 مطلوبات.من فحص مالءمة ال
 

 حملة الوثائقفائض / العجز في صندوق لا

 
ذين لم يقدموا مطالبة، بما يتناسب الكفاية، يتم توزيع نسبة من الفائض بين المشاركين يه البما ف اركين في نهاية السنة كبيًرا إذا كان الفائض في صندوق المش

ى والرقابة الشرعية للمجموعة. أي فائض تولفقبل هيئة اتوزيعات من م اعتماد اللصندوق بعد حساب االحتياطيات. سيتمع مساهماتهم في المخاطرة في ا
 ن.شاركيق المقي بعد التوزيع سيبقى في صندومتب

 

 ي الموحد.بيان المركز المال كما في نهاية السنة ولم يتم توزيعه كالتزام فييتم إثبات أي فائض في صندوق المشاركين القائم 
 

هذا القرض من الفوائض  من صندوق المساهمين. يتم سداد ربح )قرض حسن(رض خاٍل من العن طريق ق  ق المشاركينيتم تحقيق عجز في صندو

   ئة عن عمليات التكافل على أساس األولوية.الناشبلية المستق
 

غ ا في ذلك سدا تزامات )بمان، إن وجد، بعد الوفاء بجميع االلصندوق، سيتم التعامل مع الفائض المتراكم في صندوق المشاركي فية العند تص حق من ست لم د المبل
اد في ي حالة وجود عجز متراكم، فإن أي قرض خالٍ من األربة. وف مجموعر مع هيئة الرقابة الشرعية للالقرض الخالي من الربح(، بعد التشاو  لسد اح مستحق ا

 .بلغ المستحق عن هذا الم ركين وسوف يتنازل صندوق المساهمين وقت التصفية لن يتم سداده بواسطة صندوق المشا

 
ة لألوراق المالية، من قبل المساهمين من خالل لعادليمة االعجز الناتجة عن انخفاض الق ي صندوق المشاركين، باستثناء حاالتأي عجز ف  يتم تمويل

 حسن.مجموعة بمخصص كامل مقابل القرض الض الحسن )قرض مجاني بدون تكلفة تمويل وبدون شروط سداد(. تحتفظ الالقر

 
   ا للبيعر متداولة محتفظ بهات غيموجود

 

فترية بشكل رئيسي من محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الد جوداتا كموة والمجموعات الجاري استبعادهيتم تصنيف الموجودات غير المتداول
موعة الجاري استبعادها( متاحة مجالجودات )أو ا تكون المواً إال عندمستمر. وال يعتبر هذا الشرط مستوفيخالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام الم

لنسبة لمعامالت بيع هذه الموجودات )أو المجموعة ال للشروط التي تعتبر اعتيادية أو متعارف عليها باخضع إال ت ي في ظل حالتها الراهنة والتيللبيع الفور
ة ة البيع التي يُنتظر أن تكون صالحة للتسجيملعاة بتنفيذ ملتزم اإلدارا. يجب أن ت(، إضافة إلى تزايد احتماالت بيعهالجاري استبعادها ل ل كمعاملة بيع مكتم

 نة واحدة من تاريخ التصنيف.ضون سفي غ األركان

 
 ا محتفظ بها بعة على أنهميع موجودات ومطلوبات الشركة التاالسيطرة على الخسارة لشركة تابعة، تصنَّف ج بخطة بيع تشمل فقدان عندما تلتزم المجموعة

لسابقة بعد حتفظ سوف تلنظر عمّا إذا كانت المجموعة يفاء المعايير المذكورة أعاله، وذلك بغض استا للبيع عند بحصة غير مسيطرة في شركتها التابعة ا

 بيع.ال
 

   حتى اإلنجاز، أيهما أقل. يفالناقصا التكمة العادلة ية أو بالقيكمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفتر تقاس الموجودات غير المتداولة )ومجموعة االستبعاد( المصنفة
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 ية الهامة )تابع(ت المحاسبالسياسا 3
 

 ارإليجود اقع
 

ييمها جميع عقود إيجار المجموعة يتم تق  نظًرا ألن 16رقم  بة عنها وفقًا للمعيار الدولي للتقارير الماليةليس لدى المجموعة عقود إيجار يجب أن يتم المحاس

جر( على بيان الدخل على أساس المؤ مة منيجار )بعد خصم أي حوافز مستلوتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإلا تهألجل بطبيعنها قصيرة اعلى أ
ار العتماد معي تأجر نتيجة محاسبة الموجودات المحتفظ بها كمسفترة اإليجار. لم تكن المجموعة بحاجة إلى إجراء أي تعديالت على  القسط الثابت على مدى

 ار.ديد بسبب الطبيعة قصيرة األجل لعقود اإليجلجا اإليجار

 
الدخل على أساس القسط الثابت طوال مدة اإليجار. تُضاف  غيلية، حيث تكون المجموعة مؤجراً، فياإليجار التش عقود ار منيتم إدراج إيرادات اإليج

ة اإليجار بنفس األساس الدفترية لألصل المؤجر وتدرج على مدى فتر مةقييلي إلى الد إيجار تشغحصول على عقالمباشرة المبدئية المتكبدة في الالتكاليف 
راء أي تعديالت مركز المالي استناداً إلى طبيعتها. لم تكن المجموعة بحاجة إلى إجيتم إدراج الموجودات المؤجرة ذات الصلة في بيان الجار. ات إيكإيراد

 معيار اإليجار الجديد.د مانتيجة العتبها كمؤجر  دات المحتفظ على محاسبة الموجو

 
   اريةمصاريف عمومية وإد

 

المتعلقة بالمشاركين في بيان الدخل لصندوق المشاركين على  الموحد للمساهمين. يتم تخصيص المصاريف بيان الدخل ة علىدارييتم تحميل المصاريف اإل
 شرعية.الرقابة ال لمبادئ التوجيهية الصادرة عن هيئةأساس ا

 
 المخصصات

 

لمجموعة جة لحي نتيالتزام )قانوني أو ضمني( حال اف بالمخصصات عندما يترتب على المجموعةالعتريتم ا دثٍ سابق، ويكون من المحتمل أن تكون ا
 ة بتسوية، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.ملزم

 

عتبار المخاطر وحاالت عدم الحالي بتاريخ التقرير مع األخذ بعين اال امتزتسوية االلل المطلوب لقدير للمقابالقيمة المعترف بها كمخصص أفضل ت تمثل
لك دفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التلمحيطقين االي ية تمثل القيمة الحالية لت

 ة.فقات النقديالتد
 

عتراف بالذمة المدينة كأصل إذا كان من م االر، يتمخصص يتوقع استرداده من الغي منافع االقتصادية لتسويةخروج بعض أو كافة الفي حال اقتضى األمر 
 .باً استرداد الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوقالمؤكد تقري

 

 منافع الموظفين
 

 المحددة خطة المساهمات

 
المدارة من قبل الحكومة. ووفقاً لقانون اعية الجتمفي خطة المعاشات والتأمينات اربية المتحدة أعضاءً اطني دولة اإلمارات العد موظفو المجموعة من موعي

"  أساس  لمدفوعة علىمن "المساهمات ا ٪12.5اشات بنسبة ، يجب على المجموعة أن تساهم في خطة المع1999( لسنة 7اراتي رقم )العمل اإلم لراتب ا
ى  ى أساس عة عللمدفومن "المساهمات ا ٪5خطة بنسبة نما يساهم الموظفون في الويل هذه المنافع بيمن أجل تم لمترتب عل الراتب". إن االلتزام الوحيد ا

على بيان ت ماهذه المساهويتم تحميل ت المحددة. و أن تقوم المجموعة بدفع المساهمالمجموعة فيما يتعلق بخطة معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية ها

 األرباح أو الخسائر الموحد
 

 ينيضات نهاية الخدمة للموظفتعو مخصص

 
لعمل ة المتحدة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربيم تكوين مخصص أيضًا للمبلغ الكامل لمكافآت نهاية الخدمتي ون ا ة بمقتضى قان

لقيمة الحالية اللتزامات ديد اتم تح. ي19ار المحاسبي الدولي رقم ريقة الوحدة اإلضافية المقدرة وفقاً للمعيط امذلك باستخدالمتحدة، و رات العربيةلدولة اإلما

فلتي ستُدفع ة بالعملة االمؤسّسية عالية السيولة المقّوم دفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الربح للسنداتالمنافع المحددة بخصم الت ا لمن ع بها ا
 المعاشات ذات الصلة. لتي لها آجال استحقاق تقارب آجال التزاماتوا
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 المحاسبية الهامة )تابع( ياساتالس 3
 

 األدوات المالية
 

 ل الفائدة الفعليمطفأة ومعدالتكلفة ال
 

اً اإلطفاء المسدد من المبلغ األصلي، زائداً أو ناقص اً قصلمبدئي، نااالعتراف ا المالي عند ذي يتم به قياس األصل أو االلتزامتتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ ال
 غ االستحقاق، وللموجودات المالية، معدلة بأي مخصص للخسارة.ائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلة الفطريق المتراكم باستخدام

 
قع للموجودات أو المطلوبات قدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتولنا المقبوضات لمدفوعات أويخصم بدقة اعدل الربح الفعلي هو المعدل الذي إن م

ة. تكلفة المطفأة قبل أي مخصص لالنخفاض في القيمة( أو إلى التكلفة اإجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )أي، الإلى  ماليةال لمطفأة للمطلوبات المالي
لمقبوضصومات والرسوم المدفوعة أو الة ويشمل تكاليف المعاملة والعالوات أو الخقعتوتمانية الملخسائر االئمن الحساب اال يتض ا ال ة وا ي تعتبر جزءً ت

لية أو وجودات الماة، يتم تعديل القيمة الدفترية للمعندما تقوم المجموعة بمراجعة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلييتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 

 بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. عترافم االدل الفائدة الفعلي األصلي. يتلتعكس التقدير الجديد المخصوم باستخدام معة ليلوبات الماالمط
 

 دئي والقياساالعتراف المب
 

ف بمشتريات ومبيعات راعت. ويتم االقدية لألداةحكام التعاة عندما تصبح المنشأة طرفاً في األيتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالي

   الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات. تاريخهو العتيادية في تاريخ المتاجرة، والموجودات المالية اال
 

و أصل مالي  صاً، في حالئداً أو ناق اللتزام المالي بقيمته العادلة زاعند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس األصل المالي أو ا ي ليس م  أ ل وب ما طل

ى ل الربح أو الخسارة(، تكاليف العاملة اإلضافية المن خالدلة مربح أو الخسارة )بالقيمة العابالقيمة العادلة من خالل ال ل و عرضي إ نسوبة بشكل مباشر أ
لربح أ  يةال طلوبات الموجودات والملمعاملة للموبات المالية. يتم إدراج تكاليف احيازة أو إصدار الموجودات أو المطل و المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا

لمقاسة وبعد االعتراف المبدئي مباشرة، يتم إدراج مخصص لل سارة.و الخالخسارة كمصاريف في الربح أ ة ا لي لما خسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات ا

لخسارة ل اآلخر، والذي ينتج عنه إدراج خسارة محاساملشل الدخل اعادلة من خالالمقاسة ال لمطفأة واالستثمار في أدوات الدينبالتكلفة ا و ا بية في الربح أ
 جديد. أ أصلا ينشعندم

 
   الموجودات المالية

 

 الالحقالتصنيف والقياس  (1)
 

 :تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية

 

 أو الخسارة.القيمة العادلة من خالل الربح  •

 الدخل الشامل اآلخر. القيمة العادلة من خالل •
 التكلفة المطفأة. •

 

 وأدوات حقوق الملكية: الديندوات لي توضيح لمتطلبات تصنيف أا يفيم
 

 أدوات الدين
 ركات. وسندات الش ات الحكوميةالجهة المصدرة، مثل القروض والسندالتي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر  ي تلك األدواتأدوات الدين ه

 

 نيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: التص يعتمد

   ودات.الموجنموذج أعمال المجموعة إلدارة  •

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات. •
 

 :الث التاليةبها إلى واحدة من فئات القياس الثاءً على هذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخاصة نب
 

فعات ة عندعاقديغرض جمع التدفقات النقدية التلموجودات المحتفظ بها بس بالتكلفة المطفأة االتكلفة المطفأة: يقا • لنقدية د ما تمثل تلك التدفقات ا
خسارة. يتم الربح أو الالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األصلية والفائدة على المبالغ األصلية القائمة، والموجودات غير  حصرية للمبالغ

سة كما هو مبين في هذا اإليضاح. ويتم المقارجة وائر االئتمانية المتوقعة المدلدفترية لهذه الموجودات مقابل مخصصات الخسا مةتعديل القي
 ام طريقة معدل الفائدة الفعلي.ت الفوائد من هذه الموجودات المالية في "إيرادات الفوائد" باستخدإدراج إيرادا
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 األدوات المالية )تابع(

 

 ة )تابع(ت الماليالموجودا
 

 الالحق )تابع(قياس ف وال( التصني1)
 

 أدوات الدين )تابع(
 

دية نقالتدفقات الظ بها لجمع ل اآلخر الموجودات المحتفيقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام ل الدخل الشامل اآلخر:القيمة العادلة من خال •
لية والفائدة على المبالغ األصلية القائمة، األص مبالغدفقات النقدية دفعات حصرية للالموجودات المالية عندما تمثل التدية ولبيع التعاق 

ل الدخل الشامية من خالل الحركات في القيمة الدفترالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم تحويل  والموجودات غير

الصرف األجنبي والتي يتم االعتراف بها  خسائرباح والقيمة وإيرادات الفوائد وأر تراف بأرباح أو خسائر االنخفاض فيتثناء االعاآلخر، باس
عاد ي  لشامل اآلخرفي الدخل ا تراكمة المعترف بها سابقاندما يتم استبعاد الموجودات المالية، فإن األرباح أو الخسائر المضمن بيان الدخل. وع

. وتدرج إيرادات األرباح من هذه الموجودات ثمار"االستتم االعتراف بها في "إيرادات الملكية إلى بيان الدخل الموحد ويا من حقوق تصنيفه

 رادات االستثمار" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.المالية ضمن "إي
لها لشامل اآلخر الموجودات التي ال تسل الدخل اادلة من خاللعس بالقيمة الخسارة: يقاعادلة من خالل الربح أو االقيمة ال • وفي معايير تسجي ت

 األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الديون التي تقاس الحقاً و بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج فأة أالمط بالتكلفة
 -"إيرادات االستثمار  ة التحوط ضمن بيان الدخل وتعرض فيءا من عالق ال تعد جز تيالخسارة والل الربح أو بالقيمة العادلة من خال

 في "إيرادات الفوائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. رة التي تنشأ فيها. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجوداتالفت ي" فيبالصاف 
 

 ذج األعمالنمو
فق صيل ا ا كان هدف المجموعة هو فقط تحقات النقدية، أي ما إذات من أجل توليد التدف دارة المجموعة للموجودإ عمال كيفيةيعكس نموذج األ ة لتد لنقدي ات ا

ظ )أي يتم اال. إذا لم ينطبق أي منهما ت النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجوداتالتعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقا حتفا
و ر" وي"اآلخمالية كجزء من نموذج األعمال لمتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات الة ألغراض ادات الماليجوبالمو لربح أ تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل ا

ل ك  السابقة حولات، الخبرة عمال لمجموعة من الموجودن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج األالخسارة. تتضم  يفية تحصي
المديرين.  وظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويضبار مإلى كقييم أداء الموجودات وإبالغه النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تالتدفقات 

ج أعمال قائم أو ما إذا ا من نموذحديثًا جزءً ا المعترف به دات الماليةتحديد ما إذا كانت الموجوعند االعتراف المبدئي باألصل المالي، تقوم المجموعة ب
حديد ما إذا كانت نماذج العمل قد تغيرت منذ المجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير لت تقوم جديد.البدء في تفعيل نموذج أعمال  كانت تعكس

 اذج أعمالها.غيير في نمتحديد أي تب قم المجموعةسابقة، لم تفترة التقرير الحالية والالفترة السابقة. وفي 

 
 غ األصلية والفائدةدفعات حصرية للمبال

ا كانت  صيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها، تقوم المجموعة بتقييم مااألعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحوذج فظ نمعندما يحت إذ

ة الحصرفعات غ األصلي القائم )"اختبار الدمبالغ األصلية والفائدة على المبلت حصرية للل فقط دفعامثت المالية تية للموجوداالتدفقات النقد ية للمبالغ األصلي
ة تشمل ف، أي أن الففقة مع اتفاق إقراض أساسيوم المجموعة بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متواوالفائدة"(. عند إجراء هذا التقييم، تق ط ائد  ق

ؤدي ح الذالرب إلقراض األساسية األخرى وهامش ة للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر ايمة الزمنيمقابل الق ي يتماشى مع اتفاق اإلقراض األساسي. عندما ت

ل ة ية ذات الصلجودات المالاألساسي، يتم تصنيف المو عاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراضالشروط الت ة من بالقيمة ا ل عاد
لموجودات.  ، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات فيعندمالدين وعة بإعادة تصنيف استثمارات االل الربح أو الخسارة. تقوم المجمخ ا

 نها خالل الفترة.يحدث أي م الحدوث ولمة تغيرات نادرتكون هذه الي تلي التغير. ويتوقع أن يتم إعادة التصنيف من بداية فترة التقرير األولى الت
 

 لكيةأدوات حقوق الم
ي تعد  حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي األدواتي تفي بتعريف ت التألدواأدوات حقوق الملكية هي ا لت اد، وا التي ال تتضمن التزاماً تعاقدياً للسد

قوم المجموعة بعد ذلك بقياس ملكية األسهم العادية األساسية. تات حقوق الأمثلة أدو مللمصدّر. وتشي موجودات اوجود فائدة متبقية في صاف دليالً على 
االعتراف  ة، باستثناء الحاالت التي تكون فيها إدارة المجموعة قد قامت، عندرات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارستثماميع اج

وق ارات ياسة المجموعة في تصنيف استثمخالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سلعادلة من بالقيمة ا يةحقوق الملك ف استثماراتالمبدئي، بتصني لملكية حق ا
ا الخيار، ستثمار. وعند استخدام هذيتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد عائدات اال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما

سارة بما في ذلك عند االستبعاد. ويستمر و الخربح أم إعادة تصنيفها الحقا إلى الدلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتلقيمة العاح وخسائر اباتم إدراج أري
استالم ي المجموعة ف  ما يتقرر حقة كإيرادات استثمارات عندباح، عندما تمثل عائدًا على هذه االستثمارات، في الربح أو الخسارتسجيل توزيعات األر

 فعات.الد
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 تابع(األدوات المالية )

 

   الموجودات المالية )تابع(
 

   االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

لعا ياسها بالتكلفة المطتم ق لدين التي يارات في أدوات امجموعة بمخصص خسارة الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمف التعتر ة من فأة أو بالقيمة ا ل د

متوقعة في تاريخ كل غ المستحقة من أطراف ذات عالقة. ويتم تحديث مبالغ خسائر االئتمان اللمبالة، وال اآلخر، وذمم التكافل المدينخالل الدخل الشام
 ية ذات الصلة.لمالي باألداة ااالعتراف المبدئتقرير لبيان التغيرات في مخاطر االئتمان منذ 

 

لمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. ويتم تقدير الخسائر نة واالمديقعة على مدى عمر ذمم التكافل مجموعة دائما بالخسائر االئتمانية المتوف التعتر
لخ انية السابقة، وتعديئتمالمجموعة االناداً إلى خبرة المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام جدول المخصصات است ةاالئتماني اصة له وفقا للعوامل ا

 الحالي والمتوقع للشروط في تاريخ التقرير، عند االقتضاء. تجاهمن االالقتصادية العامة وتقييم لكل بالمدينين والظروف ا
 

طر االئتمان  ا تحدث زيادة جوهريةعندممدى العمر  ية المتوقعة علىدوات المالية األخرى، تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانلجميع األبالنسبة  في مخا

المجموعة  في مخاطر االئتمان على األدوات المالية منذ االعتراف المبدئي، تقوم وهريةادة جالرغم من ذلك، إذا لم تحدث زينذ االعتراف المبدئي. وبم
بغي تسجيل الخسائر تقييم ما إذا كان ينشهراً. يستند  12دة ة لمنية المتوقعالخسائر االئتمابقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات المالية بمبلغ يساوي 

ى زيادات كبيرة في احتمالية التعثر أو مخاطر التعثر التي تظهر منذ االحدوث إلى  مانية المتوقعة على مدى العمراالئت ل ه إ اد عتراف المبدئي بدالً من استن

 تاريخ التقرير. ة فيه االئتمانيالنخفاض في قيمتدليل على تعرض األصل المالي 
 

ة تي ستعة المر الخسائر االئتمانية المتوق الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الع ثلتم ا قع لألد  نتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتو
ث التعثر ألداة وقع أن ينتج عن أحداالعمر والذي من المتمدى لخسائر على هراً الجزء من اش 12مالية. وفي المقابل، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ال

 ر.شهراً بعد تاريخ التقري 12ل مالية خال

 
 زيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانلا (1)

 

ى وث اقارن خطر حدفإن المجموعة ت جوهري منذ االعتراف المبدئي،ن على األدوات المالية قد زادت بشكل عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتما لتعثر عل
عتراف المبدئي. وعند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة يخ االي تارعثر على األداة المالية كما ف التقرير مع خطر حدوث التمالية كما في تاريخ األداة ال

غير تكبد تكلفة أو جهد  قبلية المتوفرة بدونلمستالمعلومات ابرة التاريخية وار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمثبتة، بما في ذلك الخبعين االعتب
  مبرر.

 

عتها حسب االقتضاء لضمان جوهرية في مخاطر االئتمان وتقوم بمراجتحديد ما إذا كانت هناك زيادة دمة للمستخفعالية المعايير اعة بانتظام ترصد المجمو
   أخر سداد المبلغ.ن يتئتمان قبل أية في مخاطر االقدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهر

 

طر ائتم ية منجوهر ة المالية لم تحدث فيها زيادةتفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدا ان ذ االعتراف المبدئي إذا تقرر أن األداة المالية لها مخا
 حالة:انية منخفضة في خفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أن لألدوات المالية مخاطر ائتممن

 
 خاطر تعثر منخفضة.أن األداة المالية لها م(1)
 ت النقدية التعاقدية على المدى القريب.تدفقاات التزامقدرة قوية على الوفاء بالأن يكون لدى المقترض (2)

ل لكن ليس بالضرورعلى المدى الطويل التي من المرجح، و ف العمل واألوضاع االقتصاديةالتغيرات السلبية في ظرو(3) ل لمقترض من قة، أن تق درة ا
 .دفقات النقدية التعاقديةفاء بالتزاماته بالتعلى الو

 

 تعريف التعثر (2)
 

عثر من التعرضات بمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها ووضع تقديرات الحتمالية الت نماذجموعة تستخدم المج
 لمجموعة.تلف المناطق الجغرافية لكلي الرئيسية عبر مخي عوامل االقتصاد الات ف عثر والتغيرت في معدالت التأي تغييرا
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 األدوات المالية )تابع(
 

 الموجودات المالية )تابع(
 

 مة الموجودات المالية )تابع(ض في قياالنخفا
 

 تمانيةفضت قيمتها االئالموجودات المالية التي انخ (3)
 

ل ية الستقبللبي على التدفقات النقدية المحدث أو أكثر له تأثير سصل المالي عند وقوع القيمة االئتمانية لألفض تنخ لي لد مقدرة لذلك األصل المالي. يتضمن ا
 كن مالحظتها حول أي من األحداث التالية:على انخفاض القيمة بيانات يم

 

 مقترض.ه المُصدر أو الصعوبة مالية كبيرة تواج •
 عاله(.( أ2داد الدفعات )انظر )تعثر أو التأخر في سالعقد مثل أحداث ال بنودخرق  •

ي للمقترض، وما كان للمُقرض للمقترض ألسباب تعاقدية أو اقتصادية تتعلق بالعجز المال )المقرضين( مُقرضنب التنازل )تنازالت( من جا •
 .)المقرضين( قبول ذلك في ظل ظروف أخرى

 أخرى. أو إعادة هيكلة مالية ي إجراءات إشهار إفالسف  دخول المدينوجود احتمال ب •

 مالية.ات اللصعوبالمالي بسبب ا شطة لذلك األصلعدم وجود سوق ن •
 

 سياسة الشطب (4)
 

قعي وليس هناك أي ا صعوبات مالية شديدةناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يواجه تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون ه  حتمال وا

 ترداد األموال.الس
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بهس اقيا (5)
 

ن السداد )أي حجم الخسارة إذا حدث العجز عن مالية العجز عند السداد والخسارة الناتجة عن العجز عة أحد عوامل احتمتوقعية اليعد قياس الخسائر االئتمان

ؤية كما هو ى بيانات تاريخية معدلة الناتجة عن العجز عللية العجز والخسارة حتماتند تقييم اتج عن العجز. يسالسداد( والتعرض النا  بواسطة معلومات تنب
 التقرير. الية يتمثل ذلك في القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخه. أما فيما يتعلق بالتعرض الناتج عن العجز، فبالنسبة للموجودات المأعال موضح

 

مستحقة للمجموعة وفقاً للعقد وجميع ية التعاقدبين جميع التدفقات النقدية الة المتوقعة على أنها الفرق لخسارة االئتمانيلية، يتم تقدير اات الماللموجودسبة بالن
   جموعة استالمها، مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي.التدفقات النقدية التي تتوقع الم

 
 المالية تراف بالموجوداتإلغاء االع

 

( 1قدية من الموجودات أو عند تحويلها وإما ) ت النتدفقاق التعاقدية في الحصول على النها عند انتهاء الحقوجودات المالية أو جزء مم إلغاء االعتراف بالموتي
لملكية  خاطرحويل جميع مقوم المجموعة بت( عندما ال ت2ويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري، أو )عندما تقوم المجموعة بتح وامتيازات ا

 بالسيطرة. كبير ولم تحتفظ المجموعةواالحتفاظ بها بشكل 

 
 ات والقيمة الدفترية، ويتم قيدها عند نشوء معاملة البيع.اتجة عن استبعاد االستثمارات على أساس الفرق بين عوائد المبيعئر النالخساح أو يتم تحديد األربا

 
أمور بين  توقعات معقولة لالسترداد، من لمؤشرات على أنه ال يوجدلالسترداد. وتتضمن اتوفر توقعات معقولة ال يالية عندما ب الموجودات الميتم شط

ما يتم تقييمها لغاء االعتراف بالموجودات المالية التي تعرضت النخفاض القيمة عند أخرى، احتمالية اإلعسار أو الصعوبات المالية الكبيرة للمدين. ويتم إ

 بلة للتحصيل.ر قاعلى أنها غي

 
 الماليةوبات المطل

 
ا اف بجميع المطلوبات قوق وااللتزامات التعاقدية في العقد. يتم االعتري الحفاً ف طلوبات المالية عندما تصبح طرتقوم المجموعة باالعتراف بالم المالية مبدئيً

إصدار  مالت العائدة مباشرة إلىخسارة( تكاليف المعامن خالل الربح أو الدلة القيمة العالية التي ليست ببالقيمة العادلة ناقصًا )في حالة المطلوبات الما

   وبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة.المطلقياس االلتزام المالي. يتم 
 

   انقضاء أجله.ام المترتب على االلتزام أو إلغائه أو المالي عند الوفاء بااللتزيُلغى االعتراف بااللتزام 
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 )تابع(المالية  المطلوبات
 

لة ضمن ذمم التأمين والذمم الدائنة األخرى ويتم االعتراف بها مبدئياً بالقيم ةلماليبات اتدرج المطلو  ة العادلة والمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة. تعد القيمة العاد
 قاق االلتزام عن سنة واحدة.لخصم إذا قل تاريخ استحاد المخصومة. ويحذف االفائدة هي قيمة السدل بمحمم غير اللاللتزا

 
   صةالمقا

 
 المعترف المالي الموحد عندما يتوفر حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز 

   االلتزام في نفس الوقت. في أو بيع األصل وتسويةلتسوية على أساس الصاك نية لدى المجموعة لهناون بها ويك

 
 حكمه في وماد نق

 

ي الصندوق والودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المالية، إلى جانب لغرض عرض بيان التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد ف 
ة للتح جاهزةالثة أشهر أو أقل والتي تكون ات استحقاقها األصلية ثلعالية التي تبلغ فتراألجل ذات السيولة ا يرةقص ت األخرىستثمارااال ويل إلى مبالغ نقدي

نخفاض في اال  ييم وقعة لتقنية المتالقيمة. يقع النقد وما في حكمه ضمن نطاق حسابات الخسائر االئتما معلومة والتي ال تتأثر تأثراً كبيراً بمخاطر التغير في
 .9تقارير المالية رقم جب المعيار الدولي للالقيمة بمو

 

 ثالثة أشهر اق أصلية تزيد علىاستحقترات ودائع الوكالة لدى البنوك بف

 
بنوك . تقع الودائع لدى الفأةلمطلتكلفة احقًا باا بالقيمة العادلة واللية ألكثر من ثالثة أشهر، يتم قياسها مبدئيًودائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق أص

ة 9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وجب امة بموقعة لتقييم االنخفاض في القيلخسائر االئتمانية المتضمن نطاق حساب ا ل وكا . يعترف بالربح من ودائع ال
 دخل الموحد.الستثمار" في بيان الت ااداضمن "إيرترف بها البنوك على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة الربح الفعلي ويعلدى 

 
 استثمارات عقارية

 

قيد اإلنشاء لتلك لزيادة قيمة رأس المال )بما في ذلك العقارات دف جني عائدات من تأجيره و/أو به بهحتفظ رية بالعقارات الممارات العقاتعرف االستث
قارية بالقيمة ، تقاس االستثمارات العبعد االعتراف المبدئيك تكاليف المعاملة. وذل في لفة، بماسعر التكاألغراض(. تقاس االستثمارات العقارية مبدئياً ب

 ضمن بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها.باح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية األر إدراجالعادلة. ويتم 

 
ات سائر التقرير. تدرج األرباح أو الخس ظروف السوق في تاريخ يمة العادلة التي تعكثمارات العقارية بالقستاال دئي تدرجراف المبوالحقاً لالعت لن جة عن ا

 ي السنة التي تنشأ فيها.التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في الربح والخسارة ف 
 

لية ون من غير المتوقع تحقياالستخدام وعندما يك يتم سحبه نهائياً من دماعن بعاده أوعند است يتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري ق فوائد اقتصادية مستقب

قاري )المحتسب على أنه الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد يتم تسجيل األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن إلغاء االعتراف باالستثمار الع عاده.استب من
 عتراف باالستثمار العقاري.لتي يتم فيها إلغاء االر الموحد في الفترة اان األرباح أو الخسائبي في ة لألصل(الدفتري والقيمة

 
بته توقف شغل المالك للعقار أو بدء تأجيره لطرف آخر من تحويل إلى أو من االستثمارات العقارية إال عندما يحدث تغير في االستخدام يث ى أييجر ال

لغرض المحاسبة ترضة المف مأهول من المالك، فإن التكلفةالعقاري إلى العقار ال رات من فئة االستثمارا يتعلق بتحويل العقافيم. ور تشغيليقية إيجاخالل اتفا

ات الممتلك عليها فيإذا حدث العكس تحتسب المجموعة هذا العقار وفقاً للسياسة المنصوص الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام، أما 
ل اس اللی أسمن خالل قيم السوق المفتوحة عتحديد القيمة العادلة  ير في االستخدام. يتممعدات حتى تاريخ التغوال تقييمات التي يقوم بها خبير المعاينة المستق

 .واالستشاريين أو أسعار الوسيط

 
   رة عقد اإليجار.سط الثابت على مدى فتتشغيلية على أساس القات جارعقود إي رة بموجبيتم االعتراف بإيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية المؤج
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 ممتلكات ومعدات

 
 وأي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمة.تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم 

 
فق إلى ن تتدّجح أئماً، إال عندما يكون من المركأصل منفصل، حسبما يكون مال صل أو احتسابهايمة الدفترية لألة في القف الالحقاليال يتم إدراج التك

ة يانند بشكٍل موثوق به. يتم تحميل جميع تكاليف أعمال التصليح والصالمجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة الب

 عند تكبدها.ن الدخل الموحد إلى بيا األخرى
 

 لي:باستخدام طريقة القسط الثابت وذلك على النحو التاقدرة ة المفة على مدار األعمار اإلنتاجييتم حساب االستهالك لشطب التكل

  
 سنوات 4 أثاث وتجهيزات 

 نواتس 4 تبية معدات مك
 سنوات 4 مركبات

 

ام استخ  اقتصادية مستقبلية من استمرار ن من المتوقع أن تنشأ منافع أو عندما ال يكوعند االستبعاد  والمعداتممتلكات ال يُلغى االعتراف بأي بند من بنود د
المعدات على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية ألصل. يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات وا

 وحد.بيان الدخل الم جيلها فيويتم تس صل،لأل

 
 يةاالنخفاض في قيمة الموجودات غير المال

 
ه فترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشجعة القيمة الدبمرا تقريرتقوم المجموعة بتاريخ كل  ر على احتمال تعرض هذ

ودات من أجل تحديد مدى خسارة مبلغ القابل لالسترداد للموجل، يتم تقدير الشر من هذا القبياك أي مؤا كان هنفإذالموجودات لخسائر االنخفاض في القيمة. 

خرى، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل ي القيمة، )إن وجدت(. ومتى تعذر أن ينتج األصل تدفقات نقدية مستقبلية عن الموجودات األفاض ف االنخ
 دة منه يتم تخصيص الموجودات لكل وحاس معقول وثابت للتخصيص، فإنى أمكن تحديد أسلها األصل. ومت تي ينتميالنقد اليد لالسترداد لوحدة تول

 التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.دات المولدة للنقد، أو يتم تخصيصها خالفاً لذلك إلى أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد الوح

 
األصل قد ى أن شر عل قل سنويًا، وكلما كان هناك مؤألجل انخفاض القيمة على األ تاجي غير المحددذات العمر اإلن الملموسة دات غير وجويتم اختبار الم

 انخفضت قيمته.
 

ام، يتم يمة قيد قييم القض تتكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام، أيّهما أعلى. وألغراإن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً  االستخد

ل م ما دل خصى قيمتها الحالية باستخدام معنقدية المستقبلية المقدرة إلخصم التدفقات ال لما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية ل
 ه.ة للألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلي والمخاطر المصاحبة 

 

لى ض القتخفي من قيمته الدفترية، فإنه يتم وحدة توليد النقد( بأقل لالسترداد لألصل )أوقدير المبلغ القابل تم تإذا  يمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إ
م، وفي هذه مة إعادة التقييمعني بقياألصل الاج سارة االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة، ما لم يتم إدرالقيمة القابلة لالسترداد. ويتم تسجيل خ

 قييم.ة التالقيمة كانخفاض ناتج عن إعاد لة تُعامل خسارة االنخفاض فيالحا
 

سترداد، لالرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة المعدلة القابلة فيما لو تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقتٍ الحق، فإنه يتم زيادة القيمة الدفت

لنقد( سارة جيل خالممكن تحديدها لو لم يتم تس القيمة الدفترية التي كان مندفترية الزائدة تجاوز القيمة العلى أال  انخفاض في قيمة األصل )أو وحدة توليد ا
ل  ات الصلةوجودات ذالماض في القيمة مباشرة ضمن الربح أو الخسارة، إال إذا تم تحميل في السنوات السابقة. يتم عكس خسارة االنخف ة ا تقييم، بقيمة إعاد

 يم.التقينخفاض كزيادة ناتجة عن إعادة الحالة يُعامل عكس خسارة االوفي هذه 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3
 

 العمالت األجنبية
 

السائدة  ة( بأسعار الصرفالعمالت األجنبيللكيان )لوظيفية ة امالت التي تكون بعمالت غير العملكل شركة، يتم االعتراف بالمعاعند إعداد البيانات المالية ل
ة يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السرير، رة تقك المعامالت. وفي تاريخ كل فتفي تواريخ إجراء تل ائد

ة. وال باألسعار السائدة بتاريخ تحدعمالت األجنبية لة والمقومة بالمة العادهر بالقيتظ بذلك التاريخ. ويتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي ل يد القيمة العاد
 البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. تحويلعادة يتم إ

 

 يلي: تثناء مافيها باسشأ عتراف بفروق الصرف في بيان الدخل الموحد في السنة التي تناال يتم

تم إدراج تلك الفروق ضمن تكلفة هذه حيث يالً، امها في عمليات اإلنتاج مستقبة بموجودات قيد اإلنشاء بهدف استخدف المتعلقفروق الصر •
 التمويل على التمويالت بالعمالت األجنبية.ت على تكاليف الموجودات عندما يتم اعتبارها كتعديال

 عمالت األجنبية.من بعض مخاطر الت بهدف التحوط في معامالالدخول  عن فروق الصرف الناتجة •
لتي تشكل  تجة عن العمليات األجنبية التينة ناو دائنود نقدية مدينة أالمتعلقة ببفروق الصرف  • ليس من المحتمل وال يوجد تخطيط لسدادها، ا

األرباح أو  جنبية وفي بيانحويل العمالت األحتياطي تها ضمن اف ب من صافي االستثمار في العمليات األجنبية والتي يتم االعتـراجزءاً 
 بعاد صافي قيمة االستثمار.الخسائر عند است

 

 زكاةلا
 

   يتم احتساب الزكاة وفقًا لما أقرته هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة على النحو التالي:

ي القانوني ص بهم )االحتياطساب الزكاة الخاها على حم احتسابويتم الزكاة على حقوق الملكية للمساهمين من األرباح المحتجزة خص يتم •
   ة للموظفين(.الخدمهاية واألرباح المحتجزة ومكافآت ن واالحتياطي العام

 لداخلية التي يحددها مجلس اإلدارة.يتم توزيع الزكاة من قبل لجنة يعينها مجلس اإلدارة وتعمل وفقًا لالئحة ا •

   ل المساهمين أنفسهم.ب الزكاة وتدفع مباشرة من قبالمقترحة في حساوزيعات األرباح مدفوع وتالمال الأس ال يتم تضمين الزكاة على ر •
 

 مالرأس ال
 

ويتم إظهار التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى إصدار  يتم تصنيف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يكون هناك التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى.

 عوائد.ارها خصما من الق الملكية باعتبة في حقوقوق ملكيت حأدوا
 

   توزيعات أرباح 

 
د توزيعات يانات المالية الموحدة للمجموعة خالل الفترة التي يتم فيها اعتماضمن المطلوبات في الب جموعةي الماألرباح الموزعة على مساهمسب تحت

 األرباح من قبل مساهمي المجموعة.
 

 قروض
 

دراج أي فرق بين يتم إفأة. القروض الحقاً بالتكلفة المط يف المعاملة المتكبدة. وتقاسة، بعد خصم تكالبالقيمة العادل بالقروض العتراف  ايتم مبدئياً 

تسب تح رة على مدار فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.المتحصالت )بعد خصم تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد في الربح والخسا
ل عها. و جمياحتمال بسحب بعض التسهيالت أ ليف معاملة للقرض شريطة وجودالت القروض كتكاوعة إلبرام تسهيوم المدف الرس وفي هذه الحالة، يتم تأجي

 اجها ضمن إدر على احتمال سحب بعض التسهيالت أو جميعها، تتم رسملة الرسوم و احتساب الرسوم حتى وقوع عملية السحب. وفي حال عدم توفر دليل

وض من بيان المركز المالي الموحد عند القر تُحذفترة التسهيالت المتعلقة بها. ولة، ويتم إطفاؤها على مدى ف  عن خدمات السيالمدفوعة مقدماً  المبالغ
لى طرف هاؤها أو تحويله تي تم إنمالية الال إلغائه. ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو ا إ

ل. في مطلوبأو الموجودات غير النقدية المحولة المقابل المدفوع، بما فيه الآخر و ات المحمّلة، في حساب الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تموي

لدين بحصة في ا أو بعض منه )م اء االلتزام كلينين إلنهحد الدائى أدولة شروط االلتزام المالي وإصدار الشركة أدوات حقوق ملكية إلحال إعادة ج ة ا ل اد ب
ة  بها في الربح أو الخسارة، وتحتسب على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي عترافم اال(، فإن األرباح أو الخسائر يتالملكية ل لعاد لقيمة ا ا و

 ألدوات حقوق الملكية الصادرة.
 

 ريقة معدل الربح الفعلي.ها ويتم احتسابها باستخدام طوحد عند استحقاق بيان الدخل الم رباح فيصاريف األبم يتم االعتراف



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.بي اإلسالشركة د  35                                                                              ع.(م.مية 
 

   ل البيانات المالية الموحدةإيضاحات حو

 )تابع(  2021  ديسمبر  31في    للسنة المنتهية
 

 

 المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةم كاألحا 4
 

لما ذه البيان هم 3كما هو مبين في اإليضاح رقم  السياسات المحاسبية للمجموعة يتعين على اإلدارة، عند تطبيق  ة، وضنات ا لموحد ة ا ت ع أحكام وتقديرالي
فتراضات على تكون ي ال رية للموجودات والمطلوبات التوافتراضات حول القيم الدفت متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات وما يتعلق بها من ا

 قديرات.هذه الت  عن لسابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية التجربة ا

 
ات المحاسبية في الفترة التي يتم خاللها تعديل التقديرات تقديرلى المستمر. يتم تسجيل التعديالت علق بها من افتراضات على أساس قديرات وما يتعتتم مراجعة الت

 لية.لحالية والمستقبر على الفترات اتعديل أثلهذا ال كان ال تلك الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا ال يمس إ إذا كان هذا التعديل

 
جوهري على القيم الدفترية للموجودات لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل التي ارة وبل اإلدالهامة الموضوعة من ق  إن األحكام والتقديرات

 ت في غضون السنة المالية القادمة يتم تناولها أدناه:والمطلوبا
 

 تمانية المتوقعةائر االئخصص الخسس مقيا 4-1

 
ام نماذج المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استخد تكلفةة بالقعة للموجودات المالية المقاسيتطلب قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتو

ئر الناتجة(. يتم ن السداد والخساية عجز العمالء عل احتماليل المثاسب هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )علی معقدة وافتراضات 

 .ب35المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في اإليضاح قدير ب التالمعطيات واالفتراضات وأسالي شرح تفاصيل
 

 مثل:لمتوقعة تمانية االئبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر األحكام الهامة عند تطيجب استخدام عدد من ا
 

 مخاطر االئتمان بصورة جوهرية. يير زيادةتحديد معا •

 المعايير وتعريف التعثر. ديدتح  •
 نماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.ار الاختي  •

   ة.وقعلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوجودات المالية المماثإنشاء مجموعات من الم  •
 

لخسائر سائر ت الخام لتقليل أي فروق بين تقديراالمعطيات للنماذج بانتظحقق من صحة النماذج ولمجموعة بمراجعة والتم اتقو االئتمانية المتوقعة وخبرة ا

 االئتمانية الفعلية.
 

لف كة المستقبلية ل ى افتراضات للحرتستند إل، والتي باتلومات تطلعية معقولة وقابلة لإلثالمتوقعة، تستخدم المجموعة مععند قياس الخسائر االئتمانية  مخت
 عض.ا البيف تؤثر هذه الدوافع على بعضهالدوافع االقتصادية وك

 

لتد الخسارة الناتجة عن التعثر: تعد الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد بمثابة تقدير للخ ت فقا سائر الناتجة عن التعثر في السداد. وتستند إلى الفرق بين ا
 والتعزيزات االئتمانية المتكاملة.انات الضم الحسبان التدفقات النقدية من ستالمها المقرض، مع األخذ فيلك التي يتوقع ادية المستحقة وتة التعاق النقدي

 

و نق إلى زيا  ؤديكانت ست 2021ديسمبر  31التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر في ٪ في تقديرات احتمالية 10أي زيادة أو انخفاض بنسبة  ة أ صان في د
   درهم(. 1,282,587: 2020درهم ) 1,032,927بلغ وك بمالبن التكافل المدينة واألرصدة لدىالئتمانية المتوقعة على ذمم خصصات الخسائر اإجمالي م

 
 بات بموجب عقود التكافلااللتزام النهائي الناتج عن المطال  4-2

 

لن ات القائمة تكلفة المطالبات التقرير. يشمل التزام المطالبلمسددة بتاريخ االمتكبدة غير ا لمطالباتلمقدرة لة ايتم رصد مخصص بنهاية السنة عن التكلف ة لمع
 ية المطالبات.المدفوعة حتى تاريخه والمطالبات المتكبدة غير المعلنة والمصاريف المقدر تكبدها في تسو غير

 

قد يتم تلك التقديرات واألحكام إلى موثوقة. تستند  تقديرات وأحكام استخدام مة تتطلبها تخضع عملية تحديد تقديرات المطلوبات الختالفات عوامل عدة، و
ائمة باستخدام معطيات التقييم للحاالت الفردية مزيد من الخبرة أو عندما يطرأ أي تغيير على اللوائح. يتم تقدير االلتزام للمطالبات القتساب ند اكتعديلها ع

لبات التي تتطلب المطاقدير ة الخسائر عند الضرورة. يتم تقِبل خبراء خارجيين في تسوي يتم إجراؤها من التقييمات التي ها وكذلكمجموعة بال التي يتم إبالغ
ة ال راءات المعقولة لضمان حصولها على معلومات مالئمة حول التوقعاتقرارات المحكمة أو التحكيم بشكل فردي. تقوم المجموعة باتخاذ كافة اإلج رئيسي

ليقين في ومع  لبات.ن أجل تقدير مدى تعرضها للمطاارات العربية المتحدة وذلك مانات لدولة اإلماألعاصير والفيضلعواصف ول ذلك وبالنظر لحالة عدم ا

 ة سوف تختلف عن المطلوبات األصلية المقررة.رصد مخصصات المطالبات، فمن المرجح أن المحصلة النهائي
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 ة )تابع(يرات غير المؤكدالرئيسية للتقد والمصادرالهامة  بيةاألحكام المحاس 4
 

 تكافل )تابع(ود الجب عقمطالبات بموهائي الناتج عن الااللتزام الن  4-2
 

فر ات، حيث البمن عدم اليقين مقارنة بتلك المتعلقة بتقدير تكلفة تسوية المط تخضع عملية تقدير المطالبات المتكبدة غير المعلنة بشكلٍ عام لدرجة كبيرة و تت

ناءً على ذلك حصة المطالبات المتكبدة غير عها بزيد مطويلة لرفع التقارير عنها وت فئات العمل التي تتطلب فترة دث المطالبة. إنلومات أكثر عن حمع
وبات. تقدير هذه المطلة صعوبة اً لزيادنظرة اختالفات كبيرة بين التقديرات المبدئية والمحصالت النهائية المعلنة من االحتياطي اإلجمالي سوف تتضمن عاد

تم عادة اإلبالغ عن المطالبات بعد حدث المطالبة مباشرة وقد تحتوي على ا، فير عنهترة زمنية قصيرة لرفع التقاريبة لفئات العمل التي تتطلب ف أما بالنس

وعة الخارجي للمجموعالمستقل كتواري اال ي سبيل احتساب المستويات المطلوبة من المخصصات، يستخدم الخبيراختالفات أقل. وف  من  ة مجموعة متن
ة ة للتحصائيتند عموماً إلى التحليالت اإلأساليب التقييم، التي تس جربة التاريخية، والتي تفترض أن نموذج تطور المطالبات الحالية سوف يتوافق مع التجرب

 لتاريخية.ا
 

 مخصص المطالبات المعلنة وغير المعلنة
 

تستند هذه التقديرات  كافل.د التة عن المطالبات المتعلقة بعقومستحقة ألصحاب العقود الناشئقدير المبالغ الم فيما يتعلق بتء رأي هاارة إبداإلديتعين على ا
ة ج الفعلي تائت متباينة، وعلى األرجح هامة، من االجتهاد والشكوك حيث إن النبالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددة تنطوي على درجا

   طلوبات المقدرة.إلى تغيرات مستقبلية في الم إلدارة مما يؤديلف عن تقديرات اقد تخت
 

الي والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المعلنة في تاريخ المركز الم ، يجبلخصوص وعلى وجه ا

هي استخدام اتجاهات  علنة،ر الممطالبات المتكبدة المعلنة وغيا اإلدارة في تقدير تكلفة السية التي تعتمده. التقنية األساالتقرير في تاريخنة المتكبدة غير المعل
رد. شكٍل منفحكيمية بت تلية. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب أحكاماً قضائية أو قراراتسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقب

ة غير عة مخبمراجبات العقارات. وتقوم اإلدارة ية الخسائر عادةً تقدير مطالمستقلون في تسو يتولى خبراء صصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبد
 المُعلنة على أساس ربع سنوي.

 

 حسابياطي احتي
 

هو موضح  جدول للوفيات في الصناعة كما ى الخبرة وأحدث ياطي الحسابي علري لالحتاالكتوا ييمتعتمد معدالت الوفيات واالنسحاب المستخدمة في التق

 أدناه.
 

 اتالوفيمعدل  العمر
19-30 0.53-0.44 
31-40 0.46-0.89 

41-50 0.96-2.51 
51-60 2.81-7.58 
61-70 8.13-18.81 

 
 استثمارات مرتبطة بوحدات

 
ان لتكافل على أساس إجمالي في بي علقة بعنصر اإليداع في عقد اذات الصلة المت حدات والمطلوباتبطة بالوات المرتمارتقوم المجموعة باالعتراف باالستث

لقيمة المالي الموحد. تم تسجيل هذه االستثمارات بالصافي، ألنه على أساس حكم اإلدارة تتم مقاصمركز ال ة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي ا

نفاذ بمقاصة جب اللي وا، وهي أن يتوفر حق قانوني حا32معيار المحاسبي الدولي رقم هو مطلوب في ال واحدة فقط، كما في حالة ز الماليمركفي بيان ال
ات مار ت وتسوية المطلوبات في نفس الوقت، وهو ما ال ينطبق على االستث المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودا

 المجموعة.ات التي تقدمها بطة بوحدالمرت

 
 لكية غير المدرجةتقييم استثمارات حقوق الم    4-3

 
طة، فإنه يتم تحديدها باستخدام مجموعة لقيم العادلة للموجودات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشقاق ار اشتعندما يتعذ

لية؛  داتهالموجوقارنة لتحديد القيمة العادلة استخدام طريقة المضاعفات المقامت اإلدارة ب م نماذج حسابية.ل استخداالتي تشميم متنوعة من أساليب التقي الما

 أن  شركات األخرى المماثلة في الصناعة والقطاع والحجم، على افتراض وتعمل هذه الطريقة على اشتقاق قيمة االستثمارات باستخدام مضاعفات التقييم لل
لشرق ة في مماثلت التقييم المحددة للصناعة اللة. تم استخدام متوسط مضاعفاعفات تقييم مماثة سيكون لها مضاالمماثل الشركات مختلف البلدان في منطقة ا

ء المتعلقة باألداالفعلية لتكاليف ف االتقييم وأرباح االستثمار لتحديد قيمة االستثمار. عندما تختل األوسط وشمال إفريقيا، كما أنه تم استخدام متوسط مضاعفات

 ترف بها في العقود حتى تاريخه بشكل كبير.المع راداتاإلدارة، فقد يتأثر مبلغ اإلياختالًفا كبيًرا عن تقديرات بموجب العقود 
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 يسية للتقديرات غير المؤكدة )تابع(األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئ 4
 

 ةي رارات العقاتقييم االستثم 4-4
 

ـراضات  عقاريشاري تقديرات السوق المُعدة من استلقيمة العادلة على أساس ماراتها العقارية باتقيـم المجموعة استث فت مستقل. تستند هذه التقديرات على ا

ى  المستقبل. يرجى الرجوع يف وف السـوق تقرير. ولذلك، تتأثر القيمة العادلة بأي تغير تشهده ظري تاريخ كل تعتمد أساساً على ظروف السوق الراهنة ف  إل
 كام واالفتراضات المقدمة.من التفاصيل حول األحلمزيد  11اإليضاح 

 

 ية وبنكية )باستثناء الوديعة النظامية(ة نقدأرصد 5
 

 نقد وما في حكمه 5-1
 

 2021 2020 

 راتيإما درهم درهم إماراتي 

 )معاد بيانها(  
   

 18,576 10,252 نقد في الصندوق

 54,539,508 ,492,04688 يةة بنكية في حسابات جارصدأر

 ---------------------- ---------------------- 

 744,56088, 54,558,084 

 (25,177) (17,622) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 ---------------------- ---------------------- 

 ,532,90754 ,122,03988 مجموعلا
 ========= ========= 

 
 :9ر الدولي للتقارير المالية رقم عيا مل نخفاض في القيمة وفقا لفاصيل مخصص االيلي تفيما 

 
 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   

 20,376 25,177 يناير 1الرصيد كما في 

 4,801 (7,555)   )عكس( / المحمّل للسنة

 ---------------------- ---------------------- 

 25,177 17,622 ديسمبر 31ا في الرصيد كم

 ========= ========= 
 

 ودائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر 5-2

 

 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )معاد بيانها(  

   

 00060,000, 10,000,000 الل سنة واحدة )الحالية(تحق خست

 ========= ========= 
 

 (. ٪ 1.3إلى  ٪1.0: 2020) ٪1.25إلى  ٪0.65ك ما بين دى البنولوكالة لتتراوح نسب الربح على ودائع ا

 
ل مليون درهم( مقا  20: 2020ديسمبر  31درهم ) ال شيءثالثة أشهر بقيمة  ثر منت فترات االستحقاق األصلية ألكتم رهن ودائع الوكالة لدى البنوك ذا ب

 .13راجع إيضاح  -مستحقة للبنوك" مبالغ تمويل المضاربة ضمن "
 

   ة نظاميةديعو 6
 

ة ادي لد ( من القانون االتح 42م )البنوك، وذلك وفقاً للمادة رق  مليون درهم( محتفظ بها لدى أحد 10: 2020مليون درهم ) 10إن الوديعة البالغ قيمتها  ول

لعربية لصالح م من البنكالبنك كضمان مقابل ضمان صادر ة لدى . إن الوديعة مرهون2007 ( لسنة6اإلمارات العربية المتحدة رقم ) صرف اإلمارات ا
لغ تحمل  بية المتحدة المركزي وهية مسبقة من مصرف اإلمارات العرفقالمتحدة المركزي بنفس القيمة. ال يمكن سحب هذه الوديعة إال بموا معدل ربح يب

 (.سنوياً  ٪1: 2020سنوياً ) 0.6٪
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 فلود التكا التكافل ومطلوبات عق إعادة موجودات عقود 7
 

 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   )أ( -اإلجمالي  -مطلوبات عقود التكافل 

 81,204,057 8189,999,6 (2-7ية )إيضاح خاطر الساربة واحتياطيات الممساهمات غير مكتس 
 ,43971,931 84,155,390 (1-7مطالبات معلنة غير مسددة )إيضاح  
 2,847,862 ,470,9512 (3-7احتياطي حسابي )إيضاح  

 62,602,479 49,954,086 (1-7مطالبات متكبدة غير معلنة )إيضاح  
 2,343,996 553,673,5 (1-7ر موزعة )إيضاح مصاريف تسوية خسائر غي 

 839,410,979 863,256,172   تبطة بوحداتمرت مطلوبا 
 ----------------------------- ----------------------------- 
 ,83593,5091,0 1,060,340,812 

 ----------------------------- ----------------------------- 
   )ب( -دة التكافل موجودات عقود إعا

 30,778,105 27,536,803 خاطر الساريةالم طياتمساهمات غير مكتسبة واحتيا 

 58,009,511 3,804,9816 ات معلنة غير مسددةالبمط 
 3700,29 0784,37 احتياطي حسابي 

 37,500,160 31,996,117 مطالبات متكبدة غير معلنة 
 ----------------------------- ----------------------------- 
 124,122,208 126,988,069 

 ----------------------------- ----------------------------- 
   ب(-)أ -الصافي  -افل ت عقود التكوبامطل

 50,425,952 62,462,878 (2-7غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية )إيضاح  هماتمسا 

 13,921,928 20,350,409 (1-7)إيضاح  مطالبات معلنة غير مسددة 
 2,147,569 41,686,64 (3-7)إيضاح  احتياطي حسابي 

 25,102,319 57,96917,9 (1-7يضاح تكبدة غير معلنة )إبات ممطال 
 2,343,996 3,673,555 (1-7ر غير موزعة )إيضاح سوية خسائمصاريف ت 
 839,410,979 863,256,172   مطلوبات مرتبطة بوحدات 

  ----------------------------- ----------------------------- 
 969,387,627 933,352,743 
 ============ ============ 

 
دي إم كتواري المعين من قبل الشركة، شاما االستشارية وبات عقود التأمين المعتمدة من قبل الخبير االمطلصافي الي و، بلغ إجم2021ر ديسمب 31كما في 

 لي(.على التوا مليون درهم 933مليون درهم و 1,060: 2020يسمبر د 31مليون درهم على التوالي ) 969مليون درهم و 1,094سي سي، 
 

 تسوية الخسائر غير الموزعة سددة والمطالبات المتكبدة غير المعلنة ومصاريفالم غير علنةصص المطالبات المالحركة في مخ 7-1
 

 2021  2020 

ليجمااإل  مالياإلج  الصافي    الصافي  
هم إماراتيرد  درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 37,462,221  136,511,552  ,368,24341  136,877,914 يرينا 1في 
 54,694,346  112,629,505  71,086,208  108,879,521 الل السنةمتكبدة خمطالبات 

 (50,788,324)  (112,263,143)  (472,51870,)  (7,974,40410)   مطالبات مسددة خالل السنة

 -------------------------  -----------------------  -----------------------  ---------------------- 
 41,368,243  136,877,914  41,981,933  137,783,031 ديسمبر 31 في

 ==========   =========   =========   ========= 
        

 13,921,928  71,931,439  20,350,409  55,39084,1 مطالبات معلنة غير مسددة 

 ,2,3191025  7962,602,4  17,957,969  08649,954, لبات متكبدة غير معلنةطام 
مصاريف تسوية خسائر غير  

 2,343,996  2,343,996  3,673,555  3,673,555 موزعة

 -------------------------  -----------------------  -----------------------  ---------------------- 
 ,0313137,78  3341,981,9  77,914136,8  41,368,243 
 ==========   =========  =========  ========= 
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 تكافل )تابع(موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود ال 7
 

 الساريةمساهمات غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر  7-2
 

 2021  2020 

 الصافي  اإلجمالي  الصافي  اإلجمالي 

 إماراتي همدر  درهم إماراتي  تيإمارا همدر  هم إماراتيرد 

 47,279,950  78,058,055  57,648,346  85,185,149 ر المكتسبةمساهمات غياحتياطي ال

 6,0023,14  3,146,002  4,814,532  ,5324,814 مخاطر الساريةطي الاحتيا

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 8189,999,6  862,462,87  81,204,057  50,425,952 

 =========  =========  =========  =========  

 
 اإلجمالي والصافي على النحو التالي: -رية كانت الحركة في مخصص المساهمات غير المكتسبة واحتياطيات المخاطر السا 

 
 2021  0202 

 الصافي  ماليجإلا  الصافي اإلجمالي 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  تيدرهم إمارا يدرهم إمارات 

 49,689,672  76191,713,  50,425,952 ,05781,204 يناير 1في 

 99,932,473  ,782156229,  114,650,178 249,455,606 مساهمات مكتتبة
 (2,118,469)  (118,4692,)  1,668,530 1,668,530 التغير في احتياطي المخاطر السارية

 (97,077,724)  (7237,548,01)  (104,281,782) (242,328,512) لسنةل امكتسبة خالمات مساه

 ---------------------- ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 50,425,952  81,204,057  2,462,8786 89,999,681 ديسمبر 31في 

 =========  =========   =========   ========= 
 

 ي حسابياحتياط 7-3
 

 2021  2020 

 الصافي  اإلجمالي  الصافي  اإلجمالي 

 اتيدرهم إمار  هم إماراتيرد  درهم إماراتي  درهم إماراتي 

        

 2,723,890  633,540,0  2,147,569  2,847,862 يناير 1في 

 (576,321)  (,201692)  (460,925)  (376,911) ل السنةركة خالصافي الح

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
 7,5692,14  847,8622,  1,686,644  2,470,951 ديسمبر 31في 

 =========  =========   =========  ========= 

 
ات ة في تقدير مطلوبات عقود التكافل. بالنسبة للمطلوبت الحسابية للحركات في االفتراضات المستخدميااطضح الجدول التالي حساسية قيمة االحتييو

مطلوبات، ما لم لغ التغيير في مبضات في حدوث تتسبب التغييرات في االفترا لن والمضمونة، روط الثابتةالمترتبة على عقود التكافل طويلة األجل ذات الش

ضح لى نتائج اختبار كفاية االلتزام. يو، بناءً ع2020أو  2021خسائر في سنة يه الكفاية إلجراء تعديل اختبار كفاية االلتزام. لم تنشأ ف  يكن التغيير شديدًا بما
 .يرمطلوب نتيجة لمزيد من التدهور في المتغام العديل االلتزم يشير إلى تى إجراء تعديل، ثذي سيؤدي إلتغير المعني الالجدول أدناه مستوى الم

 
 الزيادة / )النقص( في صافي المطلوبات  التغير في االفتراضات السيناريو 

   2021  2020 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
      

 11,172  2,1191  ٪10+ الوفيات / المرض

 (410)  (439)  نقطة أساس 75+ معدل الخصم
 (11,173)  (12,120)  ٪10- ضالمر الوفيات /

 417  446  نقطة أساس 75- ممعدل الخص
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 موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل )تابع(  7

 
 حركة مطلوبات عقود التكافل على ما يلي: اجماليمل تشت

 

 
 
 

 ير مكتسبةمساهمات غ
ياطيات المخاطر الساريةواحت ر مسددةة غيبات معلنالمط   

 
طي حسابياحتيا  مطالبات متكبدة غير معلنة 

   وزعةم غير
   المجموع مطلوبات مرتبطة بوحدات مصاريف تسوية خسائر 

تيإمارادرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

        2021 ديسمبر 31في 
 105,228,55 - 2,317,547 ,583,3135 - 994,445,38 981,150,39 مركبات

 10,347,132 - 31,450 1,392,297 - 6,383,580 ,8052,539   هندسي
 6277.616, - 41,163 1,331,395 - 5,700,460 609,543   بحري وجوي

 68,15424,8 - 81,911 10,439,600 - 3,868,142 10,478,501   حريق
 57,804,799 - 7,52782 23,002,284 - 24,982,432 56,992,58 ةيولعام وضد المسؤ تأمين
 4,09230,39 - 317,487 774964,4, - 2,150,509 322,942,23 طبي

 877,250,926 863,256,172 56,470 3,978,152 961,704,2 2.624,273 907,869,4 على الحياة
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 681,999,89 390,155,84 961,704,2 49,954,086 3,673,555 863,256,172 ,8351,093,509 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
        

        2020بر ديسم 31في 
 73,227,132 - 1,459,273 10,733,951 - 147,549,26 434,484,19 مركبات
 10,721,113 - 35,009 402,654,4 - 5,845,137 2,186,527   هندسي

 727,268,1 - 14,746 1,696,191 - 3,971,792 585,3981,   بحري وجوي
 302,64228, - 99635, 702,527,12 - 3115,240, 10,480,633   ريقح
 61,494,482 - 601,121 0314.688.2 - 24,354,824 0611,850,5 ؤوليةمين عام وضد المستأ

 22,751,838 - 88,871 9,998,485 - ,182,5681 15,613,787 طبي
 856,575,478 839,410,979 90,980 4,821,166 ,862,8472 4,401,479 5,003,012 لحياةعلى ا

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 057,204,81 394,931,71 862,8472, 479,602,62 ,343,9962 10,979839,4 1,060,340,812 
 ========= =========  =========  =========  ========= =========  =========  
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 موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل )تابع(  7

 
 صافي حركة مطلوبات عقود التكافل على ما يلي:مل تشت

 

 
 

 

 ير مكتسبةمساهمات غ

ياطيات المخاطر الساريةواحت ر مسددةة غيمطالبات معلن   

 

طي حسابياحتيا  مطالبات متكبدة غير معلنة 

   وزعةغير م

ت مرتبطة بوحداتوبامطل مصاريف تسوية خسائر     المجموع 
تيإمارادرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

        2021 ديسمبر 31في 
 56,809,591 - 2,317,547 5,223,654 - ,71413,316 35,951,676 مركبات
 24,4769 - 31,450 147,774 - 245,357 499,895   هندسي

 673,953 - 41,163 192,948 - 321,593 118,249   بحري وجوي

 2,001,647 - 81,911 776,428 - 247,458 895,850   حريق
 4313,676,3 - 7,52782 6,448,200 - 3,895,889 2,504,727 يةولعام وضد المسؤ تأمين
 28,023,132 - 317,487 44,496,77 - 1,852,961 91021,355, طبي

 867,278,485 863,256,172 56,470 672,191 1,686,644 470,437 1,136,571 اةالحيعلى 
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 62,462,878 ,409,35020 1,686,644 57,96917,9 3,673,555 863,256,172 969,387,627 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
        

        2020بر ديسم 31في 
 48,326,508 - 1,459,273 870,8219, - 7,297,080 29,699,334 مركبات
 28,3469 - 35,009 280,986 - 95419,1 193,156   هندسي

 893,234 - 14,746 164,177 - 130,751 583,560   بحري وجوي
 1,891,167 - 99653, 863,636 - 16,2762 757,259   ريقح

 15,877,579 - 601,121 ,6848,294 - 3,727,742 3,254,032 ؤوليةمين عام وضد المستأ
 20,569,186 - ,87188 4,707,737 - 1,217,006 14,555,572 طبي

 866,723844, 839,410,979 90,980 920,278 2,147,569 913,878 1,383,039 لحياةعلى ا

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ,95250,425 13,921,928 2,147,569 25,102,319 ,343,9962 10,979839,4 933,352,743 
 ========= =========  ========= =========  ========= =========  =========  
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 ذمم تكافل مدينة    8

 
 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   
 25,28028,0 53,0224,17 حملة الوثائقمبالغ مستحقة من 

 (4,117,920) (4,330,886) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 ---------------------- ---------------------- 
 19,842,139 07,360,923 

 1,76925,10 21,962,614   مبالغ مستحقة من شركات التكافل / إعادة التكافل

 16,436,142 89,3814,27 حقة من الوسطاء / الوكالءمبالغ مست
 (6,842,746) (5,980,760) اض في القيمةناقصاً: مخصص االنخف

 ---------------------- ---------------------- 
 0,103,3815 02,52558,6 
 =========  ========= 

 
 2020 2021 داخل اإلمارات العربية المتحدة

هم إماراتيدر   درهم إماراتي 

   
 28,025,280 924,140,12 ملة الوثائقمن حمبالغ مستحقة 

 (4,117,920) (,8864,330) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة
 ---------------------- ---------------------- 

 19,809,243 23,907,360 

 15,892,629 17,713,395   ادة التكافلمبالغ مستحقة من شركات التكافل / إع
 14216,436, ,279,38814 ء / الوكالءوسطامبالغ مستحقة من ال

 (2,7466,84) (5,980,760) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 ---------------------- ---------------------- 
 45,821,266 49,393,385 

 ========= ========= 
 

 داخل اإلمارات العربية المتحدة

التكافل ادة شركات التكافل وإع حملة الوثائق 2021    المجموع   ءلوسطاء والوكالا 

راتيدرهم إما درهم إماراتي  هم إماراتيدر درهم إماراتي   
       لذمم المدينة من التكافلأعمار ا

 7,538,351 3,721,992 692,790 3,123,569   قةغير مستح

     
خر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في تأ

     القيمة

 ,509,99010 3,031,386 1,580,062 ,5425,898 يوماً  30أقل من 

 ,041,5589 2,384,038 ,6671,588 8,8535,06 ماً يو 90 – 30
 1506,304, 217,335 3,116,406 2,970,409 وماً ي 180 – 91

 423,559,5 - 1,920,410 1,639,132 يوماً  270 – 181
 2,790,266 - 2,061,695 728,571 يوماً  365 – 271

 7,4096,07 - ,697,2425 80,1673 اً يوم 365أكثر من 
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 19,809,243 16,657,272 9,354,751 1,26645,82 

     يمةتأخر سدادها وتعرضت لالنخفاض في الق
 4,794 4,794 - - يوماً  90 – 31
 603,432 3,43260 - - يوماً  180 – 91

 1,227,720 7,7201,22 - - يوماً  270 – 181
 1,864,910 585,932 - 1,278,978 يوماً  365 – 271

 10,7906,6 2,502,759 1,056,123 ,9083,051 يوماً  365أكثر من 
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 56,132,912 14,279,388 17,713,395 ,140,12924   )اإلجمالي(ةمجموع ذمم التكافل المدين

 ========= ========= ========= ========= 
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 تابع(مم تكافل مدينة )ذ   8
 داخل اإلمارات العربية المتحدة

  مجموعال  الءالوسطاء والوك شركات التكافل وإعادة التكافل حملة الوثائق 2020

اتي درهم إمار  درهم إماراتي   ي درهم إمارات  درهم إماراتي     

      أعمار الذمم المدينة من التكافل

 6,205,997 99442,04, 145,306 4,015,697  غير مستحقة

     

تأخر سدادها ولم تتعرض 

     لالنخفاض في القيمة

 6668,71,81 4,402,016 52744,0 6,722,698 يوماً  30أقل من 

 14,734,032 4,573,937 0,4352,66 7,499,660 يوماً  90 – 30

 6,677,706 827,80 2,619,704 4,030,194 يوماً  180 – 91

 2,970,811 44,641 1,381,377 ,9371,544 يوماً  270 – 181

 1,460,273 - 1,365,955 94,318 يوماً  365 – 271

 005,85,47 - ,475,8005 - يوماً  365أكثر من 

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 23,907,360 ,62914,392 11,093,396 38549,393, 

 تأخر سدادها وتعرضت

 لالنخفاض في القيمة

    

 0,64378 780,643 - - يوماً  90 – 31

 2,9111,39 ,297,0031 - 95,908 يوماً  180 – 91

 890,087 303,738 - 86,3495 يوماً  270 – 181

 901,187,3 323,382 - 864,008 يوماً  365 – 271

 6,709,635 ,637,9802 1,500,000 2,571,655 يوماً  365أكثر من 

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 م التكافل المدينةمع ذمجمو

 60,354,051 16,436,142 15,892,629 28,025,280  )اإلجمالي(

 ========= =========  ========= ========= 

 
 

 2020 2021 عربية المتحدةال خارج اإلمارات

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
   

 - 32,896 حقة من حملة الوثائقمبالغ مست
 - - القيمة في نخفاضخصص االناقصاً: م

 ---------------------- ---------------------- 

 32,896 - 
 409,209,1 4,249,219   مستحقة من شركات التكافل / إعادة التكافل مبالغ

 - - ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 ---------------------- ---------------------- 
 1514,282, 9,209,140 

 =========  ========= 
 

 مارات العربية المتحدةخارج اإل

2021 

 حملة

  الوثائق 

ركات التكافل وإعادة ش

 التكافل

  الوسطاء

  المجموع  والوكالء

درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي   

      أعمار الذمم المدينة من التكافل

 - - - - ير مستحقةغ

     

     في القيمة ا لم تتعرض لالنخفاضلكنهتأخر سدادها 

 646,075  4622,10 23,971 يوماً  30أقل من 

 149,044 - 143,719 5,325 يوماً  90 – 30

 620,721 - 617,121 3,600 يوماً  180 – 91

 210,338 - 338210, - يوماً  270 – 181

 1,197,788 - 7881,197, - يوماً  365 – 271
 1,458,149 - 58,1491,4 - يوماً  365أكثر من 

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 4,282,115 - 4,249,219 32,896  مالي(دينة )اإلجممجموع ذمم التكافل ال

 ========= =========  =========  =========  
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 ذمم تكافل مدينة )تابع(  8

 
 اإلمارات العربية المتحدة خارج

2020 
 حملة 

   ائقالوث
ركات التكافل ش

 وإعادة التكافل
   الوسطاء
   المجموع   والوكالء

 درهم إماراتي  م إماراتيدره اراتيدرهم إم  درهم إماراتي 
       مم المدينة من التكافلأعمار الذ

 - - - - غير مستحقة
     

     اض في القيمةنخفتأخر سدادها لكنها لم تتعرض لال

 440,841 - ,841440 - يوماً  30أقل من 
 896,248 - 896,248 - يوماً  90 – 30
 1,507,607 - 1,507,607 - يوماً  180 – 91

 4,543,790 - 4,543,790 - يوماً  270 – 181
 ,5901,048 - 01,048,59 - يوماً  365 – 271

 772,064 - 772,064 - يوماً  365كثر من أ
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 9,1409,20 - ,1409,209 -   مجموع ذمم التكافل المدينة )اإلجمالي(

 ==========  ========== ========== ========== 
 

لخسائر االئتمانية قعة على مدار العمر. يتم تقدير الغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوبمب قياس مخصص الخسارة لذمم التكافل المدينةقوم المجموعة بت

لمالي الحالي ا عثر السابقة من قبل المدين وتحليل المركزإلى تجربة الت ات بالرجوعالمتوقعة على ذمم التكافل المدينة باستخدام مصفوفة مخصص
ه ا قطاع الذي يشغله المدينون، وتقييينين والظروف االقتصادية العامة للالمدلمدين، والمعدلة وفقًا للعوامل الخاصة بل وقع م لكل من االتجا لمت ي وا ل لحا

ء / الوكالء لتأمين والوسطاا مقابل المستحق من حملة وثائق ٪100بنسبة  بمخصص الخسارة  باالعتراف للظروف في تاريخ التقرير. قامت المجموعة
   لخبرة السابقة.السداد بناء على ا يومًا من تأخر 180كافل على مدار مقابل شركات التكافل / إعادة الت ٪100 حتى ٪45يوماً و 90على نسبة 

 

 ة.لتي تم إجراؤها خالل فترة التقرير الحاليضات الجوهرية اأو االفترالم تطرأ أي تغيرات في أساليب التقدير 
 

مال واقعي بة مالية شديدة وليس هناك أي احتومات تشير إلى أن المدين يواجه صعومعل ة بشطب ذمم تكافل مدينة عندما تكون هناكتقوم المجموع

وات، ال أو عندما تكون الذمم المدينة قد تجاوزت ث اءات اإلفالس، دخل في إجرد، على سبيل المثال: عندما يكون المدين قيد التصفية أو لالستردا ث سن
 ة التي تم شطبها ألنشطة التنفيذ.جاريأسبق. ال تخضع أي من الذمم المدينة الت أيهما

 
 ض في القيمة:فيما يلي الحركة في مخصص االنخفا

 

 1202 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 
   

 1,6029,48 0,960,6661 ية السنةالرصيد في بدا
 79,0641,4 (1,834,183)   )عكس( / مخصص االنخفاض في القيمة

 - 2,163,139 )أ((29عالقة )إيضاح ذات محول من مبالغ مستحقة من أطراف 
 - (977,976) محذوف خالل السنة

 ---------------------- ---------------------- 

 ,960,66610 311,64610, الرصيد في نهاية السنة
 ========= ========= 
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   ت ماليةارات في موجوداثماست   9

 
 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   ل اآلخر )أ(الدخل الشام عادلة من خاللمة الدات مالية مقاسة بالقيموجو
 27,588,001 35,927,826 مدرجة -
 30,656,498 34,313,278  غير مدرجة -

 ---------------------- ---------------------- 
 0470,241,1 58,244,499 

 ---------------------- ---------------------- 
   الربح والخسارة )ب(  لقيمة العادلة من خاللودات مالية مقاسة باموج

 4,072,568 5,427,599 مدرجة -

 7330,800,7 9,53441,22 غير مدرجة -
 10,979839,4 27863,256,1 رات مرتبطة بوحداتاستثما -

 ---------------------- ---------------------- 

 909,913,305 74,284,3208 
 ---------------------- ---------------------- 

 ,819932,528 980,154,409 العادلة )أ + ب(مقاسة بالقيمة رات في الموجودات المالية المجموع االستثما
 ========= =========  

 

و  وداتوجلدخل الشامل اآلخر والمفيما يلي حركة الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

 ثمارات المرتبطة بالوحدات: عادات من االستباستثناء المشتريات واالستب الخسارة،
 

 2021  2020 

من  القيمة العادلة 
خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة

مة العادلة من القي 
 خلخالل الد

امل اآلخرالش  

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة

إماراتيدرهم   إماراتي درهم  درهم إماراتي   إماراتي درهم    
        

 6,390,336  7,498,0246  34,873,341  9,4958,244 يناير 1في 

 22,044,000  -  18,381,654  3,493,149 إضافات
 (21,350,702)  -  -  - اتاستبعاد

 27,789,707  (59,253,52)  (6,597,862)  8,503,456 تغيّر في القيمة العادلةال
 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 34,873,341  8,244,4995  46,657,133  70,241,104 ديسمبر 31في 

 =========   =========  =========   ========= 
 

مل اآلخر ن خالل الدخل الشا القيمة العادلة مسارة ول الربح أو الخأسهم حقوق الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خال

لمرابحة بموجب هيل تس توالي مقابلدرهم( على ال 16,941,981رهم د 21,500: 2020درهم ) 21,938,779درهم و 727,500تبلغ  تمويل ا
 .14إيضاح  -"مرابحة مستحقة الدفع" 

 
الح المجموعة ( كحق انتفاع لص2013مستقيل في سنة نفيذي السابق )اليس التيحتفظ بها الرئالجزائر التي  -تمتلك المجموعة أسهماً في مصرف السالم 

 .37إيضاح  -

 
 التتوزيع العم 9-1

 

 2021  2020 

ن ة مقيمة العادلال 
ل الدخل خال

 الشامل اآلخر

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة

القيمة العادلة من  
خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

من لقيمة العادلة ا 
ل الربح أو خال

رةالخسا  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي 

     

 

 

 

 34,873,341  0,5167,172  46,657,133  35,484,348 م إماراتيدره

 -  417,485  -  4,000,500 دوالر أمريكي
 -  30,656,498  -  30,756,256 دينار جزائري

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 70,241,104  46,657,133  58,244,499  34,873,341 
 =========   =========  =========  ========= 
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 رات في موجودات مالية )تابع(استثما 9
 

 التركيز الجغرافي 9-2

 

 لتالي: يع الجغرافي كاثمارات بحسب التوزاالست
 

 2021  2020 

 

ن القيمة العادلة م
خالل الدخل 

اآلخر املالش   

ة من القيمة العادل
خالل الربح أو 

  الخسارة

من  ادلةالقيمة الع
خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

إماراتيدرهم   درهم إماراتي  درهم إماراتي  راتيدرهم إما    

        

        مارات العربية المتحدة )أ(داخل اإل

 3,306,172  27,409,985  4,365,192  47970,35,5 مدرجة -

 30,800,773  -  49,5341,22  - غير مدرجة -

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 35,570,479  645,594,72  09,98527,4  34,106,945 

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

        تحدة )ب(خارج اإلمارات العربية الم

 766,396  178,016  1,062,407  57,3473 مدرجة -

 -  30,656,498  -  34,313,278 غير مدرجة -

 839,410,979  -  256,172863,  - بوحدات ت مرتبطةااستثمار -

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 34,670,625  864,318,579  30,834,514  840,177,375 

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 
مة ارات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمجموع االستثم

 874,284,320  58,244,499  909,913,305  ,241,10470 ب(العادلة )أ + 

 =========  =========  =========  ========= 

 
وتمثل بشكل أساسي استثمارات  درهم( 61,457,271: 2020درهم ) 75,542,812لة ما قيمته العاد قيمة األوراق المالية غير المدرجة بالقيمة تبلغ

 رات العربية المتحدة والجزائر. في اإلماجلة مسأسهم الشركات ال المجموعة في

 

 دينة أخرىمدفوعة مقدماً وذمم م مبالغ 10
 

 2021 2020 
إماراتي درهم   درهم إماراتي 

   
 2,105,504 2,515,182 قدمًامبالغ مدفوعة م

 6,54981 561,359 فينذمم مدينة من موظ
 090,0001, 1,015,000 دفعات مقدمة للموردين

 258,169 258,169   دلالستردابلة قاودائع 
 2,801,192 4,752,210 ذمم مدينة أخرى

 ---------------------- ---------------------- 

 ,9209,101 7,071,414 
 ========= ========= 
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 ارات عقاريةاستثم 11

 
 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   

 58,188,000 4,750,0005 نةالساية الرصيد في بد
 (438,0003,) ,5002,146 24إيضاح  -قييم استثمار عقاري ربح / )خسارة( من إعادة ت

 ---------------------- ---------------------- 
 54,750,000 056,896,50 لسنةالرصيد في نهاية ا

 ========= ========= 
 

 لةادها اإلدارة في تقديرها للقيمة الععلي قييم التي تستندالت عملية وأساليب 11-1

 
االستثمارات فيما يتعلق بتقييم  2014( لسنة 26ر مجلس إدارة هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )لقد امتثلت المجموعة لمتطلبات قرا

ل ي لالستثمار العقاري على أساس تقييمدلة وصل للقيمة العاالت ارير المالية. تمعقارية وتم حسابها تبعاً لغرض إعداد التقال قوم به خبير تقييم مهني ومستق

ثلة، وفقًا لدليل التثمين للعقارات الممار المعامالت الحديثة جموعة. تم تحديد القيمة العادلة بناءً على طريقة مقارنة السوق التي تعكس أسعاعن الم
ى أنها تقييم مستقلين واعترفت المجموعة بالق ينيين. تم تقييم العقار من قبل خبيرانونكي للمساحين القالملر من قبل المعهد والتقييم الصاد يمة العادلة عل

 خدامها الحالي.فإن أفضل وأعلى استخدام للعقارات هو است ادلة للعقارات،عند تقدير القيمة العمتوسط التقييم المقدر من قبل خبيري التقييم المستقلين. 
 

المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة  العادلة لالستثمار العقاري، كما يوضح يميب التقييم المستخدمة في قياس القأسالالجدول التالي  يوضح

 المستخدمة.
 

بط بين المعطيات الهامة غير الجديرة الترا المالحظةالهامة غير الجديرة بالمعطيات  أسلوب التقييم

 العادلة قيمةالحظة وقياسات البالم

ثة وتحليل معامالت / بيانات السوق الحدي  حصتنطوي طريقة المقارنة على ف  قارنةالم طريقة

وإجراء تسويات على هذه البيانات مع األخذ باالعتبار الفروق الخاصة 
يب وتاريخ البيع والواجهة اإلشغال والتشطومساحة المبنى ونوع  بالموقع

 ية األخرى.والخصائص الفرد

المقدرة إذا اختلفت  ادلةنخفض القيمة الع/ ت ترتفع

 لمقارنة.ا معطيات طريقة

 
 تسلسل القيمة العادلة 11-2

 
   فيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة:

 

وى الثانيالمست المستوى األول  توى الثالثالمس     المجموع 
م إماراتيدره  درهم إماراتي  اتيإماردرهم    تيدرهم إمارا    

     2021ديسمبر  31في 

 56,896,500 56,896,500 - - قاريةع استثمارات
 =========  ========= ========= ========= 

     
     2020ديسمبر  31في 

 0054,750,0 0,00054,75 - - رات عقاريةاستثما

 ========= ========= ========= =========  
 

 القيمة العادلةسية حسا 11-3

 
 درهم(. 547,500: 2020درهم ) 568,965ستزداد / تنقص بمبلغ ، فإن القيمة العادلة ٪1مماثلة بنسبة الحالة زيادة / نقص أسعار العقارات في 
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 تلكات ومعداتمم 12

 
زاتثاث وتجهيأ   تمركبا   المجموع معدات مكتبية 

هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي  اتيهم إماردر   

     التكلفة

 11,643,454 5,691,173 5,404,991 47,2905 2020يناير  1في 

 154,928 154,928 - - إضافات

 (320,000) - - (320,000) استبعادات

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 11,478,382 5,846,101 04,9915,4 227,290 2020ديسمبر  31في 

 92,088 92,088 - - إضافات

 (61,055) (61,055) - - استبعادات

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 11,509,415 5,877,134 5,404,991 227,290 2021ديسمبر  31 في

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

     

     ك المتراكم االستهال

 9511,342,1 ,543,8465 5,302,435 495,914 2020يناير  1في 

 ,434174 ,148100 47,606 26,680 25إيضاح  -لسنة المحمّل ل

 (00320,0) - - (320,000) استبعادات

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 6,62911,19 945,643,9 350,0415, 202,594 2019ديسمبر  31 في

 136,417 0,3509 29,993 16,074 25إيضاح  -المحمّل للسنة 

 (61,055) (61,055) - - استبعادات

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 271,99111, 5,673,289 5,380,034 18,6682 2021ديسمبر  31في 

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

     

     ريةصافي القيمة الدفت

 237,424 203,845 5724,9 8,622 2021ديسمبر  31في 

 ========= =========  ========= =========  

 281,753 202,107 54,950 24,696 2020ديسمبر  31في 

 ========= ========= ========= ========= 

 
 مبالغ مستحقة للبنوك 13

 
ك إسالمي رهم من بنمليون د 20اإلسالمية بحد أقصى  بأحكام الشريعةالسحب على المكشوف  يالتفي السنوات السابقة، حصلت المجموعة على تسه

ترات االستحقاق األصلية ألكثر مضمونة برهن على ودائع الوكالة لدى البنوك ذات ف  مل. إن التسهيالتالمتحدة لتلبية متطلبات العارات العربية في اإلم

سنة لتسهيالت خالل التم سداد ا. 2-5راجع إيضاح  -لصالح البنك ون درهم كهامش ملي 20مضاربة بقيمة ل المن ثالثة أشهر بناءً على هيكل تموي
 .2021ديسمبر  31في المنتهية 

 

 مرابحة دائنة ذمم 14
 

سنويًا ويتم ضمانه  ٪2.5أشهر +  6رات العربية المتحدة، ويحقق معدل ربح بسعر إيبور لمدة ى المجموعة تمويل مرابحة من بنك إسالمي في اإلمادل
  .9يضاح راجع إ -وب(  المؤهلة )الفئة أك لألسهم روني لدى شركة وساطة تابعة للبنتعهد/ حفظ إلكتب

 

 التعهدات وتلتزم بها.حة الدائنة للتعهدات، والمجموعة متوافقة مع هذه ب، تخضع ذمم المراباإلضافة إلى ذلك
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى  15
 

 2021 2020 
هم إماراتيدر درهم إماراتي   

   

 62,626,290 0,547,2755 ذمم دائنة تجارية ومستحقات
 5,897,839 36,199,43 (1ة للموظفين )آت نهـاية الخدممكاف 

 462,641 628,807 مستحقة  زكاة
 ---------------------- ---------------------- 
 57,375,515 68,986,770 

 ========= =========  
 

 السنة: للموظفين خاللمخصص مكافآت نهاية الخدمة  يلي الحركات فيفيما  (1)

 
 2021 0202 
م إماراتيدره   درهم إماراتي 

   

 6,812,837 897,8395,   سنةالرصيد في بداية ال
 826,887 721,555 السنة مبالغ محمّلة خالل

 (1,741,885) (419,961) مبالغ مدفوعة خالل السنة
 ---------------------- ---------------------- 

 7,8395,89 4336,199, هاية السنةالرصيد في ن
 ========= ========= 

 

نهاية الخدمة للموظفين في تاريخ التقرير حسب قانون العمل في دولة  للموظفين لتغطيـة تعويضات ويضات نهاية الخدمةيجب رصد مخصص لتع

 ة.متحداإلمارات العربية ال
 

 2021ديسمبر  31ارة بتقدير القيمة الحالية اللتزاماتها كما في قامت اإلدالموظفين"، فقد  ، "منافع19قم يار المحاسبي الدولي رالمع وفقاً ألحكام
ربية ة اإلمارات الع ولل لداإلضافية المقدرة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون العم، باستخدام طريقة الوحدة 2020و

هذه (. وبموجب ٪1: 2020) ٪1يبلغ صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم خدمة إلى قع بتاريخ ترك الاللتزام المتوالمتحدة. لقد تم خصم ا

دارة ت اإلدمة. وقد افترضلخرك اتقييم لفترة الخدمة المتوقعة للموظفين لدى المجموعة وللراتب األساسي المتوقع بتاريخ ت الطريقة، فقد تم إجراء
اً ال تختلف اخ 2020و 2021ديسمبر  31القيمة الحالية لاللتزام كما في  (. إن٪0.3: 2020) ٪0.3سبة وة / ترقية بنمتوسط تكاليف عال تالفاً جوهري

 المحتسب وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة.عن المخصص 

 

 ذمم تكافل دائنة 16
 

 2120 0022 

تيدرهم إمارا  هم إماراتيدر   
   

 40,152,401 7842,390,4 العربية المتحدة دولة اإلمارات داخل

 ,139,18115 16,676,850 حدةخارج دولة اإلمارات العربية المت
 ---------------------- ---------------------- 

 5,291,5825 59,067,328 المجموع
 ========= =========  

   حدةولة اإلمارات العربية المتخل ددا

 5,910,144 06,886,20 نة لحملة الوثائقذمم دائ
 30,071,843 32,563,604 لتكافلذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة ا

 4,170,414 2,940,674   كالء/ الوسطاءذمم دائنة للو

 ---------------------- ---------------------- 
 ,47842,390 152,4010,4 

 =========  ========= 
   ة المتحدةات العربيخارج دولة اإلمار

 15,095,178 16,619,837 لتكافلذمم دائنة لشركات التكافل وإعادة ا

 44,003 357,01   كالء/ الوسطاءوذمم دائنة لل
 ---------------------- ---------------------- 
 16,676,850 5,139,1811 

 =========  =========  
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   مطلوبات طارئة 17

 
ون  0.4العتيادي بقيمة سياق العمل اكية واألخرى الناشئة في تعلق بالضمانات البنالتقرير، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما ي في تاريخ لي م

   مليون درهم(. 0.4: 2020درهم )

 
عمالء. وقد تم تكوين مخصص بشأن أمين والتأمين وإعادة التعدد من شركات المع  ونيةمن القضايا القانى عليه في عدد تدخل المجموعة كطرف مدع

لخسارة بخروج موارد اقتصادية التي يمكن وضع تقرير موثوق لقيمتها. بد المجموعة تؤول في النهاية إلى تك قضايا التي يحتمل أنكل قضية من تلك ال
   ية.تقبلالمسراءات القانونية قضايا على اإلجوتعتمد نتيجة ال

 

 مالرأس ال 18
 

 2021 2020 

ماراتيدرهم إ   درهم إماراتي 
   المصدر والمدفوع بالكامل:

 درهم للسهم 1ادي بقيمة سهم ع 225,750,000
 225,750,000 225,750,000 درهم للسهم(  1سهم عادي بقيمة  225,750,000: 2020)

 ========= =========  

 
 اطيات أخرىاحتي 19

 

 قانوني  ياطي احت 19-1
 

 ٪10بة ي قانوني بنسالمجموعة بتكوين احتياط عربية المتحدة، قامتوتعديالته لدولة اإلمارات ال 2015( لسنة 2ي رقم )االتحاد بمتطلبات القانونعمالً 
اء ما للتوزيع باستثن  توفرير مهذا االحتياطي غ رأس المال. إن من ٪50من أرباح الشركة عن كل سنة إلى أن يصل رصيد االحتياطي إلى ما يعادل 

 لقانون.ينص عليه ا

 
 احتياطي عام 19-2

 

االحتياطي العام. وهذا االحتياطي قابل للتوزيع بقرار  كة للسنة إلىمن أرباح الشر ٪10تحويل أن تقوم المجموعة ب يقضي النظام األساسي للمجموعة 
 مجلس اإلدارة. وصيةفق تعمومية العادية وفقة الجمعية المن مساهمي المجموعة بعد موا

 
 لتكافل إعادة ا مخصص وديعة 19-3

 

قامت المجموعة بإنشاء   ،2019مايو  15ا من انية عشر شهرً الساري لمدة ثم 2019سنة ( ل23التأمين رقم ) من قرار مجلس إدارة هيئة 34وفقًا للمادة 
ن ٪ م0.5ه (، ويمثل ما نسبتدرهم 1,311,762 :2020) 2021ديسمبر  31في درهم كما  2,106,721مخصص لوديعة إعادة التكافل بمبلغ 

ت األعمال. يجب على المجموعة في جميع مجاالمارات العربية المتحدة المجموعة في دولة اإلمجموع مساهمات إعادة التكافل التي تنازلت عنها 

دة ات العربية المتحام لمصرف اإلمارالع مديروافقة خطية من الن الحصول على متجميع هذا المخصص على أساس سنوي وعدم التصرف فيه دو
 متحدة(.زي )سابقًا، هيئة التأمين في اإلمارات العربية الالمرك

 
 ئق وخصم مؤجلاستحواذ مؤجلة على الوثاتكاليف  20

 

 2021  2020 

تكاليف استحواذ  
  خصم مؤجل  مؤجلة على الوثائق

تكاليف استحواذ 
لة على الوثائقمؤج  خصم مؤجل  

ياراتم إمدره  راتيدرهم إما  درهم إماراتي  درهم إماراتي    

        
 815,099,1  8,465,105  6,456,898  7,642,874 يناير 1في 

 19,617,657  24,263,670  703,77016,  492,07027, متكبد خالل السنة

 (,259,94018)  (,085,90125)  (17,415,921)  (24,602,878) محمّل السنة

 ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---------------------- 

 6,456,898  7,642,874  5,744,747  6610,532,0 ديسمبر 31في 

 =========  =========  =========  ========= 

 
ود تتعلق باإليرا م(مليون دره 19.6: 2020ون درهم )ملي 16.7غ نازل عنه بمبلت* الخصومات المستلمة على إعادة التكافل الم دات المكتسبة من عق

 إعادة التكافل الخارجية.
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 لتكافلساهمات اصافي م 21

 
 

 

 

إجمالي مساهمات 

 التكافل

ة إعادة التكافل حص
من إجمالي مساهمات 

 التكافل

صافي مساهمات 

 التكافل

يتدرهم إمارا درهم إماراتي  يدرهم إمارات   

    2021ر ديسمب 31لمنتهية في نة اللس

 62,539,333 7,787,733 6670,327,0 ركباتم

 296279, 2,908,693 3,187,989   هندسي

 282,737 1,461,984 1,744,721   ري وجويبح

 1,477,614 21,989,072 ,466,68623   حريق

 520,6476, 52,890,433 59,411,080 تأمين عام وضد المسؤولية

 9835,067,9 3,724,073 07138,792, طبي

 8,482,553 44,043,440 52,525,993 اةحيعلى ال

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 114,650,178 134,805,428 249,455,606 عالمجمو

 ========= ========= =========  

    2020ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

 ,97652,001 4659,361, 61,363,441 تامركب

 244,421 2,750,161 2,994,582   هندسي

 744,740 2,601,624 643,346,3   بحري وجوي

 6,4721,34 22,546,420 23,892,892   حريق

 6,991,736 48,758,333 55,750,069 تأمين عام وضد المسؤولية

 ,228,34731 2,171,834 33,400,181 طبي

 7,374,781 7241,034,4 8,409,2534 ياةعلى الح

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 7399,932,4 ,309129,224 156,782229, جموعالم

 ========= ========= ========= 
 

 صافي مطالبات التكافل 22
 

 

 
ات المسددةإجمالي المطالب   

ركات إعادة حصة ش

جمالي ل من إتكافال
المسددةالمطالبات   صافي مطالبات التكافل 

يماراتدرهم إ درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 41,196,231 6,640,199 ,43047,836 كباتمر

 226,303 2,199,541 2,425,844   هندسي
 6,58313 2,639,864 ,4472,776   ي وجويبحر

 0109,51 2,758,284 7,7942,86   حريق

 176,141,8 7,022,548 8,898,689 تأمين عام وضد المسؤولية
 23,811,845 1,661,112 25,472,957 طبي

 3,115,905 0,33814,58 96,24317,6 على الحياة
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 70,472,518 8601,837,5 ,974,404107 المجموع

 ========= ========= =========  
    2020ديسمبر  31منتهية في نة الللس

 28,081,298 12,455,224 40,536,522 مركبات

 58,904 1,559,093 71,617,99   هندسي
 138,698 ,5085,518 5,657,206   بحري وجوي

 424,879 723,5645, 6,148,443   ريقح
 3,649,315 8,696,769 12,346,084 يةسؤولالم عام وضد تأمين
 14,951,089 5,10613,43 6,19528,38 طبي

 3,484,144 6,55514,08 17,570,699 على الحياة
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 ,788,32750 1961,474,8 263,146112, المجموع

 =========  =========  ========= 
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 سوم الوثائقرب ور رسوم وكالة وحصة المضا 23
 

وس ( من إجمالي مساهمات التك٪33:  2020)  ٪ 33تدير المجموعة عمليات التكافل لحملة الوثائق في مقابل   ل لمساهمات ا في من ا لصا طة  افل با ي
ى  ( ٪ 100:  2020)  ٪ 100سيطة كرسوم وكالة والو  المساهمات  ( على ٪ 2:  2020)  ٪ 2نسبة  ك، تحمل المجموعة  ة. وإضافة إلى ذلكرسوم وكال عل

 بالمجموعة.  عض عقود التكافل المرتبطة بوحدات. وقد تم اعتماد نسب رسوم الوكالة هذه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ب
 

ق استثمارات  مكتسستثمار ال صافي إيرادات اال  ( من٪25:  2020)  ٪ 25نسبة  الوثائق وتستحق    ضا صناديق حملةتدير المجموعة أي بة على صنادي
 درهم(.  35,672:  2020درهم )  260,427صة المضارب. بلغت حصة المضارب مبلغًا وقدره  فل كحعمليات التكا

 

التي  ومجاالت األعمال    ي جميعن إصدار الوثائق ف رادات المكتسبة مون درهم( باإليملي  11.4:  2020مليون درهم )  9.1تتعلق رسوم الوثائق بمبلغ  
 واذ. وتكتسب المجموعة رسوم الوثائق أثناء بدء الوثائق.الستحسوم اإلدارية والرسوم الوسيطة ورسوم االر  تشمل

 

 إيرادات االستثمار 24
 

 2021 2020 
 رهم إماراتيد درهم إماراتي 
   

 (3,438,000) ,0146,502 11إيضاح    -رية  يم استثمارات عقا( من إعادة تقيربح / )خسارة
ة بالقيمة العادلة من  مقاس  محققة من استثمارات في موجودات مالية  رباحخسائر( / أ)

 7,704,731 (6,597,862) 9إيضاح    -خالل الربح أو الخسارة  
ل الربح  العادلة من خالموجودات مالية مقاسة بالقيمة    خسارة محققة من استثمارات في

 رةأو الخسا
- (256,958) 

 1,481,417 87,4392 وك ة لدى البنع الوكالمن ودائ  يراداتإ
 1,370,659 11,145,681 رباحإيرادات توزيعات األ

 531,333 416,290 إيرادات اإليجار من استثمارات عقارية
 - (48,740) مصاريف االستثمار

 ---------------------- ---------------------- 
 7,349,308 7,393,182 

 ========= =========  
     المخصص إلى:

 742,681 1,044,867 ليات التكافلعم
 7,250,495 6,304,441 المساهمين

 ---------------------- ---------------------- 
 7,349,308 7,393,182 
 =========  =========  

 
ليات  ار لللبات االستثميع طافل على أساس ملكيتهم. يتم تحديد جمين وعمليات التكمئر االستثمار بين المساهزيع إيرادات وخسايتم تو مساهمين وعم

 التكافل بشكل منفصل.
 

 مصاريف عمومية وإدارية 25
 

 2021 2020 
هم إماراتيدر درهم إماراتي   
   

 4,046,7682 ,89822,349 رواتب ومنافع
 2,742,857 3,352,687 ةاب قانونية ومهنيأتع

 1,507,200 1,362,170 27إيضاح    -إيجار  
 747,187 ,911788 اتصاالت

 712,894 779,569 وصيانةيحات  تصل
 174,434 136,417 12إيضاح    -استهالك  

 94,507 74,656 طباعة وقرطاسية
 84,943 78,677 فر وتنقالتس

 59,632 5,45535 نتسويق وإعال
 2,826,745 72,4715 يف الضريبةمصار
 5,98589 708,458 بنكيةرسوم  
 927,885 1,413,440 أخرى

 ---------------------- ---------------------- 
 31,972,809 1,03734,82 
 ========= ========= 
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 ربحية السهم األساسية والمخفّضة 26

 
 ة خالل السنة كما يلي:دد األسهم القائممساهمين على المتوسط المرجح لعالعائد لل سمة ربح السنةقتُحتسب ربحية السهم ب

 

 2021 2020 
   

 115,41019, 12,290,301 إلى مساهمي الشركة األم )بالدرهم( لسنة العائدبح ار

 ========= ========= 
 00225,750,0 000,225,750 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

 =========  ========= 
 0850. 0.054 بالدرهم(ربحية السهم )

 ========= ========= 

 
ر أي أدوات كان من الممكن أن يكون لها تأثير على ربحية السهم عند ة المخفّضة للسهم نظراً لعدم قيام المجموعة بإصدابالغ للربحيأي ملم يتم عرض 

 سهم الواحد.احد تعادل الربحية األساسية للللسهم الو ربحية المخفضةلالممارسة. وعليه، فإن ا

 
 التزامات إيجار تشغيلي 27

 
يار التمديد. تتضمن جميع عقود اإليجار التشغيلي بنداً لدراسة كاتب التي تبلغ مدة إيجارها سنة واحدة مع إتاحة ختشغيلي بالمر التتعلق عقود اإليجا

 رة عقد اإليجار.جر عند انتهاء فتلمجموعة خيار بشراء األصل المؤليس لدى ا خيار التجديد. السوق في حال أبدت المجموعة

 
 2021 2020 
تيدرهم إمارا  رهم إماراتيد   

 -التشغيلية المدرجة ضمن المصاريف في السنة  الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار

 1,507,200 362,1701, 25إيضاح 
 ========= =========  

 

 ى والرقابة الشرعيةهيئة الفتو 28
 

بة عينين من قبل المساهمين. تقوم هيئة الفتوى والرقاثة أعضاء من ثالف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة مة المجموعة إلشراتخضع أنشط

 يعة.رالشرعية بدور إشرافي لتحديد ما إذا كانت عمليات المجموعة تتم وفقاً ألحكام ومبادئ الش
 

 األطراف ذات العالقة ة ومعامالتأرصد 29
 

ي رقم لعالقة على ات اع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذمجموعة معامالت متبرم ال لدول  : 24النحو الوارد في المعيار المحاسبي ا

كة وشركائها وكبار موظفي رة المشتـرإلدارة والسيط ااألطراف ذات العالقة. تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات والمنشآت تحت الملكية و/أو 
ارجيين. فيما نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خ  السائدة في شروطت مع األطراف ذات العالقة تقريباً بنفس الرة. تتم المعامالاإلدا

   المالية الموحدة:البيانات  قة المدرجة فييلي األرصدة الهامة القائمة في تاريخ التقرير فيما يتعلق باألطراف ذات العال

 

 2021* 0202 

 

 
المساهمون 

لرئيسيونا  

منشآت خاضعة 
للسيطرة 
 المشتركة

 
وعلمجما  

 
ون المساهم

 الرئيسيون

منشآت خاضعة 
للسيطرة 
وعالمجم المشتركة  

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
ت في لالستثماراقيمة العادلة لا

 61,457,271 61,457,271 - - - - الموجودات المالية
طراف ذات من أمبالغ مستحقة 

 2345,142, 54,783 5,087,451 - - - )أ( 29يضاح إ -قة عال

مبالغ مستحقة ألطراف ذات 
 272,814 246,616 26,198 - - - )ب( 29إيضاح  -عالقة 
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 ات عالقة )تابع(ت وأرصدة مع أطراف ذمعامال 29

 
 قة من أطراف ذات عالقة ما يلي:ل المبالغ المستحتشم (أ)

 

 2021 2020 
ياتدرهم إمار   درهم إماراتي 

   مجلس اإلدارةمنشآت مملوكة من قبل نائب رئيس 
 1,789,012 - اإلمارات العربية المتحدة -مستشفى نيشن 
 2,447,222 - ات العربية المتحدةاإلمار -مية لير التعمؤسسة بن عمي

 443,818 - اإلمارات العربية المتحدة -بن عمير القابضة مجموعة 
 360,584 - اإلمارات العربية المتحدة -طبية الة بن عمير جموعم

 46,815 - اإلمارات العربية المتحدة -وعة انترناشونال ماركت للخدمات العامة مجم

 37,959 - المتحدة اإلمارات العربية - ياه المعدنيةلمياس لتعبئة ا
 15,558 - ت العربية المتحدةاإلمارا -وكلتير ش

 1,266 - العربية المتحدة ماراتاإل -الفنية  تجاتالماسة للمن
 ---------------------- ---------------------- 
 - 5,142,234 

 (139362,1,) - يمةلق: مخصص االنخفاض في اناقصاً 
 ---------------------- ---------------------- 
 - 2,979,095 

 ========= ========= 
   

 2120 2020 
هم إماراتيدر  اراتيدرهم إم   

   الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة:

 1,921,512 2,163,139 الرصيد في بداية السنة
 241,627 - ةسنالمخصص خالل ال

 - (2,163,139) ( *8كافل المدينة )إيضاح ى ذمم التالمحول إل

 ---------------------- ---------------------- 
 2,163,139 - السنة هايةالرصيد في ن

 ========= ========= 
 

 يلي:تشمل المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة ما  (ب)

 
 2021 2020 

 هم إماراتيدر م إماراتيرهد 

   يس مجلس اإلدارةمن قبل نائب رئ كةملومنشآت م

 226,944 - ةحداإلمارات العربية المت -فاست لتأجير السيارات ذ.م.م 

 26,198 - ات العربية المتحدةاإلمار -ف وأوالده يوس عمير بن

 19,672 - اإلمارات العربية المتحدة -تاكسي اإلمارات 

 ---------------------- ---------------------- 

 - 272,814 

 =========  =========  
 

 28شركة في االجتماع السنوي العام الذي عقد في عضاء مجلس إدارة الير أالية الموحدة، تم تغيه البيانات الممن هذ 1* كما هو مبين في اإليضاح رقم 
ًفا ذات ارة السابقين عن ل أعضاء مجلس اإلدالمملوكة من قب لكياناترة السابقين وااإلدا مجلسناءً عليه، توقف أعضاء وب 2021يونيو  طرا كونهم أ

 ع أعضاء مجلس اإلدارة المعينة حديثًا كما في وللسنة المنتهيةك أرصدة ومعامالت مهنا السنوي العام. لم تكنموعد االجتماع عالقة بالمجموعة كما في 
 .2021ديسمبر  31في 
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 )تابع( أطراف ذات عالقةصدة مع معامالت وأر 29

 
 نات المالية الموحدة:ة في هذه البيااريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجاإليرادات والمص فيما يلي

 

 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل 
 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
ون المساهم

 الرئيسيون

ى أطراف أخر

ةت عالقذا  

 

 المجموع

 

 
ن لمساهموا

 الرئيسيون

اف أخرى أطر

 المجموع ذات عالقة
إماراتيدرهم    درهم إماراتي درهم إماراتي 

 

ماراتيدرهم إ اراتيدرهم إم   درهم إماراتي 

    
 

   
 1,198,150 - 1,198,150 ماتإجمالي المساه

 

1,529,187 36,151 1,565,338 
 إجمالي المطالبات

 112,973 89530, ,07882 المدفوعة
 

124,030 197,226 6321,25 
 

 :وظفي اإلدارة كالتاليتعويضات كبار م

 
 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
   

 2,440,186 1,960,185 وظفين قصيرة األجلمنافع م

 84,230 84,000 الخدمةاية مكافآت نه
 500,000 - اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب

 ---------------------- ---------------------- 

 2,044,185 ,4162492, 
 ========= =========  

 
   ت القطاعاتمعلوما 30

   

 ل المجموعة من أج مة من قبل إدارة المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظداخلية حول مكونات عات التشغيلية على أساس التقارير اللقطايتم تحديد ا
رد وتقييم األداء عن أنشطة ة من أجل تخصيص الموامعلومات المقدمة لمجلس إدارة المجموع أدائه. تستند ال قطاع وتقييمتخصيص الموارد الالزمة لكل 

 مال االستراتيجية التالية: األع

 
   ها المجموعة.بطبي التي تقوم حياة والتأمين المال التكافل العامة والتكافل على الوتتضمن أعالتكافل  أنشطة -

 
 والنقد لحساب المجموعة الخاص. إدارة االستثمار وتمثلتثمار أنشطة االس -

 

 الية الموحدة. ي هذه البيانات المسها الشركات التابعة ويتم إدراجها ف تمارالمصاريف واإليرادات التي  وتمثل أنشطةشطة أخرى أن -
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  الموحدة  المالية إيضاحات حول البيانات
 )تابع(  2021ديسمبر    31ة في للسنة المنتهي

 

 

   ات )تابع(معلومات القطاع 30
  

 .2020و 2021ديسمبر  31منتهية في ي معلومات القطاعات للسنة اللرض الجدول التايع
 2020ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

ستثماراتاال التكافل  ستثماراتاال التكافل المجموع أخرى  وعالمجم أخرى   

هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي  ماراتيدرهم إ  اراتيدرهم إم  اتيدرهم إمار درهم إماراتي  اراتيدرهم إم   
         

 128,825,562 - - 2128,825,56 29,106,9941 - - 129,106,994 إيرادات التكافل
 (54,118,028) - - (18,02854,1) (70,625,283) - - (70,625,283) الصافي -لمتكبدة ات االمطالب

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 58,481,711 - - 58,481,711 74,707,534 - - ,707,53474 

 - - 71,672,563 (6371,672,5) - - 75,568,061 (75,568,061) رسوم وكالة
 - - 235,67 (35,672) - - 261,217 (261,217) بررسوم المضا

 (25,085,901) - (90125,085,) - (,602,87824) - (24,602,878) - تكاليف استحواذ على الوثائق

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 (27829,75,8) 51,226,400 - (24,602,878) (235,71,708) 3446,622,3 - (25,085,901) 
 7,393,182 - 7,250,495 142,687 7,349,308 - 6,304,441 ,8671,044 إيرادات االستثمار

 5,19933 - 335,199 - - - - - إيرادات أخرى
 (34,821,037) - (03721,34,8) - (,972,80931) - (31,972,809) - مية وإداريةيف عمومصار

في قيمة فاض خص( االنعكس / )مخص
 (225,492) - (5,49222) - 1,841,738 - 1,841,738 - لموجودات الماليةا
اهمات من قرض حسن لعمليات مس

 - - - - - - (15,104,360) 15,104,360 التكافل
 (46,089) (46,089) - - (,1095) (5,109) - - يلية لشركات تابعةرة تشغصافي خسا

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 ,396257,22 (46,089) ,161,49919 3,141,986 6111,091,9 (5,109) 12,295,410 (,198,3401) )خسارة( السنةصافي ربح / 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= =========  ========= 

 
 المجموع االستثمارات التكافل 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

رهم إماراتيد  رهم إماراتي د درهم إماراتي درهم إماراتي   إماراتي درهم   درهم إماراتي  
       

 1,362,247,737 ,387,828,4351 217,867,840 193,794,737 1,144,379,897 ,8,69194,0331 عموجودات القطا

 ========= ========= ========= ========= ========= =========  

 1,291,254,041 4,7291,297,68 - - 4,0411,291,25 ,7291,297,684 لقطاعوبات امطل

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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   حدةإيضاحات حول البيانات المالية المو
 )تابع(  2021ديسمبر    31تهية في  للسنة المن

 

 

 ت المتوقفةالعمليا 31
 

: مركز تكنيك لخدمات ة للمجموعةشركات التالية التابعصفية واستبعاد ال، وافق مجلس اإلدارة على ت2018سمبر دي 31في  ة المنتهيةلسنخالل ا

  رات ذ.م.م. وأميتي هيلث ذ.م.م.السيا
 

   في ربح السنة مبينة أدناه.رجة المتوقفة المد إن النتائج المجمعة للعمليات

 
 رسمبدي 31المنتهية في  للسنة 

 2021 0202 

م إماراتيدره   درهم إماراتي 
   متوقفةة من العمليات الخسارة السن

 - -   إيرادات

 (23,104) (5,677)   مصاريف
 ---------------------- ---------------------- 
 (5,677) (23,104) 

 ========= =========  
 

 متوقفةلوبات ضمن العمليات الومط موجودات 32

 
 0212 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
   

 211,583,3 1,583,321 يات المتوقفةوجودات ضمن العملم

 ========= ========= 
   

 13,022,356 12,947,356 مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات ضمن العمليات المتوقفة

 =========  ========= 
 

ية، صفمجموعة حاليًا في طور عملية التبعة للمجموعة. الإلدارة على تصفية شركتين من الشركات التالس اج، وافق م31مبين في اإليضاح رقم هو  كما
ركات التابعة في للش المطلوبات الرئيسية ات وبيع. وفيما يلي فئة الموجوددفترية للموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة ناقصًا تكلفة الوتم إدراج القيمة ال

 ير:رسنة التق نهاية

 
 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   
 1,008,976 1,008,976 حكمه نقد وما في

 ,345574 574,345   دينة أخرىم ذمم
 ---------------------- ---------------------- 

 ,3211,583 ,321583,1 موجودات ضمن العمليات المتوقفة

 ---------------------- ---------------------- 
   

 13,022,356 12,947,356   ىائنة تجارية وأخرذمم د

 ---------------------- ---------------------- 
 13,022,356 12,947,356 العمليات المتوقفةمطلوبات مرتبطة بموجودات ضمن 

 ---------------------- ---------------------- 
 (439,03511,) (11,364,035) ليات المتوقفةدات ضمن العمجو موصافي المطلوبات المرتبطة ب

 ========= =========  
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   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع(  2021ديسمبر    31لمنتهية في  للسنة ا

 

 

 أس المالإدارة ر 33
 

   إطار الحوكمة (1)

 
موعة جراء األحداث التي تعوق تحقيق المجاهمي لمس ةجموعة هو توفير الحمايهدف األساسي من إطار إدارة المخاطر ورأس المال لدى المإن ال

   نظمة متطورة وفعالة إلدارة المخاطر.يا الحاجة الماسة لتطبيق أالفرص. تدرك اإلدارة العل لمستدام، ويشمل ذلك عدم استغاللداء المالي األا أهداف

 
ت طابها، ويدعم ذلك هيكل تنظيمي واضح مع السلبطة المرتجان لل مجلس اإلدارة، مع اليتم القيام بوظيفة إدارة المخاطر في المجموعة من قب

   رين اآلخرين.رئيس التنفيذي وكبار المديالمفوضة من مجلس اإلدارة إلى الوالمسؤوليات 
 

كما ها، تحليلعلى  مخاطر المجموعة ويعمل  رارات تجارية أو تنظيمية أو مؤسسية. يحدد مجلس اإلدارةاإلدارة بانتظام للموافقة على أي ق  يجتمع مجلس

سسة، ويحدد متطلبات إعداد ادة التكافل مع أهداف المؤاتساق استراتيجية االكتتاب وإع نوعها، ويضمنوتت يحدد الهيكل المالئم لنوعية الموجودا
  التقارير.

 

   الإطار إدارة رأس الم (2)
 

ظ أك لت مية في دولة اإلمارات العربية المتحدة واتنظيات التطلبمة هو ضمان االمتثال للإن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال لدى المجموع د من حفا
 حصص المساهمين.تدعم أعمال الشركة وتعظّم شركة على معدالت رأسمالية صحية ال

 

هيكل على حفاظ ل اليوف االقتصادية. وفي سبالتعديالت عليه تمشياً مع التغيرات التي تطرأ على الظرموعة بإدارة هيكل رأس مالها وإجراء تقوم المج
   .إليهم أو إصدار أسهم جديدةاهمين أو إعادة رأس المال دفعات األرباح الموزعة على المستقوم بتعديل ن أ رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة

 

   اإلطار الرقابي (3)
 

 موعة تدير شؤونها بما يصب في صالحهم. وفي المجن أن كد مأومراقبتها عن كثب للت ات الرقابية في المقام األول بحماية حقوق حملة الوثائقتهتم الجه
مات لوبات غير المتوقعة الناجمة عن األزمالءة مناسبة لتلبية المط من أن المجموعة تحافظ على م الجهات الرقابية كذلك بالتأكدقت نفسه، تهتلوا

نظيمية لتا ول التي تعمل فيها. ال تتضمن هذه اللوائحالد داخل يميةظموعة كذلك لمتطلبات تناالقتصادية أو الكوارث الطبيعية. تخضع عمليات المج

ف عن السداد كفاية رأس المال( للحد من خطر التخلبعض األحكام المقيدة )مثل فحسب، ولكنها أيضاً تفرض  فقة على األنشطة والرقابة عليهاالموا
   ها.نشوئعند  وقعةتبية المطلوبات غير المواإلعسار من جانب شركات التأمين من أجل تل

 

م عرض لمتطلبات هامش المالءة. ت في جميع األوقات، االمتثالالمالية، يتعين على المجموعة،  من التعليماتي ان( من الفصل الث8وفقاً للمادة رقم )
سبتمبر  30في  ة كما ماليللمجموعة وضع المالءة اأدناه. عرضت ا 2020ديسمبر  31و 2021سبتمبر  30كما في  وضع المالءة المالية للمجموعة

 الموحدة. وافقة على هذه البيانات الماليةفي تاريخ الما كموهو آخر مركز مالءة متاح  2021
 

30كما في    

مبرسبت  
2021 

31كما في   

 ديسمبر
2020 

هم إماراتي باآلالف()در )درهم إماراتي باآلالف(   

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 100,000 0000,01 مالس الأتطلبات الحد األدنى لرم
 51,098 ,26452 متطلبات مالءة رأس المال

 32,025 38,190 لغ األدنى للضمانالمب

   األموال الذاتية
 (50,201) (64776,) موال الذاتية األساسيةاأل 
   ية اإلضافيةاألموال الذات 

 (1150,20) (176,647) مالفائض المالءة لمتطلبات الحد األدنى لرأس ال
 (1,29910) (129,290) ز( المالءة لمتطلبات رأس المال)عج ائض /ف 

 (82,226) (114,838) للضمان / )عجز( المالءة للمبلغ األدنى فائض
 

ية بعض الموجودات مليون درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم مقبول 177ءة بمبلغ ، كان لدى المجموعة عجز في المال2021سبتمبر  30كما في 

خصصة ع الموجودات المستثمرة الملى غير الحياة الخاصة بها ومجموال التأمين ععمبألوبات عقود التكافل للمجموعة فيما يتعلق ن مطرق بيالف كوكذل
 ير الحياة الخاصة بها.ألعمال التأمين على غ
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 رأس المال )تابع( إدارة 33

 
 اإلطار الرقابي )تابع( (3)

 
 ثقة  على  المجموعة وإدارة ، المالية المالءة عجز اجهةلموت العربية المتحدة المركزي اإلمارا مصرف إلىتعافي  خطة تقديم بصدد المجموعة إدارة إن
فقة  تاريخ من األقل على شهًرا 12 لمدة العمل في ستستمر المجموعة وأن 2022 سبتمبر 30 بحلول  المالية المالءة وضع استعادة من ى  الموا ه  عل  هذ

 .االستمرارية مبدأ أساس  ىعل الموحدة المالية البيانات هذه إعداد تم وبالتالي  الموحدة المالية البيانات
 

عداد هذه البيانات المالية لموحدة، وبناءً عليه تم إالبيانات المالية اعلى األقل من تاريخ الموافقة على هذه  شهًرا 12لمدة  ملأن المجموعة ستستمر في الع

 أساس مبدأ االستمرارية.الموحدة على 
 

 األدوات المالية 34
  
 ةمحاسبية الهاملت االسياسا (أ)

 
ل ت المحاسبية الهامة والطرق المطبقة، بمتفاصيل السياساة من هذه البيانات المالية الموحد 3رقم اح يتضمن اإليض ل وأساس ا في ذلك معايير ا تسجي
 الملكية. ق حقويتعلق بكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وأدوات تسجيل اإليرادات والمصاريف، وذلك فيما  القياس وأساس

 
  يةمالف األدوات النيتص (ب)

 
 2021ديسمبر  31كما في  

 
الربح  لعادلة من خاللا القيمة

 أو الخسارة
الل الدخل القيمة العادلة من خ

آلخرالشامل ا  
جموعالم التكلفة المطفأة  

إماراتيدرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي 
     الموجودات المالية

 2288,039,1 1229,88,03 - - كمهحفي نقد وما 

ن م موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 909,913,305 - - 909,913,305 و الخسارةخالل الربح أ

 5,571,738 5,571,738 - - ذمم مدينة أخرى
 50,103,381 50,103,381 - - ذمم تكافل مدينة

ودائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق 

 0,000,0001 010,000,00 - - لى ثالثة أشهرعيد أصلية تز
العادلة من  مةموجودات مالية مقاسة بالقي

 70,241,104 - 70,241,104 - ل الدخل الشامل اآلخرخال

 000,00010, 10,000,000 - - نظاميةوديعة 
 1,583,321 1,583,321 - - ةموجودات ضمن العمليات المتوقف

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 3,305909,91 70,241,104 165,297,562 1,145,451,971 

 =========== =========== ===========  ==========  

     المطلوبات المالية
 15,228,543 15,228,543 - - ذمم مرابحة دائنة

 375,51557, ,375,51557 - - ىوأخر نة تجاريةذمم دائ

 67,32859,0 9,067,3285 - - ذمم تكافل دائنة
لغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات إعادة مبا

 6,753,321 6,753,321 - - التكافل
موجودات رتبطة مباشرة بمطلوبات م

 2,947,3561 12,947,356 - - ضمن العمليات المتوقفة

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 - - 151,372,063 151,372,063 
 =========  =========  ==========  ==========  
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 ع(اباألدوات المالية )ت    34
 

 بع(تصنيف األدوات المالية )تا (ب)

 
 2020ديسمبر  31كما في  

من خالل الربح  القيمة العادلة 
ارةالخسأو   

الل من خة دلالقيمة العا
الشامل اآلخرالدخل   

 المجموع التكلفة المطفأة

م إماراتيدره درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي 
     الموجودات المالية

 54,532,907 754,532,90 - - مهحكنقد وما في 
موجودات مالية مقاسة بالقيمة 

 32084,2874, - - ,284,320874 الربح أو الخسارة لعادلة من خاللا

تحقة من أطراف ذات مبالغ مس
 2,979,095 2,979,095 - - عالقة
 3,875,910 3,875,910 - - ينة أخرىذمم مد

 25,558,602 58,602,525 - - ذمم تكافل مدينة
بفترات ودائع الوكالة لدى البنوك 

ثالثة استحقاق أصلية تزيد على 
 00060,000, 60,000,000 - - أشهر

القيمة سة بقام موجودات مالية

ادلة من خالل الدخل الشامل الع
 958,244,49  58,244,499 - اآلخر
 10,000,000 10,000,000 - - نظاميةوديعة 

 1,583,321 1,583,321 - - ةموجودات ضمن العمليات المتوقف
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 874,284,320 58,244,499 191,573,758 02,5771,124,1 
 =========== =========== =========== =========== 
     

     لماليةاالمطلوبات 
 19,981,327 19,981,327 - - مبالغ مستحقة للبنوك

 ,239,60615 615,239,60 - - ائنةذمم مرابحة د

ذات حقة إلى أطراف ستممبالغ 
 272,814 272,814 - - عالقة

 68,986,770 68,986,770 - - ذمم دائنة تجارية وأخرى
 55,291,582 55,291,582 - - ذمم تكافل دائنة

محتفظ بها بموجب اتفاقيات  مبالغ

 4,9166,37 6,374,916 - - إعادة التكافل
مرتبطة مباشرة  مطلوبات

 13,022,356 2,35613,02 - - وقفةمتلضمن العمليات ا وداتجبمو

 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
 - - 179,169,371 179,169,371 

 =========== =========== ===========  ===========  
 

 ليةماادلة لألدوات الالع القيمة (ج)
 

 2020و 2021ديسمبر  31ما في في بيان المركز المالي الموحد ك ب قيمتها الدفتريةأن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقار دارةتعتبر اإل
 بسبب طبيعتها قصيرة األجل.
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   إدارة المخاطر 35
 

   والمطلوباتلموجودات ارة اإطار إد (1)

 
فل الل موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية وموجودات عمن خمخاطر المالية الوعة لمجموعة من لمجمتتعرض ا ود  قود إعادة التكا ومطلوبات عق

 اللتزامات الناشئة عن لتمويل ا كافيةلية الرئيسية في أن عوائد االستثمار على المدى الطويل ليست الخصوص، تتمثل المخاطر الما التكافل. على وجه

   د التكافل.عقو
 

عن التزاماتها ائد استثمارية طويلة األجل تزيد تطويره لتحقيق عو اكز ضمن إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات الذي تمالمرالمجموعة هذه  يرتد
لناشئة عن لمطلطابقة الموجودات مع اموعة في مبالمجتأمين. يتمثل األسلوب الرئيسي إلدارة الموجودات والمطلوبات بموجب عقود ال ود ع  وبات ا ق

منفصلة للموجودات. لم تقم المطلوبات، يتم االحتفاظ بمحفظة كل فئة متميزة من ع إلى نوع المنافع المستحقة ألصحاب العقود. بالنسبة للرجوالتكافل با

   ابقة.ت السمجموعة بتغيير العمليات المستخدمة إلدارة مخاطرها من الفتراال
 

لية ودات والمطلوبات ا ر المالية المرتبطة بالفئات األخرى للمجموعة من الموجمخاطعة مع إدارة المو المطلوبات بالمجات وتم دمج إدارة الموجودي لما

مل إدارة في إطار عخدمة ت أدناه كيفية إدارة المخاطر المالية باستخدام الفئات المستوبات التأمين. تشرح اإليضاحاغير المرتبطة مباشرة بمطل
ة وم  طلب إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات إدارة مخاطر، يتعلى وجه الخصوص. لوبات بالمجموعةالمط الموجودات و ائد لف طر أسعار ا خا

   كل.خاطر العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان على أساس المجموعة كة على مستوى المحفظة. تدار مأسعار األسهم ومخاطر السيول
 

 قبل اإلدارة في الحد من هذه المخاطر.من  ريقة المستخدمةلط هها المجموعة وا تواجملخص بالمخاطر التي  فيما يلي

 
 افلمخاطر التك أ35

 

ت. توقعا الف مدفوعات المطالبات والتعويضات الفعلية أو توقيتها عن الة بموجب عقود التكافل في اختر الرئيسية التي تواجهها المجموع تتمثل المخاط
يه، طويلة األجل. وعل  المستحقات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات ها وت وارتفاع قيمتبارار حدوث المطالى تكأثر هذا االختالف بمدوقد يت

   تكفي لتغطية هذه المطلوبات. د من توفّر االحتياطيات التيفإن المجموعة تهدف إلى التأك
 

 زيادة تنّوع المخاطر بمراعاة الحذر أيضاً التكافل. يتم  ودفظة كبيرة من عقل محطريق التنويع من خال أعاله عن واردةيتم تخفيف التعرض للمخاطر ال

دة التكافل باإلضافة إلى تنويع مقدمي خدمات ، وكذلك استخدام ترتيبات إعاات الخاصة باستراتيجيات االكتتابار وتطبيق اإلرشادوالحيطة في اختي
 إعادة التكافل.

 

 ات وتكرار حدوثهاغ المطالبمبال
 

ت والسيارات والتأمين الصحي ساسي على الممتلكال العديد من العوامل. وتوفر المجموعة االكتتاب بشكل أبفع طالبات وقيمتهالمن يتأثر تكرار اكن أيم
عام واحد من ضون غ عنها وتسويتها في غتم التبليبات يحياة. وهذه تعتبر بمثابة عقود تكافل قصيرة األجل ألن المطالحري والتأمين الجماعي على الوالب
 ويساعد ذلك على تخفيف مخاطر التكافل.يه. لحدث المؤمن علا وقع

 
 المسؤوليةالممتلكات وضد 

 

لقى أن يت لعقود عن الضرر الذي يلحق بالعقار أو عن خسارة قيمته. يمكن المسؤولية هو تعويض أصحاب ا دف من التكافل على الممتلكات وضدإن اله
 درة على استخدام العقارات المؤمّن عليها.الق الناجمة عن عدمة الخسارة الفعلي  عنالعقود أيضاً تعويضاً  أصحاب

 
ل. في السنوات األخيرة، استهدفت المجموعة وثائق خاصة ة في الحرائق وانقطاع األعمالممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسيقود التكافل على ابالنسبة لع

 الحرائق. اءرائق و / أو إطفالح ي على معدات الكشف عنالتي تحتولكات بالممت

 
تويات والوقت ناء الممتلكات واستبدال المحالمؤمن عليها. إن تكلفة اعادة ب متلكات والمحتوياتعقود يتم االكتتاب فيها وفقاً إلى قيمة االستبدال للمه الوهذ

ة المجلمطالبات. لدى ا ي تؤثر في مستوىالت هي العوامل الرئيسية  ع األعمالانقطاالمستغرق إلعادة تشغيل األعمال التي تؤدي إلى  ة إعاد موعة تغطي

   درهم(. 350,000: 2020درهم ) 500,000الفردية قدرها  ألي من المطالبات تكافل لهذه األضرار للحد من الخسارة
 

 اتالمركب
 

ث. يمكن حواد الناشئة عن ال ثة ه األطراف الثالتجا ركباتهم أو المسؤوليةي لحقت بمر التتم تصميم تكافل المركبات لتعويض حاملي العقود عن األضرا

لقة المخاطر الرئيسية هي المطالب م. بالنسبة لعقود المركبات، فإن ق أو سرقة مركباتهألصحاب العقود أيضًا الحصول على تعويض عن حري لمتع ات ا
ى تقتصر ر حت صوص هذه األضرا بخاء إعادة تكافل ة غطا. يتوفر لدى المجموعأو تصليحهكبات بحاالت الوفاة واإلصابات الجسدية واستبدال المر

فيات م القضائية فيما يتعلق بحاالدرهم(. إن مستوى األحكا 250,000 :2020درهم ) 300,000قيمة الخسائر عن أي مطالبة فردية على مبلغ  و ت ال

   طالبات.الم لذان يؤثران في مستوىئيسيان الن الرو اإلصابات وتكاليف استبدال المركبات هما العامال
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 ع(ة المخاطر )تابارإد 35
 

 مخاطر التكافل )تابع( أ35

 
 وثها )تابع(مبالغ المطالبات وتكرار حد

 

 ريالبح
 

عرض حوادث في أو الرار والمسؤوليات الناجمة عن فقدان أو تلف الناقالت البحرية تعويض أصحاب العقود عن األض يهدف تكافل النقل البحري إلى
 ونة.لمشحجزئي للبضائع او نها فقدان كلي أتج عالبحر التي قد ين

 

تج عنها فقدان كلي أو ت البحرية والحوادث التي ينسارة أو الضرر الذي يحصُل للناقاليسية تتمثل في الخبالنسبة لتكافل النقل البحري، فإن المخاطر الرئ
 جزئي للبضائع المشحونة.

 

السفن البحرية ومسارات الشحن المشمولة في بوليصة  حيث ّوع الوثائق منتني في التأكد من لبحربالنسبة لفئة النقل ااالكتتاب يجية تتمثل استرات
   درهم(. 350,000: 2020درهم ) 500,000مطالبات فردية قدرها ة إعادة تكافل للحد من خسائر أي أمين. لدى المجموعالت

 
 ةدث الشخصيالحوا الصحي والجماعي على الحياة و

 

أصحاب  وادث الشخصية يؤهلكاليف الطبية. التكافل الجماعي على الحياة وتكافل الحالت صحاب العقود عنأ فل الصحي لتعويضلتكاتم تصميم برنامج ا
 العجز الدائم أو الجزئي. الغ محددة في حالة الوفاة أوالعقود أو المستفيدين لمب

 

طر الرئيسية بالنسبة للتكافل لمخا. فيما تتمثل الةالصحية ذات الص عايةفي المرض وتكاليف الرفل الصحي للتكاتتمثل المخاطر الرئيسية بالنسبة 
ومًا التكافل الصحي لعمالئها األفراد. ويتم الجزئي. ال تقدم المجموعة عمطالبات الوفاة والعجز الدائم أو وادث الشخصية في مالجماعي على الحياة والح

العدد الكبير من الموظفين التي سيتم تغطيتها  ذات الء من الشركاتعمصية بشكل عام للالشخعلى الحياة والحوادث والجماعي لصحي تقديم التكافل ا
 50,000مة الخسائر عن أي مطالبة فردية على مبلغ هذه المطالبات حتى تقتصر قي المجموعة غطاء إعادة تكافل لمثل لوثيقة. يتوفر لدىبموجب ا

 ل الصحي.تكاف سنويًا لكل شخص عن الدرهم(  50,000 :2020درهم )

 
 على الحياةي الفرد

 

ألوبئة رار اإلجمالي للمطالبات هي الهامة التي يمكن أن تزيد من التكا، فإن العوامل اة للعقود التي تمثل فيها الوفاة أو العجز خطًرا مؤمّنًلنسببا
لتأمين  على  عًا. توجد قيودوق أكثر مما كان متأو  دي إلى مطالبات مبكرةة، مما يؤطبيعيوالتغيرات الواسعة النطاق في نمط الحياة والكوارث ال ة ا إعاد

   راد ذوي نسب المخاطر المرتفعة.يه وعلى جميع األف على نطاق المجموعة على أي شخص مؤمن عل
 

 ة لمدفوعات المطالبات المستقبليةمصادر التقديرات غير المؤكد

 
لتأمين، ها ف اث المؤمّن عليحدولة عن جميع األمسؤ مطالبة. تعد المجموعةد ظهور الفل عنتستحق مطالبات عقود التكا ي حال وقوعها خالل فترة عقد ا

ى مدى فترة زمنية طويلة ويتم رصد مخصص تتم تسوية بعض المطالبات عل ء مدة عقد التأمين. ونتيجة لذلك،الخسارة بعد انتهاحتى وإن اكتشفت 

دة غير المعلنة يتضمن قدراً كبيراً من الشكوك مقارنة متكبر المطالبات الديفة عامة، فإن تقوبص لمتكبدة غير المعلنة.مطالبات اند للللمطالبات مع إدراج ب
قد ال علنة لومات حول حدث المطالبة. كما أن المطالبات المتكبدة غير المجموعة فعلياً نظراً لتوفر معية المطالبات التي أبلغت بها المبتقدير تكاليف تسو

 تأمين، ترتفع نسبةث الذي أدى إلى وقوع المطالبات. بالنسبة لبعض عقود الالحدنوات على وقوع لسرور العديد من اعد مح للمؤمّن عليه إال بتتض
لدرجة هائية بسب ت الننها في المعتاد فروق كبيرة بين التقديرات المبدئية والمحصالمن مجموع المطلوبات وينتج ع المطالبات المتكبدة غير المعلنة ب ا

المجموعة بعين  ير المدفوعة، تأخذدير المطلوبات الناشئة عن تكاليف المطالبات المعلنة غد تقالمطلوبات. وعنه وبة في تقدير هذالصعالعالية من 

تقييم يتم في الفترات السابقة. المشابهة سمات الخسارة والمعلومات المتعلقة بتكلفة تسوية المطالبات ذات الات المتاحة المتعلقة بتسوية االعتبار المعلوم
ى ب  ير السلبي المحتملحالة على حدة أو تقديرها على نحو منفصل لتفادي التأث س كللكبيرة على أساا المطالبات وثها عل قي الناجم عن تطورها وحد ا

 عناصر المحفظة.

 
ة لمبالغ المستردواتنازل المتوقعة ة الطالبات، صافية من قيمتسوية الما في لتكلفة التقديرية للمطالبات المصاريف المباشرة المزمع تكبدهتتضمن ا

لبات ا بكافة المعلومات المناسبة بخصوللتأكد من إلمامه خرى. تضطلع المجموعة باتخاذ جميع اإلجراءات المعقولةاأل لمطا . ص التعرضات لمخاطر ا
م لتزامختلفة عن اال يةالمحصلة النهائ تكون، فإنه من المرجح أن المطالباتصصات ومع ذلك ونظراً لحالة عدم اليقين التي تكتنف عملية رصد مخ

العقد القانونية لألمور المتعلقة بى قرارات المحاكم وتطور السوابق حاالت حساسة لمستواألصلي المرصود. إن قيمة مطالبات التأمين في بعض ال

   والفعل الضار.
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   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع(  2021ديسمبر    31لمنتهية في  للسنة ا

 

 

 إدارة المخاطر )تابع( 35
 

 ل )تابع(كافمخاطر الت أ35

 
 ية )تابع(ت المستقبلفوعات المطالبامدت غير المؤكدة لديرامصادر التق

 
ل المؤشرات المتأصلة في بيراً من المعلومات حوطلوب للمخصصات، مما يوفر قدراً كعددة لتقدير المستوى المتتبنى المجموعة، إن أمكن، أساليب مت
لة. يتم استخدام أسلوب الت المحتمدير نطاق المحصتقتساهم أيضاً في وعة استخدام منهجيات متن عن عات الناتجةاألحداث التي يجرى توقعها. إن التوق 

 .أمين ومدى تطور الحادث في كل سنةع مراعاة خصائص فئات التالتقييم األكثر مالءمة م
 

زيجاً م ات لدى المجموعةقدير، تضم أساليب وضع التاء(ة على حد سولفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )المعلنة وغير المعلنوفي سبيل حساب التك

ة إعطاء وزن أكبر لتجرب  استخدام صيغ محددة سلفاً حيث يتمربة المطالبات الفعلية بمة على نسبة الخسارة والتقديرات القائمة على تجيرات القائمن التقد
السابقة، تجربة السنوات ى ير حيث يعتمد عللتقدرضية مهمة في أسلوب اد ف الخسارة يع المطالبات الفعلية بمرور الوقت. إن التقدير المبدئي لنسبة

 ضخم المطالبات التاريخية.تجارب السوق المتوقعة وتلمعدلة بعوامل منها تغير أسعار أقساط التأمين وا
 

 :نوع المخاطررة للسنة الحالية والسابقة، قبل وبعد إعادة التكافل وفقًا ليلي ملخص معدالت الخسافيما 

 

 2020ر ديسمب 31كما في   2021ديسمبر  31كما في  

مالي معدل إج ملنشاط الع
 الخسارة

معدالت صافي 

   الخسارة

 

 
لي معدل إجما

   الخسارة

 

ي معدالت صاف 

   الخسارة

 
إماراتي درهم درهم إماراتي  يدرهم إمارات    درهم إماراتي 

      

 ٪72 ٪68  ٪83 ٪68 غير الحياة

 ==========  ==========   ========== ==========  

 ٪39 ٪66  ٪50 ٪56 على الحياة

 ==========  ==========  ========== ========== 
 

 في معدل الخسارة من حيث المبالغ الصافية واإلجمالية ٪1نسبة رباح نتيجة ألي تغير بالتي أجريت، فإن التأثير على األداً إلى نماذج المحاكاة استنا

 و التالي:النحعادة التكافل هو على ن إالمستردة م
 

 2020ديسمبر  31 كما في  2021ديسمبر  31ي ف كما 

   الصافي   اإلجمالي  الصافي   اإلجمالي 

م إماراتيدره درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي   

      

 251,023 5626,02  179,580 499,541 ٪ في معدل الخسارة1ير زيادة بنسبة تأث

 ==========  ==========  ==========  ==========  

 (251,023) (5626,02)  (179,580) (499,541) ٪ في معدل الخسارة1ة ض بنسبتأثير انخفا

 ==========  ==========  ========== ==========  
 

 لمالية الموحدة.ت اهذه البيانامن  3-7الحساسية المتعلقة باالحتياطيات الحسابية في إيضاح  تم اإلفصاح عن
 

 د االفتراضاتديالمستخدمة في تحلية اآل

 
ى الكمي. تستخدم صعوبة تحليل حساسيتها على المستولمتغيرات التي تؤدي إلى لمخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من اإن ا

 اريري الغالب من تقف  بيانات الداخليةى الاتها. ييتم الحصول عللوبية لقياس مطوعة االفتراضات بناءً على مزيج من البيانات الداخلية والسوق المجم

ظ بها. تراجع متعلقة بالعقود المحتفلة بالتقرير الشتقاق البيانات الفي نهاية الفترة المشمو مطالبات المجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية المنفذة
استخدام هذه  يتم فعلية السنوية.الكذلك المطالبات ا، وشركات التأمين نشاطه يهالذي تمارس ف المجموعة العقود الفردية وبخاصة في القطاعات ا

 للمطالبات.تخدمة في إسقاطات العدد النهائي استجابة المطالبات المس المعلومات لتطوير سيناريوهات تتعلق بوقت
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   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع(  2021ديسمبر    31لمنتهية في  للسنة ا

 

 

 إدارة المخاطر )تابع( 35
 

 مخاطر التكافل )تابع( أ35

 
 بع(ديد االفتراضات )تاتحالمستخدمة في  اآللية

 

ئية للمطالبات. والطريقتان لمتعلقة بتقدير التكلفة النهاواألساليب االكتوارية إلى االفتراضات المختلفة اة للتوصل عدة طرق إحصائية تستخدم المجموع
 فيرغسون. -طريقة السلم المتسلسل وطريقة بورنهوترر استخدامًا هما األكث

 
فة إ لمتكبدة )أو المطالبات اة مطالبات المدفوعوال متسلسل على األقساط البيق طرق السلم قد يتم تط فوعة باإلضا ى على سبيل المثال، المطالبات المد ل

لنم  التاريخية لتطور سلوب األساسي على تحليل العوامل تقديرات الحالة(. ينطوي األ ا ا ى أساس هذ ط المطالبات واختيار عوامل التطور المقدرة عل

تطورها بعد متراكمة لكل سنة من سنوات الحادث التي لم يكتمل طالبات العلى معطيات المة التطور المختار واملتم بعد ذلك تطبيق عي التاريخي، ثم
 وات الحادث.عن كل سنة من سن فة النهائية التقديرية للمطالباتوذلك لتحديد التكل

 

ل  وتعتبر أساليب ا.مية مستقر نسبيًط تنل التي وصلت إلى نمعمحوادث وفئات الإن أساليب السلم المتسلسل هي األنسب لسنوات ال لسلم ا قل ا متسلسل أ
 ور لفئة معينة من األعمال.المؤمن فيها تاريخ مطالبات مطمالءمة في الحاالت التي ال يكون لدى 

 
مقياس ى يستند األول إل بات.د إلى تجربة المطالتنوالتقدير المس فيرغسون مزيًجا من التقدير المعتمد على المعيار أو السوق -ردم طريقة بورنهوتتستخ

ا أكبر ع بين التقديرين باستخدام صيغة ت المتكبدة حتى اآلن. يتم الجم ط؛ ويستند هذا األخير على المطالبات المدفوعة أوثل األقساالتعرض م عطي وزن

 ات )سنواتة متاحة للتوقعورالمطالبات المط جربةالتي لم تكن فيها تت سلوب في الحاالقديرات تستند إلى الخبرة مع مرور الوقت. وقد استخدم هذا األلت
 الحوادث األخيرة أو فئات جديدة من األعمال(.

 

لحاال تأمين على تقييم لسنة الحادث لكل فئة من نشاط ال عتمد اختيار النتائج المنتقاةي ت، األسلوب األنسب لمالحظة التطورات التاريخية. وفي بعض ا
 نفس النشاط.من سنوات الحادث أو لمجموعة من سنوات الحادث في لكل سنة  عة من األساليبمويب مختلفة أو مجأسالأنه قد يتم اختيار ى يشير ذلك إل

 
وارية ما هو مذكور أعاله. يمكن أن تختلف األساليب و / أو المنهجيامخصصات الخسارة كأساليب اكتوارية قياسية لتقدير  تستخدم المجموعة ت االكت

لقة بتأمين األعمال. عادةً ما تكون المطالبات العامة باستث ة لمجاالتالطبيعة المحددى لخسارة بناءً علات استخدمة لتقدير مخصصلما ناء األعمال المتع

لمركبات أكثر  ين مين الصحي وتأم أقل وشدة أعلى للمطالبات بينما تكون األعمال المتعلقة بالتالحياة ذات وتيرة المركبات والتأمين الجماعي على ا ا
ى خبرة تطور ات المطالبات يمكن أن تؤثر عل نسبة لمجاالت االستنزاف، فإن أي تناقضات في عمليأقل. بال تيرة أعلى وشدةو ا بطبيعتها، أينزاًف است

قل النسبة للمجاالت األب مخصصات الفنية.الفنية، وبالتالي فهي أحد االفتراضات الرئيسية في تقدير ال احتساب المخصصات الخسارة المفترضة في

لفنية. تراقب المجموعة عن رئيسيًا في تقدير المخصصات ا فيرغسون افتراضًا -لخسارة وفقًا لتقنية بورنهوترات نسبة اما تكون افتراض استنزاًفا، عادةً
   تراضات الرئيسية في تقدير المخصصات الفنية على أساس دوري.تحقق من صحة االف كثب وت

 
 راضاتفتالتغير في اال

 

 استمرار.س الشيء ب، وتم تطبيق نفاترات في االفتراضتغي لم تكن هناك
 

 مخاطر إعادة التكافل

 
لها ئة عن مطالبات المن التعرض للمخاطر المالية الناشت التكافل األخرى وبهدف الحد تماشياً مع شركا ق عم تكافل الكبيرة، تقوم المجموعة في سيا

االعتبار التنوع الكبير في أنشطة العمل وتسمح تكافل في اقيات إعادة التفالتكافل. تأخذ اادة راف أخرى ألغراض إعأطام ترتيبات مع االعتيادي بإبر
إضافية للنمو. يتم أداء جزء كبير من أنشطة إعادة التكافل  كبيرة وتوفر فرصةالمحتملة الناشئة عن المخاطر ال دارة بمراقبة التعرض للخسائرلإل

   نسبة محددة. لخسائر عنى أساس زيادة اعلأو اختيارية أو ددة تكافل ذات شروط مُحة موجب عقود إعادب

 
لبات لذلك تظل المجموع اتها تجاه حملة الوثائق، ونتيجة ن ال تعفي المجموعة من التزامإن عقود التنازل عن إعادة التأمي لمطا ة مسؤولة عن جزء من ا

 ين.ادة التأمجب اتفاقيات إعمواء بالتزاماته بالوف ه معيد التأمين في فيلحد الذي يفشل المعلقة المعاد تأمينها إلى ا

 
كافل ومراقبة لشركات إعادة التم المجموعة بتقييم الوضع المالي سار شركات إعادة التكافل، تقووللحد من تعّرضها ألي خسائر كبيرة نتيجة إع

ويع مقدمي وضمان تن إعادة التأمين اتة المشابهة لشركصاديطة أو السمات االقتنشجغرافية أو األتركيزات مخاطر االئتمان الناشئة في المناطق ال
 تمدة فقط من قبل اإلدارة العليا.مع شركات إعادة التكافل المع خدمات إعادة التكافل. تتعامل المجموعة
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   الية الموحدةبيانات المإيضاحات حول ال

   بع()تا  2021  برديسم  31للسنة المنتهية في  
 

 

 اطر )تابع(إدارة المخ 35
 

 مخاطر التكافل )تابع( أ35
 

 اإلجمالي -ت جدول تطّور المطالبا
 

 الحادث:ع الدفعات المتراكمة بعد سنة مطالبات المتكبدة غير المعلنة في نهاية كل سنة ممسددة والالمعلنة غير الت إجمالي المطالباطور كس الجدول التالي تيع

 

 سنة الحادث
 قبل

 المجموع 2021 0202 9201 2018 1720 2017

رهم إماراتيد درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  إماراتي همدر  اتيدرهم إمار   درهم إماراتي 
        

 -لمتراكمة مطالبات اتقدير ال
        اإلجمالي
2017 1,106,061,329 172,173,935 - - - - 1,278,235,264 

2018 1,095,702,744 1,423126,25 1143,748,44 - - - 65,702,6081,3 
2019 1,086,611,221 126,495,237 4,066105,07 488150,483, - - 0864,4,64681, 
2020 242,5481,080, 9,452,80011 104,070106, 127,553,647 147,965,427 - 1,581,318,492 

2021 5,675,0701,08 22,905,4171 ,36592,565 118,281,278 113,265,562 6,211,71015 904,402688,1, 
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

التقدير الحالي للمطالبات 
 ,402,904,5881 710,211,156 562,265,113 278,281,118 365,565,92 905,417122, 5,0701,085,67 المتراكمة

 -يخه متراكمة حتى تارالت الدفعا

 ,926,794,5541 608,373,81 088,095,94 799,561,105 702,997,84 114,964,764 073,801,9651, اإلجمالي
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

المطالبات المعلنة غير وع مجم

المطالبات المتكبدة المسددة و
معترف بها في ر المعلنة الغي

 -بيان المركز المالي الموحد 

 647,109,134 102,838,74 ,474,17019 ,479,97112 7,567,663 ,653,9407 ,10587311, اإلجمالي
 ==========  ==========  ========== ========== ==========  ==========  ========== 
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   الية الموحدةبيانات المإيضاحات حول ال

   بع()تا  2021  برديسم  31للسنة المنتهية في  
 

 

 دارة المخاطر )تابع(إ 35
 

 مخاطر التكافل )تابع( أ35
 

 الصافي   -جدول تطّور المطالبات  
 

 نة الحادث:س  ل سنة مع الدفعات المتراكمة بعدي نهاية كعلنة ف الم  غير  التالي تطور صافي المطالبات المعلنة غير المسددة والمطالبات المتكبدة  يعكس الجدول
 

 ة الحادثسن
 قبل

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2017

هم إماراتيدر  هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي 
        

        يالصاف  -تقدير المطالبات المتراكمة 
        2017قبل 

2017 680,916,255 88,497,318 - - - - 3,573769,41 
2018 694,942,115 74687,517, 50,898,675 - - - ,358,536833 
2019 697,750,456 87,586,100 40,867,646 47,660,966 - - 73,865,1688 
2020 695,773,190 84,325,293 41,611,054 43,092,966 85,4363,80 - 7,941928,60 

2120 695,467,161 83,837,350 ,1461037,9 640,930,65 53,585,335 684,43786, ,085998,415 
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 998,415,085 86,684,437 53,585,335 40,930,656 ,14637,910 83,837,350 695,467,161 كمةالمترا حالي للمطالباتالالتقدير 
 -خه ات المتراكمة حتى تاريالدفع

 06,707960,1 58,,143095 49,088,073 37,181,553 36,121,462 83,360,684 696,259,792 الصافي
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
مجموع المطالبات المعلنة غير المسددة 

المعلنة غير لبات المتكبدة االمطو

مالي الركز المعترف بها في بيان الم
 ,308,37838 28,589,294 4,497,262 3,749,103 1,788,684 476,666 (792,631) الصافي -الموحد 

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========= 
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 تابع(ل )مخاطر التكاف أ35
 

 تركز مخاطر التكافل 
 

   موعة بشكل رئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.مجاالكتتاب لل الز أعمتترك

 
 مانمخاطر االئت ب35

 

لطرف اآلخر كلى تفاق أحد أطراف األداة المالية في أداء االلتزامات المستحقة عليه ما يؤدي إمخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بإخ ارة خس  بد ا
ة االئتمان يتم تفظ بها لدى المجموعة، فإن أقصى حد لتعرض المجموعة لمخاطرمحت المالية الدالموجومالية. بالنسبة لجميع فئات ا ثل في القيمة الدفتري

 ز المالي الموحد.المدرجة في بيان المرك
 

 ان: لمخاطر االئتم ةجموعفيما يلي السياسات واإلجراءات المطبقة للحد من تعرض الم

 

ص سياسة ائتمانية. تن لمجموعة على العقود المبرمة مع األطراف التي تتمتع بجدارةا مبرمة من قبلالكافل تقتصر عقود التكافل وإعادة الت •
لذ ك، تتم مراقبة للى ذغبين في المتاجرة بشروط ائتمانية إلجراءات التقييم االئتماني. وباإلضافة إالمجموعة على خضوع كافة العمالء الرا مم ا

 نتظم من أجل خفض تعّرض المجموعة لمخاطر التعثر.م افل على أساستكدة الالمدينة من عقود التكافل وإعا

قبة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بوكالئها ووسط موعة على الحدتعمل المج • ط ومرا ل ووسي ائها عن طريق وضع سقوف ائتمانية لكل وكي
 ددة.سالم الذمم المدينة غير

   ة.مجلس اإلدار افوإشر تثمارات المجموعة وفقًا لتوجيهاتاس تتم إدارة •
 دولية وفقا للحدود الموضوعة من قبل اإلدارة.ك المحلية واليتم االحتفاظ بأرصدة المجموعة البنكية لدى عدد من البنو •

 
 مالي الموحد: لكز ايوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المر

 

 2120 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
   

 54,532,907 88,039,122 حكمهي نقد وما ف 

 ,0952,979 - القةمبالغ مستحقة من أطراف ذات ع
 3,875,910 5,571,738   ذمم مدينة أخرى

 58,602,525 50,103,381 مم تكافل مدينةذ

 060,000,00 10,000,000 ثالثة أشهرلى ق أصلية تزيد عاستحقودائع الوكالة لدى البنوك بفترات ا
 10,000,000 0,00010,00 ة نظاميةيعود

 1,583,321 211,583,3 موجودات ضمن العمليات المتوقفة
 --------------------------- --------------------------- 
 165,297,562 191,573,758 

 =========== ===========  
 

 ل المدينة على الفئات التالية:لتكاف على ذمم اة مجموعر االئتمان الحالي للتصنيف مخاط طارإتمل يش
 

 

 الفئة

 

 البيان

 تراف بالخسائر أساس االع

 االئتمانية المتوقعة

على  قعةوالمتئتمانية الخسائر اال ة للتخلف عن السداد وليس لديه أي مبالغ مستحقة السدادلدى الطرف المقابل مخاطر منخفض عاملة
 شهراً  12مدى 

مشكوك في 

 يلهاتحص

ان منذ يومًا أو حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتم 30اق المبلغ استحقاوز فترة تج

 اف المبدئياالعتر

الخسارة االئتمانية المتوقعة على 

تتعرض  لم -مدى العمر 
 لالنخفاض في القيمة االئتمانية

ألصل اض قيمة اخفلى انأو توجد أدلة تشير إ أو تساويها مًاوي 90ق المبلغ تجاوز فترة استحقا متعثرة

   يومًا 364االئتمانية بعد نخفضت قيمتها االئتمانية باستثناء شركات التكافل وإعادة التكافل التي ا

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على

تعرضت لالنخفاض  -مدى العمر 
 في القيمة االئتمانية

ديها أي ليس لالمجموعة ن دة وأي من صعوبة مالية شديالمدين يعانأن  إلى أدلة تشيرهناك  مشطوبة
 احتمال واقعي للتعافي

 شطب المبلغ
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 مخاطر االئتمان )تابع( ب35
 

ة خسارة للخسائر االئتمانيمخصص ال لقياس 9رقم المالية  دينة، طبقت المجموعة النهج المبسط بموجب المعيار الدولي للتقاريربالنسبة لذمم التكافل الم
ى تجربة خسائر البنود باستخدام ر العمر. تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على هذه دامتوقعة على مال مصفوفة مخصصات، يتم تقديرها بناءً عل

. يةدية المستقبلصاقتلية وتقديرات الظروف االروف الحاكس الظعء لتب االقتضان سابقة استنادًا إلى وضع التعثر السابق للمدينين، مع تعديلها حسائتما

ة ثر السابق من حيث مصفوفة المخصصات. وتستند معدالت الخساراءً على وضع التعوعليه، يتم عرض محفظة مخاطر االئتمان لهذه الموجودات بن
 2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31لقيمة كما في فاض في ااالنخ صمخص تم تحديد المتوقعة على تجربة خسائر االئتمان التاريخية. على هذا األساس،

 على النحو التالي لجميع الذمم المدينة:

 
عدغير مستحقة ب  يوماً 30>    يوماً 89 – 30   يوماً 364 – 90   يوماً 365≤     المجموع  

ماراتيدرهم إ  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  ماراتيإرهم د    
            2021مبر ديس 31
 ٪19.08   ٪60.69   ٪36.72   ٪6.66   ٪5.09   ٪5.41 ة قع لخسارة المتوا دلمع

رية الي القيمة الدفتإجم
 54,034,433  7,113,187  10,890,653  5,040,893  4,683,280  26,306,420 التكافل -

مخصص االنخفاض 

 10,311,647  4,000,567  3,998,655  396,605  314,178  1,601,643 في القيمة
 ----------------  -------------  ----------------  ----------------  ---------------  --------------- 

 24,884,248   4,444,680   4,705,332   6,891,997   2,796,529   43,722,786 
 =========   =======   =========   =========   =========  ========= 

            2020ديسمبر  31

 ٪19.74   ٪62.05   ٪36.79   ٪6.10   ٪5.69   ٪5.63 معدل الخسارة المتوقعة 
إجمالي القيمة الدفترية 

 64,853,462   9,602,014   11,880,610   5,625,710   5,232,652   32,512,477 ذمم التكافل المدينة -

فاض النخمخصص ا
 في القيمة

1,830,697   297,720   343,030   4,371,279   5,957,968   12,800,695 

 --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   -------------- 

 30,681,780   4,934,932   5,282,679   7,509,331   3,644,045   52,052,767 
 =========   =======   =========    =========    =========    ========= 

 
 2021ديسمبر  31ي ٪ كما ف 1االئتمانية المتوقعة بسبب التغيرات في معدالت الخسارة بواقع زيادة / انخفاض بنسبة  قد يؤدي التأثير على الخسائر

 ى التوالي.درهم عل 648,535ومبلغ م دره 540,344لغ ية المتوقعة بمبتمانر االئخفاض الخسائان إلى زيادة / 2020ديسمبر  31و

 
ذمم التكافل . تشمل كات إعادة التأمين عالي التصنيف بناءً على إطار عمل إدارة المخاطر الداخلية للمجموعةموجودات عقود إعادة التكافل هي لدى شر

هيالت ائتمانية من خالل التقييم ديهم تسلوسطاء الذين لوالحملة الوثائق م تخفيف التعرض ، يتمع ذلكالمصنفين، وير ائق التأمين غالمدينة بعض حملة وث

   لوضعهم المالي بما في ذلك سياسات الرقابة على االئتمان المتبعة من قبل المجموعة. االئتماني المستمر
 

المالية. إن مؤسسات عدد كبير من الى سابات نقدية لدتفظ المجموعة بحث تحكية حيألرصدة البنوا يتعلق بالنقد تركيز هام لمخاطر االئتمان فيما ال يوجد
لنقدية صدة الب البنوك ذات فترات االستحقاق األصلية ألكثر من ثالثة أشهر، والودائع النظامية، واألر مخاطر االئتمان على ودائع الوكالة لدى ا نكية و

 مالية سليمة. راكزمتع بموك مرخصة تتبن ف المقابلة هيمحدودة ألن األطرا

 
 وجودات المالية للمجموعة:نية للمالجودة االئتمال فيما يلي تفاصي

 

 2021ديسمبر  31كما في  

 AAA إلى   A BBB إلى   B المجموع غير مصنفة وغيرها 
إماراتيدرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي 

     ةالموجودات المالي
 88,039,122 32,644,822 681721, 72,61954,6 ي حكمها ف نقد وم

 ===========  ===========  =========== =========== 

 
 2020ديسمبر  31كما في  

 AAA إلى   A BBB إلى   B المجموع غير مصنفة وغيرها 
يإمارات درهم درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي 

     يةالموجودات المال
 54,532,907 ,44027,944 ,068,9121 ,5519,5525 في حكمهما نقد و

 =========== ===========  =========== =========== 
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 ر )تابع(إدارة المخاط 35
 

   مخاطر السيولة ج35
 

السيولة على  لباتبة متطتتم مراق اقها. عند استحق تها المرتبطة بمطلوباتها الماليةء بالتزاماتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفا
 لكافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها.السيولة ا إلدارة من توفرا اس شهري وتتأكدأس

 

وبات وبما أن المجموعة ليس لديها أي م المتبقية. الجدول أدناه آجال استحقاق موجودات ومطلوبات الشركة بناءً على االلتزامات التعاقدية يلخص  طل
ل االست ي الجدول تاميع الواردة ف مجلدائنة، فإن الخالف المرابحة اح، با أربارتب عليهرية تتجوه ق في تطابق مع بيان المركز المالي. تقارب آجا حقا

   لمالية.الجدول أدناه أيضًا االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية للمطلوبات ا

 

 2021ديسمبر  31كما في 

 أقل من

 ة واحدةسن

 احدة إلىسنة و من

 واتسن 5 

  5كثر من أ

 تسنوا

 المجموع ستحقاقا دون تاريخب

اتيدرهم إمار   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

      

       الموجودات

 88,039,122 - - - 88,039,122 نقد وما في حكمه
لية مقاسة بالقيمة العادلة موجودات ما

استثناء ارة )بأو الخس ل الربحمن خال
 6,657,1334 46,657,133 - - - ة بوحدات(تثمارات المرتبطاالس

 5,571,738 - - - 5,571,738 مم مدينة أخرىذ

 50,103,381 - - - 50,103,381 م تكافل مدينةذم
ودائع الوكالة لدى البنوك بفترات 

 00010,000, - - - 10,000,000 على ثالثة أشهر أصلية تزيداستحقاق 

 بالقيمة العادلةاسة مالية مقجودات مو
 70,241,104 1,10470,24 - - -  الشامل اآلخر خلمن خالل الد
 10,000,000 - 0010,000,0 - - وديعة نظامية

 1,583,321 - - - 1,583,321 موجودات ضمن العمليات المتوقفة

 ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------ 

 97,562155,2 - 10,000,000 116,898,237 282,195,799 

 ========= ========= ========= ========= ========= 

      

      المطلوبات

 15,228,543 - - - 15,228,543 ذمم مرابحة دائنة
 515,37557, - - - 57,375,515 ىذمم دائنة تجارية وأخر

 7,32859,06 - - - ,28,306759 دائنة ذمم تكافل

مبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات إعادة 
 53,3216,7 - - - 53,3216,7 التكافل

مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات 

 12,947,356 - - - 7,35612,94 مليات المتوقفةضمن الع

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 151,372,063 - - - 3151,372,06 

 ========= ========= =========  ========= ========= 
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 2020ديسمبر  31كما في 
ل منأق   

 سنة واحدة
حدة ة وانمن س
سنوات 5إلى   

 5أكثر من 
تواسن  

دون تاريخ ب
 المجموع استحقاق

يدرهم إمارات درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي 

      

       الموجودات

 54,532,907 - - - 54,532,907 ي حكمهنقد وما ف 
 5,092,979 - - - ,979,0952 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

عادلة من الاسة بالقيمة وجودات مالية مقم

الربح أو الخسارة )باستثناء خالل 
 34,873,341 34,873,341 - - - االستثمارات المرتبطة بوحدات(

 875,9103, - - - 3,875,910 مم مدينة أخرىذ

 58,602,525 - - - 58,602,525 دينةذمم تكافل م
اق تحقات اسدى البنوك بفترودائع الوكالة ل

 0,000,0006 - - - 00,000,060 الثة أشهرصلية تزيد على ثأ
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من 

 58,009,511 51158,009, - - - الدخل الشامل اآلخرخالل 

 0,00010,00 10,000,000 - - - وديعة نظامية
 1,583,321 - - - 1,583,321 موجودات ضمن العمليات المتوقفة

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 181,573,758 - - 2,282,85210 284,456,610 

 ========= ========= ==========  ========= ========= 

      

      اتالمطلوب

 1,32719,98 - - - ,327981,19 وكمبالغ مستحقة للبن
 ,239,60615 - - - 6063915,2, ذمم مرابحة دائنة

 272,814 - - - 272,814 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 68,986,770 - - - 68,986,770 نة تجارية وأخرىذمم دائ
 55,291,582 - - - 55,291,582 كافل دائنةذمم ت

ة إعاداقيات مبالغ محتفظ بها بموجب اتف

 6,374,916 - - - 9166,374, تكافلال
بموجودات مرتبطة مباشرة ت مطلوبا

 ,35613,022 - - - 13,022,356 ضمن العمليات المتوقفة

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 1179,169,37 - - - 179,169,371 

 ========= ========= ==========  ========= =========  

 
 مخاطر السوق د35

 

لمعرضةمجلس اإلد  العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم. يراقبوق من التقلبات في أسعار صرف  مخاطر الس  تنشأ   ارة بانتظام القيمة ا
 عة. مجموللمخاطر التي قد تكون مقبولة لدى ال

 

 ألجنبيةالت امخاطر العم
 

لمجموعة  بسبب التغيرات في أسعار صرف اة المالية  ى تقلب قيمة األداي إلر التي تؤداط مخاطر العمالت األجنبية هي المخ لعمالت األجنبية. تبرم ا
   مجموعة لتقلبات أسعار الصرف.ت األجنبية، ولذا تتعرض الومة بالعمالبعض االستثمارات المق
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 مخاطر السوق )تابع( د35

 
 ة )تابع(بيمخاطر العمالت األجن

 

 األجنبية الخاصة بالمجموعة بتاريخ التقرير:ات النقدية المقومة بالعمالت ية للموجوديلي القيم الدفتر فيما
 

 اتالموجود 

 2021 2020 
 ماراتيدرهم إ درهم إماراتي 

   
,656,49830 30,756,256 دينار جزائري  

 ==========  ========== 

 
 ماراتي.األمريكي، المربوط بالدرهم اإلو الدوالر لدرهم اإلماراتي أا بامقّومة إم اتغالبية الموجودات والمطلوب

 

ا 5 نسبةل العمالت األجنبية ذات الصلة. تمثل في الدرهم مقاب ٪5دة بنسبة نقص( / زيايوضح الجدول التالي حساسية المجموعة تجاه ) رة ٪ تقييم اإلد
ة  ية المقومة بالعمالت األجنبيةبنود النقدل الحساسية فقط التحليية. يتضمن نبتغيير المحتمل في أسعار صرف العمالت األجلل ويتم تعديل تحويلها في نهاي

ل  ٪5اإلماراتي بنسبة  لدرهمثما تزيد قيمة اح حيقم الموجب أدناه إلى زيادة في األربالعمالت األجنبية. ويشير الرفي أسعار ا ٪5الفترة لتغير بنسبة  مقاب
ة العملة ذات الصلة، سيكون هنا مقابل ٪5ة نخفاض الدرهم بنسبة الة. وبالنسبصلالعملة ذات ال ك تأثير مساو ومعاكس على الربح، وستكون األرصد

   سلبية. أدناه

 
  الدخل الشامل اآلخر 

  

 0212  2020 
يدرهم إمارات درهم إماراتي   

   
7,8131,53 دينار جزائري  1,532,825 

 ========== ========== 

 
 آلخر في نهاية كل عام.عادلة من خالل الدخل الشامل االقيمة ال التعرض الستثماراتإلى يعزى ذلك 

 

   مخاطر معدل الربح
 

يرات في أسعار السوق. إن األدوات التغ ات المالية بسببألدوقيمة التدفقات النقدية المستقبلية ل هي المخاطر المتعلقة بتقلب معدل الربحإن مخاطر 
مخاطر معدل الربح على بعض استثماراتها وودائعها. تحد ات النقدية. تتعرض المجموعة لاطر التدفقعّرض المجموعة لمخرة تأسعار متغيب المحملة

 ئات األدوات المالية المدرة للربح كما في أهم ف ل آجال استحقاق فاصيلتغيرات في هذه المعدالت. فيما يلي تن مخاطرها من خالل مراقبة االمجموعة م

   :2020و 2021ديسمبر  31
 

 2021ديسمبر  31كما في 

 أقل من

 سنة واحدة

 واحدة إلىمن سنة 

 سنوات 5 

  5كثر من أ

 لمجموعا سنوات

 ربحعدل الم

 الفعلي
تيدرهم إمارا درهم إماراتي  تيمارادرهم إ درهم إماراتي درهم إماراتي   

      الموجودات
ودائع الوكالة لدى البنوك بفترات 

ى ثالثة علأصلية تزيد  اقاستحق

00010,000, أشهر  - - 0,000,0001  

إلى  0.70٪

1.00٪  
٪0.65 10,000,000 - - 10,000,000 وديعة نظامية  

 ----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------   

 20,000,000 - - 00,00020,0   
 ========  ========== ==========  =========   

      مطلوباتال

315,228,54 - - 15,228,543 ذمم مرابحة دائنة  

+ سعر  2.5٪
 6مدة ليبور ل

   أشهر
 ----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------   
 15,228,543 - - 15,228,543  

 =========  ========== ========== =========  
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 طر )تابع(إدارة المخا 35

 
 مخاطر السوق )تابع( د35

 
 بع(مخاطر معدل الربح )تا

 

2020ديسمبر  31كما في   

 أقل من

 سنة واحدة

من سنة واحدة إلى 
سنوات 5  

 

سنوات 5أكثر من   

جموعالم   

 عدل الربحم

 الفعلي
اراتيدرهم إم درهم إماراتي  إماراتي درهم   درهم إماراتي درهم إماراتي 

      داتجوالمو

ع الوكالة لدى البنوك بفترات ودائ
ة اق أصلية تزيد على ثالثاستحق

0060,000,0 هرأش  - - 60,000,000 
إلى  1.00٪
1.28٪  

0010,000,0 - - 10,000,000 وديعة نظامية  .001٪  
 -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------   
 0000,70,00  - - ,00000070,   

 ========== ==========  ========== ==========  
      لمطلوباتا

 15,239,606 - - 15,239,606 ذمم مرابحة دائنة

+ سعر  2.5٪
 6ة لمد يبورل

 أشهر

9,981,3271 ة للبنوكبالغ مستحقم ٪2إلى  0٪ 19,981,327 - -   
 -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------   
 35,220,933 - - 35,220,933  

 ========== ========== ========== ==========  
 

وأثير التغيرات في مخاطر معدل الربح جوهريًا بالنسبة للمجموعة، حيث أن جميع اأن يكون ت متوقعن الليس م لية تحمل لموجودات والمطل لما بات ا
 لموحدة.تأثير غير جوهري على هذه البيانات المالية اير في معدل الربح ناء ذمم مرابحة دائنة التي سيكون ألي تغح ثابتة باستثبر معدالت

 

 األسهمسعار طر أمخا
 

على حدة.  مسهمؤشرات األسهم وقيمة كل يرات في مستويات اطر أسعار األسهم هي مخاطر تعّرض القيمة العادلة لألسهم لالنخفاض نتيجة للتغمخ

 ثمارية للمجموعة.شأ مخاطر أسعار األسهم من المحفظة االستوتن
 

 ديسمبر: 31 كما في ٪10نسبة قص ببزيادة أو ن يوضح الجدول التالي مدى تأثر القيم العادلة
 

 

 المسجل في بيان الدخل

 

 المسجل في الدخل الشامل اآلخر

 

إيجابي تغير    تغير سلبي تغير إيجابي  تغير سلبي 

رهم إماراتيد  رهم إماراتيد   درهم إماراتي درهم إماراتي 

     2021 ديسمبر 31كما في 

,33190,991 ادلةموجودات مالية مقاسة بالقيمة الع  (91,33190,9)  024,1107,  )7,024,110( 

 ========== ========== ========== ========== 

     2020ديسمبر  31 كما في

(87,428,432) 87,428,432 ةالقيمة العادلبة موجودات مالية مقاس  5,824,450 (,824,4505)  

 ==========  ========== ========== ========== 

 
 خاطر التشغيلم

 

ط و األحداث الخارج مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل األنظمة أو الخطأ البشري أو الغش واالحتيال ألتشغيل هي اطر امخ لضواب ية. عندما تفشل ا
ارة لى خسدي إمية أو أن تؤوعة أو أن يكون لها تداعيات قانونية أو تنظيضرراً لسمعة المجموظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب  قابية في أداءرال

ة امخل آليات الرقابة ورصد اله المخاطر من خالال تتوقع المجموعة القضاء على جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد تستطيع إدارة هذ مالية. ل لمحتم طر ا

لموظفين قيف ات تثتسوية، وآليااجبات، وإجراءات منح حق الوصول والتفويض والل الفعّال بين الوالتصدي لها. تشمل الضوابط الرقابية الفصو
 قييمهم.وت
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 36
 

لقياس بغض املة منتظمة بين المشاركين في السوق في تزام في معل الويبيع أصل أو دفعه لتح ر الذي يمكن قبضه منالقيمة العادلة هي السع تاريخ ا

يم آخر. وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تأخذ تقيأسلوب  باستخداميره رة أو تقدالنظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباش
األصل  العتبار عند تسعيراركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في اهؤالء المشكان ا ل أو االلتزام وما إذاالعتبار خصائص األصالمجموعة في 

 أو االلتزام في تاريخ القياس.

 
ى أي درجة  أو الثالث استناداً  ير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو الثانيقارداد التغراض إع، وألة إلى ذلكوباإلضاف  ل إ

 ي قياس القيمة العادلة في مجملها، كما يلي:ية هذه المعطيات ف لقيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهميات قياس امعط هاتكون في
 

لمط دلة هي تلك المشتقة من األسعار المُعلنة )غير المُعدلة( في األسواق النشط لعالقيمة اقياسات اول: مستوى األال • و ا وبات ة للموجودات أ ل

 المتطابقة.

ول، خالف األسعار المُعلنة المدرجة ضمن المستوى األلمعطيات األخرى، بسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من الثاني: قياوى استالم •
 سعار(.وهي المستمدة من األلموجودات أو المطلوبات، سواءً كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )ة لبالنسب المالحظةرة بالجدي

ى عطيات للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إل ييم والتي تتضمن مالعادلة هي تلك المشتقة من أساليب التق سات القيمةقيا ث:المستوى الثال •
 ة )المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.حظ ة بالمالق الجديرالسومعطيات 

 

ى المبدئي حيث يتم تجميعها في مستويات مختاالعتراف  بعد لةقياسها بالقيمة العادت المالية التي يتم يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوا  لفة من األول إل
 العادلة.يمة لنسبة للقالثالث على أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة با

 

 ت الماليةوداالموج

  القيمة العادلة كما في
 

التسلسل 
الهرمي للقيمة 

 العادلة

 
ب التقييم أسالي

الهامة والمعطيات  

 

مة هاالمعطيات ال
 ير الجديرةغ

 بالمالحظة

 

عالقة المعطيات غير 
بالمالحظة  الجديرة

ة العادلةبالقيم  

ديسمبر 31  

2021 

ديسمبر  31

2020 

همألف در لف درهمأ   

       
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

     اآلخر

835,92   مالية مدرجة أوراق ولالمستوى األ 27,588   
لمدرجة ار العرض اأسع

 ال ينطبق ال يوجد في سوق نشطة

وراق مالية غير أ
 المستوى الثالث  30,656 34,313 رجةمد

صافي طريقة تقييم 
ت ومنهج جوداالمو

القابلة ات المضاعف
   للمقارنة

صافي قيمة 
 الموجودات

 

كلما ارتفع صافي قيمة 
للشركات الموجودات 

ها، ارتفعت المستثمر في
دلةعاالقيمة ال  

       

     لربح أو الخسارةوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ام

ألولالمستوى ا 4,073   5,428  أوراق مالية مدرجة  

رجة عرض المدر الأسعا

نشطة سوقفي   ال ينطبق ال يوجد 

أوراق مالية غير 
الثالث المستوى  30,801   41,230  مدرجة  

صافي طريقة تقييم 
 الموجودات

مة قيصافي 
لموجوداتا  

 
كلما ارتفع صافي قيمة 

 الموجودات للشركات
رتفعت المستثمر فيها، ا

 القيمة العادلة

استثمارات مرتبطة 
,411839 863,256 بوحدات الث توى الثالمس   

طريقة تقييم صافي 
 الموجودات

صافي قيمة 
 الموجودات

 
كلما ارتفع صافي قيمة 

الموجودات للشركات 
 لمستثمر فيها، ارتفعتا
ة العادلةلقيما  

 
 .2020و 2021ديسمبر  31نتهيتين في خالل السنتين الم لم تكن هناك أي تحويالت بين المستويات

 

 .2020و 2021ديسمبر  31عطيات الهامة خالل السنتين المنتهيتين في المتقييم وساليب اللى أتغييرات علم تطرأ أي 
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 ت المالية )تابع(قيمة العادلة لألدواال 36
 

 ل الدخل الشامل اآلخر في المستوى الثالث: يمة العادلة من خالالعادلة للموجودات المالية المقاسة بالقاس القيمة ة قيويتس

 
 2120  2020 

ف درهمأل   لف درهمأ   

   

 34,728 30,656   يناير 1في 

 - 3,493 إضافات

 )4,072( 164 ةتغيّرات في القيمة العادل

 ----------------------- ----------------------- 

 30,656 34,313   ديسمبر 31في 

 ========== ========== 
 

 دلة من خالل الربح أو الخسارة في المستوى الثالث:مة العاسة بالقيقالمللموجودات المالية اتسوية قياس القيمة العادلة 
 

 2021 2020 

همألف در ألف درهم   

   ستثمارات مرتبطة بوحداتا

,500750 839,411   يرينا 1في   

523,84 صافي االستثمار/ االنسحاب(ر في القيمة العادلة وصافي التغير خالل السنة )التغي  88,911 

 -----------------------  -----------------------  

 839,411 863,256   ديسمبر 31في 

 ========== ==========  

   ق مالية غير مدرجةأورا

 - 30,801   يناير 1في 

 22,044 18,382 السنة مشتريات خالل

(7,953) نةي القيمة العادلة خالل السالتغير ف   8,757 

 -----------------------  -----------------------  

 30,801 41,230   ديسمبر 31في 

 ========== ========== 

 
وبات مات المتاحة لكل استثمار. ولى أساس المعلو ع ت فئة المستوى الثالث بالقيمة العادلةتح ييم االستثمارات المصنفةتم تق نظرا لعدم وجود أي مطل

 ل أعاله.فصاحات في الجدوأي إالقيام بة، لم يتم قياسها بالقيمة العادلين يتع
 

إلى قياسات ختلفة قد يؤدي م سبة، فإن استخدام منهجيات أو افتراضاتمنابالقيمة العادلة تعتبر  على الرغم من أن المجموعة تعتقد أن تقديراتها المتعلقة

الوحدات(، فإن أي تغير واحد أو أكثر من ارات المرتبطة بستثمخالف االالثالث )ب مة العادلة في المستوىلقيلعادلة. وفيما يتعلق بقياسات امختلفة للقيمة ا
 درهم(. 3,072,864: 2020)هم در 3,777,150ن له تأثير بمبلغ ٪ سيكو5االفتراضات بنسبة 

 

  ةحقأحداث ال 37
 

ق ية مع الرئيس التفاق ا ت المجموعة ، أبرم2013يوليو  9يخ تار. وب2013يوليو  10استقالته في التنفيذي السابق للمجموعة  قدم الرئيس لساب تنفيذي ا
ل للمجم2021ديسمبر  31في  كمانفسه لمصلحة المجموعة. ولسداد و/ أو تحويل بعض االستثمارات التي كان يحتفظ بها ب ة استثمارات وع ، لم تُحوَّ

اً في طور بيع األسهم . المجموعة حاليسابقالالتنفيذي  ي ال تزال باسم الرئيسالتمليون درهم( و 9.2: 2020درهم )مليون  9,1يمة دفترية تبلغ بق

لها هذه األسهم سي يعس التنفيذي السابق بأن المتحصالت من برئيالمجموعة مع تعهد من ال المحتفظ بها من قبل الرئيس التنفيذي السابق لصالح تم تحوي
 د إتمام هذه المعاملة.إلى المجموعة عن

 

ك لرئيس التنفيذي السابق بالنيابة عن المجموعة والتي تم استبعادها منذ ذلان يسيطر عليه اى كيلدمحتفظ بها لمجموعة موجودات أخرى ى اكان لد
مليون درهم(. شرعت  11.3: 2020مليون درهم ) 11.3لي ريخ الشراء حواتاالقيمة اإلجمالية لهذه الموجودات في  لغتالحين دون موافقتها. ب

ر ديسمب  31مخصص للموجودات بالكامل في بيان المركز المالي الموحد كما في  المذكور. تم رصدبلغ لماسترداد ا بإجراءات قانونية بشأنعة المجمو
 ني مؤكد.اإلجراء القانوح اف باألصل المحتمل فقط عندما يكون نجاعتر، وسيتم اال2020و 2021
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 انات المالية الموحدةاعتماد البي 38
 

س . ولدى أعضاء مجل2022مارس  29ووافق على إصدارها بتاريخ  2021ديسمبر  31نة المنتهية في للس دة الية الموح اإلدارة البيانات الم جلساعتمد م

 نات المالية الموحدة بعد إصدارها.بيااإلدارة سلطة تعديل ال 
 

 ز( في أموال عمليات التكافلالفائض / )العج 39

 
 2021 2020 

درهم إماراتي   م إماراتيدره   

   

 4,308,305 6,870,801 ريناي 1في  الرصيد

 3,141,986 )16,302,700( )أ(43إيضاح  -)عجز( / فائض الفترة العائد إلى عمليات التكافل 

 - )66,631( صص وديعة إعادة التكافلمخ تعديل

 )579,490(  )674,027( 3-19إيضاح  -ترة يعة إعادة التكافل خالل الفيل إلى مخصص ودحوت
 ----------------------- ----------------------- 

 6,870,801 )10,172,557( ديسمبر 31)عجز( / فائض في أموال عمليات التكافل في 

 - 4,931,803 44إيضاح  -ت التكافل على غير الحياة أموال عمليافائض 

 - 15,104,360 الحياةال عمليات التكافل على الحسن مقابل عجز في أموالقرض 

 ----------------------- ----------------------- 

 6,870,801 4,931,803   ديسمبر 31الرصيد في 
 ========= ========= 

 
 وعةعلى المجم 19-أثر كوفيد 40

 

ة ي أدى إلى تعطيل األنشطمر الذاأل الصين الرئيسي وخارجه،تفشى عبر بر وقد  2020وائل سنة ( في أ19-كوفيد) تم تأكيد ظهور فيروس كورونا المستجد
نشاط االقتصادي، وتعطيل ط والطلب عليه، وانخفاض العات االقتصاد بسبب سعر النفدية. يوجد عدم يقين في االقتصاد الكلي في جميع قطاتجارية واالقتصا ال

ى األرب  ن أن مراً غير مؤكد ولكن يمك ورات أالتط ال يزال حجم ومدة هذه سعة النطاق. المحتمل ألحداث وا لمية، والتأجيل عاسالسل التوريد ال ؤثر عل اح ت

 ها.يدشكل منتظم وسوف تواجه أي تهديدات يتم تحدعة بمراقبة هذه المقاييس بافنا المقابلة. تقوم المجمو والتدفقات النقدية والوضع المالي للمجموعة وأطر
 

 ت العقاريةعلى االستثمارا 19-أثر كوفيد
من قبل شركات تقييم (. قامت المجموعة بإجراء تقييم لالستثمار العقاري مليون درهم 55: 2020مليون درهم ) 57بقيمة  قارياً اً عمتلك المجموعة استثمارت

 لعقارات مماثلة. الت الحديثة يعكس أسعار المعام للمقارنة والذيل لقيمة العادلة بناءً على نهج السوق القابمؤهلة دوليًا. وتم تحديد امستقلة 

 
   افلالتكعلى قياس مطلوبات عقود  19-يدكوف  أثر

لية والتي أُ  19-يتعلق بكوفيد طالبة تم اإلبالغ عنها فيمام 119يان المركز المالي الموحد، كان لدى المجموعة في تاريخ ب لما انات ا لبي درجت بالكامل في ا

 تتعلق بانقطاع األعمال.البات ي مطيتم إخطار المجموعة بأالموحد، لم  بيان المركز المالي كما في تاريخ  ة. الموحد
 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 19-ر فيروس كوفيدأث
و لية والمتوقعة. من القتصادية الحاا ئر االئتمانية المتوقعة بناءً على الظروفتقدير الخسا 9المالية رقم ر المعيار الدولي للتقارير يتطلب إطا قعات أجل تقييم ت

وزان مناسبة م المجموعة عدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات متفاوتالمتوقعة، تستخددية ة في ظل الظروف االقتصالمتوقعية االخسائر االئتمان ة وبأ ة الشد

لمحتمل لتفشيجموعة بمراجعالمحتملة. قامت المئج االقتصادية تااالئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من الن أكد من أن تقديرات الخسائرللت وس فير  ة األثر ا
لمتاحة. وعموماً، فإن في ضوء المعلومات  9ية رقم الئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المال قياس الخسائر ا اضاتعلى معطيات وافتر 19-يدكوف  ا

المتوقعة. وعلى  تمانية االئت في تقديرات الخسائر راج التأثيرا ا يجعل من الصعب إدذه المرحلة، ممه غير مستقر ويتطور بشكل سريع في 19-كوفيد وضع

 اق الشك المعقول. قتصاد الكلي بما يتجاوز نطالمتوقع أن يكون لتفشي الفيروس تأثير على بيئة اال لك، ندرك أنه منمن ذالرغم 
 

 لسيولة / خطة استمرارية األعمالإدارة ا
تمرار الخدمات عن بعد لضمان اسعمل وضعت المجموعة خططاً للاتها. تزامة للمجموعة للوفاء بالسيولة الكافيابط حكيمة لضمان الارة تدابير وضو داتخذت اإل

عة اآلثار عن مو الوثائق ومعالجة المطالبات. وستراقب المج نحرافات جوهرية عند إصدار شي الوباء لم يتسبب في أي العمالئها. وتتأكد المجموعة من أن تف

 سبة المطلوبة.جراءات المنارب وستتخذ جميع اإلق 
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 المقارنةلية لمعلومات الماادة بيان اإع 41

 

 عمليات التكافلفائض 
 

لية. عند عرض  - 1لدولي رقم يار المحاسبي امع ركز المالي الموحد ليتوافق مع متطلبات الديل عرض بيان الم ، تم تعالسنوات السابقةفي  تنفيذ  البيانات الما

لغ " )رصيد مدين بمبمل اآلخرخالل الدخل الشا بالقيمة العادلة من  -هي "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات دة وميع بعض األرصعرض، تم تجفي الالتغيرات 
( 2020يسمبر د 31 درهم كما في 1,311,762صيد دائن بمبلغ إعادة التكافل" )ر ، و"مخصص وديعة(2020ديسمبر  31درهم كما في  21,026,921

. 2020ديسمبر  31درهم كما في  12,844,358غ درهم( مما نتج عنه صافي رصيد مدين بمبل 6,870,801لتكافل" )رصيد دائن بمبلغ ات او"فائض عملي
 .2020ر ديسمب 31ي كما ف ي حملة الوثائق" شار إليه باسم "احتياط بهذا المبلغ كأصل ياعترفت الشركة ، نظًرا ألن صافي المبلغ كان رصيدًا مدينًاو

 

لها في بيان الدخل ل لمدرجة بالقيمة العادلة ات اتطلبات التكافل، ال يتحمل حملة وثائق التأمين الخسائر الناتجة عن االستثمارا لموفقً  عمليات التكافل ولكن تتحم
لفترات  خاللالعتراف بها كأصل. تم اير المالية ليلية للتقارالدو  ف بموجب المعاييرتستوفي معايير االعتراإن هذه الخسائر ال ى هذا النحو، ف عل . والشركة  ا
لعام  لنهاية  المالية  البيانات  في ولكنلملكية كاحتياطي منفصل افي حقوق  21,026,921االعتراف بمبلغ  تم، ليةالمرح  بند  في  االحتياطي تضمين  تم  ، ا

ليات ع  عالوة على ذلك، كان ال يجب تجميع فائض .المستخدمين لفهم أفضل  عرضًا  يمثل الذي  اآلخر الشامل الدخل  - االستثمارات تقييم إعادة  احتياطي  م
فل ب أال، كما كان يج2020ديسمبر  31ي درهم كما ف  6,870,801ام بمبلغ به كالتزوكان يجب االعتراف التكافل  لتكا ة ا  يتم تجميع مخصص وديعة إعاد

 لكية. نفصل في حقوق المكان يجب اإلفصاح عنه بشكل مدرهم وفقًا للوائح و 1,311,762بمبلغ 
 

 التالي:  لنحو على ا 2020ير ينا 1و 2020مبر ديس 31قة كما في للفترات السابلمتأثرة البيانات المالية ال بند من بنود ك لقد تم تصحيح هذه األخطاء بتعديل

 

   كما أدرج 2020ديسمبر  31كما في 

نهكما أعيد بيا التعديل سابقاً   

راتيدرهم إما درهم إماراتي  يدرهم إمارات   

    الموجودات

844,3582,1 احتياطي حملة الوثائق  (4,35812,84)  - 

    

    طلوباتالم

16,870,80 - كافلأموال عمليات التالفائض في   6,870,801 

    

    نمساهميال ملكيةحقوق 

(21,026,921)  -  احتياطي إعادة تقييم استثمارات   (21,026,921)  

  311,7621,   1,311,762  - لة إعادة التكاف يعمخصص ود

 
 

أدرجكما  2020يناير  1كما في     

بيانه عيدأكما  التعديل سابقاً   

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

    الموجودات

(753,82314,) 14,753,823 ملة الوثائقاحتياطي ح  - 

    

    المطلوبات

,3054,308 - تكافلالالفائض في أموال عمليات   4,308,305 

    

    نمساهميال ملكيةحقوق 

(2,12819,06)  - ثماراتم استتياطي إعادة تقيياح   (12819,062,)  
 

ة و"مخصص  المعادة البيان "ل الشامل اآلخرة من خالل الدخدل بالقيمة العا -إعادة تقييم االستثمارات  لصلة في "احتياطيتُدرج الحركات ذات ا وديعة إعاد

انات  ك أي أثر إلعادةفي بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد. لم يكن هنا 2020 سمبردي 31تهية في للسنة المنافل" التك لبي ة  البيان أعاله على ا لموحد ا
 . 2020مبر ديس 31تهية في منالدخل الشامل والتدفقات النقدية للسنة الللدخل و
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 بيان المركز المالي الموحد ة فيدة البنكياألرصو النقد عرض
 

 مالي. والمعيارالوما في حكمه بشكل منفصل في بيان المركز  ب لعرض النقدالبيانات المالية، هناك مطل عرض  - 1لمحاسبي الدولي رقم فيما يتعلق بالمعيار ا

غ نقد مارا أنه استث ي حكمه على نقد وما ف دية يعّرف البيان التدفقات النق - 7قم المحاسبي الدولي ر ل ا ية معروفة ت عالية السيولة يمكن تحويلها بسهولة إلى مب
لم حكم تفصح المجموعة سابقًا عن النقد وما في في القيمة. لخاطر من التغيرات الجوهرية والتي ال تتعرض لم لي. ولالمت مه في بيان ا لما ه ركز ا ل لهذ ثا

ة ائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد "ود ادة تصنيفمقارنة إلععلومات العادة عرض الم المتطلبات، تمت إ " من "أرصد على ثالثة أشهر
ز بشكل منفصل في بيان المرك  النقد وما في حكمه"أشهر"، وعرض " ثة وك ذات فترات استحقاق أصلية تزيد على ثالالة لدى البنقدية وبنكية" إلى "ودائع وكن

 وحد.المالي الم 

 
ا  علق بعرض النقد وما في حكمهإلعادة البيان أعاله فيما يتارنة لتعكس التصنيف المناسب. لم يكن هناك أي تأثير المقمعلومات  إعادة بيانتم  ان لبي ى ا ت عل

 .2020بر ديسم 31لمنتهية في لنقدية للسنة اا الموحدة للدخل والدخل الشامل والتدفقات

 
 ن بنود البيانات المالية للفترات المقابلة: ند معلى كل ب تم إجراؤها الت التي تالية التعديتوضح الجداول ال

 

   كما أدرج 2020ديسمبر  31 كما في

بيانهكما أعيد  التعديل سابقاً   

إماراتي درهم   درهم إماراتي درهم إماراتي 

    

(114,532,907) 114,532,907 نكيةأرصدة نقدية وب  - 

,532,90754 - ي حكمهنقد وما ف   4,532,9075  

060,000,00 60,000,000 - أشهرة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة وكالودائع ال  

 

ا أدرجكم 2020يناير  1كما في     

ابقاًس   كما أعيد بيانه التعديل 

تيرادرهم إما  يدرهم إمارات   درهم إماراتي 

    

353,713136, أرصدة نقدية وبنكية  (6,353,71313)  - 

 81,353,713 81,353,713 - هما في حكمنقد و

 55,000,000 55,000,000 - ى ثالثة أشهرفترات استحقاق أصلية تزيد علودائع الوكالة لدى البنوك ب

 
 الموحد الشامل الدخل بيان عرض

 

 الشركة مستوى على واحدة دخل كقائمة التقديمي العرض (أ
 
 لتشكيل  سابقًا  المنفصلة البيانات هذه  حيدتو تم. والمساهمين التكافل  لعمليات منفصل بشكل  للشركة الشامل ل الدخ لدخل والبيانات الموحدة ل عن اإلفصاح سابقًا تم

ى وخلصت العرض  هذا تقييم اإلدارة أعادت ، الحالية  السنة خالل . التكافل  وعمليات المساهمين  إلى  المنسوب الشامل  والدخل للمجموعة  الموحد الدخل بيان ل  إ
ي ،  الشركة مستوى على  الشامل  والدخل  للدخل  واحدة بيانات تقديم لها ينبغي كان ، المالية  التقارير إلعداد الدولية المعايير مع التوافق  أجل من أنه لت  سيتم  وا

 .للمجموعة الموحد الشامل  الدخل بيان في دمجها

 
 إلى باإلضافة. باإلجمالي السابق في تظهر كانت بينما والمساهمين التكافل عمليات بين المعامالت بعض حذف تم ، الشامل للدخل واحدة قائمة لعرض نتيجة

 فإن ، ذلك على عالوة". االستثمار دخل" وهو الشامل الدخل بيان في واحد سطر في منفصل بشكل عرضه تم الذي االستثمار دخل دمج اآلن يتم ، ذلك
 من العادلة للقيمة واحد كاحتياطي وعرضها اآلن حذفها تم قد سابقًا عنها اإلفصاح تم التي اآلخر الشامل الدخل في التكافل بصناديق المتعلقة االحتياطيات

 .اآلخر الشامل الدخل خالل

 
 هيئة)  اإلماراتي  المركزي المصرف عن  الصادرة المالية اللوائح مع متماشياً والدخل الشامل  لموحدة للدخل انات اللبي سابقاً  المجموعة طبقته  الذي العرضإن 

 .حدة المو  المالية البيانات هذه من 43 اإليضاح في إدراجه وتم (سابقا التأمين
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 ة )تابع(الية المقارنإعادة بيان المعلومات الم 41

 

 )تابع( الموحد الشامل الدخل بيان عرض
 
 التكافل إعادة عقد وأصول التكافل عقود مطلوبات في للتغيير عرض(ب

 
لتغيير  ،  المتكبدة غير ولكن عنها المبلغ المطالبات في والتغيير ، المسددة غير عنها المبلغ المطالبات في التغيير أن اإلدارة الحظت ،الحالية السنة خالل ا  و

ة  خصم بعد - الدخل بيان في تسجيلها تم قد المنتهية غير المخاطر واحتياطي المكتسبة غير المساهمات في والتغيير الحسابي  االحتياطي في فل  إعاد لتكا . ا
 قامت  ،  2020 ديسمبر  31 في المنتهية للسنة. الصافي أساس على  وليس  إجمالي بشكل المبالغ هذه إظهار المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تتطلب
 :أدناه معروضة األرصدة تصنيف إعادة. التصنيف بتصحيح اإلدارة

 
 

   كما أدرج 2020ديسمبر  31كما في 

 بيانهكما أعيد  التعديل سابقاً 

 درهم إماراتي درهم إماراتي إماراتي درهم 

    المعلنة غير المسددةمخصص المطالبات 

    

 اإلجمالي -التغير في مخصص المطالبات المعلنة غير المسددة 

 

- 12,646,078 12,646,078 

 التكافل إعادة -بات المعلنة غير المسددة لفي مخصص المطاالتغير 

 

- (10,442,902) (10,442,902) 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 - 2,203,176 2,203,176 

 الصافي -في مخصص المطالبات المعلنة غير المسددة التغير 

 

2,203,176 (2,203,176) - 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 2,203,176 - 2,203,176 الموحد الدخل بيان على التأثير

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 مطالبات متكبدة غير معلنة

 (13,037,017) (13,037,017) - إلجماليا - مطالبات متكبدة غير معلنةالتغير في 

 التكافل إعادة - مطالبات متكبدة غير معلنة التغير في

 

- 6,903,242 6,903,242 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 -  (6,113,775 )  (6,113,775 ) 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 الصافي -في مخصص المطالبات المعلنة غير المسددة التغير 

 

 (6,113,775 ) 6,113,775 - 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 ( 6,113,775)  - ( 6,113,775)  الموحد الدخل بيان على التأثير

 

 دة غير معلنةبمطالبات متك

 (13,037,017) (13,037,017) - اإلجمالي - مطالبات متكبدة غير معلنةالتغير في 

 التكافل إعادة - مطالبات متكبدة غير معلنة التغير في

 

- 6,903,242 6,903,242 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 -  (6,113,775 )  (6,113,775 ) 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 الصافي -ددة في مخصص المطالبات المعلنة غير المسالتغير 

 

 (6,113,775 ) 6,113,775 - 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

  ( 6,113,775)  - ( 6,113,775)  الموحد دخللا بيان على التأثير

----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 حسابي ال االحتياطي

 692,201 692,201 - اإلجمالي - الحسابي االحتياطيالتغير في 

 التكافل إعادة - الحسابي االحتياطيالتغير في 

 

- (115,880) (115,880) 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 - 576,321 576,321 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 الصافي -في مخصص المطالبات المعلنة غير المسددة التغير 

 

576,321  (576,321 ) - 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 576,321 - 576,321 الموحد الدخل بيان على التأثير

 

 دة غير معلنةمطالبات متكب

 (13,037,017) (13,037,017) - اإلجمالي - مطالبات متكبدة غير معلنةالتغير في 

 التكافل إعادة - مطالبات متكبدة غير معلنة التغير في

 

- 6,903,242 6,903,242 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 -  (6,113,775 )  (6,113,775 ) 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 لصافيا -في مخصص المطالبات المعلنة غير المسددة التغير 

 

 (6,113,775 ) 6,113,775 - 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

  ( 6,113,775)  - ( 6,113,775)  الموحد دخلال بيان على التأثير

----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 مكتسبة غير مساهمات

 - المنتهية  غير المخاطر واحتياطي لمكتسبةا غير المساهمات في التغيير
 اإلجمالي

- 10,509,704 10,509,704 

 التكافل إعادة - بيالحسا االحتياطيالتغير في 

 

- (11,245,984) (11,245,984) 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 -  (736,200 )  (736,200 ) 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 الصافي -ر المسددة في مخصص المطالبات المعلنة غيالتغير 

 

 (736,200 ) 736,200 - 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 ( 736,200)  - ( 736,200)  الموحد الدخل نبيا على التأثير

 

 مطالبات متكبدة غير معلنة

 (13,037,017) (13,037,017) - اإلجمالي - مطالبات متكبدة غير معلنةالتغير في 

 6,903,242 6,903,242 - التكافل إعادة - مطالبات متكبدة غير معلنة التغير في

----------------------- ----------------------- ----------------------- 
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ة  والتدفقات الملكية حقوق في تغيراتوال الشامل  والدخل  المالي  للمركز الموحدة البيانات على أعاله البيان إلعادة تأثير أي هناك يكن لم ة  النقدي لسن  ل
 .2020 ديسمبر 31 في المنتهية

 

 
 
 

 ت المساهمين وعمليات التكافلات وموجودامطلوب -ي الموحد المالبيان المركز  42
 

 2021  2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   الموجودات

   
   جودات عمليات التكافلمو
  20,615,858    63,475,541  في حكمه د ومانق

  840,072,560    864,124,067  ن خالل الربح والخسارةبالقيمة العادلة م ات مالية مقاسةودموج
  58,602,525    50,103,381  ينةم تكافل مدذم

  23,000,000    3,000,000  ثة أشهرلدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالودائع الوكالة 

  11,560,619    13,705,475  شامل اآلخرخالل الدخل ال منمالية مقاسة بالقيمة العادلة موجودات 
   ة التكافل:إعاد موجودات عقود

  30,778,105    27,536,803  مكتسبة واحتياطيات المخاطر الساريةاهمات غير مس
  58,009,511    63,804,981  مطالبات معلنة غير مسددة

  700,293    784,307  حسابيياطي احت

  37,500,160    31,996,117  غير معلنة دةمطالبات متكب
  10,240,775    10,642,270  استثمارات عقارية

  45,286,960   47,058,085 من المساهمينلغ مستحقة مبا

 --------------------- --------------------- 
 1,136,367,366 1,176,231,027 جموع موجودات عمليات التكافلم

 --------------------- --------------------- 
     المساهمينات موجود

  33,917,049    24,563,581  نقد وما في حكمه

  34,211,760    45,789,238  ح والخسارةدلة من خالل الربودات مالية مقاسة بالقيمة العاموج
  2,979,095    -      مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  7,071,414    9,101,921  أخرى دينةم مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم

  37,000,000    7,000,000  أشهر تحقاق أصلية تزيد على ثالثةودائع الوكالة لدى البنوك بفترات اس
  46,683,880    56,535,629  قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمقاسة بال موجودات مالية

  7,642,874    10,532,066  تحواذ مؤجلة على الوثائقتكاليف اس
  10,000,000    10,000,000  نظامية وديعة

  44,509,225    46,254,230  عقارية استثمارات

  281,753    237,423  ممتلكات ومعدات
  1,583,321    1,583,321  ن العمليات المتوقفةموجودات ضم

 --------------------- --------------------- 

  225,880,371    211,597,409  مينلمساها داتمجموع موجو
 --------------------- --------------------- 

  1,362,247,737   1,387,828,436 وداتالموجمجموع 
 ============ ============ 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(اإلسالمشركة دبي   80                                                                   ية 
 

  ت حول البيانات المالية الموحدةإيضاحا
 )تابع(  2021ديسمبر    31 في  للسنة المنتهية

 
 
 
 
 
 

 

 التكافل )تابع(ات ين وعمليهمطلوبات وموجودات المسام -بيان المركز المالي الموحد  42
 

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
   

   عجزلوبات عمليات التكافل والمط

   افلت عمليات التكمطلوبا
  20,747,516    22,999,333  ئنة تجارية وأخرىذمم دا

  55,291,582    59,067,328  مم تكافل دائنةذ
  6,374,916    6,753,321  افلادة التكإعظ بها بموجب اتفاقيات مبالغ محتف

   فل:بات عقود التكالومط

  81,204,057    89,999,681  طر الساريةمكتسبة واحتياطيات المخا مساهمات غير
  71,931,439    84,155,390  طالبات معلنة غير مسددةم

  2,847,862    2,470,951  احتياطي حسابي

  62,602,479    49,954,086  متكبدة غير معلنةمطالبات 
  2,343,996    3,673,555  ير موزعةغ مصاريف تسوية خسائر

  839,410,979    863,256,172  مطلوبات مرتبطة بوحدات
  6,456,898    5,744,747  خصم مؤجل

 --------------------- --------------------- 

  1,149,211,724   1,188,074,564  ات التكافلمجموع مطلوبات عملي
 --------------------- --------------------- 

   التكافل في عمليات العجز

  6,870,801   )10,172,558( عمليات التكافل )العجز( / الفائض في أموال
  -      15,104,360 قرض حسن من المساهمين

  )21,026,921(  )18,882,063( دة تقييم استثمارات عمليات التكافلحتياطي إعاا
  1,311,762    2,106,723  مخصص وديعة إعادة التكافل

 --------------------- --------------------- 

  )12,844,358( )11,843,538( وع العجز في عمليات التكافلمجم
 --------------------- --------------------- 

  1,136,367,366    1,176,231,026 لتكافل والفائضمجموع مطلوبات عمليات ا

 --------------------- --------------------- 
   قوق الملكية للمساهمينمطلوبات وحال

   ت المساهمينلوبامط
  19,981,327    -    ستحقة للبنوكمبالغ م

  15,239,606    15,228,543  ائنةذمم مرابحة د

  272,814    -    أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة إلى
  48,239,254      34,376,182 دائنة تجارية وأخرىذمم 

  45,286,960     47,058,084 لتكافلى عمليات امبالغ مستحقة إل

  13,022,356    12,947,356  رة بموجودات ضمن العمليات المتوقفةمطلوبات مرتبطة مباش
 --------------------- --------------------- 

  142,042,317  109,610,165 المساهمين مجموع مطلوبات
 --------------------- --------------------- 

   حقوق الملكية للمساهمين

  225,750,000    225,750,000  رأس المال
  5,080,128    6,309,669  احتياطي قانوني

  5,080,128    6,309,669  احتياطي عام

  )62,452,179(  )56,093,581( خراآلل الدخل الشامل لعادلة من خالبالقيمة ا -احتياطي إعادة تقييم استثمارات 
  )88,293,501(  )78,961,422( خسائر متراكمة

 --------------------- --------------------- 
  85,164,576   103,314,335 دة إلى مساهمي الشركة األمحقوق الملكية العائ

  )1,326,522(  )1,327,090( حصص غير مسيطرة

 --------------------- --------------------- 
 83,838,054 101,987,245 وق الملكيةمجموع حق

 --------------------- --------------------- 

  225,880,371    211,597,410  همينية للمسامجموع المطلوبات وحقوق الملك
 --------------------- --------------------- 

 1,362,247,737 ,4361,387,828 للمساهمين وبات وحقوق الملكيةوالمطلوالعجز  فلبات عمليات التكامجموع مطلو
 ============ ============ 

 

 
 
 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(اإلسالمشركة دبي   81                                                                   ية 
 

  ت حول البيانات المالية الموحدةإيضاحا
 )تابع(  2021ديسمبر    31 في  للسنة المنتهية

 
 
 
 
 
 

 

 مساهمين وعمليات التكافلال  ائد إلىالع  -ان الدخل الموحد  بي )أ(43
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

2020 2021 إيضاحات   

تيإمارادرهم     درهم إماراتي 
(بيانه أعيد كما)   مليات التكافلعل العائد  

    
    التكافلإيرادات 

  229,156,782    249,455,606  21 إجمالي مساهمات التكافل

(134,805,428)  21 فلات التكاتكافل من إجمالي مساهمحصة إعادة ال   (129,224,309)  
  ------------------- ------------------- 

  99,932,473    114,650,178   اهمات التكافلصافي مس

(8,795,624)  ياإلجمال - غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر الساريةالتغير في مساهمات   10,509,704 
(3,241,302)   إعادة التكافل -اطيات المخاطر السارية في مساهمات غير مكتسبة واحتي التغير   (98411,245,)  

  ------------------- ------------------- 

 99,196,193 102,613,252    المكتسبة ساهمات التكافلم صافي
    

  11,369,429    9,077,821  23   رسوم وثائق
  18,259,940    17,415,921  20 خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه

  ------------------- ------------------- 

  129,106,994 128,825,562 
  ------------------- ------------------- 

    لريف التكافمصا

(4107,974,40)  22 إجمالي المطالبات المدفوعة    (112,263,146)  
  61,474,819    37,501,886  22 فوعةلمدكافل من إجمالي المطالبات احصة إعادة الت

  ------------------- ------------------- 
(51870,472,)   صافي مطالبات التكافل   (50,788,327)  

(5112,223,9)  اإلجمالي -البات المعلنة غير المسددة لتغير في مخصص المطا  12,646,078 

(10,442,902)  5,795,470  التكافل إعادة -صص المطالبات المعلنة غير المسددة التغير في مخ  
(1713,037,0) 12,648,393  اإلجمالي - غير المعلنة التغير في المطالبات المتكبدة  

(5,504,043)  التكافل إعادة -معلنة ات المتكبدة غير الغير في المطالبلتا  6,903,242 

(1,329,559)  غير موزعة احتياطي مصاريف تسوية خسائرالتغير في   24,577 
 692,201 376,911  اإلجمالي -لتغير في االحتياطي الحسابي ا

(880115,) 84,014 7.3 التكافل إعادة -لحسابي ا التغير في االحتياطي  
  ------------------- ------------------- 

(30,625,287)  لمتكبدةالبات اصافي المط  (54,118,028)  

  ------------------- ------------------- 
   58,481,711  74,707,534 

(1675,568,0)  23 رسوم وكالة   (71,672,563)  

(261,217) 23 اربحصة المض   (35,672)  
  142,687   1,044,867  24 ثمارستإيرادات اال

  ------------------- ------------------- 
(16,302,700)  )العجز( / الفائض من عمليات التكافل للسنة  3,141,986 

  =========== =========== 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(اإلسالمشركة دبي   82                                                                   ية 
 

  ت حول البيانات المالية الموحدةإيضاحا
 )تابع(  2021ديسمبر    31 في  للسنة المنتهية

 
 
 
 
 
 

 

 بع(إلى المساهمين وعمليات التكافل )تا العائد -بيان الدخل الموحد  )أ(43
 

ديسمبر 13في  للسنة المنتهية    

 2020 2021 ضاحاتإي 

اراتيدرهم إم   إماراتي درهم   
      العائد إلى المساهمين 

    
      اإليرادات

  71,672,563   75,568,061 23   م وكالةرسو
  35,672   261,217 23   حصة المضارب
   7,250,495  6,304,441 24 ارإيرادات االستثم

   99335,1  -   لية أخرىغيات تشإيراد
  ------------------- ------------------- 
  82,133,719 79,293,929 

  ------------------- ------------------- 

     يفالمصار
  )25,085,901(  )24,602,878( 20   تكاليف استحواذ على الوثائق

  )34,821,037(  )31,972,809( 25 عمومية وإدارية مصاريف
  )225,492( 1,841,738  يمة الموجودات المالية مخصص( االنخفاض في ق عكس / )

 - )15,104,360( 39 ليات التكافلرض حسن لعممساهمات من ق 
  )25,041( -   ة تشغيلية لشركات تابعةصافي خسار

  ------------------- ------------------- 

  )69,838,309( )60,157,471( 
  ------------------- ------------------- 

 19,136,458 12,295,410    الجارية ح السنة من العملياترب

(5,677) 31   خسارة السنة من العمليات المتوقفة  )23,104( 
  ------------------- ------------------- 

 19,113,354 12,289,733  ربح السنة

  =========== =========== 
    

    ى:العائد إل
  19,115,410   12,290,301  ممساهمي الشركة األ

(568)   مسيطرة حصص غير  )2,056(  

  ------------------- ------------------- 
  12,289,733 19,113,354 
  =========== =========== 

    
 0.085 0.054 26 مربحية السه

  =========== =========== 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(اإلسالمشركة دبي   83                                                                   ية 
 

  ت حول البيانات المالية الموحدةإيضاحا
 )تابع(  2021ديسمبر    31 في  للسنة المنتهية

 
 
 
 
 
 

 

 وعمليات التكافل المساهمين العائد إلى -الشامل الموحد بيان الدخل  )ب(43
 

ديسمبر 31لمنتهية في للسنة ا   

 2021 2020 
يدرهم إمارات   درهم إماراتي 

    
   العائد لعمليات التكافل

 3,141,986 )16,302,700( نةالتكافل للسمن عمليات لعجز( / الفائض )ا

   
   ارة( الشاملة األخرىالدخل / )الخس

   
   في الربح أو الخسارة: فها الحقاً بنود لن يُعاد تصني

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل لتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية الا

(4,7931,96) 2,144,859 اآلخر  
 ------------------- ------------------- 

 1,177,193 )14,157,841( فلائد إلى عمليات التكانة الع/ الدخل الشامل للس جموع )الخسارة(م

 =========== =========== 
   

   العائد إلى المساهمين:
 19,113,354 12,289,733 ربح السنة

   

   خرىالشاملة األسارة( الدخل / )الخ
   

  أو الخسارة:ح بنود لن يُعاد تصنيفها الحقًا في الرب

لقيمة العادلة من خالل الدخل ة باالمدرجة للموجودات المالية العادلالتغيرات في القيمة 
(7,288,732) 6,358,597 الشامل اآلخر  

 ------------------- -------------------  

,824,62211 18,648,330   امل للسنةجموع الدخل الشم  
 =========== =========== 

   
   عائد إلى:ال
648,8988,1 ساهمي الشركة األمم   11,826,678   

(2,056)   )568( رةص غير مسيطحص  
 ------------------- ------------------- 
 048,3318,6  824,62211,  

 =========== =========== 
 

 
 
 



لد  شركة  84 وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(أمين  لتبي اإلسالمية 
 

  ةحدإيضاحات حول البيانات المالية المو
 )تابع(  2021سمبر  دي  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 ر الحياة(ة وغيياعمليات التكافل )الحموجودات ومطلوبات  - بيان المركز المالي الموحد 44

 2021 2021 2021  2020 2020 2020 

 على الحياة غير الحياة المجموع  على الحياة غير الحياة المجموع 

        ودات عمليات التكافلموج

  4,069,694    16,546,164    20,615,858     17,687,313    45,788,228    63,475,541   وما في حكمه نقد

  839,410,979    661,581    840,072,560     863,256,172    867,895    864,124,067   الخسارة لة من خالل الربح أوقيمة العادبال سةموجودات مالية مقا

-    50,103,381 50,103,381 ذمم تكافل مدينة    58,602,525 58,602,525    -   

-    3,000,000 3,000,000 شهرأ أصلية تزيد على ثالثةنوك بفترات استحقاق ودائع الوكالة لدى الب    23,000,000 23,000,000 -  
-  13,705,475    13,705,475   آلخرمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا ودات ماليةموج   11,560,619 11,560,619 -  

        ة التكافلموجودات عقود إعاد

  3,619,973    27,158,132    30,778,105     3,728,336    23,808,467    27,536,803   يات المخاطر الساريةغير مكتسبة واحتياط مساهمات

  3,487,601    54,521,910    58,009,511    2,153,836 61,651,145 63,804,981 مطالبات معلنة غير مسددة

-     784,307   تياطي حسابي اح     784,307     700,293     -     700,293  

  3,900,888    33,599,272    37,500,160     3,305,962    28,690,155    31,996,117   ةبات متكبدة غير معلنمطال

-     10,642,270    10,642,270   قاريةاستثمارات ع      10,240,775    10,240,775     -   

- 50,405,108  50,405,108   غ مستحقة من المساهمينمبال     45,286,960  39,108,146 6,178,814 

 ------------------ ------------------ ------------------  ------------------ ------------------ ---------------- 

  861,368,242    274,999,124    1,136,367,366     890,915,926    286,142,957   1,179,578,026   مجموع موجودات عمليات التكافل

 ------------------ ------------------ ------------------  ------------------ ------------------ ---------------- 

        ات التكافلمطلوبات عملي

-     22,999,333    22,999,333   نة تجارية وأخرىذمم دائ      20,747,516    20,747,516     -   
  13,075,280    42,216,302    55,291,582     12,010,716    47,056,612    59,067,328   ذمم تكافل دائنة

-     6,753,321    6,753,321   عادة التكافلمحتفظ بها بموجب اتفاقيات إ مبالغ      6,374,916    6,374,916     -   

        طلوبات عقود التكافل:م

  5,003,012    76,201,045    81,204,057     4,864,907    85,134,774    89,999,681   اريةاحتياطيات المخاطر السمساهمات غير مكتسبة و

  4,401,479    67,529,960    71,931,439     2,624,273    81,531,117    84,155,390   مطالبات معلنة غير مسددة

-     2,470,951   حتياطي حسابي ا     2,470,951     2,847,862     -     2,847,862  

  4,821,166    57,781,313    62,602,479     3,978,153    45,975,933    49,954,086   ات متكبدة غير معلنةمطالب

  90,980    2,253,016    2,343,996     56,470    3,617,085    3,673,555   موزعة اريف تسوية خسائر غيرمص

-     863,256,172   مطلوبات مرتبطة بوحدات     863,256,172     839,410,979     -     839,410,979  

  307,179    6,149,719    6,456,898     216,407    5,528,340    5,744,747   خصم مؤجل

- 3,347,024 نعائد الى المساهمي  3,347,024  -  -  -  

 ------------------ ------------------ -----------------  ----------------- ------------------ ---------------- 

  869,957,937    279,253,787    1,149,211,724     892,825,073    298,596,515    191,421,587   لتكافلموع مطلوبات عمليات امج

 ------------------ ------------------ ------------------  ------------------ ------------------ ---------------- 

        العجز في عمليات التكافل

  )8,858,565(  15,729,366    6,870,801     )15,104,360(  4,931,802  )10,172,558( أموال عمليات التكافل لفائض في )العجز( / ا

-     15,104,360   ن المساهمينرض حسن مق     15,104,360      -      -      -   

-     )18,882,063(  )18,882,063( إعادة تقييم استثمارات عمليات التكافل احتياطي     )21,026,921(  )21,026,921(     -   

  268,870    1,042,892    1,311,762     610,020    1,496,703    2,106,723   دة التكافلمخصص وديعة إعا

 ------------------ ------------------ ------------------  ------------------ ------------------ ---------------- 

  )8,589,695(  )4,254,663(  )12,844,358(   610,020    )12,453,558(  )11,843,538( وع )العجز( / الفائض من عمليات التكافلمجم

 ------------------ ------------------ ------------------  ------------------ ------------------ ---------------- 

  861,368,242    274,999,124    1,136,367,366     893,435,093    286,142,957   1,179,578,050 فل والعجزالتكاليات طلوبات عممجموع م
 ============ ============ ============  ============ ============ =========== 



لد  شركة  85 وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(أمين  لتبي اإلسالمية 
 

  ةحدإيضاحات حول البيانات المالية المو
 )تابع(  2021سمبر  دي  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 اةالحياة وغير الحي -حد الدخل الموبيان  45
 

 2021 2021 1202   2020 2020 2020 

وعجملما  على الحياة غير الحياة المجموع  ةغير الحيا   على الحياة 

        إيرادات التكافل

  48,409,253    180,747,529    229,156,782     52,525,993   196,929,613    249,455,606   تكافلجمالي مساهمات الإ

  )41,034,472(  )88,189,837(  )129,224,309(    )44,043,440(  )90,761,988( (8134,805,42) التكافل لي مساهماتإعادة التكافل من إجماحصة 

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
------------ 

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
  7,374,781    92,557,692    99,932,473     8,482,553   106,167,625    114,650,178   صافي مساهمات التكافل المكتتبة ------------

  )11,920(  )724,360(  )736,280(   246,468   )12,283,394(  )12,036,926( الصافي -التغير في مساهمات غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية 

 ------------------

------------ 

------------------

------------ 

------------------

------------ 
 ------------------

------------ 

------------------

------------ 

------------------

  7,362,861  91,833,332    99,196,193   8,729,021  93,884,231   102,613,252   تكافل المكتسبةساهمات الصافي م ------------

  10,622,261    747,168    11,369,429     8,350,404   727,417   9,077,821    وثائقوم رس

  2,473,960    15,785,980    18,259,940     2,147,922   15,267,999   17,415,921  خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
------------ 

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
 20,459,082 108,366,480 128,825,562   19,227,347  109,879,647    129,106,994 مجموع إيرادات التكافل ------------

 ------------------

------------ 

------------------

------------ 

------------------

------------ 
 ------------------

------------ 

------------------

------------ 

------------------

        ريف التكافلمصا ------------

  )17,570,699(  )94,692,447(  )112,263,146(    )17,696,243(  )90,278,161( )107,974,404( سددةالبات المجمالي المطإ

  14,086,554    47,388,265     61,474,819    14,580,338   22,921,548   37,501,886  لمطالبات المسددةكافل من إجمالي ادة التعاحصة إ

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
------------ 

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
  )3,484,145(  )47,304,182(  )50,788,327(   )3,115,905(  )67,356,613(  )70,472,518( صافي مطالبات التكافل ------------

 189,100 )2,392,276( 2,203,176  443,441 )6,871,922(  )6,428,481( ياف الص -خصص المطالبات المعلنة غير المسددة التغير في م

  )493,031(  )5,640,744(  )6,133,775(   248,087   6,896,263   7,144,350  الصافي -تغير في المطالبات المتكبدة غير المعلنة ال

  )35,299(  59,876    24,577     34,510   )1,364,069(  )1,329,559( تسوية خسائر غير موزعةاطي مصاريف ير في احتيالتغ

  576,321    -   576,321     460,925   -   460,925  الصافي -سابي في االحتياطي الحلتغير ا

 ------------------

------------ 

------------------

------------ 

------------------

------------ 
 ------------------

------------ 

------------------

------------ 

------------------

  )3,625,254(  )50,492,774( )54,118,028(   )1,928,942(  )68,696,341(  )70,625,283( ي المطالبات المتكبدةصاف ------------

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
------------ 

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
------------   58,481,711   41,183,306   17,298,405     74,707,534    57,873,706    16,833,828  

  )22,646,744(  )49,025,819(  )71,672,563(   )23,257,352(  )52,310,709(  )75,568,061( الةرسوم وك

  -   )35,672(  )35,672(   -   )261,217(  )261,217(   حصة المضارب

  -   142,687    142,687     -   1,044,867   1,044,867  إيرادات االستثمار

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
------------ 

 ------------------
------------ 

------------------
------------ 

------------------
  )5,812,916(  8,954,902    3,141,986     )5,958,947(  )10,343,753(  )16,302,700( صافي ربح / )خسارة( عمليات التكافل للسنة ------------

 ==========
=== 

==========
=== 

==========
=== 

 ==========
=== 

==========
=== 

==========
=== 


