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  اإلمارات العربية المتحّدة –دبي 

 

 )غير مدققة(    المجّمعة المرحلية المختصرة  ةـالي ـم المـوائ ــالق
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 المجّمعة المرحلية المختصرة قائمة المركز المالي
 2021مارس  31 يف كما 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31  
 )مدققة(  )غير مدققة(   

حات إيضــا    درهم إماراتي    درهم إماراتي 
    األصول  

    أصول التكافل التشغيلية 
 1,000,000 1,000,000 4 استثمارات متاحة للبيع

 429,885,226 435,347,099 4 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات 
 13,390,076 13,390,076 4 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 25,786,539 47,513,852  المساهمين مبالغ مستحقة من 
     أصول عقود إعادة التكافل:  

 51,250,635 79,138,254  مساهمات غير مكتسبة 
 141,143,771 121,936,077  مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها 

 16,827,982 19,297,697  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 
 200,430 49,001  المساهماتإحتياطي العجز في 

 8,802,820 9,407,759  إحتياطي حسابي 
 242,797,948 280,976,490 5 مدينو التكافل وأرصدة مدينة أخرى
 3,744,919 3,976,186  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 127,731,667 109,300,000 6 ودائع وكالة
 15,768,081 15,768,081 7 استثمارات عقارية

 79,928,738 70,898,836 8 النقدية وما في حكمها

 1,158,258,832 1,207,999,408  إجمالي أصول التكافل التشغيلية

    
    أصول المساهمين  
 21,807,987 21,986,705  عقارات ومعدات 

 93,115,327 91,035,442  أصول غير ملموسة 
 20,299,776 20,299,776 7 إستثمارات عقارية

 12,994,006 22,514,442  تكلفة الوثائق المؤجلة  
 5,943,000 5,943,000 4 استثمارات متاحة للبيع

 8,722,890 8,722,890 4 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 16,000,000 16,000,000 9 ودائع مقيّدة 
 259,336,170 178,033,459 6 ودائع وكالة

 13,674,652 14,428,954  مقدمة وأرصدة مدينة أخرىدفعات 
 52,374,868 38,354,581 8 النقدية وما في حكمها

 504,268,676 417,319,249  إجمالي أصول المساهمين 

 1,662,527,508 1,625,318,657  إجمالي األصول

 

  



  دار التكافل (ش م ع) 
  (غير مدققة)المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة 

  .ةالمجّمع المرحلية المختصرة القوائم المالية من هذةجزءاً متمماً  ٢٤إلى  ١من رقم  اإليضاحات تشكل
  

٣ 

  المجّمعة   قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
  (تابع) ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

  . ٢٠٢١مايو  ١١وفقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة في المجّمعة   تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة

 
مجلس اإلدارة  عضو   عضو مجلس ااإلدارة   

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١     ٢٠٢١مارس   ٣١  
 (مدققة)   (غير مدققة)   
ات إيضــاح     درهم إماراتي    درهم إماراتي 

      المساهمين إلتزامات وصندوق حملة الوثائق وحقوق 
        وصندوق حملة الوثائق التشغيلية  لتكافل اإلتزامات 

     التشغيلية  إلتزامات التكافل
 ٤٬٠٩٣٬٤٤٢ ٨٬٥٥٩٬٨٩٠   خصومات مؤجلة 

    إلتزامات عقود التكافل:  
 ٢١٤٬٥١٢٬٣٤١ ٢٤٨٬٥٤٦٬٧٣٦   مساهمات غير مكتسبة 

 ٢٦٣٬٤١٦٬٤١٣ ٢٣٨٬٨١٣٬٢٧٢   مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها 
 ٣٤٬٦٧٩٬٣٦٨ ٣٥٬١٠٩٬٠٥٩   مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 ٥٬٧٣٠٬٠٨٣ ٥٬٢٩٣٬١٢٧   تسوية الخسائر غير المخصصة  مصروفات
 ١٬٨٣١٬١٥٦ ٤٦٩٬٧٧٥   إحتياطي العجز في المساهمات  
 ١٬٩١٥٬١٨٧ ١٬٤٨٦٬٧٥٨    إحتياطي مخاطر ما زالت قائمة 

 ١٠٬٩١٦٬١٢٥ ١١٬٦٠٦٬٧٣١    إحتياطي حسابي
 ١٩٧٬٣٠٢٬٠٩٩ ٢٢٢٬٢٢٦٬٤٩٩  ١١ دائنو التكافل  

 ٤٢٩٬٨٨٥٬٢٢٦ ٤٣٥٬٣٤٧٬٠٩٩   اإلستثمارإلتزامات عقود 
 ١٬١٦٤٬٢٨١٬٤٤٠ ١٬٢٠٧٬٤٥٨٬٩٤٦   التشغيلية مجموع إلتزامات التكافل 

     
       العجز في عمليات التكافل

 (٢١٣٬٧٤٠٬٨٩٥) (٢٢٠٬٨٤٢٬٦٤١)   قرض حسن مقابل العجز في صندوق حملة الوثائق  
 ٢١٣٬٧٤٠٬٨٩٥ ٢٢٠٬٨٤٢٬٦٤١     ناقص: مخصص مقابل قرض حسن لصندوق حملة الوثائق  

 - -   إجمالي العجز في عمليات التكافل 
      

 ١٬١٦٤٬٢٨١٬٤٤٠ ١٬٢٠٧٬٤٥٨٬٩٤٦     إلتزامات عمليات التكافل والعجز إجمالي 
     

     حقوق و إلتزامات المساهمين 
     إلتزامات المساهمين 

 ١٠٦٬٩٠٥٬١٠٢ ٩٩٬٧٦٣٬٦٢٢  ١٢ إلتزامات أخرى 
 ٥٬٢٦٣٬٥١٩ ٥٬٩٠٧٬٨٢٣    إحتياطيات المكافآت، بالصافي 
 ٢٥٬٧٨٦٬٥٣٩ ٤٧٬٥١٣٬٨٥٢    المبالغ المستحقة لحملة الوثائق 

 ٢١٤٬٨٥٥٬٦٦٠ ١١١٬٩٨٠٬٦٦٠  ١٣  مرابحة دائنة 
 ٣٥٢٬٨١٠٬٨٢٠ ٢٦٥٬١٦٥٬٩٥٧   إجمالي إلتزامات المساهمين 

     
     المساهمين حقوق 

 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤ رأس المال 
 ٥٬٤٨٢٬٣٧٤ ٥٬٤٨٢٬٣٧٤  ١٥ إحتياطي قانوني 

 ٦٤٢٬٥٠٣ ٦٤٢٬٥٠٣  ١٥  إحتياطي إعادة التكافل 
 (١٠٬٦٨٩٬٦٢٩) (٣٬٤٣١٬١٢٣)   خسائر متراكمة 

 ١٤٥٬٤٣٥٬٢٤٨ ١٥٢٬٦٩٣٬٧٥٤   حقوق المساهمين إجمالي 
 ٤٩٨٬٢٤٦٬٠٦٨ ٤١٧٬٨٥٩٬٧١١   المساهمين وحقوق  إجمالي اإللتزامات 

 ١٬٦٦٢٬٥٢٧٬٥٠٨ ١٬٦٢٥٬٣١٨٬٦٥٧     المساهمين اإللتزامات وصندوق حملة الوثائق وحقوق  إجمالي 

DocuSign Envelope ID: CD83E7F2-8F11-4F28-9459-D48871D12576



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة(المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة 

 .المجّمعة المرحلية المختصرة القوائم المالية من هذةجزءاً متمماً  24إلى  1من رقم  اإليضاحات تشكل

 

4 

 المجّمعة  المرحلية المختصرة  قائمة الدخل
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 
الثالثة أشهر  فترة  

 المنتهية في 
 الثالثة أشهر فترة 

 المنتهية في  
 2020مارس  31 2021مارس   31 إيضاحات  

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   
 درهم إماراتي درهم إماراتي   

    العائد لحاملي الوثائق 
    

    إيرادات التكافل   
 104,388,641 202,785,309  مجمل مساهمات التكافل  

 398,202 24,630  األعمال المقبولة   
 (36,258,077) (89,319,146)  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

 68,528,766 113,490,793  صافي مساهمات التكافل  
    

 1,054,927 (5,705,619)  صافي المحّول إلى إحتياطي المساهمات غير المحققة  
    

 69,583,693 107,785,174  صافي مساهمات التكافل المكتسبة   
    

 1,662,743 4,777,021  الخصومات المكتسبة 
 1,197 -  رسوم الوثائق وإيرادات آخرى  

    

 71,247,633 112,562,195  إجمالي الدخل من اإلكتتاب    

    
    مصروفات التكافل  

 (69,047,774) (116,548,210)  مجمل المطالبات المدفوعة    
 26,971,841 43,587,009  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

 (42,075,933) (72,961,201)  صافي المطالبات المدفوعة 
    

 (10,758,389) 24,603,139  مستحقة   المطالبات الالتغيير في مخصص 
 2,923,440 (19,207,693)  التغيير في حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة   

 2,020,856 2,040,020  التغيير في المطالبات التي حدثت ولم يتم اإلبالغ عنها  
 50,747 436,954  التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 

 607,259 1,638,380  التغييرات في إحتياطي مخصص عجز المساهمات  
 - (23,435,350)  التغييرات في اإلحتياطي المحاسبي 

صافي الربح من األصول المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة 

 
13,575,478 - 

    

 (47,232,020) (73,310,273)  صافي مطالبات التكافل المتكبّدة 
    

 (539,174) (1,352,638)  الفائض من خسائر مساهمات التكافل 
 - (1,052,774)  مصروفات تكافل أخرى 

 (47,771,194) (75,715,685)  إجمالي إيرادات التكافل   

    
 (31,436,054) (44,460,177) 18 رسوم وكالة  

 (373,561) (219,127) 18 رسوم مضارب  
 908,431 731,048  استثمارات وإيرادات أخرى 

    
 (7,424,745) (7,101,746)  الخسائر للفترة والعائدة لحاملي الوثائق 
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 المجّمعة قائمة الدخل المرحلية المختصرة 
 )تابع(  2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاحات  

  
 الثالثة أشهر فترة 

 المنتهية في
 الثالثة أشهرفترة 

 المنتهية في
 2020مارس  31 2021مارس  31  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  

    العائد للمساهمين  

    

 31,436,054 44,460,177 18 رسوم وكالة من حاملي الوثائق 

 373,561 219,127 18 رسوم مضارب 

 893,886 3,024,799  من اإلستثمارات   اإليرادات

 (10,426,409) (18,389,927)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (11,433,829) (11,422,852)    الوثائقتكاليف استحواذ 

 (597,711) (994,529)  مصروفات إكتتاب اخرى 

 - (1,072,960)  إحتياطي المكافآت 

 - (1,463,583)  تكلفة التمويل 

 (275,783) -  كمحتفظ بها للبيع الخسارة للفترة من شركة تابعة مصنفة 

 9,969,769 14,360,252  للفترة قبل القرض الحسن  اإليرادات

    

 (7,424,745) (7,101,746)  القرض الحسن لحاملي الوثائق  مقابل مخصص

    

 2,545,024 7,258,506  الربح للفترة المتعلق بالمساهمين 

    

    

           ( إماراتيربحية السهم )درهم 

61 األساسي والمخفف   0.048 0.017 
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 المجّمعةقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة 
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 الثالثة أشهر فترة  
 المنتهية في

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 )غير مدققة(  مدققة( )غير  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   لمساهمين العائد ل 

   

 (7,424,745) (7,101,746) للفترة الخسارة

   
   اإليرادات الشاملة األخرى

   بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر 
المتاحة للبيع المستبعدة تعديالت إعادة التصنيف المتعلقة باألصول المالية 

 98,257 - خالل الفترة

 (147,974) - خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

   

 (49,717) - الشاملة األخرى للفترة  الخسائر

   

 (7,474,462) (7,101,746) إجمالي الخسائر الشاملة األخرى للفترة العائدة للمساهمين

   
   العائد للمساهمين 

   

 2,545,024 7,258,506 الفترة  األرباح

   

 - - اإليرادات الشاملة األخرى

   

 2,545,024 7,258,506 الشامل للفترة العائد للمساهمين  إجمالي الدخل
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 المجّمعة المرحلية المختصرة  الملكيةفي حقوق  اتقائمة التغير

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 

 
 إحتياطي قانوني  رأس المال 

 إحتياطي 
 اإلجمالي    متراكمة خسائر إعادة التكافل 

 درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
      

 127,696,398 (25,521,591) - 3,217,989 150,000,000 )مدققة(   2020يناير  1كما في 
      

 2,545,024 2,545,024 - - - األرباح للفترة 

 2,545,024 2,545,024 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
      

 130,241,422 (22,976,567) - 3,217,989 150,000,000 )غير مدققة(  2020مارس  31كما في 

      
 145,435,248 (10,689,629) 642,503 5,482,374 150,000,000 )مدققة(   2021يناير  1كما في 

      
 7,258,506 7,258,506 - - - األرباح للفترة 

 7,258,506 7,258,506 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
      

 152,693,754 (3,431,123) 642,503 5,482,374 150,000,000 )غير مدققة(  2021مارس  31كما في 
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 المجّمعة  المرحلية المختصرة قائمـة التدفقات النقدية
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
أشهر    الثالثةفترة  

 المنتهية في  
 2021مارس   31

أشهر   الثالثةفترة 
 المنتهية في  

 2020مارس  31
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 2,545,024 7,258,506 األرباح للفترة  
   التسويات على: 

 678,618 1,108,130 هالك العقارات والمعدات      إ
 - 2,079,885 إستهالك األصول غير الملموسة 

 (1,194,476)  (1,160,733) إيرادات من ودائع وكالة  
 (201,988)  (175,690) إيرادات من إستثمارات صكوك 

 (438,179)  (157,960) إيرادات من اإليجارات 
 483,095 (1,178,908) الديون المشكوك في تحصيلها مخصص )رد(/ تكوين 

  187,267  908,809 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

   
 2,059,361 8,682,039 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل   

 9,087,552 (36,999,634) في مدينو التكافل وإعادة التكافل  التغيير 
 (5,795,015) (11,603,150) في أصول عقود إعادة التكافل التغيير 
 (854,086) (985,568) في المبالغ المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة اآلخرى  التغيير 
  9,896,172  7,634,179 في إلتزامات عقود التكافل  التغيير 
 (573,431)  24,924,400 في دائني التكافل  التغيير 
  53,372  (5,944,737)  في اإللتزامات األخرىالتغيير 
 (2,645,963)  (9,520,436) في تكاليف الوثائق المؤجلة  التغيير 
  921,373  4,466,447  في الخصومات المؤجلة التغيير 

 - 690,606 التغيير في مجمل إحتياطيات الحسابية
 - 644,304 التغيير في إحتياطيات المكافآت 

 208,728 - صافي التغييرات في أصول وإلتزامات الشركة التابعة المحتفظ بها للبيع

   
 12,358,063 (18,011,550) التشغيليةاألنشطة  النقدية الناتجة من 

 (60,051) (1,260,125) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 12,298,012 (19,271,675) التشغيلية  األنشطة   الناتجة من (/ المستخدمة في )صافي النقدية 

   
   األنشطة اإلستثمارية  التدفقات النقدية من

 (711) (1,286,848) شراء عقارات ومعدات 
  1,194,476  1,160,733 إيرادات مستلمة من ودائع وكالة  

  438,179  157,960 إيرادات اإليجار المستلمة  
  201,988  175,690 إيرادات مستلمة من صكوك 

 (5,118,625)  99,734,378 ائع وكالة  دتكوين و)صرف(/ 

 (3,284,693) 99,941,913 اإلستثمارية األنشطة ( المستخدمة في )  / الناتجة منصافي النقدية 

   
   التمويلية  التدفقات النقدية من األنشطة 

 (147,145) (845,427) مدفوعات إلتزامات عقود اإليجار 
 - (102,875,000) مضاربة معاد دفعها 

 (147,145) (103,720,427) التمويلية  األنشطة المستخدمة فيصافي النقدية 

   
 8,866,174 (23,050,189) التغير في النقدية وما في حكمها صافي  

 (13,962) -   محتفظ بها للبيعكالمدرج ضمن الشركة التابعة المصنفة 
 27,378,056 132,303,606 النقدية وما في حكمها ، في بداية الفترة

 36,230,268 109,253,417 ( 8النقدية وما في حكمها، في نهاية الفترة )إيضاح 



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة( المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

 

 المجّمعةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

9 

 النشاط والشكل القانوني  1

تقوم الشركة بتنفيذ أعمال التكافل العام )التأمين( .  شركة مساهمة عامةك  )"الشركة" (  دار التكافل )ش م ع(تم تأسيس شركة  

  2007لسنة    6القانون االتحادي رقم  وإعادة التكافل )إعادة التأمين( واالستثمارات وفقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية وضمن أحكام  

للشركة. عنوان الشركة هو    التأسيس بنود عقد  المتعلق بشركات التكافل ووكالء التكافل وو  اإلمارات العربية المتحدة  في دولة 

بشأن تعديل بعض    2020لسنة    26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم    ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  235353  ب.ص.

، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2020سبتمبر    27الخاص بالشركات التجارية في    2015لسنة    2أحكام القانون االتحادي رقم  

 .  2021يناير  2

 . 2008سبتمبر  1وبدأت عملياتها في  2008يوليو  23حصلت الشركة على ترخيصها التجاري في 

بشأن الشركات    2015لسنة    2تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ل  2020لسنة    26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

الشركة بصدد مراجعة أحكام جديدة  إن  .  2021اير  ين  2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ في    2020سبتمبر    27التجارية في  

 وسيتم تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

، ليس لدى الشركة أي  2018يوليو    7بتاريخ    2018/ 411وفقًا لمتطلبات التعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع رقم  

 تعرضات مع مجموعة أبراج.  استثمارات أو

  ، مثل مخاطر حوادث السياراتةتقوم الشركة بشكل أساسي بإصدار عقود تكافل قصيرة األجل فيما يتعلق بالتكافل غير الحيا

يوليو   27توقفت الشركة عن إصدار عقود جديدة اعتباًرا من  العامة.  مخاطر الحوادث  والبحرية والحرائق والهندسية والطبية و

وتخطط الشركة اآلن لالنخراط في األنشطة االستثمارية مع االستمرار في استكمال مدة العقود الصادرة بالفعل وإدارة   ،2020

 تستثمر الشركة أيًضا أموالها في األوراق المالية االستثمارية.  المخاطر ذات الصلة.

أدناه تفاصيل الشركات    مبينة.  ختصرالم  المرحلية  المالية  القوائم"المجموعة" في هذه  بـ  التابعةيشار إلى الشركة مع شركتها  

التابعة التي تحتفظ بها الشركة مباشرة، في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي هي الدولة التي تأسست فيها الشركة ومكان 

 عملها الرئيسي:

 األنشطة الرئيسية  نسبة حصة الملكية  اسم الشركة التابعة 

2020ديسمبر  31 2021مارس   31    

 التكافل العائلي وأنشطة إعادة التكافل  % 100 %100 نور للتكافل العائلي ش.م.ع  

 التكافل العام وأنشطة إعادة التكافل  % 100 %100 نور للتكافل العام ش.م.ع  

 ورشة للتصليح الميكانيكي للمركبات  % 100 %100 ورشة أوتو كرو ذ.م.م.* 

. على  ورشة أوتو كرو ذ.م.م )أوتو كرو(% غير مباشرة من خالل مديريها في  51% حصة مباشرة و  49* تمتلك المجموعة  

الرغم من أن المجموعة ال تمتلك أغلبية حقوق التصويت بشكل مباشر، إال أن المجموعة، إلى جانب حقوق التصويت غير  

 أوتو كرو.   في عملية صنع القرار الخاص ب المباشرة الخاصة بها، تعتبر أنها تتحكم بشكل فعال

 س اإلعداد اأس 2

وتم عرضها بدرهم   2021مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثةعن فترة    المجّمعة هي  ة المرحلية المختصرةالقوائم المالي  هذهإن  

طبقاً لمعيار  المجّمعة  اإلمارات العربية المتحدة، وهي كذلك العملة الوظيفية للشركة. تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة  

ا ( "التقارير المالية المرحلية" وال تشمل جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية وفق34المحاسبة الدولي رقم )

. عالوة على  2020ديسمبر   31لمعايير التقارير المالية الدولية، وينبغي أن تُقرأ باالقتران مع القوائم المالية للسنة المنتهية في 

المنتهية في   المالية  للسنة  التي يمكن توقعها  للنتائج  المرحلية ليست بالضرورة مؤشراً  للفترات  النتائج  ديسمبر   31ذلك، إن 

2021 . 
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 عداد )تابع(أساس اإل 2

مبكراً وأنشطة المجموعة مرتبطة في الغالب بالتأمين   9المجموعة بتطبيق أي نسخة من المعيار الدولي للتقارير المالية    ملم تق
وتأجيل تاريخ   9، لذلك، اختارت المجموعة اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  2021مارس    31في  

 .2023ديسمبر  31حتى  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

 ولكن غير سارية بعد جديدةمعايير 

بعد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية  المجموعة  لم تطبق  

 المفعول بعد:

 عقود التأمين   –( 17معيار التقارير المالية الدولية رقم )

( "عقود التأمين" قياس إلتزامات التأمين بناء على القيمة العائدة منها و يضع 17يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم )

لمحاسبة المتسقة القائمة على مبادئ  نموذج موحد للقياس و التقييم لكافة عقود التأمين. تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف ا

( عقود التأمين"  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  17المحاسبة لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 . 2023يناير  1و يسري العمل به في أو 

للفترة السنوية التي تبدأ في  لمجموعة  ل ( في القوائم المالية  17قم ) معيار التقارير المالية الدولية رتتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق  

( تأثير جوهري على المبالغ المسّجلة واإلفصاحات  17. قد يكون لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم )2021يناير    1

ي تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا ومع ذلك، إنه ليس من العمل  المدرجة في القوائم المالية فيما يتعلّق بعقود التأمين.

بمراجعة تفصيلية. إن اإلدارة بصدد إجراء تقييم مفصل كما هو مطلوب من قبل هيئة التأمين بشأن المجموعة  المعيار حتى تقوم  

 (.  17تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم )

 ما يلي: المجموعة عول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل تشمل المعايير والتعديالت األخرى التي لم تصبح سارية المف

(  17معيار التقارير المالية الدولية رقم )عقود التأمين )تعديالت على   (17معيار التقارير المالية الدولية رقم )• تعديالت على  
 ((4ومعيار التقارير المالية الدولية رقم )

 • مراجع لإلطار المفاهيمي

 ( 16المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي • 

 ( 37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -• العقود المجحفة 

،  1الدوليةمعيار التقارير المالية  )تعديالت على    2020  -  2018معايير التقارير المالية الدولية  • التحسينات السنوية على دورة  

 (41، ومعيار المحاسبة الدولي   16معيار التقارير المالية الدولية  و 9معيار التقارير المالية الدولية و

 ( 1• تصنيف اإللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 أساس التجميع

. 2021مارس    31ة القوائم المالية للمجموعة وشركتها التابعة كما في بتاريخ  تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة المجّمع  

تتم السيطرة عند تعرض المجموعة أو حقوقها لعوائد مختلفة نتيجة تعاملها مع الشركة المستثمر فيها وبإمكانها التحكم بتلك 

المستثمر فيها في حال وفقط في حال امتلكت    بالشركةالعوائد باستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. تتحكم المجموعة  

 المجموعة:  

ال • الشركة  على  للشركة  سلطة  الصلة  ذات  النشاطات  توجيه  على  الحالية  القدرة  تمنحها  قائمة  حقوق  )أي  فيها  مستثمر 

 المستثمر فيها(.

 مخاطر أو حقوق في عوائد مختلفة نتيجة تعاملها مع الشركة المستثمر فيها.  •

 والقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير في عوائدها.  •
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 )تابع( أساس اإلعداد 2

 )تابع( أساس التجميع 

يوجد افتراض مسبق بأن امتالك غالبية حقوق التصويت ينتج عنه السيطرة بشكل عام. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى  

الوقائع   كل  المجموعة  تراعي  فيها،  المستثمر  الشركة  في  المشابهة  الحقوق  أو  التصويت  حقوق  غالبية  من  أقل  المجموعة 

 :والظروف ذات الصلة في تقييمها سواًء كانت تملك سلطة على الشركة المستثمر فيها أم ال. وتتضمن تلك الوقائع والظروف

 الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها  •

 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى  •

 قوق التصويت المحتملة.حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وح •

 .يعتبر التغير في مصالح ملكية شركة تابعة بدون خسارة السيطرة على أنه تعامل خاص بحقوق ملكية

إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فال يتم االعتراف بقوائمها المالية باألصول ذات الصلة )بما في ذلك السمعة(  

ة وعناصر الملكية األخرى بينما يتم إدراج أي كسب أو خسارة ناتجة ضمن األرباح أو وااللتزامات والمصالح غير المسيطر

 الخسائر. ويتم إدراج أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. 

 المحاسبية الهامة  السياسات 3

ً المجّمعة  تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة   للسياسات المحاسبية المتبعة في أحدث قوائم مالية سنوية للشركة للسنة    وفقا

. تنطبق بعض التعديالت والتحسينات السنوية للمعايير المحاسبية على الشركة كما هو مبين في 2020ديسمبر    31المنتهية في  

لكن لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه  ، و2020ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الحديثة للشركة عن السنة المنتهية في 

 . المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

 التقرير المرحلي 

إعداد   المستخدمة في  تلك  المجّمعة مع  المختصرة  المرحلية  المالية  القوائم  إعداد  المستخدمة في  المحاسبية  السياسات  تتوافق 

باستثناء التغييرات في السياسات المحاسبية التي تنفذها اإلدارة اعتباراً من   2020ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 . 2021يناير  1

 في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات المحاسبية الهامة واألحكام 

تقوم الشركة بوضع تقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ المسّجلة لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية القادمة. يتم تقييم  

التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر، كما تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل آخرى، ويشمل ذلك توقعات األحداث المستقبلية 

 في ظل الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. التي يُعتقد أنها معقولة 

 تصنيف العقارات 
 

في سياق تصنيف العقارات، قامت اإلدارة باتخاذ عدة أحكام اإلستثمارات العقارية. إن األحكام ضرورية لتحديد ما إذا كان  

عقارات محتفظ بها للبيع. تقوم اإلدارة العقار يصنف كعقار إستثماري، أو كعقارات ومعدات، أو عقارات قيد التطوير و/ أو  

بتحديد الفئة بهدف تمكينها من ممارسة األحكام بشكل متناسق وفقاً لتعريف اإلستثمارات العقارية. عند اتخاذ أحكامها، قامت 

( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  عليها  المنصوص  الصلة  ذات  والتوجيهات  المفصلة  الفئة  باإلعتبار  باإلخذ    - (40اإلدارة 

 اإلستثمارات العقارية، فيما يتعلق باإلستخدام المقصود له للعقار.  

  



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة( المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

 

 المجّمعةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

12 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   3

 المطالبات المستحّقة والمخصصات الفنية 

إن تقدير اإللتزام النهائي الناشئ من المطالبات ضمن عقود التكافل هو من أكثر التقديرات المحاسبية الحرجة للشركة. يوجد  

هناك مصادر عدم يقين يجب أخذها باإلعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة في نهاية المطاف بدفعه عن هذه المطالبات.  

ن التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المسجلة وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير يجب إجراء التقديرات لكل م

 بنهاية فترة التقارير المالية.  لم يتم اإلبالغ عنها

يتم تقدير اإللتزامات للمطالبات المسجلة وغير المدفوعة باستخدام معطيات التقييم للحاالت الفردية المسجلة للشركة وتقديرات 

اإلدارة بناءاً على التقييم اإلكتواري الداخلي والخارجي، باألخذ في اإلعتبار البيانات السابقة للمطالبات المسجلة ونمط التسوية. 

ي اإلعتبار أفضل تقديرات التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بناءاًعلى البيانات السابقة. في نهاية كل فترة  تأخذ هذه الطرق ف

 تقارير مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة للكفاية ويتم إجراء التغيرات في المخصص.  

 التكافل  يخسائر اإلضمحالل في قيمة مدين

بمراجعة مديني التكافل الخاصة بها على أساس دوري لتقييم ما إذا كان يجب إدراج مخصص اإلضمحالل في   تقوم الشركة

النقدية المستقبلية عند   قائمة الدخل. وبشكل خاص، يتطلب إتخاذ القرارات من قبل اإلدارة عند تقدير قيمة وتوقيت التدفقات 

التقدير هذه  تعتمد  المطلوبة.  المخصصات  مستوى  السداد  تحديد  عن  التخلّف  إمكانية  حول  إفتراضات  على  بالضرورة  ات 

 والخسائر المحتملة في حالة عدم السداد وقيمة الضمان الضمني وتكاليف التحقيق. 

باإلضافة إلى المخصصات المحددة مقابل بعض مديني التكافل الجوهرية بشكل فردي، تقوم الشركة أيضاً بإجراء مخصص  

يني التكافل ذات مخاطر تخلّف عن السداد عالية أكثر من وقت منحها، على الرغم من عدم تحديد إضمحالل جماعي مقابل مد

حاجتها لمخصص محدد.  تعتمد قيمة المخصص على نمط الخسارة السابق لمديني التكافل ضمن كل درجة ويتم تعديلها بهدف 

 عكس التغيرات اإلقتصادية الحالية.  

 
 إختبار كفاية اإللتزام 

التكافل. تقوم الشركة بإستخدام   لكفاية اإللتزام بهدف ضمان إلتزامات عقود  بنهاية كل فترة تقارير مالية، يتم إجراء إختبار 

أفضل تقديرات التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصروفات إدارة المطالبات واإلدارة، باإلضافة إلى الدخل من اإلستثمارات 

 هذه اإللتزامات عند تقييم كفاية اإللتزام. يتم إدراج أي عجز مباشرةً إلى قائمة الدخل.  من األصول التي تدعم 

 تقييم أدوات حقوق الملكية الغير متداولة  

يعتمد تقييم إستثمارات حقوق الملكية غير المتداولة عادةً على أساس المعامالت السوقية الحديثة والقيمة العادلة ألداة آخرى  

ري والتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بمعدالت حالية ألدوات مماثلة أو نماذج تقييم آخرى. في ظل غياب  مماثلة بشكل جوه

سوق نشط لهذه اإلستثمارات أو أي معامالت حديثة قد تقدم دليل للقيمة العادلة الحالية، تقوم اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لهذه  

 مخصومة بالمعدالت الحالية ألدوات مماثلة أو نماذج تقييم آخرى.    األدوات باستخدم التدفقات النقدية ال
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 االستثمارات في األوراق المالية 4

 إستثمارات متاحة للبيع

 تشمل اإلستثمارات المتاحة للبيع مما يلي: 

 لة من خالل الربح أو الخسارة دإستثمارات بالقيمة العا

 مما يلي: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتشمل اإلستثمارات 

 محتفظ بها حتى اإلستحقاق إستثمارات 

 : ا يليم محتفظ بها حتى اإلستحقاقالمالية الصول تشمل األ

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   

 - - أوراق دين مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة

 5,943,000 5,943,000 أوراق حقوق ملكية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة

 1,000,000 1,000,000 أوراق دين غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة

 6,943,000 6,943,000 

   عائد ل: 
 1,000,000 1,000,000 حاملي الوثائق

 5,943,000 5,943,000 المساهمين

 6,943,000 6,943,000 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم إماراتي  إماراتيدرهم  

   

 429,885,226 435,347,099 استثمار في صناديق مشتركة 

   
 31,343,481 - اإلمارات العربية المتحدة داخلمدرجة  مالية غيرأوراق 

 398,541,745 435,347,099 مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة مالية غيرأوراق 

 435,347,099 429,885,226 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   

 3,831,605 3,831,605 أوراق  دين مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة

 5,646,375 5,646,375 مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة غير  أوراق  دين

 8,954,986 8,954,986 أوراق دين مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة

 3,680,000 3,680,000 أوراق دين غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة

 22,112,966 22,112,966 

   عائد ل: 
 13,390,076 13,390,076 حاملي الوثائق

 8,722,890 8,722,890 المساهمين

 22,112,966 22,112,966 
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 )تابع(   االستثمارات في األوراق المالية 4

 كانت الحركة في األصول المالية في األوراق المالية كما يلي: 

 

 مدينو التكافل وأرصدة مدينة أخرى   5

 ودائع وكالة 6

مقابل الضمانات الصادرة لصالح هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة   رهنتمثل الوديعة القانونية وديعة وكالة بموجب  

دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم  في    2007لعام    6االتحادي رقم  من قانون    42وفقًا للمادة  

  (.13مقابل تسهيالت المرابحة )إيضاح  ةمقيد إماراتي مليون درهم 40ودائع الوكالة بقيمة  عملياتها.

 
إستثمارات متاحة  

 للبيع 

إستثمارات بالقيمة  
العادلة من خالل  

 األرباح أو الخسائر 
إستثمارات محتفظ  
 اإلجمالي  بها حتى اإلستحقاق 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  )غير مدققة(   2021مارس   31
     

 458,941,192 22,112,966 429,885,226 6,943,000 يناير   1في 
 9,881,339 - 9,881,339 - اإلضافات خالل الفترة

 (17,994,944) - (17,994,944) - اإلستبعادات خالل الفترة 
القيمة العادلة في    (/ ربحخسارة) تسجيل  

 13,575,478 - 13,575,478 - قائمة الدخل المجّمعة 

 464,403,065 22,112,966 435,347,099 6,943,000 )غير مدققة(  2021مارس  31

     )مدققة(  2020ديسمبر  31
     

 21,593,365 10,724,187 - 10,869,178 يناير   1في 
 396,587,000 - 396,587,000 - نتائج اإلستحواذ على شركة تابعة

 37,093,926 11,388,778 25,705,148 - اإلضافات خالل السنة 
 اإلستبعادات خالل السنة 

(2,350,308) (33,148,430) - (35,498,738) 
تسجيل )خسارة(/ ربح القيمة العادلة في  

 39,165,638 - 40,741,508 (1,575,870) قائمة الدخل للمجموعة المجّمعة 

 458,941,191 22,112,965 429,885,226 6,943,000 ديسمبر   31كما في 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   

 199,061,593 236,415,884 مدينو المساهمات 

 58,446,377 59,588,545 األخرىالتكافل شركات األرصدة المدينة من شركات إعادة التكافل و

 3,798,110 3,798,110 األرصدة المدينة األخرى  

 299,305,714 261,306,080 

 (18,508,132) (18,329,224)  ناقصاً: مخصصات األرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

 280,976,490 242,797,948 



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة( المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 اإلستثمارات العقارية 7

 من مباني واقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلستثمارات العقاريةتتكون 

أشهر المنتهية في   الثالثةخالل فترة    لإلستثمارات العقاريةحسب تقديرات اإلدارة، فإنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة  

إماراتي  مليون درهم    06.36ما قيمته    2021مارس    31كما في    إلستثمارات العقاريةلبلغت القيمة الدفترية  .  2021مارس    31

 مليون درهم إماراتي(.   36.06: 2020ديسمبر  31)

تصنيف   العقاريةتم  في    اإلستثمارات  كما  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  من  الثالث  المستوى     2021مارس    31ضمن 

 : المستوى الثالث(. 2020ديسمبر  31)

 النقدية وما في حكمها  8

 وديعة مقيّدة  9

في دولة اإلمارات العربية   2007لسنة  6يتم االحتفاظ بالودائع المحتفظ بها كودائع مقيدة وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم  

 تشكيل هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة وليست متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة. المتحدة بشأن 

 المبالغ المستحقة من/ إلى المساهمين وحملة الوثائق 10

ي  مليون درهم إمارات   47.51يتكون الرصيد من صافي أرصدة رسوم الوكالة المستحقة للمساهمين من حملة الوثائق البالغ قيمته  

 مليون درهم إماراتي(.  25.79: 2020ديسمبر  31)

 دائنو التكافل وإعادة التكافل  11

  

 2020مارس  31   2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي 
    

 31,006 106,382 115,288 النقدية في الصندوق   
    أرصدة المصارف: 

 26,358,704 131,390,207 108,996,889 حسابات جارية
 9,840,558 807,017 141,240  حسابات تحت الطلب

 109,253,417 132,303,606 36,230,268 

    عائد لما يلي: 
 30,369,723 79,928,738 70,898,836 حاملي الوثائق 

 5,860,545 52,374,868 38,354,581 المساهمين

 109,253,417 132,303,606 36,230,268 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 86,075,392 59,958,833 مبالغ مستحقة إلى شركات التكافل والجراجات وأطراف ثالثة أخرى
 106,345,655 133,120,716 مستحقة إلى شركات إعادة التكافلمبالغ 

 4,881,052 29,146,950 أرصدة دائنة أخرى 

 222,226,499 197,302,099 



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة( المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 إلتزامات أخرى  12

 أرصدة مرابحة الدائنة 13

بالتكلفة المستهلكة.    2020فبراير    27مليون درهم إماراتي مع البنك بتاريخ    215دخلت المجموعة في تسهيالت مرابحة بقيمة  
العائلي ش.م.ع ونور   للتكافل  التسهيالت لغرض االستحواذ على شركة نور  الحصول على  العام ش.م.ع. يشمل  تم  للتكافل 

 التسهيل شريحتين على النحو المبين أدناه:

% وله  2.25أشهر إيبور زائد    3مليون درهم إماراتي يحمل معدل فائدة مرن لمدة    100تتكون الشريحة "أ" من مبلغ قيمته  
سيتم   ش.م.ع ونور للتكافل العام ش.م.ع.شهراً من تاريخ االستحواذ على على شركة نور للتكافل العائلي    12فترة استحقاق  

 . 2021مارس  31خالل الفترة المنتهية مبلغ للشريحة "أ" كامل الدفع 

% وله فترة  2.9أشهر إيبور زائد    3مليون درهم إماراتي يحمل معدل فائدة مرن لمدة    115تتكون الشريحة "ب" من مبلغ قيمته  
 . 2025يونيو  30سنوات تنتهي في  5إستحقاق 

 بات المرابحة األخرى هي كما يلي:ترتي 

 ضمانات مرهونة 

 مليون درهم إماراتي.  45• رهن عقاري مسجل على استثمارات عقارية وممتلكات عقارية أخرى تصل قيمتها إلى 

 مليون درهم إماراتي على األقل.  40• رهن على ودائع وكالة بقيمة 

 للتكافل العائلي ش.م.ع ونور للتكافل العام ش.م.ع.• التعهد بحصص الكيانات المستهدفة مثل شركة نور 

 مليون درهم إماراتي.  15• أوراق مالية قابلة للتداول )أسهم وصكوك( بقيمة 

أشهر للشريحة "ب" في جميع   6• ستحتفظ الشركة بحساب احتياطي خدمة الربح لدى البنك الذي يحتفظ بخدمة أرباح لمدة  
 األوقات.

الت من الوحدات التشغيلية المستهدفة في حساب توزيعات األرباح الذي تحتفظ به المجموعة لدى  • يجب إيداع جميع المتحص
 البنك. 

 • رهن على حساب احتياطي خدمة األرباح وحساب توزيعات األرباح المحتفظ به لدى البنك.

 تعهدات مالية 

مليون درهم    200اخيص الثالثة سارية ومبلغ  مليون درهم إماراتي طالما أن التر  300• الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  
 إماراتي بعد إلغاء ترخيص الشركة.

 %. 100• حد أدنى لنسبة تغطية المالءة المالية 

 %.  100• حد أدنى موحد لتغطية األصول السائلة )النقدية باإلضافة إلى األوراق المالية القابلة للتداول( بنسبة 

  المضمونة ومتطلبات صافي األصول المقبولة. • االلتزام بالحد األدنى من األموال 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   

 30,072,282 24,449,940 أخرى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة 
 48,226,600 49,099,164 تكاليف اإلستحواذ الدائنة

 6,014,272 5,866,230 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 12,457,753 11,612,326 إلتزامات عقود اإليجار

 1,224,129 1,184,569 رواتب إجازات مستحقّة
 8,910,066 7,551,393 أرصدة دائنة أخرى 

 99,763,622 106,905,102 



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة( المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 أرصدة مرابحة الدائنة )تابع(  13

 عهود أخرى 

 شهراً من إتمام عملية االستحواذ. 12• الشركة ستكمل إعادة التنظيم في غضون 

• حسابات التشغيل للشركة واألهداف )شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع ونور للتكافل العام ش.م.ع.( لالنتقال إلى البنك في  
 أشهر من اكتمال االستحواذ.  6غضون  

أشهر من إتمام عملية االستحواذ   6% من ودائع الوكالة الخاصة بالشركة إلى بنك محدد خالل  100• تقوم الشركة بتحويل  
، والتي سيتم تحويلها بعد  2020ديسمبر    31مليون درهم إمارتي تم وضعها حالياً لدى مزود تمويل محدد حتى    30)باستثناء  

 تاريخ استحقاق الوديعة(.

 رأس المال    14

 إلحتياطيات ا 15

 اإلحتياطي القانوني  

  % 10، قامت الشركة بإنشاء إحتياطي قانوني بتخصيص نسبة  2015( لسنة  2وفقاً لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

من رأس المال المدفوع. إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع بإستثناء   % 50من أرباح كل سنة إلى أن يعادل اإلحتياطي نسبة 

  2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة اء أي تحويل إلى اإلحتياطي القانوني خالل ما ينص عليه القانون. لم يتم إجر 

 : الشيء(، حيث سيعتمد ذلك على النتائج السنوية المدققة للعام. 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة )

 نصيب السهم من الربح  16
 

ألسهم العادية  ل  المتوسط المرّجحالربح للفترة العائدة للمساهمين على    صافي  تقسيميتم إحتساب نصيب السهم من الربح من خالل  

 الفترة كما يلي:   خاللالمستحقة 

 

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في  

 2021مارس  31

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في 

 2020مارس  31
 )غير مدققة( )غير مدققة(  

   
 2,545,024 7,258,506 الربح للفترة العائد للمساهمين )بالدرهم إماراتي(  

 150,000,000 150,000,000 عدد األسهم العادية القائمة )أسهم( 

 0.017 0.048 األساسي والمخفف للسهم )بالدرهم إماراتي( الربح

يساوي نصيب السهم من الربح األساسي    2020مارس    31و   2021مارس    31إن نصيب السهم من الربح المخفف كما في  

 بإصدار أي أدوات جديدة قد تؤثر على العائد عند ممارستها.  المجموعةحيث لم تقم 

  

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   بالكاملالصادر والمدفوع 
 لكل سهم  إماراتيدرهم  1سهم عادي بقيمة  150,000,000

 150,000,000 150,000,000 سهم عادي( 150,000,000: 2020ديسمبر  31)



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة( المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 العالقة  والطرف ذ  معامالت مع 17

والمؤسسات التي تقع ضمن ملكية مشتركة و/ أو إدارة وسيطرة مشتركة، وشركائهم تتكون األطراف ذات العالقة من الشركات  

 .وموظفي اإلدارة الرئيسيين. تقوم اإلدارة بتحديد الفتـرات واألحكام الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة

رة العليا والمنشآت المسيطر عليها تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي المجموعة الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدا 

من قبلهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثيـراً إدارياً جوهرياً. تتم الموافقة من قبل إدارة المجموعة على سياسة التسعيـر وشروط 

 هذه التعامالت. 

 العالقة   اتف ذاطراألمع رصدة األ

 : هي كما يلي جّمعةالمختصرة الم المدرجة في قائمة المركز المالياألرصدة مع األطراف ذات العالقة 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   درهم إماراتي درهم إماراتي 

   تكافل وأرصدة مدينة أخرى 
 58,602 43,807 مساهمين أساسيين  

 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي المختصرة المجّمعة هي كما يلي: 

   العلياموظفي اإلدارة تعويضات 

  

 المنتهية في  الثالثة أشهرفترة  
 مارس  31

 2021 2020 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  

   مساهمات مكتسبة 
 459,832 - مساهمين أساسيين  

 3,382,620 - أطراف ذات عالقة أخرى 

 - 3,842,452 

   مصروفات اإلدارة مدفوعة
 7,500 - مساهمين أساسيين  

 المنتهية في  الثالثة أشهرفترة  
 مارس 31

 2021 2020 
   إماراتيدرهم  درهم إماراتي 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
   

 830,580 2,103,210 مكافآت قصيرة األجل
 30,835 79,590 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 2,182,800 861,415 
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 رسوم وكالة ومضارب    18
 

 وكالة م رسو

مليون    31.4 :2020مارس    31مليون درهم إماراتي )  44.5ما قيمته    2021مارس    31بلغت رسوم وكالة للفترة المنتهية في  

رسوم الوكالة إلى قائمة    إدراجمساهمات التكافل. يتم    مجملمن    % 30درهم إماراتي(. يتم إحتساب الرسوم بأقصى معدل بنسبة  

 الدخل عند تكبدها. 

 مضارب  رسوم

ً يقوم المساهمون     % 34بإدارة صناديق استثمار حاملي الوثائق وتحميل رسوم مضارب. يتم تحميل رسوم المضارب بنسبة    أيضا

درهم    مليون  0.219ما قيمته   2021مارس    31من إيرادات اإلستثمارات المحققة. بلغت رسوم مضارب للفترة المنتهية في  

 (. درهم إماراتي مليون 0.374: 2020مارس  31) إماراتي

 والضماناتاإللتزامات  19

 اإللتزامات 

 : تاريخ التقريريوجد لدى المجموعة اإللتزامات التالية كما في 

 الضمانات 

المجموعة  ،  2021مارس    31كما في   ديسمبر   31)  درهم إماراتي  299,940بما قيمته  مستحقة  ضمانات بنكية  كان لدى 

 (.درهم إماراتي 299,940: 2020

 ة القطاعي المعلومات 20

. يتكون قطاع التكافل  اتواإلستثمار  ومكافآتالعام   من األعمال: التكافل  اتقطاع  3إلى  المجموعة  ألغراض إدارية، تم تنظيم  

بالنيابة عن حاملي الوثائق. يتكون اإلستثمار من ادارة اإلستثمار والنقدية المجموعة من أعمال التكافل التي يتم تنفيذها من قبل 

 . لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيل لتشكيل قطاعات التشغيل المذكورة أعاله.الخاصالمجموعة لحساب 

يتم تقييم أداء القطاع بناًء على األرباح أو الخسائر والتي يتم قياسها في بعض النواحي بشكل مختلف عن األرباح والخسائر في  

 القوائم المالية.  

أي    مضاربو  باستثناء رسوم وكالة الفترة. في حال حدوث  القطاعات خالل  بين  لم تحدث أي معامالت  الحسن،  والقرض 

ديد أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس معامالت تجارية حديثة بطريقة مماثلة للمعامالت معامالت آخرى، يتم تح

والتي سيتم   األعمال  قطاعات  بين  التحويالت  هذه  في  القطاع  ونتائج  إيرادات ومصروفات  الثالثة. سيتم شمل  األطراف  مع 

 الية. كما هو مبين في الصفحة الت استثناؤها عند توحيد القطاعات

  

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 183,500 - تطوير البرنامج  
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 المعلومات القطاعية )تابع(  20

 )غير مدققة(   2021مارس   31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة 

ن مكافآت الموظفي التكافل العام    اإلجمالي  اإلستثمارات  حياة األفراد  

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  العائد للحاملي الوثائق 
      إيرادات التكافل 

  202,785,309     -  15,725,184  32,227,816  154,832,309 مجمل المساهمات المكتتبة 
  24,630      -      -      -   24,630  األعمال المقبولة 

حصة إعادة التكافل من األعمال  
 (89,319,146)     - (1,035,420)  (28,889,101)  (59,394,625) المتنازل عنها 

      
  113,490,793      -   14,689,764   3,338,715   95,462,314  صافي مساهمات التكافل 

صافي المحّول إلى احتياطي المساهمات  
 (5,705,619)      -      -  (221,198)  (5,484,421)  غير المكتسبة 

      
  107,785,174      -   14,689,764   3,117,517   89,977,893  صافي مساهمات التكافل المكتسبة 

  4,777,021      -      -   1,216,256   3,560,765  خصومات مكتسبة 
      

  112,562,195      -   14,689,764   4,333,773   93,538,658  إجمالي إيرادات التكافل 

      
      مصروفات التكافل 

 (116,548,210)     -  (314,729)  (17,373,386) (98,860,095) المطالبات المدفوعة مجمل 
حصة إعادة التكافل من األعمال  

  43,587,009      -   110,728   16,751,123   26,725,158  المتنازل عنها المدفوعة 

      
 (72,961,201)      -  (204,001)  (622,263)  (72,134,937) صافي مطالبات التكافل المدفوعة  

  24,603,139      -   150,000   13,028,290   11,424,849  مخصص المطالبات المستحقة 
حصة إعادة التكافل من المطالبات  

 (19,207,693)      -  (71,840)  (13,311,729)  (5,824,124)  المستحقة 
ولم يتم   المتكبدةالتغيير في المطالبات 

 2,040,020     -      -  (236,771)  2,276,791 اإلبالغ عنها 
التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية  

  436,954     -      -  206,193 230,761  الخسائر غير المخصصة 
التغييرات في إحتياطي مخصص عجز 

  1,638,380     -      -   50,493  1,587,887 المساهمات  
 (23,435,350)     -  (23,435,350)     -      -  الحسابي  حتياطياإل التغيير في 

صافي الربح من األصول المحتفظ بها  
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

  13,575,478      -   13,575,478      -      -  الخسارة 

 (73,310,273)     -  (9,985,713)   (885,787)   (62,438,773) صافي المطالبات المتكبّدة 

 (1,352,638)      -      -      -  (1,352,638)  فائض خسائر مساهمات التكافل 
 (1,052,774)     -  (1,327,436)      -  274,662   إيرادات/ )مصروفات( التكافل األخرى 

 36,846,510     -                    3,376,615  3,447,986      30,021,909 إجمالي إيرادات التكافل 

      
 - 44,460,177 (3,342,673) (10,729,499) (30,388,005) رسوم وكالة 

 -  219,127      -   6,446  (225,573)  )رسوم(/ إيرادات مضارب 
 (11,422,852) (11,422,852) - - - تكاليف اقتناء الوثائق 

 (994,529) (994,529)    مصروفات اكتتاب أخرى 
 (18,389,927) (18,389,927) - - - مصروفات عمومية وإدارية 

 (1,463,583)  (1,463,583)      -      -      -  تكلفة التمويل 
  3,755,847   3,024,799   10,276  (10,130)   730,902  أخرى استثمارات وإيرادات  

 (1,072,960) (1,072,960) - - - اإلنخفاض في إحتياطي المكافآت 
      

 7,258,506   14,360,252   44,218 (7,285,197)  139,233 الخسائر للفترة  /األرباح
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 المعلومات القطاعية )تابع(  20

 )غير مدققة(   2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة 

 اإلجمالي  اإلستثمارات  حياة األفراد  مكافآت الموظفين  التكافل العام  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  العائد للحاملي الوثائق 

      إيرادات التكافل 
 104,388,641 - -  4,321,005  100,067,636 مجمل المساهمات المكتتبة 

 398,202 - -    -   398,202  األعمال المقبولةحصة إعادة التكافل من 
حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل 

 (36,258,077) - - (4,160,303)  (32,097,774)  عنها

      
 68,528,766 - - 160,702 68,368,064 صافي مساهمات التكافل 

صافي المحّول إلى احتياطي المساهمات  
 1,054,927 - -  56,595   998,332  غير المكتسبة 

      
 69,583,693 - - 217,297 69,366,396 صافي مساهمات التكافل المكتسبة 

 1,662,743 - -  65,429   1,597,314  خصومات مكتسبة 
 1,197 - -    -   1,197  رسوم وثائق 

 71,247,633 - -  282,726   70,964,907  إجمالي إيرادات التكافل 

      
      مصروفات التكافل 

 (69,047,774) - - (2,858,149)  (66,189,625)  مجمل المطالبات المدفوعة 
حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل 

 26,971,841 - -  2,694,171   24,277,670  عنها المدفوعة 

      
 (42,075,933) - - (163,978)  (41,911,955)  صافي مطالبات التكافل المدفوعة  

      
 (10,758,389) - - (1,389,954)  (9,368,435)  مخصص المطالبات المستحقة 

حصة إعادة التكافل من المطالبات  
 2,923,440 - -  1,383,672   1,539,768  المستحقة 

ولم يتم   المتكبدةالتغيير في المطالبات 
 2,020,856 - -  52,734   1,968,122  اإلبالغ عنها 

التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية  
 50,747 - -  40,114   10,633  الخسائر غير المخصصة 

التغييرات في إحتياطي مخصص عجز 
 607,259 - -  257,674   349,585  المساهمات  

      

 (47,232,020) - - 180,262 (47,412,282) صافي المطالبات المتكبّدة 

      
 (539,174) - - - (539,174) فائض خسائر مساهمات التكافل 

      
 23,476,439 - -  462,988   23,013,451  إجمالي إيرادات التكافل 

      
 - 31,436,054 - (1,469,142)  (29,966,912)  )رسوم(/ إيرادات وكالة 

 - 373,561 - - (373,561) )رسوم(/ إيرادات مضارب 
 (11,433,829)  (11,433,829)  -  - - تكاليف اقتناء الوثائق 

 (597,711)  (597,711)  - - - مصروفات اكتتاب أخرى 
 (10,426,409) (10,426,409) - - - مصروفات عمومية وإدارية 
 1,983,607 893,886 - - 1,089,721 استثمارات وإيرادات أخرى 

 (181,290) - - (20,802) (160,488) مخصص إلحتاطي إعادة التأمين 
الخسارة للفترة من شركة تابعة مصنفة  

 (275,783) (275,783) - - - كمحتفظ بها للبيع 

      
 2,545,024 9,969,769 - (1,026,956) (6,397,789) )الخسائر(/ األرباح للفترة 
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 المعلومات القطاعية )تابع(  20

 كل قطاع أعمال:المعلومات األخرى فيما يتعلّق ب تبيّن الجداول التالية 
 

 )غير مدققة(  2021مارس  31

 اإلجمالي اإلستثمار التكافل  
 درهم إماراتي درهم إماراتي إماراتيدرهم  
    

 1,625,318,657 417,319,249 1,207,999,408 إجمالي األصول

    
 1,472,624,902 265,165,957 1,207,458,945 إجمالي اإللتزامات

 )مدققة(  2020ديسمبر  31

 اإلجمالي اإلستثمار  التكافل 
 إماراتي درهم  درهم إماراتي  درهم إماراتي  
    

 1,662,527,508 504,268,676 1,158,258,832 إجمالي األصول 

    
 1,517,092,260 352,810,820 1,164,281,440 إجمالي اإللتزامات

 القيمة العادلة  اتقياس 21

مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة  يتم تجميع األصول واإللتزامات المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي إلى ثالثة  

العادلة. يتم تحديد هذه المجموعات على أساس أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة، على  

 النحو التالي: 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات. 1المستوى  •

والتي يتم رصدها لألصول أو اإللتزامات، سواء   1ت غير تلك المدرجة والمتضمنة في المستوى  : المدخال2المستوى   •

 مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(. بشكل

 : المدخالت لألصول أو اإللتزامات والتي ال تستند على بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير قابلة للرصد(. 3المستوى  •
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 المجّمعةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

23 

 )تابع( قياسات القيمة العادلة  21

مستوى التسلسل الهرمي  من خالل  ،  في نهاية فترة التقرير  القيمة العادلةب  المقاسةالجدول التالي تحليالً لألدوات المالية    يوّضح

 تصنيف قياس القيمة العادلة: ، حيثما تم للقيمة العادلة 

 األصول المالية  

 
 القيمة العادلة 

 كما في  

التسلسل  
الهرمي  
للقيمة  
 العادلة 

 
أساليب التقييم 

والمدخالت  
 الرئيسية 

مدخالت هامة  
غير قابلة  

 للرصد 

العالقة بين 
المدخالت الغير  

قابلة للرصد للقيمة  
 العادلة 

  مارس 31 
2021 

مارس   31
2020 

    

     درهم إماراتي درهم إماراتي  

       متاحة للبيع

أوراق ملكية  
 5,943,000 5,943,000 مدرجةغير 

المستوى  
 الثالث 

صافي طريقة تقييم  
 األصول. 

صافي قيمة  
 األصول 

كلما زاد صافي  
قيمة األصول  

للشركات المستثمر  
فيها، ارتفعت القيمة  

 العادلة 

أوراق دين غير  
 1,000,000 1,000,000 مدرجة

المستوى  
 الثالث 

صافي طريقة تقييم  
 األصول. 

صافي قيمة  
 األصول 

كلما زاد صافي  
قيمة األصول  

للشركات المستثمر  
فيها، ارتفعت القيمة  

 العادلة 

       
أصول مالية  

باالقيمة العادلة  
       من خالل الربح 

وحدات صندوق  
 429,885,226 435,347,099 مشتركة

المستوى  
 الثالث 

صافي طريقة تقييم  
 األصول. 

صافي قيمة  
 األصول 

كلما زاد صافي  
قيمة األصول  

للشركات المستثمر  
فيها، ارتفعت القيمة  

 العادلة 

 والرقابة الشرعية   الفتوىمجلس  22 

إلشراف لجنة الفتوى والرقابة الشرعية والذي يتكون من ثالثة أعضاء يعينهم المساهمون.   للمجموعةتخضع األنشطة التجارية  

تتم وفقًا لمبادىء وأحكام الشريعة المجموعة  تؤدي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية دوًرا إشرافيًا لتحديد ما إذا كانت عمليات  

 اإلسالمية.

تحديد أي دخل يُعتبر مستمًدا من معامالت  المجموعة  ، يتعين على  في المجموعةوفقاً إلرشادات لجنة الفتوى والرقابة الشرعية  

غير مقبولة بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية، كما هو مفسر من قبل لجنة الفتوى والرقابة الشرعية، وتعيين جانباً هذا المبلغ  

 لذين قد يتخذوا قرار دفع هذا المبلغ لألعمال واألنشطة الخيرية المحلية. في حساب منفصل للمساهمين ا

 توزيعات األرباح  23

.  2021أبريل   22درهم إماراتي لكل سهم في اجتماعهم المنعقد في   0.092أرباح نقدية بقيمة  اتاقترح مجلس اإلدارة توزيع

  0.092أرباح نقدية بقيمة    ات، تمت الموافقة على توزيع  2021أبريل    22في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  

: تم اإلعالن عن توزيعات أرباح 2020مساهمين )من قبل ال  2020درهم إماراتي لعام    13,800,000درهم إماراتي بقيمة  

وتم دفعها   2019ديسمبر    31درهم إماراتي للسنة المنتهية في    4.905.000درهم إماراتي لكل سهم بقيمة    0.0327قدرها  

  (. 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 



 دار التكافل )ش م ع( 

 )غير مدققة( المجّمعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

 

 المجّمعةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

24 

 19- وأثر كوفيدموسمية النتائج  24

تعتمد إيرادات استثمارات المجموعة على ظروف السوق وأنشطتها االستثمارية وإعالن األرباح من قبل الشركات المستثمر 

فيها، وهي ذات طابع موسمي. إضافة إلى ذلك، كان قد تفّشى وباء عالمي )كورونا فايروس(، والذي أثّر بدوره على الوضع  

دات الكبرى في جميع أنحاء العالم وأثّر على صناعات متعددة أيضاً. كما في تاريخ المالي واإلقتصادي بشكل كبير على االقتصا

مكن الموافقة على القوائم المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير الحدث المذكور على النتائج المالية للفترة الالحقة. وفقاً لذلك، ال ي

تائج المتعلقة بالفترة المقارنة، وال تعتبر مؤشراً على النتائج التي قد  بالن  2021مارس    31مقارنة النتائج للفترة المنتهية في  

 . 2021ديسمبر  31تكون متوقعة للسنة المنتهية في  
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