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  المرحلية المختصرة قائمة المركز المالي
 2020مارس  31 يف كما 

اتإيضاح   )مدققة(  )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31  
 إماراتي درهم ألف  إماراتي  درهم ألف    

    األصول  
    أصول التكافل التشغيلية 

 72,121 59,748 4 النقدية وأرصدة المصارف 
 16,068 29,039 5 مدينو التكافل وإعادة التكافل 
     أصول عقود إعادة التكافل  

 8,807 10,999 6 مساهمات غير محققة
 8,187 11,875 6 ولم تتم تسويتها اإلبالغ عنهامطالبات تم 

 4,616 5,261 6  اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم 
 - 193 6 إحتياطي مخاطر إضافية ما زالت قائمة

 9,498 5,889  أرصدة مدينة أخرى ودفعات مقدمة
 5,897 7,542 7 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

  و أمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أخرى  أصول مالية  
 - 1,762 10 الخسائر

 8,161 8,820  المؤجلة  الوثائق تكاليف إستحواذ

 133,355 141,128  إجمالي أصول التكافل التشغيلية

    
    أصول المساهمين  

 151,458 156,101 4 النقدية وأرصدة المصارف 
 10,000 10,000 8 قانونيةودائع 

 2,049 5,938   أرصدة مدينة أخرى ودفعات مقدمة 
 33,336 28,084 9 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  أخرى أصول مالية 
 1,939 10 الشاملة األخرى  

 
1,939 

  و أمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أخرى  أصول مالية  
 4,219 10 الخسائر

 
515 

 165,994 165,994 11 إستثمارات عقارية
 2,304 2,054  عقارات ومعدات 

 367,595 374,329  إجمالي أصول المساهمين 

 500,950 515,457  إجمالي األصول
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  المرحلية المختصرة قائمة الدخل
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

       

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  اإليضاحات  

 
 الثالثة أشهر  فترة  

 المنتهية في 
 الثالثة أشهر فترة 

 المنتهية في  
 2019مارس  31 2020مارس   31  
 ألف درهم إماراتي  إماراتي ألف درهم   

    العائد لحاملي الوثائق 
    

    إيرادات التكافل   
 41,145 39,102  مساهمات التكافل   مجمل

 (47) (25)  حصة إعادة التكافل من األعمال المقبولة   
 (10,850) (8,973)  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

 30,248 30,104  صافي مساهمات التكافل  

  وإحتياطي  المساهمات غير المحققة إحتياطي  صافي المحّول إلى 

 مخاطر إضافية ما زالت قائمة 
 

 (1,377) (902) 

 29,346 28,727  صافي مساهمات التكافل المكتسبة   
    

 1,245 1,141  التكافل  إعادة مساهمات خصومات مكتسبة على 
 11 -  رسوم الوثائق  

 30,602 29,868      التكافلإجمالي الدخل من 

    
    مصروفات التكافل  
 (30,736) (25,272)      المتكبدةمجمل المطالبات 

 290 -  حصة إعادة التكافل من األعمال المقبولة   
 11,140 6,866  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

    
 (19,306) (18,406)  المتكبدة صافي المطالبات 

 1,161 2,347  مخصص إلتزامات عقود التكافل    تكوين
 (408) 3,688   ولم يتم تسويتهاحصة إعادة التكافل من المطالبات المبلغ عنها 

 2,909 (520)  صافي   –الزيادة في المطالبات التي حدثت ولم يتم اإلبالغ عنها 
 (265) 9  صافي   -الزيادة في مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة  

    
 (15,909) (12,882)  المتكبدة  التكافل  صافي مطالبات

    
 - (45)  مصروفات التكافل   

 (15,909) (12,927)  إجمالي مصروفات التكافل   

    
 14,693 16,941  صافي الدخل من التكافل   

    
 661 269 17 الدخل من اإلستثمارات  

 46 187  إيرادات آخرى  
 (12,343) (11,731) 16 رسوم وكالة  

 (198) (81) 16 رسوم مضارب 

    
 2,859 5,585  للفترة العائدة لحاملي الوثائق الفائض 
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 قائمة الدخل المرحلية المختصرة 
 )تابع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( اإليضاحات 

  
 الثالثة أشهرفترة 

 المنتهية في  
 الثالثة أشهرفترة 

 المنتهية في 
 2019مارس  31 2020مارس  31  
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   

    العائد للمساهمين  

    

 4,296 2,644 17 الدخل من اإلستثمارات 
 1 1  إيرادات اخرى  

 12,343 11,731 16 رسوم وكالة من حاملي الوثائق 
 198 81 16 رسوم مضارب

 (4,552) (4,533)   الوثائقتكاليف استحواذ 
 (6,126) (5,893)  مصروفات عمومية وإدارية 

    
 6,160 4,031  الدخل للفترة قبل القرض الحسن 

    
 2,859 5,585  المخصص مقابل القرض الحسن لحاملي الوثائق رد 

    

 9,019 9,616  لمساهمين العائد لالربح للفترة 

    
    

 0.059 0.062 18 من الربح السهم نصيب
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  قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة 
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 الثالثة أشهرفترة  

 المنتهية في  
 الثالثة أشهرفترة 

 المنتهية في 
 2019مارس  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   العائد للمساهمين

   

 9,019 9,616 الربح للفترة

   

 - - اإليرادات الشاملة األخرى

   

 9,019 9,616 الشامل للفترة العائد للمساهمين  إجمالي الدخل
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 المرحلية المختصرة  المساهمينفي حقوق  اتقائمة التغير
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 

 

إختياريإحتياطي  قانونيإحتياطي  رأس المال   

إحتياطي إعادة تقييم 
بالقيمة   – إستثمارات

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة  

 اإلجمالي رحلةأرباح م  األخرى
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم   إماراتي ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي درهم ألف  
       

 310,877 43,725 (484) 50,064 63,572 154,000 )مدققة(   2019يناير  1كما في 
       

 9,019 9,019 - - - - األرباح للفترة

 9,019 9,019 - - - - الشامل للفترة  الدخلإجمالي 
       

 319,896 52,744 (484) 50,064 63,572 154,000 )غير مدققة(  2019مارس  31كما في 

       
 289,108 21,956 (484) 50,064 63,572 154,000 )مدققة(   2020يناير   1كما في 

       
 9,616 9,616 - - - - األرباح للفترة

 9,616 9,616 - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
       

 298,724 31,572 (484) 50,064 63,572 154,000 )غير مدققة(  2020مارس  31كما في 



 
 أسكانا للتأمين – تكافل –ة للتـأميـن )ش.م.ع( يالشركة العربية اإلسكندناف 

 المرحلية المختصرة )غير مدققة(القوائم المالية 

 المرحلية المختصرة.  القوائم المالية من هذةجزءاً متمماً  25إلى  1من رقم  اإليضاحات  تشكل
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  المرحلية المختصرة قائمـة التدفقات النقدية
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
  أشهر  الثالثةفترة  

 المنتهية في  
 2020مارس   31

  أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في  

 2019مارس  31
 إماراتي درهم ألف    إماراتي  درهمألف  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 9,019 9,616 األرباح للفترة  
   التسويات على: 

 80 250 هالك العقارات والمعدات      إ
خسائر غير محققة من أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 375 796 الخسائر  
محققة من بيع أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  خسائر 

 2 - الخسائر 
 (4,074) (2,519) إيرادات من إستثمارات آخرى 
استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  إيرادات توزيعات أرباح من 

 (536) (242)   األرباح أو الخسائر
 - 45 خسائر اإلئتمان المتوقعة 
 (724) (1,157) أرباح من ودائع الوكالة  

 61 61 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 4,203 6,850 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل   
 (1,017) (6,718) الزيادة في أصول عقود إعادة التكافل 

 1,339 (13,016) في مدينو التكافل وإعادة التكافل   اإلنخفاض  (/ الزيادة)
 (1,347) (1,645) الزيادة في المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة  

 (1,089) (280) الزيادة في المبالغ المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة اآلخرى  
 (298) (659) في تكاليف شراء الوثائق المؤجلة    الزيادة   

 (1,478) 2,570 في إلتزامات عقود التكافل   )اإلنخفاض(  /الزيادة
 (3,156) 3,761 في دائني التكافل وإعادة لتكافل  )اإلنخفاض(  /الزيادة

 624 697  الزيادة في الخصومات المؤجلة 
 491 3,188  الزيادة في اإللتزامات األخرى

 (1) (2)  في المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة اإلنخفاض
   

 (1,729) (5,254) التشغيلية  األنشطة صافي النقدية المستخدمة في 

   
   األنشطة اإلستثمارية  التدفقات النقدية من

 - (6,262) شراء إستثمارات في أوراق مالية 
 4,658 - من بيع إستثمارات في أوراق مالية  المحصل 

 4,074 2,519 إيرادات اإليجار المستلمة  
 724 1,157 أرباح مستلمة من وديعة الوكالة  

 536  242  توزيعات أرباح مستلمة   
 - 25,000 أشهر  3اإلنخفاض في وديعة الوكالة ذات فترة إستحقاق أكثر من 

 9,992 22,656 األنشطة اإلستثمارية صافي النقدية الناتجة من  

   
   التمويلية األنشطة  التدفقات النقدية من

 -  10  تكلفة التمويل المدفوعة على إلتزام عقود اإليجار 
 - (142)  مدفوعات إلتزام عقود اإليجار 

 - (132) التمويلية األنشطة المستخدمة في  صافي النقدية 

   
 8,263 17,270 النقدية وما في حكمها صافي التغير في 

 36,477 81,579 النقدية وما في حكمها ، في بداية الفترة

 44,740 98,849 ( 20النقدية وما في حكمها، في نهاية الفترة )إيضاح 



 أسكانا للتأمين – تكافل –ة للتـأميـن )ش.م.ع( ية اإلسكندناف الشركة العربي
 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
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 النشاط والشكل القانوني 1

هي شركة مساهمة عامة وتم تسجيلها   )"الشركة" (للتأمين    أسكانا  – تكافل    – الشركة العربية اإلسكندنافية للتـأميـن )ش.م.ع(  

ً للقانون اإلتحادي رقم ) 1992في سنة  .  في اإلمارات العربية المتحدةالمتعلّق بالشركات التجارية  2015( لسنة 2طبقا

، الخاص بإنشاء هيئة التأمين 2007( لسنة  6اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )لقانون  حكام اتخضع الشركة أل

وتنظيم عملياتها وهي مسجلة في سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحت تسجيل 

 رات العربية المتحدة.اإلما -، دبي 1993(. إن عنوان مكتب الشركة المسّجل هو ص. ب. 6رقم )

على تحويل أعمال الشركة   2014مارس  19وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي عقد في 

من التأمين التقليدي إلى التأمين التكافلي. قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة الفتوى والرقابة الشرعية لإلشراف على االلتزام  

 بالشريعة.

فيما يتعلق بتأمين تكافل غير التأمين على   2015فبراير  1لشركة بإصدار عقود تكافل قصيرة األجل اعتباراً من بدأت ا

الحياة، مثل مخاطر المركبات والمالحة والحرائق والهندسة والطبية والحوادث العامة )يُشار إليها جمعاً بالتكافل العام( وتم  

للتأمين. تعمل الشركة فقط في   أسكانا –تكافل  -إلسكندنافية للتأمين )ش.م.ع( تغيير اسم الشركة إلى الشركة العربية ا

 اإلمارات العربية المتحدة من خالل مكاتبها في دبي وأبوظبي.

 معلومات عامة وأساس اإلعداد 2

وهي معروضة بالدرهم اإلماراتي،    2020مارس    31القوائم المالية المرحلية المختصرة هي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

ً القوائم المالية المرحلية المختصرة  وهي العملة الوظيفية للشركة. تم إعداد هذه   "التقارير    34  رقم  لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا

الية الدولية، ويجب المالية السنوية وفقًا لمعايير التقارير الم  لقوائمالمالية المرحلية" وال تشمل جميع المعلومات المطلوبة في ا 

فإن نتائج  ،. عالوة على ذلك2019ديسمبر  31المالية للشركة من أجل السنة المنتهية في القوائم قراءتها باالقتران مع 

  . 2020ديسمبر  31ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  المرحليةالفترات 

 المحاسبية الهامة  السياسات 3

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

. تنطبق بعض التعديالت والتحسينات السنوية للمعايير المحاسبية على الشركة كما هو مبين 2019ديسمبر    31المنتهية في  

، ولكن لم يكن لها أي تأثير جوهري  2019ديسمبر  31الية السنوية الحديثة للشركة عن السنة المنتهية في في القوائم الم

 على هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 

 التقرير المرحلي

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

باستثناء التغييرات في السياسات المحاسبية التي تنفذها اإلدارة اعتباراً   2019ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 . 2020يناير  1من 

  



 أسكانا للتأمين – تكافل –ة للتـأميـن )ش.م.ع( ية اإلسكندناف الشركة العربي
 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   3

 المحاسبيةفي تطبيق السياسات التقديرات 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  

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

 تصنيف اإلستثمارات 

تقوم اإلدارة بتحديد عند وقت شراء األسهم المالية إن كان يجب تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة اآلخرى  

اإلستثمارات في األوراق المالية هي بالقيمة العادلة  أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. عند تحديد ما إذا كانت  

من خالل اإليرادات الشاملة اآلخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، قامت اإلدارة باإلخذ باإلعتبار الفئة  

دوات المالية. إن اإلدارة  األ -(9المفصلة لتحديد مثل هذا التصنيف كما هو محدد ضمن معيار التقارير المالية الدولية رقم )

 على رضا من تصنيف استثماراتها في األوراق المالية بشكل مناسب. 

  عقاراتتصنيف ال
 

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

محتفظ بها للبيع. تقوم اإلدارة    عقاراتقيد التطوير و/ أو    عقاراتومعدات، أو    عقاراتالعقار يصنف كعقار إستثماري، أو ك

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

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

 اإلستثمارات العقارية، فيما يتعلق باإلستخدام المقصود له للعقار.  

 المطالبات المستحّقة والمخصصات الفنية 

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

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

المطالبات. يجب إجراء التقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المسجلة وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات 

( بنهاية فترة التقارير المالية. يتم تقدير اإللتزامات للمطالبات المسجلة وغير المدفوعة  IBNR“”المتكبدة وغير المسجلة )

باستخدام معطيات التقييم للحاالت الفردية المسجلة للشركة وتقديرات اإلدارة بناءاً على التقييم اإلكتواري الداخلي والخارجي،  

المسجلة ونمط التسوية. تأخذ هذه الطرق في اإلعتبار أفضل تقديرات التدفقات  باألخذ في اإلعتبار البيانات السابقة للمطالبات  

 النقدية التعاقدية المستقبلية بناءاًعلى البيانات السابقة. في نهاية كل فترة تقارير مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة 

 السابقة للكفاية ويتم إجراء التغيرات في المخصص.  

 اإلضمحالل في قيمة مدينو التكافلخسائر 

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

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

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

 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  

عي مقابل مديني التكافل ذات مخاطر تخلّف عن السداد عالية أكثر من وقت منحها، على الرغم من عدم  إضمحالل جما

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

 تعديلها بهدف عكس التغيرات اإلقتصادية الحالية.  
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 بية الهامة )تابع( السياسات المحاس  3

 )تابع(التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين 

 إختبار كفاية اإللتزام 

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

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

 هذه اإللتزامات عند تقييم كفاية اإللتزام. يتم إدراج أي عجز مباشرةً إلى قائمة الدخل.  اإلستثمارات 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  مماثلة بشكل جوه

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

 مخصومة بالمعدالت الحالية ألدوات مماثلة أو نماذج تقييم آخرى.    العادلة لهذه األدوات باستخدم التدفقات النقدية ال

(  9معيار التقارير المالية الدولية رقم ) –المعطيات واإلفتراضات والتقنيات المستخدمة إلحتساب خسارة اإلئتمان المتوقعة 

 المنهجية 

( ذات أكبر التأثيرات الجوهرية والتي تتطلب مستوى عالي 9إن المفاهيم الرئيسية في معيار التقارير المالية الدولية رقم )

 من األحكام، كما تم أخذه باإلعتبار من قبل الشركة عند تحديد تأثر التقييم، هي كما يلي: 

ي. وبهدف تقييم ازدياد مخاطر اإلئتمان على األصل المالي  يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان على أساس نسب

بشكل جوهري منذ النشأة، تقوم الشركة بمقارنة مخاطر التخلف عن السداد الناشئة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل  

ت المخاطر الرئيسية  المالي بتاريخ التقارير المالية للمخاطر المقابلة للتخلف عن السداد عند النشأة، بإستخدام مؤشرا

 المستخدمة ضمن إجراءات إدارة المخاطر الحالية للشركة.  

عند قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر اإلئتمان يجب األخذ في اإلعتبار  

حتملة ألحداث مستقبلية وظروف المعلومات حول األحداث السابقة والظروف الحالية، باإلضافة إلى توقعات معقولة وم

 إقتصادية. إن تقدير وتطبيق المعلومات المستقبلية سيتطلب تقديرات جوهرية. 

إن تعريف التخلف عن السداد المستخدم في قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة والتقييم لتحديد الحركة بين المراحل سيكون 

إدارة اإلئتمان الداخلية. ال يقوم معيار التقارير المالية الدولية رقم  متناسق مع تحديد التخلف عن السداد المستخدم لغايات 

( بتحديد التخلف عن السداد، لكنه يتضمن إفتراض غير قابل للضحض على حدوث التخلف عن السداد عندما يتجاوز 9)

 يوماً.   90التعرض فترة استحقاق لمدة أكثر من 

لشركة األخذ باإلعتبار أقصى فترة تعاقدية تكون الشركة خاللها معرضة  عند قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، يجب على ا 

لمخاطر اإلئتمان. يجب أخذ كافة الشروط التعاقدية باإلعتبار عند تحديد العمر اإلنتاجي المتوقع، ويشمل ذلك خيارات 

لتي ليس لها استحقاق ثابت، يتم الدفعات المقّدمة وخيارات التمديد والتجديد. بالنسبة لبعض تسهيالت اإلئتمان المتجددة ا

تقدير العمر اإلنتاجي المتوقع بناًء على الفترة التي تكون الشركة خاللها معرضة لمخاطر اإلئتمان وعندما ال يتم تخفيف 

 مخاطر اإلئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.  
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 النقدية وأرصدة المصارف 4

   مدينو التكافل وإعادة التكافل 5

 
 

 

   2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( مدققة()غير  
 إماراتي  درهمألف  ألف درهم إماراتي  
   

 70 29 النقدية في الصندوق   
   أرصدة المصارف: 

 142,000 162,000 ودائع وكالة  
 81,509 53,820  حسابات جارية

 215,849 223,579 

   عائد لما يلي: 
 151,458 156,101 حاملي الوثائق 

 72,121 59,748 المساهمين

 215,849 223,579 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   
 16,413 29,279 مدينو التكافل

 4,109 3,275 األرصدة المدينة من شركات تكافل  

 1,811 2,795 إعادة التكافل األرصدة المدينة من شركات 

 35,349 22,333 

 (6,265) (6,310)  خسائر اإلئتمان المتوقعةناقصاً: 

 29,039 16,068 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 إماراتي  ألف درهم إماراتي ألف درهم  

   بية المتحّدة:داخل اإلمارات العر

 16,413 29,280 مدينو التكافل

 4,109 3,275 األرصدة المدينة من شركات تكافل  

 169 663 األرصدة المدينة من شركات إعادة التكافل 

 33,218 20,691 

 (6,265) (6,310)   خسائر اإلئتمان المتوقعةناقصاً: 

 26,908 14,426 

   

2020مارس  31   31 ديسمبر 2019 

 )مدققة( )غير مدققة( 

درهم إماراتي ألف    ألف درهم إماراتي  

   :اإلمارات العربية المتحّدة خارج

 1,642 2,131 األرصدة المدينة من شركات إعادة التكافل 
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 )تابع(مدينو التكافل وإعادة التكافل   5

 

  

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   إماراتي  ألف درهم   إماراتي  ألف درهم 

    مدينو التكافل - اإلمارات العربية المتحّدة داخل
   

ً  30أقل من    4,301 7,780 يوما
 2,903 11,243 يوماً  30-90
91-180  ً  4,224 5,472 يوما

 1,650 1,790 يوماً   181-270
 1,916 702  يوماً   271-360

 5,697 6,231 يوماً   360أكثر من 

 33,218 20,691 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  درهم إماراتي  ألف 

األرصدة المدينة من شركات إعادة  - اإلمارات العربية المتحّدة خارج
 التكافل

  

   
0 - 30  ً  1,254 505 يوما

31-90  ً  - 1 يوما
91-180  ً  314 1,269 يوما

 1 354 يوماً   181-270
 - -  يوماً   271-360

 73 2 يوماً   360أكثر من 

 2,131 1,642 
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 إلتزامات عقود التكافل وأصول عقود إعادة التكافل 6

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ) مدققة(  )غير مدققة( 

 درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف  المجمل
   التكافل: إلتزامات عقود 

 68,032 72,046 مساهمات غير محققة
 18,324 15,977 ولم تتم تسويتها اإلبالغ عنهامطالبات تم 

 21,429 22,594  اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم 
 2,261 2,252 تسوية الخسائر غير المخصصة  إحتياطي مصروفات

 6,335 6,082 إحتياطي مخاطر إضافية ما زالت قائمة

 116,381 118,951 عقد التكافل، بالمجمل   إلتزاماتإجمالي   

   
   قابل لإلسترداد من إعادة التكافل: 

   أصول عقود إعادة التكافل: 
 8,807 10,999 محققةمساهمات غير 

 8,187 11,875 ولم تتم تسويتها اإلبالغ عنهامطالبات تم 
 4,616 5,261 اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم 

 - 193 إحتياطي مخاطر إضافية ما زالت قائمة

 21,610 28,328 إجمالي حصة إعادة التكافل من إلتزامات التكافل 

   
   : صافي

 59,225 61,047 مساهمات غير محققة
 10,137 4,102 ولم يتم تسويتها اإلبالغ عنهامطالبات تم 

 16,813 17,333 اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم 
 2,261 2,252 تسوية الخسائر غير المخصصة  إحتياطي مصروفات

 6,335 5,889 مخاطر إضافية ما زالت قائمةإحتياطي 

 90,623 94,771 

 العالقة  والطرف ذ  معامالت مع 7

تدخل الشركة في معامالت مع شركات وكيانات تقع ضمن تعريف الطرف ذو عالقة كما هو مشمول ضمن المعيار 
(. تتكون األطراف ذات العالقة من الشركات والمؤسسات التي تقع ضمن ملكية مشتركة و/ أو 24المحاسبي الدولي رقم )

حدد اإلدارة أحكام وشروط المعامالت مع األطراف ذات إدارة وسيطرة مشتركة، وشركائهم وموظفي اإلدارة الرئيسيين. ت
 العالقة.   

تمثل اإلطراف ذات العالقة المدراء وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة والكيانات المسيطر عليها وذات السيطرة المشتركة  
شروط هذه المعامالت من أو التي يتم ممارسة نفوذ جوهري عليها من قبل هؤالء األطراف. يتم إعتماد سياسات التسعير و

  قبل إدارة الشركة.  
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 )تابع(العالقة  والطرف ذ  معامالت مع 7

 أ( أرصدة الطرف ذو العالقة 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  

   المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة:
 10,536 12,092 )ذ.م.م(، دبي   لوساطة التأمينالرضا  
 119 208 آخرى  

 12,300 10,655 
 (4,758) (4,758) خسائر اإلئتمان المتوقعةناقصاً: 

 7,542 5,897 

   المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة:
 43 41 آخرى  

 .وثائقالتتعلق كافة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة بحاملي 

   :تعتبر المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة عائدة لما يلي

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
   

 37 37 المساهمين  
 6 4   الوثائقحاملي 

 41 43 

إن المبالغ المستحقة غيرمضمونة وسيتم تسويتها نقداً. لم يتم منح أو استالم أي ضمانات. لم يتم إدراج أي مصروفات في  

 السنة للديون المضمحلّة أو المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.  

 ب( المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 خالل الفترة دخلت الشركة في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:  

  العالقة على شروط متفق عليها مع اإلدارة. تم إجراء المعامالت مع األطراف ذات 

 الثالثة أشهرفترة  
 المنتهية في  

 2020مارس  31

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في 

 2019مارس  31
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
   

 706 653 مجمل المساهمات المكتتبة لألطراف ذات العالقة    
 858 874 مصروفات اإلدارة )صافي(   

 4,695 3,587 المساهمات المكتتبة من خالل وساطة طرف ذو عالقة   
 603 442 تكاليف إستحواذ الوثيقة

 463 38 صافي    -المطالبات المدفوعة 
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 )تابع(العالقة  والطرف ذ  معامالت مع 7

  العلياموظفي اإلدارة ومجلس اإلدارة تعويضات   ج(

 
  القانونيةالودائع  8

ودائع الوكالة قيد الرهن مقابل الضمانات الصادرة لصالح هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية في  ية  قانونتمثل الودائع ال

، الخاص بإنشاء 2007( لسنة 6( من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )42) المتحدة وفقاً للمادة رقم 

 هيئة التأمين وتنظيم عملياتها.

 المبالغ المستحقة من حاملي الوثائق/ المبالغ المستحقة إلى المساهمين    9

مليون درهم   28.01ملي الوثائق بقيمة يتكون الرصيد من صافي أرصدة رسوم الوكالة المستحقة إلى المساهمين من حا

 مليون درهم إماراتي(. 33.34:  2019ديسمبر  31إماراتي )

 األصول المالية اآلخرى  10

 

 إن كافة األصول المالية اآلخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عائدة للمساهمين. 

 أما األصول المالية اآلخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عائدة لما يلي:  

  

 الثالثة أشهرفترة  
 المنتهية في  

 2020مارس  31

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في 

 2019مارس  31
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي   إماراتي ألف درهم  
   

 332 212 مكافآت قصيرة األجل
 68 45 مكافآت طويلة األجل

2020مارس  31   2019ديسمبر  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 إماراتي ألف درهم  إماراتي ألف درهم  

    ىاآلخر ةالشامل  اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  مقاسة أصول مالية

 1,939 1,939 أوراق مالية غير مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة

   الخسائر  وابالقيمة العادلة من خالل األرباح مقاسة  أصول مالية

 - 5,466 أوراق مالية مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة

 515 515 مدرجة في اإلمارات العربية المتحدةأوراق مالية غير 

 5,981 515 

2020مارس  31   2019ديسمبر  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 إماراتي  ألف درهم  إماراتي  ألف درهم  
   

 515 4,219 المساهمين
 - 1,762 حاملي البوثائق

 5,981 515 
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 )تابع( األصول المالية اآلخرى 10

 إن الحركة في األصول المالية اآلخرى هي كما يلي: 

 اإلستثمارات العقارية 11

 اإلمارات العربية المتحدة.  دولة من أرض ومباني في اإلستثمارات العقاريةتتكون 

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

 .  2020مارس  31في 

   2020مارس  31ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  اإلستثمارات العقاريةتم تصنيف 

 : المستوى الثالث(.2019ديسمبر  31)

مليون درهم إماراتي( بإسم   .16: 2019ديسمبر  31)إماراتي مليون درهم  .16البالغة  اإلستثمارات العقاريةتم تسجيل 

 األطراف ذات العالقة نيابة عن ولمصلحة الشركة.  

 دائنو التكافل وإعادة التكافل 12

 

  

اإليرادات الشاملة   خاللبالقيمة العادلة من  
 اآلخرى 

  و أ بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
 الخسائر 

 2019ديسمبر  31 2020مارس   31  2019ديسمبر  31 2020مارس   31 
 )مدققة(  )غير مدققة(   )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم إماراتي  إماراتي  ألف درهم  إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم  
      

القيمة العادلة، في بداية  
 الفترة/ السنة  

 
1,939 

 
1,939 

 
515 27,938 

 3,853 6,262  - - الفترة/ السنة  المشترى خالل 
 (31,276) -  - - الفترة/ السنة  المباع خالل 

 - (796)  -                   - التغير في القيمة العادلة  

القيمة العادلة، في نهاية  
 الفترة/ السنة 

 
1,939 

 
1,939 

 
5,981 515 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 إماراتي ألف درهم  إماراتي ألف درهم  
   

 12,340 12,375 أرصدة دائنة ناشئة من أنشطة التكافل 
 14,989 15,389 مبالغ مستحقة إلى شركات التكافل

 17,075 20,401 مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التكافل

 48,165 44,404 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 إماراتي  ألف درهم  درهم إماراتي ألف  
   

   داخل اإلمارات العربية المتحدة: 
 12,340 12,376 أرصدة دائنة ناشئة من أنشطة التكافل 

 14,989 15,389 مبالغ مستحقة إلى شركات التكافل
 1,187 91 مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التكافل

 27,856 28,516 
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 )تابع( دائنو التكافل وإعادة التكافل 12

 رأس المال    13
 

  1سهم بقيمة  154,000,000من  2020مارس  31يتكون رأس المال المصرح والصادر والمدفوع بالكامل كما في 

 لكل سهم(.  إماراتي  درهم 1بقيمة  154,000,000: 2019ديسمبر  31لكل سهم ) إماراتيدرهم 

   قانونياإلحتياطي ال 14

، 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   %50من أرباح كل سنة إلى أن يعادل اإلحتياطي نسبة    10%

  31المنتهية في  أشهر الثالثةفترة اء أي تحويل إلى اإلحتياطي القانوني خالل بإستثناء ما ينص عليه القانون. لم يتم إجر

 : الشيء(، حيث سيعتمد ذلك على النتائج السنوية المدققة. 2020مارس    31المنتهية في    أشهر  الثالثةفترة  )  2020مارس  

   اإلختيارياإلحتياطي  15

من أرباح كل سنة وفقاً ألحكام عقد التأسيس السابق   % 10قامت الشركة بتكوين إحتياطي اإلختياري من خالل تحويل نسبة  

من األرباح السنوية للشركة إلى اإلحتياطي اإلختياري إلى أن يتم تعليقه خالل   %10التي تتطلب تحويل على األقل ما نسبة  

من رأس مال   %50صيات أعضاء مجلس اإلدارة أو عندما يعادل اإلحتياطي نسبة إجتماع الجمعية العمومية بناًء على تو

الشركة المدفوع ويمكن إستخدام هذا اإلحتياطي لغايات يتم تحديدها خالل اإلجتماع العام بناًء على توصيات أعضاء مجلس  

 اإلدارة.  

حتياطي اإلختياري بإمكانية تكوين إحتياطي ، قامت الشركة بتعديل عقد التأسيس وتنص المادة المتعلقة باإل2016خالل 

ألهداف إختيارية بناًء على توصيات مجلس اإلدارة وال يمكن إستخدام هذا اإلحتياطي بإستثناء في حالة اعتماد الجمعية  

السنة    وكذلك 2020مارس    31العمومية. وفقاً للتعديل أعاله، لم يتم إجراء تحويل لإلحتياطي اإلختياري للفترة المنتهية في  

 .  2019ديسمبر  31المنتهية في 

 رسوم وكالة ومضارب    16
 

 وكالة  م رسو

 :2019مارس  31مليون درهم إماراتي ) 11.73ما قيمته  2020مارس  31بلغت رسوم الوكالة للفترة المنتهية في 

رسوم    إدراجمساهمات التكافل. يتم    مجملمن    %30مليون درهم إماراتي(. يتم إحتساب الرسوم بأقصى معدل بنسبة    12.3

 الوكالة إلى قائمة الدخل عند تكبدها. 

 مضارب  رسوم

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

  مليون   0.081ما قيمته   2020مارس    31من إيرادات اإلستثمارات المحققة. بلغت رسوم مضارب للفترة المنتهية في    % 30

 (. درهم إماراتي  مليون 0.198: 2019مارس  31) درهم إماراتي

  

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 إماراتي ألف درهم  إماراتي  ألف درهم  
   

   خارج اإلمارات العربية المتحدة: 
 15,888 20,309 مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التكافل
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 الدخل من اإلستثمارات    17

 

 نصيب السهم من الربح  18
 

يتم إحتساب نصيب السهم من الربح من خالل تقسيم الربح للفترة العائدة للمساهمين على عدد األسهم العادية المستحقة كما 

 في نهاية الفترة كما يلي: 

 

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في  

2020مارس  31  

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في 

 2019مارس  31
 مدققة()غير  )غير مدققة( 
   

 9,019 9,616 الربح للفترة العائد للمساهمين )باأللف درهم إماراتي(  
 154,000,000 154,000,000 عدد األسهم العادية القائمة )أسهم( 

 0.059 0.062 األساسي والمخفف للسهم )بالدرهم إماراتي( الربح

يساوي نصيب السهم من الربح األساسي    2019مارس    31و  2020مارس    31إن نصيب السهم من الربح المخفف كما في  

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

 توزيعات األرباح  19

:  2019) 2019أرباح لسنة  أية توزيععدم المساهمون  قرر،  2020يل ابر  12خالل إجتماع الجمعية السنوي المنعقد في 

درهم إماراتي لسنة   مليون 15.4فلس إماراتي للسهم بما قيمته  10من رأس المال، أي  %10توزيعات أرباح نقدية بنسبة 

تم دفع مكافآت أعضاء  : 2019) 2019مجلس اإلدارة لسنة عضاء ألمكافآت عدم دفع أي ن والمساهم قرر. كما (2018

 (.  إماراتيدرهم  مليون  1.050مجلس اإلدارة بما قيمته 

  

 الثالثة أشهرفترة  
 المنتهية في  

 2020مارس  31

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في 

 2019مارس  31
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  درهم إماراتي ألف  

من استبعاد استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل   خسائر
 (2) - األرباح أو الخسائر

خسائر غير محققة على استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
 (375) (796) األرباح أو الخسائر

توزيعات أرباح من استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
 536 242 األرباح أو الخسائر

 4,349 2,519 الدخل من إستثمارات عقارية
 724 1,157 الدخل من ودائع الوكالة  

 (275) (209) مصروفات مخصصة لإلستثمارات

 2,913 4,957 

   عائد لما يلي: 
 661 269 حاملو الوثائق

 4,296 2,644 المساهمون 

 2,913 4,957 
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 النقدية وما في حكمها 20

 المحتملة اإللتزامات  21

 ةالقطاعي المعلومات 22

ألغراض إدارية، تم تنظيم الشركة إلى قطاعين من األعمال: إدارة التكافل واإلستثمار. يتكون قطاع التكافل من أعمال  

التكافل التي يتم تنفيذها من قبل الشركة بالنيابة عن حاملي الوثائق. يتكون اإلستثمار من ادارة اإلستثمار والنقدية لحساب  

 الشركة الخاص.  

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

 في القوائم المالية المختصرة.  

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

ى، يتم تحديد أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس معامالت تجارية حديثة بطريقة مماثلة معامالت آخر

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

 والتي سيتم استثناؤها عند توحيد القطاعات.  

2020مارس  31   2019مارس  31 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي ألف  

   
 124,740 215,849 النقدية وأرصدة المصارف  

 (80,000) (117,000) أشهر 3استحقاق تتجاوز  فترة ودائع وكالة ذات

 98,849 44,740 

2020مارس  31   2019ديسمبر  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 10,347 10,391 خطابات ضمان 
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 (تابع) ةالقطاعي المعلومات 22

 أدناه:  يةمعلومات القطاعالإن هذه القطاعات هي األساس الذي تقوم الشركة بناًء عليه بإعداد التقارير عن معلومات القطاعات الرئيسية. تم عرض 

 

 

المنتهية في  أشهر الثالثةفترة    
)غير مدققة(2020مارس  31  

المنتهية في  أشهر الثالثةفترة    
)غير مدققة( 2019مارس  31  

 العائد لحاملي 
 الوثائق

 العائد
 اإلجمالي للمساهمين

 العائد لحاملي  
 الوثائق

 العائد
 اإلجمالي للمساهمين

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
        

        التكافل
التكافل إجمالي الدخل من    29,868 - 29,868  30,602 - 30,602 

 (15,909) - (15,909)  (12,927) - (12,927) إجمالي مصروفات التكافل 

 14,693 - 14,693  16,941 - 16,941 صافي الدخل من التكافل
        

 - 12,343 (12,343)  - 11,731 (11,731) رسوم وكالة  
 - 198 (198)  - 81 (81) رسوم مضارب 

 46 - 46  187 - 187 دخل آخر 
 661 - 661  269 - 269 الدخل من اإلستثمارات

 5,585 11,812 17,397  2,859 12,541 15,400 
        اإلستثمار

 4,296 4,296 -  2,644 2,644 - الدخل من اإلستثمار
 1 1 -  1 1 - دخل آخر 

 (4,552) (4,552) -  (4,533) (4,533) - تكلفة استحواذ الوثائق 
 (6,126) (6,126) -  (5,893) (5,893) - مصروفات عمومية وإدارية 

 9,019 6,160 2,859  9,616 4,031 5,585 األرباح للفترة
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

22 

 )تابع( ةالقطاعي المعلومات 22

 أخرى معلومات

 إجمالي إستثمارات تكافل 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 مدققة() )غير مدققة( مدققة() )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
       

 500,950 515,457 367,595 374,329 133,355 141,128 أصول القطاع

       
 211,842 216,733 10,729 13,432 201,113 203,301 التزامات القطاع

 
 إجمالي إستثمارات تكافل 
المنتهية في  الثالثة أشهرفترة    

مارس 13  
 المنتهية في  الثالثة أشهرفترة 

 مارس 31
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 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( مدققة(غير ) )غير مدققة( مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

       
 - - - - - - مصروفات رأسمالية

       
 - - 80 250 - - اإلهالك

 

 

 

 

 

 



 أسكانا للتأمين – تكافل –ة للتـأميـن )ش.م.ع( ية اإلسكندناف الشركة العربي
 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

23 

 قياس القيمة العادلة      23 

لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق  دفع القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصول أو 

النحو، يمكن أن تنشأ االختالفات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يستند تعريف القيمة في تاريخ القياس. على هذا  

العادلة إلى اإلفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء  

 معاملة بشروط مجحفة.

 المستهلكةمدرجة بالتكلفة القيمة العادلة لألدوات المالية ال

في القوائم المالية المختصرة  المضمحلة ترى اإلدارة أن القيم الدفترية لألصول المالية واإللتزامات المالية المدرجة بالتكلفة 

 تقارب قيمتها العادلة. 

 تقنيات التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 

المالية واإللتزامات المالية باستخدام أساليب تقييم وافتراضات مماثلة كما هي مستخدمة في   صوليتم تحديد القيمة العادلة لأل 

 . 2019ديسمبر  31القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 رة.قياسات القيمة العادلة المعترف بها في قائمة المركز المالي المختص

التالية تحليالً لألدوات المالية التي تم قياسها الحقا بعد إدراج القيمة العادلة، التي يتم تجميعها في يقدم الجدول في الصفحة 

 بناًء على الدرجة التي يمكن من خاللها مالحظة القيمة العادلة:  3إلى  1المستويات من 

األسواق النشطة لألصول أو   : قياسات القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في1المستوى  •

 اإللتزامات المماثلة.

والتي يتم  1: قياسات القيمة العادلة المشتقة من المدخالت غير تلك المدرجة والمتضمنة في المستوى 2المستوى  •

 رصدها لألصول أو اإللتزامات، سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

اسات القيمة العادلة المشتقة من تقنيات التقييم والتي تشمل المدخالت لألصول أو اإللتزامات والتي ال : قي3المستوى  •

 تستند على بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير قابلة للرصد(.

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإليضاح  

  
  ألف درهم

 إماراتي 
  ألف درهم

 إماراتي 
  ألف درهم

 إماراتي 
  ألف درهم

 إماراتي 
      2020مارس   31

     أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 1,939 1,939 - - )ب(  اإلستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة 

      
      أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 5,466 - - 5,466 )أ(  اإلستثمارات في األوراق المالية المدرجة  
 515 515 - - )ب(  اإلستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة 

  5,466 - 2,454 7,920 

      
      2019ديسمبر   31

     أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 1,939 1,939 - - )ب(  اإلستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة 

      
      أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 - - - - )أ(  اإلستثمارات في األوراق المالية المدرجة  
 515 515 - - )ب(  اإلستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة 

  - - 2,454 2,454 
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 تم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في تاريخ التقرير. (أ)

  2020مارس  31كما في لدى الشركة إستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة تابعة للشركات الثالث  (ب)

. تم تقييم هذه االستثمارات بالقيمة العادلة بناًء على تقنيات صافي قيمة  (شركاتثالث : 2019ديسمبر  31)

األصول باستخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تدهور كبير في قيمة هذه  

لمدرجة تندرج . جميع األوراق المالية غير ا2020مارس    31االستثمارات غير المدرجة خالل الفترة المنتهية في  

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ولذلك فإن استخدام التقدير يعتبر جوهري. 3تحت المستوى 

 والرقابة الشرعية   الفتوىمجلس  24

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

وى والرقابة الشرعية دوًرا إشرافيًا لتحديد ما إذا كانت عمليات الشركة تتم وفقًا لمبادىء وأحكام الشريعة  تؤدي هيئة الفت

 اإلسالمية.

وفقاً إلرشادات لجنة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة، يتعين على الشركة تحديد أي دخل يُعتبر مستمًدا من معامالت غير 

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

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

 موسمية النتائج واألحداث المؤثّرة على العمليات  25

الشركة على ظروف السوق وأنشطتها االستثمارية وإعالن األرباح من قبل الشركات المستثمر فيها،   يعتمد دخل استثمارات

ً   والتي تكون ذات طبيعة موسمية. ، كان قد تفّشى وباء عالمي )فيروس كورونا(، والذي أثّر بدوره على الوضع المالي  أيضا

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

الموافقة على القوائم المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير الحدث المذكور على النتائج المالية للفترة التالية. وبالتالي، فإن  

لمقارنة، وليست مؤشرا على النتائج  غير قابلة للمقارنة مع تلك المتعلقة بالفترة ا  2020مارس    31نتائج الفترة المنتهية في  

 . 2020ديسمبر  31التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 


