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تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي تعمل بموجبها  العربية المتحدة.ة لجرانت ثورنتون اإلمارات جميع الحقوق محفوظ 2020 ©

فرع جرانت ذه التراخيص جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، تعمل في اإلمارات العربية المتحدة. تشمل ه

( المسجل لدى بي في آيفرع جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة )و  مسجل لدى سلطة تنظيم الخدمات الماليةالأبوظبي  -ثورنتون للتدقيق والمحاسبة المحدودة 

 في دبي.سلطة دبي للخدمات المالية 

تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية إلى عمالئها أو تشير إلى شركة عضو  إلى العالمة التجارية التي بموجبها "جرانت ثورنتونتشير "

ال تقدم جرانت   ت قانونية منفصلة.واحدة أو أكثر ضمن الشركات األعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها األعضاء تمثل كيانا

شركات األعضاء ليسوا وكالء لبعضهم الوالدولية بإسمها على اإلطالق، بل يتم تقديم الخدمات بواسطة الشركات األعضاء. جرانت ثورنتون  تثورنتون الدولية المحدودة خدما

 وأفعال بعضهم البعض.البعض وال يُلزم أحد اآلخر وال يتحملوا مسؤولية أخطاء 
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 المجّمعة المرحلية المختصرة قائمة المركز المالي
 2020مارس  31 يف كما 

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

حاتإيضــا    درهم إماراتي    درهم إماراتي 
    األصول  

    أصول التكافل التشغيلية 
 3,350,308 3,300,591 4 استثمارات متاحة للبيع

 2,001,297 2,001,297 4 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 19,537,186 22,183,149  تكلفة الوثائق المؤجلة  

     أصول عقود إعادة التكافل:  
 37,697,630 43,869,452  مساهمات غير محققة

 28,675,068 31,598,509  مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها
 13,500,322 10,225,611  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 25,537 -  إحتياطي العجز في المساهمات
 162,906,724 153,336,077 5 وأرصدة مدينة أخرىمدينو التكافل 

 4,425,368 5,342,103  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 107,898,591 113,017,216 6 ودائع وكالة

 19,531,036 19,531,036 7 استثمارات عقارية
 21,205,716 30,369,723 8 النقدية وما في حكمها

 420,754,783 434,774,764  التشغيليةلتكافل إجمالي أصول ا

    
    

    أصول المساهمين  
 9,504,157 9,106,806  عقارات ومعدات 

 1,239,178 1,105,769  أصول غير ملموسة 
 26,911,464 26,911,464 7 إستثمارات عقارية

 7,518,870 7,518,870 4 استثمارات متاحة للبيع
 8,722,890 8,722,890 4 ستحقاقالامحتفظ بها حتى تاريخ 

 6,000,000 6,000,000 9 ودائع مقيّدة
 54,251,618 54,251,618 6 ودائع وكالة

 12,933,881 16,759,463 10 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
 3,733,537 3,670,888  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 6,172,340 5,860,545 8 النقدية وما في حكمها
 872,007 607,882 17 مصنفة كمحتفظ بها للبيعأصول ضمن شركة تابعة 

 137,859,942 140,516,195  إجمالي أصول المساهمين 

 558,614,725 575,290,959  إجمالي األصول
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 المجّمعة   قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
 )تابع( 2020مارس  31كما في 

 . 2020مايو  14وفقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة في المجّمعة   تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة

 

 

 السيّد/ شهاب أحمد لطفي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

سيّد/ أ.ر. سرينيفازانلا   

 الرئيس التنفيذي

 )مدققة(   ة( )غير مدقق  
 2019ديسمبر  31     2020مارس   31  
ات إيضــاح     درهم إماراتي   درهم إماراتي 

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

    التشغيلية  إلتزامات التكافل
 2,251,897 3,173,270  خصومات مؤجلة 

    تزامات عقود التكافل:  لإ
 198,156,600 203,273,494  مساهمات غير محققة 

 64,893,012 75,651,401  مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها
 26,154,504 20,858,936  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 3,112,732 3,061,985  تسوية الخسائر غير المخصصة  مصروفات
 692,348 59,552  العجز في المساهمات  اطي إحتي 

 112,658,068 112,084,637 11 دائنو التكافل  
 12,933,881 16,759,465 10 مبالغ مستحقة الي مساهمين 

 420,853,042 434,922,740  التشغيلية مجموع إلتزامات التكافل 

    
      العجز في عمليات التكافل

 (66,870,344) (74,295,089)  ق حملة الوثائق  قرض حسن مقابل العجز في صندو 
 66,870,344 74,295,089   ناقص: مخصص مقابل قرض حسن لصندوق حملة الوثائق  

 (98,257) (147,974)  إحتياطي استثمارات متاحة للبيع

 (98,257) (147,974)  العجز في عمليات التكافل إجمالي 

    
 420,754,785 434,774,766  إلتزامات عمليات التكافل والعجز 

    
    حقوق و إلتزامات المساهمين 

    إلتزامات المساهمين 
 9,636,548 9,817,136  إلتزامات أخرى 

 526,994 457,635 17 مصنفة كمحتفظ بها للبيعضمن شركة تابعة  إلتزامات

 10,163,542 10,274,771  إجمالي إلتزامات المساهمين 

    
    حقوق المساهمين 

 150,000,000 150,000,000 12 رأس المال 
 3,217,989 3,217,989 13 إحتياطي قانوني 
 (25,521,591) (22,976,567)  خسائر متراكمة 

 127,696,398 130,241,422  حقوق المساهمين  مجموع  

 137,859,940 140,516,193  وحقوق المساهمين  إجمالي اإللتزامات 

اإللتزامات وصندوق حملة الوثائق وحقوق  إجمالي حقوق 
 558,614,725 575,290,959    المساهمين
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 المجّمعة  المرحلية المختصرة قائمة الدخل
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

    

 )غير مدققة(  )غير مدققة( إيضاحات 

 
الثالثة أشهر ة ترف  

 المنتهية في
 الثالثة أشهرفترة 

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

    العائد لحاملي الوثائق
    

    إيرادات التكافل  
  88,477,650  104,388,641  مل مساهمات التكافل جم

  75,622  398,202  األعمال المقبولة   
 (52,405,956)  (36,258,077)  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

 36,147,316 68,528,766  صافي مساهمات التكافل  
    

 1,184,105 1,054,927  صافي المحّول إلى إحتياطي المساهمات غير المحققة 
    

 37,331,421 69,583,693  صافي مساهمات التكافل المكتسبة   
    

  1,535,304  1,662,743  الخصومات المكتسبة
  19,915  1,197  رسوم الوثائق وإيرادات آخرى  

    

 38,886,640 71,247,633  إجمالي الدخل من اإلكتتاب    

    
    مصروفات التكافل 

 (47,177,387)  (69,047,774)  مجمل المطالبات المدفوعة    
  25,528,088  26,971,841  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

 (21,649,299) (42,075,933)  صافي المطالبات المدفوعة
    

 (1,630,268)  (10,758,389)  مستحقة  المطالبات الالتغيير في مخصص 
 (447,773)  2,923,440  صة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة   ر في حالتغيي

  3,483,185  2,020,856  التغيير في المطالبات التي حدثت ولم يتم اإلبالغ عنها 
التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير 

 المخصصة 

 

50,747  (88,897) 
 (785,487)  607,259  ات التغييرات في إحتياطي مخصص عجز المساهم

 (21,118,539) (47,232,020)  صافي مطالبات التكافل المتكبّدة
    

 (547,207) (539,174)  الفائض من خسائر مساهمات التكافل

    
 17,220,894 23,476,439  إجمالي إيرادات التكافل  

    
 (30,108,113)  (31,436,054) 16 رسوم وكالة  

 (353,311)  (373,561) 16 رسوم مضارب 
 1,122,766 1,089,721  استثمارات وإيرادات أخرى

 - (181,290)  مخصص إلحتياطي إعادة التأمين

    
 (12,117,764) (7,424,745)  الخسائر للفترة والعائدة لحاملي الوثائق
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 المجّمعة قائمة الدخل المرحلية المختصرة 
 )تابع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( إيضاحات 

  
 الثالثة أشهرفترة 

 المنتهية في
 الثالثة أشهرفترة 

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

    العائد للمساهمين  

    

  30,108,113  31,436,054 16 رسوم وكالة من حاملي الوثائق 

  353,311  373,561 16 رسوم مضارب 

  913,296  893,886  من اإلستثمارات  اإليرادات

 (8,914,458)  (10,426,409)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (7,828,708)  (11,433,829)   الوثائقتكاليف استحواذ 

 (383,581)  (597,711)  خرى إكتتاب امصروفات 

 - (275,783) 17 مصنفة كمحتفظ بها للبيعالخسارة للفترة من شركة تابعة 

 14,247,973 9,969,769  للفترة قبل القرض الحسن  اإليرادات

    

 (12,117,764) (7,424,745)  القرض الحسن لحاملي الوثائق  مقابل مخصص

    

 2,130,209 2,545,024  الربح للفترة المتعلق بالمساهمين 

    

    

           ( إماراتيربحية السهم )درهم 

 0.014 0.017 14 الربح األساسي والمخفف  
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 المجّمعةقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة 
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 رالثالثة أشهفترة  
 المنتهية في

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في

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

   لمساهمين العائد ل

   

 (12,117,764) (7,424,745) للفترة الخسارة

   
   اإليرادات الشاملة األخرى

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

 142,080 98,257 خالل الفترة

 (90,993) (147,974) استثمارات متاحة للبيعخسائر غير محققة من 

   

 51,087 (49,717) إليرادات الشاملة األخرى للفترةا /)الخسائر(

   

 (12,066,677) (7,474,462) الخسائر الشاملة األخرى للفترة العائدة للمساهمين اليإجم

   
   العائد للمساهمين 

   

 2,130,209 2,545,024 الفترة األرباح

   

 - - اإليرادات الشاملة األخرى

   

 2,130,209 2,545,024 الشامل للفترة العائد للمساهمين  إجمالي الدخل
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 المجّمعة المرحلية المختصرة  الملكيةفي حقوق  اتقائمة التغير

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 

 
متراكمة  خسائر إحتياطي قانوني رأس المال   

إحتياطي استثمارات 
 اإلجمالي متاحة للبيع 

 درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
      

 122,840,861 49,623 (29,936,235) 2,727,473 150,000,000 )مدققة(   2019يناير  1كما في 
      

 2,130,209 - 2,130,209 - - األرباح للفترة

 2,130,209 - 2,130,209 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
      

 124,971,070 49,623 (27,806,026) 2,727,473 150,000,000 )غير مدققة(  2019مارس  31كما في 

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

      
 2,545,024 - 2,545,024 - - للفترةاألرباح 

 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 
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 المجّمعة  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
 درهم إماراتي   إماراتيدرهم   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 2,130,209 2,545,024 األرباح للفترة  
   التسويات على: 

 495,558 678,618 هالك العقارات والمعدات      إ
 (39,906) - التغييرات في القيمة العادلة لألصول المالية 

اإليرادات  العادلة من خالل أصول مالية مقاسة بالقيمة  بيع خسائر محققة من 
 الشاملة األخرى 

- 201,132 

 (1,332,026) (1,194,476)  إيرادات من ودائع وكالة  
 (205,256) (201,988)  إيرادات من إستثمارات صكوك 

 (549,114) (438,179)  إيرادات من اإليجارات 
 247,631 483,095 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 71,149  187,267  فينية الخدمة للموظمخصص مكافآت نها

   
 1,019,377 2,059,361 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل   

 (23,779,824)  9,087,552 في مدينو التكافل وإعادة التكافل   ))الزيادة  /إلنخفاضا
 (17,031,391)  (5,795,015) في أصول عقود إعادة التكافل  الزيادة

 (2,431,341)  (854,086) الزيادة في المبالغ المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة اآلخرى  
  15,316,526   9,896,172  الزيادة في إلتزامات عقود التكافل  

  31,225,051  (573,431)  في دائني التكافل  الزيادة  /))اإلنخفاض
 (1,348,545)   53,372   في اإللتزامات األخرى ))اإلنخفاض  /الزيادة

 (403,980)  (2,645,963)  الزيادة في تكاليف الوثائق المؤجلة  
  397,801   921,373   الزيادة في الخصومات المؤجلة 

 - 208,728 المحتبظ بها للبيعصافي التغييرات في أصول وإلتزامات الشركة التابعة 

   
 2,963,674 12,358,063 التشغيليةاألنشطة  النقدية الناتجة من 

 (8,793) (60,051) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 2,954,881 12,298,012 التشغيلية  األنشطة    صافي النقدية الناتجة من

   
   اإلستثمارية األنشطة  التدفقات النقدية من

 (237,612) (711) شراء عقارات ومعدات 
 265,230 - ية من بيع إستثمارات في أوراق مال المحصل 

 1,332,026  1,194,476  إيرادات مستلمة من ودائع وكالة  
  549,114   438,179  إيرادات اإليجار المستلمة  

  205,256   201,988  إيرادات مستلمة من صكوك 
 (11,081,778) (5,118,625)  ائع وكالة  دتكوين و

 (8,967,764) (3,284,693) األنشطة اإلستثمارية  المستخدمة فيصافي النقدية 

   
   التمويلية  التدفقات النقدية من األنشطة 

 - (147,145) مدفوعات إلتزامات عقود اإليجار 

 - (147,145) التمويلية  األنشطة المستخدمة فيصافي النقدية 

   
 (6,012,883) 8,866,174 صافي التغير في النقدية وما في حكمها 

 - (13,962) ( 17)إيضاح  محتفظ بها للبيعكمصنفة المدرج ضمن الشركة التابعة ال
 25,038,123 27,378,056 النقدية وما في حكمها ، في بداية الفترة

 19,025,240 36,230,268 ( 8)إيضاح النقدية وما في حكمها، في نهاية الفترة 
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 النشاط والشكل القانوني 1

تقوم الشركة بتنفيذ أعمال التكافل العام )التأمين( . ة عامةمساهمشركة ك )"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   يسود عقد التأسنبالمتعلق بشركات التكافل ووكالء التكافل وو اإلمارات العربية المتحدة في دولة 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 235353 ب.ص.

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

  لسياراتحوادث ا مخاطر ، مثل ةتقوم الشركة بشكل أساسي بإصدار عقود تكافل قصيرة األجل فيما يتعلق بالتكافل غير الحيا

مجتمعة باسم التكافل العام(. تستثمر الشركة  تي شار إليهاالعامة )المخاطر الحوادث والبحرية والحرائق والهندسية والطبية و

 أيًضا أموالها في األوراق المالية االستثمارية.

، كان لدى  2020مارس  31ة. في ختصرلمالمالية ا القوائم"المجموعة" في هذه  إلى التابعةيشار إلى الشركة مع شركتها 

 ة التالية: تابعالشركة الشركة ال

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس نسبة حصة الملكية  اسم الشركة التابعة 

   2019ديسمبر  31 2020مارس   31 

 %100 %100 ورشة أوتو كرو ذ.م.م. 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

معمل للتصليح 

 الميكانيكي للسيارات

 اإلعداد س اسأ 2

وتم عرضها بدرهم   2020مارس    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 وفق34سبة الدولي رقم )المحا

. عالوة على  2019ديسمبر   31لمعايير التقارير المالية الدولية، وينبغي أن تُقرأ باالقتران مع القوائم المالية للسنة المنتهية في 

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

2020 . 

مبكراً وأنشطة المجموعة مرتبطة في الغالب بالتأمين  9المجموعة بتطبيق أي نسخة من المعيار الدولي للتقارير المالية  ملم تق

وتأجيل تاريخ  9ق المعيار الدولي للتقارير المالية اإلعفاء المؤقت من تطبي ، لذلك، اختارت المجموعة2020مارس  31في 

 .2021ديسمبر  31حتى  9ية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المال

 أساس التجميع

. 2020مارس    31تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة المجّمعة القوائم المالية للمجموعة وشركتها التابعة كما في بتاريخ    

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

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

 المجموعة:  

فيها )أي حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة   ركة المستثمرسلطة على الش •

 فيها(.المستثمر 

 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(إلعداد )أساس ا 2

 )تابع(أساس التجميع 

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

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

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

 الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها •

 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى  •

 تصويت المحتملة.حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق ال •

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

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

صر الملكية األخرى بينما يتم إدراج أي كسب أو خسارة ناتجة ضمن األرباح أو وااللتزامات والمصالح غير المسيطرة وعنا

 ي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. الخسائر. ويتم إدراج أ

 المحاسبية الهامة  السياسات 3

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

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

لكن لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه  ، و2019ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الحديثة للشركة عن السنة المنتهية في 

 . المجّمعة ئم المالية المرحلية المختصرةالقوا

 التقرير المرحلي

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

بية التي تنفذها اإلدارة اعتباراً من  باستثناء التغييرات في السياسات المحاس 2019ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 . 2020يناير  1

 في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات المحاسبية الهامة واألحكام 

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

ية وعوامل آخرى، ويشمل ذلك توقعات األحداث المستقبلية كل مستمر، كما تعتمد على الخبرة التاريخالتقديرات واإلفتراضات بش

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

 تصنيف العقارات 
 

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

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

مها، قامت رسة األحكام بشكل متناسق وفقاً لتعريف اإلستثمارات العقارية. عند اتخاذ أحكابتحديد الفئة بهدف تمكينها من مما

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

 اإلستثمارات العقارية، فيما يتعلق باإلستخدام المقصود له للعقار.  
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   3

 ية المطالبات المستحّقة والمخصصات الفن

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 كل ميجب إجراء التقديرات ل

 بنهاية فترة التقارير المالية.  لم يتم اإلبالغ عنها

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

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

رة  تأخذ هذه الطرق في اإلعتبار أفضل تقديرات التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بناءاًعلى البيانات السابقة. في نهاية كل فت

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

 التكافل  يخسائر اإلضمحالل في قيمة مدين

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

بشكل خاص، يتطلب إتخاذ القرارات من قبل اإلدارة عند تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند  ل. وقائمة الدخ 

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

 مني وتكاليف التحقيق. والخسائر المحتملة في حالة عدم السداد وقيمة الضمان الض

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

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

ط الخسارة السابق لمديني التكافل ضمن كل درجة ويتم تعديلها بهدف تمد قيمة المخصص على نمحاجتها لمخصص محدد.  تع

 عكس التغيرات اإلقتصادية الحالية.  

 
 إختبار كفاية اإللتزام 

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

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

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

 متداولة   تقييم أدوات حقوق الملكية الغير

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

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

ت حديثة قد تقدم دليل للقيمة العادلة الحالية، تقوم اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لهذه  ستثمارات أو أي معامالسوق نشط لهذه اإل

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

 ات متاحة للبيعإستثمار 4.1

 محتفظ بها حتى اإلستحقاق 4.2

 التالي: محتفظ بها حتى اإلستحقاقالمالية الصول تشمل األ

 مدينة أخرى  مدينو التكافل وأرصدة  5

 
 

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

 2,350,308 2,300,591 أوراق دين مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 7,518,870 7,518,870 أوراق حقوق ملكية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة 

 1,000,000 1,000,000 اإلمارات العربية المتحدة ر مدرجة داخل أوراق دين غي 
 10,819,461 10,869,178 

   عائد ل: 
 3,350,308 3,300,591 حاملي الوثائق 

 7,518,870 7,518,870 المساهمين
 10,819,461 10,869,178 

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

 2,001,297 2,001,297 أوراق  دين مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 5,042,890 5,042,890 أوراق دين مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة 

 3,680,000 3,680,000 أوراق دين غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة 
 10,724,187 10,724,187 

   عائد ل: 
 2,001,297 2,001,297 حاملي الوثائق 

 8,722,890 8,722,890 المساهمين
 10,724,187 10,724,187 

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

   

 168,441,653 158,746,686 مدينو المساهمات

 2,265,505 3,119,538 األخرىالتكافل شركات األرصدة المدينة من شركات إعادة التكافل و

 4,114,940 3,868,322 األرصدة المدينة األخرى  

 165,734,547 174,822,098 

 (11,915,374) (12,398,469)  ناقصاً: مخصصات األرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

 153,336,077 162,906,724 
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 ودائع وكالة 6

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

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

 عملياتها.

 قاريةاإلستثمارات الع 7

 من مباني واقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلستثمارات العقاريةتتكون 

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

إماراتي  مليون درهم    4.46ما قيمته    2020مارس    31كما في    إلستثمارات العقاريةلبلغت القيمة الدفترية  .  2020مارس    31

 مليون درهم إماراتي(.  46.4: 2019ديسمبر  31)

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

 : المستوى الثالث(.2019ديسمبر  31)

 النقدية وما في حكمها 8

 يعة مقيّدةود 9

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

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

 المساهمين وحملة الوثائقمن/ إلى  المبالغ المستحقة 10

مليون درهم إماراتي    16.8يتكون الرصيد من صافي أرصدة رسوم الوكالة المستحقة للمساهمين من حملة الوثائق البالغ قيمته  

 مليون درهم إماراتي(. 12.9: 2019ديسمبر  31)

  

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

 194,162 31,006 لصندوق   النقدية في ا 
   أرصدة المصارف: 

 22,260,960 26,358,704 حسابات جارية
 4,922,934 9,840,558  حسابات تحت الطلب

 36,230,268 27,378,056 

   عائد لما يلي: 
 21,205,716 30,369,723 حاملي الوثائق 

 6,172,340 5,860,545 المساهمين

 36,230,268 27,378,056 



 دار التكافل )ش م ع(

 )غير مدققة( المجّمعة ة المختصرةالقوائم المالية المرحلي
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 دائنو التكافل وإعادة التكافل 11

 رأس المال    12

 ي  اإلحتياطي القانون 13

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

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

  2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة إجراء أي تحويل إلى اإلحتياطي القانوني خالل  ما ينص عليه القانون. لم يتم

 : الشيء(، حيث سيعتمد ذلك على النتائج السنوية المدققة للعام. 2019مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة )

 نصيب السهم من الربح  14
 

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

 الفترة كما يلي:   خاللالمستحقة 

 

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في  

 2020مارس  31

 الثالثة أشهرفترة 
 المنتهية في 

 2019مارس  31
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 2,130,209 2,545,024 )بالدرهم إماراتي(  الربح للفترة العائد للمساهمين 
 150,000,000 150,000,000 عدد األسهم العادية القائمة )أسهم( 

 0.014 0.017 األساسي والمخفف للسهم )بالدرهم إماراتي( الربح

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

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

  

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( مدققة(ر )غي 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 64,935,042 52,581,610 مبالغ مستحقة إلى شركات التكافل والجراجات وأطراف ثالثة أخرى
 45,111,354 57,514,569 مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التكافل

 2,611,672 1,988,458 أرصدة دائنة أخرى 

 112,084,637 112,658,068 

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

   الصادر والمدفوع بالكامل
 لكل سهم  إماراتيدرهم  1سهم عادي بقيمة  150,000,000

 150,000,000 150,000,000 سهم عادي( 150,000,000: 2019ديسمبر  31)



 دار التكافل )ش م ع(

 )غير مدققة( المجّمعة ة المختصرةالقوائم المالية المرحلي
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 العالقة  والطرف ذ  معامالت مع 15

في معامالت مع شركات وكيانات تقع ضمن تعريف الطرف ذو عالقة كما هو مشمول ضمن المعيار المحاسبي   المجموعةتدخل  

. تتكون األطراف ذات العالقة من الشركات والمؤسسات التي تقع لعالقةإيضاحات حول األطراف ذات ا  (24الدولي رقم ) 

تتم المعامالت مع مثل هذه األطراف اإلدارة الرئيسيين.    ضمن ملكية مشتركة و/ أو إدارة وسيطرة مشتركة، وشركائهم وموظفي

 عمالء واألطراف الخارجية. لمعامالت المماثلة مع الانفس وقت في ط التي تمت الشرو بمثلذات العالقة إلى حد كبير 

 العالقة  اتف ذاطراألمع أ( أرصدة 

 : هي كما يلي جّمعةالمختصرة الم الماليالمدرجة في قائمة المركز األرصدة مع األطراف ذات العالقة 

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

   ودائع وكالة
 30,000,000 30,000,000 اسيين  مساهمين أس

   
   تكافل وأرصدة مدينة أخرى

 313,129 348,087 مساهمين أساسيين  
   

   وأرصدة دائنة أخرىتكافل 
 56,955 56,955 مساهمين أساسيين  

 ب( المعامالت مع األطراف ذات العالقة

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

  العلياموظفي اإلدارة تعويضات   ج(

 المنتهية في  الثالثة أشهرفترة  
 مارس  31

 2020 2019 
 درهم إماراتي   إماراتيدرهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   مساهمات مكتسبة 
 566,687 459,832 مساهمين أساسيين  

 13,516,058 3,382,620 أطراف ذات عالقة أخرى 

 3,842,452 14,082,745 

   مصروفات اإلدارة مدفوعة
 66,000 7,500 مساهمين أساسيين  

 المنتهية في  الثالثة أشهرفترة  
 مارس 31

 2020 2019 
   درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 803,880 830,580 األجلمكافآت قصيرة 
 28,425 30,835 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 861,415 832,305 



 دار التكافل )ش م ع(

 )غير مدققة( المجّمعة ة المختصرةالقوائم المالية المرحلي
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 رسوم وكالة ومضارب    16
 

 وكالة  م رسو

ليون  م  30.1 :2019مارس    31مليون درهم إماراتي )  31.4ما قيمته    2020مارس    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 0.374ما قيمته  2020مارس  31من إيرادات اإلستثمارات المحققة. بلغت رسوم مضارب للفترة المنتهية في 

 (. درهم إماراتي مليون 0.353: 2019مارس  31) إماراتي

 تابعة مصنّفة كمحتفظ بها للبيعشركة  17

م تماشيًا مع استراتيجية المجموعة إلغالق عمليات ، قررت اإلدارة وقف عمليات ورشة أوتو كرو ذ.م.2019في نهاية عام 

تكبد الخسائر والتركيز على أنشطة التأمين األساسية. ونتيجة لذلك، تم استبعاد اإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر 

 حد في قائمة الدخل. لقة بإيقاف هذه المجموعة الفرعية من الربح أو الخسارة لعمليات المجموعة المستمرة وتظهر كبند واالمتع

 ال يتم اإلفصاح عن التدفقات النقدية لمجموعة االستبعاد بشكل منفصل مع األخذ في االعتبار أن هذه المبالغ ليست جوهرية.

 ة المستبعدة بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وتضمنت األصول واإللتزامات التالية: ، تم إدراج المجموع2020مارس    31في  

 مبينة على النحو التالي:  2020مارس  31التشغيلية للمجموعة المستبعدة للفترة المنتهية في إن النتائج 

 2019ديسمبر  31 2020 مارس 31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   األصول المتداولة: 
 504,944 492,533 عقارات ومعّدات

 272,489 101,387 المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى
 94,574 13,962 النقدية والمصارف  

 872,007 607,882 األصول المحتفظ بها للبيع

   
   اإللتزامات المتداولة: 

 526,994 457,635 الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى 

 526,994 457,635 اإللتزامات المحتفظ بها للبيع

فترة الثالثة أشهر  
 في المنتهية

 2020مارس  31

 درهم إماراتي 

 569,585 اإليرادات
 (643,942) تكلفة المبيعات

 (74,357) الربح التشغيلي 
  

 (201,426) مباشرةمصروفات غير 
  

 (275,783) الخسارة للعام 



 دار التكافل )ش م ع(

 )غير مدققة( المجّمعة ة المختصرةالقوائم المالية المرحلي
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 والضماناتاإللتزامات  18

 اإللتزامات 

 في نهاية الفترة: يوجد لدى المجموعة اإللتزامات التالية كما

 الضمانات 

ديسمبر  31) درهم إماراتي 299,940بما قيمته مستحقة ضمانات بنكية كان لدى المجموعة ، 2020مارس  31كما في 

 (.درهم إماراتي 299,940: 2019

 ةالقطاعي المعلومات 19

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

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

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

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

 القوائم المالية.  

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

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

التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم   قطاع في هذهمع األطراف الثالثة. سيتم شمل إيرادات ومصروفات ونتائج ال 

كما هو مبين في الصفحة التالية.  استثناؤها عند توحيد القطاعات

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

 183,500 183,500 تطوير البرنامج 



 دار التكافل )ش م ع(

 )غير مدققة( المجّمعة ة المختصرةالقوائم المالية المرحلي
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 (تابع) ةالقطاعي المعلومات 19

 )غير مدققة(   2020مارس   31ي المنتهية ف الثالثة أشهرفترة 

 اإلجمالي  اإلستثمارات  مكافآت الموظفين  التكافل العام  

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  
     لحاملي الوثائق لالعائد  

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

 398,202 -    -   398,202  حصة إعادة التكافل من األعمال المقبولة 
 (36,258,077) - (4,160,303)  (32,097,774)  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

     

 68,528,766 - 160,702 68,368,064 صافي مساهمات التكافل 
صافي المحّول إلى احتياطي المساهمات غير  

 1,054,927 -  56,595   998,332  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 
األعمال المتنازل عنها  حصة إعادة التكافل من 

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

 2,923,440 -  1,383,672   1,539,768  المطالبات المستحقة حصة إعادة التكافل من 
ولم يتم اإلبالغ   المتكبدةر في المطالبات التغيي 

 2,020,856 -  52,734   1,968,122  عنها
التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر  

 50,747 -  40,114   10,633  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) - - وإدارية مصروفات عمومية  
 1,983,607 893,886 - 1,089,721 استثمارات وإيرادات أخرى 

 (181,290) - (20,802) (160,488) مخصص إلحتياطي إعادة التأمين
الخسائر للعام من شركة تابعة مصنفة كمحتفظ بها  

 (275,783) (275,783) - - للبيع 

 2,545,024 9,969,769 (1,026,956) (6,397,789) للفترة )الخسائر(/ األرباح 



 دار التكافل )ش م ع(

 )غير مدققة( المجّمعة ة المختصرةالقوائم المالية المرحلي
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 ابع(المعلومات القطاعية )ت 19

 )غير مدققة(   2019مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة 

 اإلجمالي  اإلستثمارات مكافآت الموظفين  التكافل العام  
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

     للحاملي الوثائق العائد 
     إيرادات التكافل 

  88,477,650  -  3,955,384   84,522,266  مجمل المساهمات المكتتبة
  75,622  - -  75,622  لمقبولة حصة إعادة التكافل من األعمال ا

 (52,405,956)  - (3,805,609)  (48,600,347)  حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

     
  36,147,316  -  149,775   35,997,541  صافي مساهمات التكافل 

صافي المحّول إلى احتياطي المساهمات غير  
  1,184,105  -  87,163   1,096,942  المكتسبة

     
  37,331,421  -  236,938   37,094,483  صافي مساهمات التكافل المكتسبة 

  1,535,304  -  62,572   1,472,732  مكتسبة خصومات 
  19,915  - -  19,915  رسوم وثائق 

 38,886,640 - 299,510 38,587,130 إجمالي إيرادات التكافل 

     
     مصروفات التكافل 

 (47,177,387)  - (1,525,903)  (45,651,484)  مل المطالبات المدفوعة مج
األعمال المتنازل عنها  حصة إعادة التكافل من 

  25,528,088  -  1,417,135   24,110,953  المدفوعة 

     
 (21,649,299) - (108,768) (21,540,531) صافي مطالبات التكافل المدفوعة  

     
 (1,630,268)  - (2,262,128)   631,860  المستحقة مخصص المطالبات 

 (447,773)  -  2,212,876  (2,660,649)  المستحقة حصة إعادة التكافل من المطالبات 
ولم يتم اإلبالغ   المتكبدةالتغيير في المطالبات 

  3,483,185  - -  3,483,185  عنها
التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر  

 (88,897)  - - (88,897)  صصة غير المخ
التغييرات في إحتياطي مخصص عجز  

 (785,487)  - - (785,487)  المساهمات  

 (21,118,539) - (158,020) (20,960,519) صافي المطالبات المتكبّدة

     
 (547,207) - - (547,207) فائض خسائر مساهمات التكافل 

     
  17,220,894  -  141,490   17,079,404  إجمالي إيرادات التكافل 

     
 - 30,108,113 (1,344,831) (28,763,282) )رسوم(/ إيرادات وكالة 

 -  353,311  - (353,311)  )رسوم(/ إيرادات مضارب 
 (7,828,708)  (7,828,708)  - - تكاليف اقتناء الوثائق 

 (383,581)  (383,581)  - - مصروفات اكتتاب أخرى 
 (8,914,458)  (8,914,458)  - - وإدارية ومية  مصروفات عم

 2,036,062  913,296  - 1,122,766 استثمارات وإيرادات أخرى 

     
 2,130,209   14,247,973 (1,203,341) (10,914,423) )الخسائر(/ األرباح للفترة 
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 ية )تابع(القطاعالمعلومات  19

 كل قطاع أعمال:المعلومات األخرى فيما يتعلّق بتبيّن الجداول التالية 
 

 )غير مدققة( 2020مارس  31

 اإلجمالي اإلستثمار التكافل 
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
    

 575,290,959 140,516,195 434,774,764 إجمالي األصول

    
 445,197,511 10,274,771 434,922,740 اإللتزاماتإجمالي 

 )مدققة(  2019ديسمبر  31

 اإلجمالي اإلستثمار التكافل 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  
    

 558,614,725 137,859,942 420,754,783 إجمالي األصول 

    
 431,016,584 10,163,542 420,853,042 إجمالي اإللتزامات

 القيمة العادلة  اتقياس 20

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

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

 النحو التالي: 

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

والتي يتم رصدها لألصول أو اإللتزامات، سواء  1: المدخالت غير تلك المدرجة والمتضمنة في المستوى 2المستوى  •

 ة من األسعار(.ل األسعار( أو غير مباشر )أي مشتقمباشر )مث بشكل

 : المدخالت لألصول أو اإللتزامات والتي ال تستند على بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير قابلة للرصد(. 3المستوى  •

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

 تصنيف قياس القيمة العادلة: ، حيثما تم ة للقيمة العادل

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

     )غير مدققة( 2020مارس  31
 10,819,461 8,518,870 - 2,300,591 استثمارات متاحة للبيع

     
     مدققة( )2019ديسمبر  31

 10,869,178 8,518,870 - 2,350,308 استثمارات متاحة للبيع
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 والرقابة الشرعية   الفتوىمجلس  21 

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

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

 اإلسالمية.

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

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

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

 موسمية النتائج واألحداث المؤثرة على التشغيل 22

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

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

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

رة الالحقة. وفقاً لذلك، ال يمكن الموافقة على القوائم المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير الحدث المذكور على النتائج المالية للفت

النتائج التي قد   بالنتائج المتعلقة بالفترة المقارنة، وال تعتبر مؤشراً على  2020مارس  31مقارنة النتائج للفترة المنتهية في 

 . 2020ديسمبر  31تكون متوقعة للسنة المنتهية في  

 


