دار التكافل (ش م ع)
القــوائــم المـاليـة المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

دار التكافل (ش م ع)
قائمة المركز المالي المج ّمعة
كما في  31ديسمبر 2020
2020
إيضــاحات درهم إماراتي
األصول
أصول التكافل التشغيلية
استثمارات متاحة للبيع
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
مبالغ مستحقة من المساهمين
أصول عقود إعادة التكافل:
مساهمات غير مكتسبة
مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
إحتياطي العجز في المساهمات
إحتياطي حسابي
مدينو التكافل وأرصدة مدينة أخرى
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
ودائع وكالة
استثمارات عقارية
النقدية وما في حكمها
إجمالي أصول التكافل التشغيلية

2019
درهم إماراتي

5
5
5
6

1,000,000
429,885,226
13,390,076
25,786,539

7
7
7
7
7
8
9
10
11
12

37,697,630
51,250,635
28,675,068
141,143,771
13,500,322
16,827,982
25,537
200,430
8,802,820
162,906,724
242,797,948
4,425,368
3,744,919
107,898,591
127,731,667
19,531,036
15,768,081
21,205,716
79,928,738
406,743,822 1,158,258,832

13
14
11
16
5
5
15
10
9
12

21,807,987
93,115,327
20,299,776
12,994,006
5,943,000
8,722,890
16,000,000
259,336,170
13,674,652
52,374,868
-

9,504,157
1,239,178
26,911,464
19,537,186
7,518,870
8,722,890
6,000,000
54,251,618
3,733,537
6,172,340
872,007

إجمالي أصول المساهمين

504,268,676

144,463,247

إجمالي األصول

551,207,069 1,662,527,508

أصول المساهمين
عقارات ومعدات
أصول غير ملموسة
إستثمارات عقارية
تكلفة الوثائق المؤجّلة
استثمارات متاحة للبيع
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ودائع مقيّدة
ودائع وكالة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
النقدية وما في حكمها
إلتزامات مشمولة بشركة تابعة ومصنفة كمحتفظ بها للبيع

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  44جزءا ً متمما ً من هذة القوائم المالية المج ّمعة.
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3,350,308
2,001,297
5,526,225

دار التكافل (ش م ع)
قائمة الدخل المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات 2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

العائد لحاملي الوثائق
إيرادات التكافل
مجمل مساهمات التكافل
األعمال المقبولة
حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

24
24

صافي مساهمات التكافل
المحول إلى إحتياطي المساهمات غير المحققة
صافي
ّ
صافي مساهمات التكافل المكتسبة
الخصومات المكتسبة
رسوم الوثائق
إجمالي الدخل من اإلكتتاب
مصروفات التكافل
مجمل المطالبات المدفوعة
حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها

402,217,704 433,046,890
748,623
5,539,833
)(138,593,760) (128,500,605
310,086,118
99,242,048

264,372,567
)(86,964,712

24

409,328,166
9,138,268
23,684
418,490,118

177,407,855
6,130,194
25,771
183,563,820

25
25

)(196,952,096) (342,411,913
99,216,350 129,453,552

صافي المطالبات المدفوعة

)(97,735,746) (212,958,361

التغيير في مخصص المطالبات المستحقة
التغيير في حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة
التغيير في صافي المطالبات التي حدثت ولم يتم اإلبالغ عنها
التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير
المخصصة
التغييرات في إحتياطي مخصص العجز في المساهمات
التغيير في عقود اإلستثمارات واإلحتياطيات الحسابية
صافي الربح من أصول محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

)(51,863,608
1,479,673
1,572,286

)(13,864,293
1,230,759
5,260,593

)(1,442,356
)(950,485
)(66,804,255

)(1,480,132
)(192,378
-

40,741,508

-

صافي مطالبات التكافل المتكبّدة

25

الفائض من خسائر مساهمات التكافل
مصروفات التكافل األخرى
إجمالي إيرادات التكافل

26

)(3,056,369
)(8,324,782
116,883,369

رسوم وكالة
رسوم مضارب
استثمارات وإيرادات أخرى

27
27
29

)(120,889,900) (123,754,852
)(1,718,608
)(1,271,443
3,162,954
811,187

صافي الخسائر من أنشطة التكافل التشغيلية للعام

)(106,781,197) (290,225,598

)(7,331,739

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  44جزءا ً متمما ً من هذة القوائم المالية المج ّمعة.
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)(2,249,830
)(1,485,662
73,047,131

)(46,398,423

دار التكافل (ش م ع)
قائمة الدخل المج ّمعة (تابع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات 2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

العائد للمساهمين
الدخل
رسوم وكالة من حاملي الوثائق
رسوم مضارب
الدخل من اإلستثمارات
المصروفات
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف استحواذ الوثائق
تكاليف اإلستحواذ على شركات تابعة
تكاليف التمويل
التغييرات في إحتياطي المكافآت
مصروفات إكتتاب اخرى
الربح من شراء صفقة
ّ
الخسائر للعام من لشركة التابعة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع

الربح للعام قبل القرض الحسن
المخصص مقابل القرض الحسن لحاملي الوثائق

27
27
29

123,754,852
1,271,443
179,657
125,205,952

120,889,900
1,718,608
3,170,026
125,778,534

28
16
30

)(69,806,859
)(56,915,886
)(15,645,474
)(1,696,178
624,771
)(1,977,333
50,186,596
)(95,230,363

)(34,217,203
)(35,181,363
)(1,752,419
)(3,323,966
)(74,474,951

29,975,589
)(7,331,739

51,303,583
)(46,398,423

22,643,850

4,905,160

0.151

0.033

30

19

الربح للعام المتعلق بالمساهمين

ربحية السهم

31

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  44جزءا ً متمما ً من هذة القوائم المالية المج ّمعة.
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دار التكافل (ش م ع)
قائمة الدخل الشامل المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
درهم إماراتي
العائد لحاملي الوثائق
صافي الخسارة من عمليات التكافل للعام

)(7,331,739

2019
درهم إماراتي
)(46,398,423

الخسائر الشاملة األخرى

بنود ربما قد يتم إعادة تصنيفها الحقا ً إلى أرباح أو خسائر
تعديالت إعادة التصنيف المتعلقة باألصول المالية المتاحة للبيع المستبعدة
خالل العام

98,257

142,080

خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

-

)(98,257

اإليرادات الشاملة األخرى للعام

98,257

43,823

إجمالي الخسائر الشاملة األخرى للعام العائدة للمساهمين

)(7,233,482

)(46,354,600

العائد للمساهمين
صافي األرباح للعام

22,643,850

4,905,160

اإليرادات الشاملة األخرى

بنود ربما قد يتم إعادة تصنيفها الحقا ً إلى أرباح أو خسائر
تعديالت إعادة التصنيف المتعلقة باألصول المالية المتاحة للبيع المستبعدة
خالل العام

-

)(49,623

الخسائر الشاملة األخرى للعام

-

)(49,623

إجمالي الدخل الشامل للعام العائد للمساهمين

22,643,850

4,855,537

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  44جزءا ً متمما ً من هذة القوائم المالية المج ّمعة.
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150,000,000

-

-

-

150,000,000

-

-

150,000,000

رأس المال
درهم إماراتي

5,482,374

2,264,385

-

-

3,217,989

13

4,905,160
)(490,516

)(642,503
)(10,689,629

)(4,905,000
)(2,264,385

22,643,850

22,643,850
-

)(25,521,591

490,516

-

)(29,936,235

خسائر مرحّلة
درهم إماراتي

4,905,160
-

2,727,473

إحتياطي قانوني
درهم إماراتي

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  44جزءا ً متمما ً من هذة القوائم المالية المج ّمعة.

إجمالي اإليرادات الشاملة للعام
توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام
(إيضاح )22
المحول إلى اإلحتياطي القانوني (إيضاح )23
ّ
المحول إلى إحتياطي إعادة التكافل (إيضاح
ّ
)23
الرصيد  31ديسمبر 2020

األرباح للعام
الخسائر الشاملة األخرى للعام

الرصيد  31ديسمبر 2019

إجمالي اإليرادات الشاملة للعام
المحول إلى اإلحتياطي القانوني
ّ

األرباح للعام
اإليرادات الشاملة األخرى للعام

الرصيد في  1يناير 2019

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

دار التكافل (ش م ع)

22,643,850

22,643,850
-

127,696,398

-

-

-

-

-

642,503
642,503

-

-

-

-

145,435,248

)(4,905,000
-

)(49,623

)(49,623

-

4,905,160
)(49,623
4,855,537
-

49,623

-

122,840,861

إحتياطي استثمارات
متاحة للبيع
درهم إماراتي

إحتياطي إعادة
التكافل
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

دار التكافل (ش م ع)
قائمـة التدفقات النقدية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
اإليضاحات درهم إماراتي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األرباح للعام
التسويات على:
إهالك العقارات والمعدات
استهالك األصول غير الملموسة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
اإلضمحالل في أصول الشركة التابعة
اإلضمحالل في خسائر العقارات والمعدّات
التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
خسائر اإلضمحالل في األصول المالية المصنفة متاحة للبيع
خسائر محققة من بيع األصول المالية المصنفة متاحة للبيع
إيرادات من ودائع وكالة
إيرادات من أوراق دين
إيرادات من توزيعات األرباح في الصكوك
إيرادات من اإليجارات
تكاليف التمويل
استهالك تسهيل مرابحة
الربح من صفقة شراء شركات تابعة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
اإلنخفاض( /الزيادة( في مدينو التكافل وإعادة التكافل
(الزيادة(/اإلنخفاض في المبالغ المدفوعة مقدما ً واألرصدة المدينة اآلخرى
اإلنخفاض( /الزيادة( في تكاليف الوثائق المؤجلة
اإلنخفاض في أصول إعادة التكافل
اإلنخفاض في الخصومات المؤجلة المستلمة
الزيادة في إحتياطي المكافآت
(اإلنخفاض) /الزيادة في إلتزامات عقود التكافل
الزيادة في دائني التكافل
الزيادة في اإللتزامات األخرى
النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء عقارات ومعدات
إقتناء أصول غير ملموسة
إضافات إلى اإلستثمارات في األوراق المالية
المحصل من بيع إستثمارات في أوراق مالية
إيرادات مستلمة من ودائع وكالة
صافي التدفق الخارجي النقدي من اإلستحواذ على شركات تابعة
إيرادات مستلمة من أوراق دين
إيرادات مستلمة من توزيعات األرباح
تكوين ودائع وكالة خالل العام  -صافي
إيرادات اإليجار
تكاليف التمويل مدفوعة
ودائع االستثمار المقيدة خالل العام  -بالصافي
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

13
14
14
11
29
29

30
20

20

13
14
5
5
30

2019
درهم إماراتي

22,643,850

4,905,160

3,081,471
7,192,975
6,592,758
4,007,282
10,374,643
1,575,870
208,245
)(6,026,931
)(1,089,542
)(304,286
)(1,129,891
1,696,178
)(144,340
)(50,186,596
430,799

1,765,223
388,760
1,485,662
2,200,000
2,393,725
195,119
)(5,663,650
)(820,998
)(82,934
)(1,939,590
680,944

)(1,077,515
72,461,614
)(9,260,666
6,543,180
26,782,919
1,841,545
5,263,519
)(154,877,523
34,071,031
30,875,435
12,623,539
)(1,415,685
11,207,854

5,507,421
)(59,747,280
451,620
)(7,028,433
18,218,500
175,454
76,714,587
1,265,353
23,078
35,580,300
)(453,919
35,126,381

)(3,558,856
)(272,851
)(11,388,778
2,350,308
6,026,931
)(110,106,600
1,089,542
304,286
11,081,972
1,129,891
)(1,696,178
)(10,000,000
)(115,040,333

)(1,895,056
)(107,353
644,250
5,663,650
820,998
82,934
)(39,252,306
1,939,590
)(32,103,293

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  44جزءا ً متمما ً من هذة القوائم المالية المج ّمعة.
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دار التكافل (ش م ع)
قائمـة التدفقات النقدية المج ّمعة (تابع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
اإليضاحات درهم إماراتي
التدفقات النقدية من األنشطة االتمويلية
مدفوعات إلتزمات عقود اإليجار
توزيعات األرباح المدفوعة
صل من تسهيالت مرابحة المستلمة
المح ّ
صافي النقدية الناتجة من( /المستخدمة في) األنشطة االتمويلية

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
النقدية وما في حكمها
 في بداية العام مشمولة في الشركة التابعة ومصنفة كمحتفظ بها للبيعالنقدية وما في حكمها ،في نهاية العام

12

2019
درهم إماراتي

)(1,336,971
)(4,905,000
215,000,000
208,758,029

)(588,581
)(588,581

104,925,550

2,434,507

27,378,056
-

25,038,123
)(94,574

132,303,606

27,378,056

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  44جزءا ً متمما ً من هذة القوائم المالية المج ّمعة.
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دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
1

النشاط والشكل القانوني

تم تأسيس شركة دار التكافل (ش م ع) )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة وحصلت على ترخيصها التجاري في  23يوليو
 2008وبدأت عملياتها في  1سبتمبر  .2008تقوم الشركة بتنفيذ أعمال التكافل العام (التأمين) وإعادة التكافل (إعادة
التأمين) واالستثمارات وفقا ً لتعاليم الشريعة اإلسالمية وضمن أحكام القانون االتحادي رقم  6لسنة  2007في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمتعلق بشركات التكافل ووكالء التكافل وبنود عقد التأسيس للشركة .عنوان الشركة هو ص.ب235353 .
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
على الرغم من امتالك الشركة رخصة إلصدار عقود تكافل قصيرة األجل فيما يتعلق بالتكافل غير الحياة( ،مثل مخاطر
حوادث السيارات والبحرية والحرائق والهندسية والطبية ومخاطر الحوادث العامة) إال أن الشركة توقفت عن إصدار عقود
جديدة اعتباراً من  27يوليو  .2020تخطط الشركة اآلن لإلنخراط في األنشطة االستثمارية مع اإلستمرار في إستكمال مدة
العقود الصادرة بالفعل وإدارة المخاطر ذات الصلة .تستثمر الشركة أيضا ً أموالها في األوراق المالية االستثمارية.
يشار إلى الشركة مع شركتها التابعة إلى "المجموعة" في هذه القوائم المالية المج ّمعة .في  31ديسمبر  ،2020كان لدى
الشركة الشركة التابعة التالية:
اسم الشركة التابعة

األنشطة الرئيسية

نور للتكافل العائلي ش.م.ع (إيضاح )30
نور للتكافل العام ش.م.ع (إيضاح )30

نسبة حصة الملكية
2019
2020
%100
%100

التكافل العائلي وأنشطة إعادة التكافل
التكافل العام وأنشطة إعادة التكافل

ورشة أوتو كرو ذ.م.م.

%100

٪100

ورشة للتصليح الميكانيكي للمركبات

* تمتلك المجموعة  ٪49حصة مباشرة و  ٪51غير مباشرة من خالل مديريها في ورشة أوتو كرو ذ.م.م (أوتو كرو) .على
الرغم من أن المجموعة ال تمتلك أغلبية حقوق التصويت بشكل مباشر ،إال أن المجموعة ،إلى جانب حقوق التصويت غير
المباشرة الخاصة بها ،تعتبر أنها تتحكم بشكل فعال في عملية صنع القرار الخاص ب أوتو كرو.
2

بيان التوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية

تم إعداد هذه القوائم المالية المج ّمعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات أحكام القانون االتحادي رقم ( )2لسنة 2015
الخاص بالشركات التجارية ،والقانون اإلتحادي رقم ( )6لسنة  2007الخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين
الخاصة بشركات ووكالء التكافل .يتم عرض القوائم المالية بدرهم إماراتي اإلمارات العربية المتحدة ،مقربة إلى أقرب
ألف.
المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية
أ.

المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية السارية في 2020

تم إصدار المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية من قبل مجلس المعايير المحاسبة الدولية وتم توضيحها
في الصفحة التالية.
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بيان التوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية (تابع)

المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية (تابع)
أ -المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية السارية في ( 2020تابع)
تاريخ السريان
عنوان المعيار
رقم المعيار
تعريف المادة  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1عرض القوائم  1يناير 2020
معيار المحاسبة الدولي رقم 1
المالية
 1يناير 2020
تعريف المادة  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3
معيار التقارير المالية الدولية رقم 3
تعريف المادة  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  8السياسات  1يناير 2020
معيار المحاسبة الدولي رقم 8
المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء
معيار التقارير المالية الدولية رقم  9إصالح معيار سعر الفائدة (تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية  1يناير 2020
رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي  39ومعيار التقارير المالية الدولية
ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39
رقم )7
ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 7
امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بكوفيد( 19-تعديالت على معيار  1يناير 2020
معيار التقارير المالية الدولية رقم 16
التقارير المالية الدولية رقم )16
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في معايير التقارير المالية الدولية  1يناير 2020
معايير مختلفة

تم تطبيق هذه المعايير من قبل المجموعة ولم يكن لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية المج ّمعة.
ب)

المعايير والتفسيرات السارية ولم يتم تطبيقها من قبل المجموعة

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )9األداة المالية" مع معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )4عقود التأمين"
تعتبر المجموعة مؤهلة لإلعفاء المؤقت من تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  9على أساس أنها لم تطبق من قبل
أي نسخة من معيار التقارير المالية الدولية رقم  9وأن أنشطتها مرتبطة في الغالب بالتأمين مع المبالغ الدفترية إللتزاماتها
ضمن نطاق معيار التقارير المالية الدولية رقم  4أكبر من  90في المائة من إجمالي القيمة الدفترية لجميع اإللتزامات في
 1يناير  2019دون أي تغيير الحق في أنشطتها.
القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها مباشرة للمجموعة في  31ديسمبر  2020والتي ستؤدي إلى مدفوعات رأس
المال فقط ومعيار الفائدة (" )"SPPIعند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  ،9باستثناء أي أصول مالية تستوفي
تعريف المحتفظ بها للمتاجرة ،موضحة في الجدول الوارد أدناه.

األصول
التكافل واألرصدة المدينة األخرى
استثمارات متاحة للبيع
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
محتفظ بها حتى االستحقاق
أرصدة مدينة أخرى
الودائع المقيدة
ودائع الوكالة
النقدية وما في حكمها

األصول المالية التي تجتاز اختبار ،SPPI
باستثناء أي أصول مالية تستوفي تعريف
االحتفاظ للمتاجرة
القيمة العادلة كما
الحركة في القيمة
في  31ديسمبر
العادلة خالل العام
2020
درهم إماراتي
درهم إماراتي

كافة األصول المالية األخرى
القيمة العادلة كما
الحركة في القيمة
في  31ديسمبر
العادلة خالل العام
2020
درهم إماراتي
درهم إماراتي

242,943,896
1,000,000

-

5,943,000

)(1,575,870

22,112,966
11,752,638
16,000,000
387,067,837
132,197,225
813,074,562

-

429,885,226
435,828,226

40,741,508
39,165,638
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بيان التوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية (تابع)

المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية (تابع)
ب)

المعايير والتفسيرات السارية ولم يتم تطبيقها من قبل المجموعة (تابع)

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )9األداة المالية" مع معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )4عقود التأمين"
(تابع)
يتم تصنيف األصول المالية التي اجتازت اختبار  ، SPPIباستثناء أي أصول مالية تستوفي تعريف المحتفظ بها للمتاجرة
أو التي يتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9في الجدول أعاله على أنها
تكلفة مستهلكة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .39تم بيان التصنيفات االئتمانية لألوراق المالية االستثمارية والودائع
واألرصدة المصرفية على النحو التالي:

األصول
استثمارات متاحة للبيع
محتفظ بها حتى االستحقاق
الودائع المقيدة
ودائع الوكالة
النقدية وما في حكمها

 BBB+إلى
BBBدرهم إماراتي

أقل من BBB-
أو لم يتم تصنيفه
درهم إماراتي

AAA
درهم إماراتي

 AA+إلى
Aدرهم إماراتي

 A+إلى A-
درهم إماراتي

-

-

- 1,000,000
9,326,375 12,786,590
- 16,000,000
63,650,000
- 323,417,837
5,508,595 11,349,428 115,339,202
78,484,970 25,136,018 454,757,039

اإلجمالي
درهم إماراتي
1,000,000
22,112,965
16,000,000
387,067,837
132,197,225
558,378,027

المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية غير السارية بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكّر من قبل
ج)
المجموعة
رقم المعيار

العنوان

تاريخ السريان

معيار التقارير المالية الدولية رقم ()17

عقود التأمين

 1يناير 2023

يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )17عقود التأمين" قياس إلتزامات التأمين بناء على القيمة العائدة منها و يضع
نموذج موحد للقياس و التقييم لكافة عقود التأمين.
تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على مبادئ المحاسبة لعقود التأمين .يحل المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  17محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )4عقود التأمين" و يسري العمل به في أو  1يناير
.2023
ال توجد أية مع ايير أو تفسيرات أصدرت و لم يتم تطبيقها و التي يتوقع مجلس اإلدارة أن ال تكون ذات تأثير جوهري على
األرباح أو صافي األصول المعلنة للمجموعة.
لم تقم المجموعة بعد بتقييم أثر هذه المعايير على القوائم المالية المج ّمعة.
3

مل ّخص السياسات المحاسبية الهامة

أساس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المج ّمعة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات المالية واإلستثمارات
العقارية المدرجة بالقيمة العادلة .تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل المعطى مقابل األصول.
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مل ّخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

أساس التجميع
تشمل القوائم المالية المج ّمعة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في بتاريخ  31ديسمبر  .2020تتحكم المجموعة
بالشركة المستثمر فيها في حال:
•
•
•

كان لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها
تعرضها لمخاطر أو حقوق في عوائد مختلفة نتيجة تعاملها مع الشركة المستثمر فيها.
ّ
لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير في عوائدها.

يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة بالكامل عند التجميع ،بما في ذلك األرباح والخسائر غير
المحققة من المعامالت بين شركات المجموعة .عندما يتم عكس الخسائر غير المحققة من مبيعات األصول داخل المجموعة
عند التجميع ،يتم اختبار األصل األساسي أيضا ً لتحديد إضمحالل القيمة من منظور المجموعة .تم تعديل المبالغ المدرجة
في القوائم المالية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.
يتم اإلعتراف باألربا ح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى للشركات التابعة التي تم الحصول عليها أو المستبعدة خالل
الفترة من تاريخ سريان االستحواذ ،أو حتى تاريخ سريان اإلستبعاد ،إن لزم األمر.
يتم احتساب التغييرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة كمعامالت حقوق ملكية والتي ال تؤدي إلى فقدان
المجموعة للسيطرة على الشركات التابعة .يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة
لتعكس التغيرات في حصصهم النسبية في الشركات التابعة.
إن أي فرق بين المبلغ الذي يتم من خالله تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم يتم
إدراجه مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى مالكي الشركة األم.

توحيد األعمال والشهرة
تطبق المجموعة طريقة االستحواذ في المحاسبة عن توحيد األعمال .يتم احتساب المقابل المحول من قبل المجموعة للحصول
على السيطرة على شركة تابعة كمجموع القيم العادلة في تاريخ االستحواذ لألصول المحولة واإللتزامات المتكبدة وحقوق
الملكية الصادرة من قبل المجموعة والتي تتضمن القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناشئ من ترتيب مقابل طارئ .يتم
احتساب تكاليف الشراء عند تكبدها.
تعترف المجموعة باألصول المحددة المكتسبة واإللتزامات المفترضة في توحيد األعمال بغض النظر عما إذا كان قد تم
االعتراف بها مسبقا ً في القوائم المالية للشركة المستحوذ عليها قبل االستحواذ .يتم قياس األصول المشتراة واإللتزامات
المفترضة بشكل عام بقيمها العادلة في تاريخ االستحواذ.
بالنسبة لمعامالت السيطرة المشتركة التي يتم فيها التحكم في جميع الكيانات أو الشركات الموحّدة في النهاية من قبل نفس
الطرف أو األطراف قبل وبعد الدمج ،وتلك السيطرة ليست عابرة ،تعترف المجموعة بالفرق بين مقابل الشراء والقيمة
الدفترية لصا في األصول من الكيانات أو الشركات المكتسبة كتعديل على حقوق الملكية .يتم تطبيق هذه المعالجة المحاسبية
أيضا ً على االستحواذ الالحق على بعض أو كل حصص الحقوق غير المسيطرة في شركة تابعة.
تصنيف المنتجات
إن عقود التكافل هي العقود التي يضمن فيها مجموعة من المشاركين (حملة الوثائق) أحدهم األخر ضد أحداث مستقبلية
غير مؤكدة للتعرض للخسارة أو الضرر وحيث تتصرف المجموعة (كوكيل) بالنيابة عن حملة الوثائق في إدارة عمليات
التأمين اإلسالمية مقابل أتعاب الوكالة .تعتبر صافي مبالغ المشاركات (األقساط) المدفوعة ،بعد تنزيل أتعاب الوكالة ،كأموال
متوفرة للمضاربة ،حيث تكون المجموعة هي المضارب ،وتستثمر بعض هذه المبالغ مقابل حصة يتم االتفاق عليها مقدما ً
من األرباح أو الخسائر المتحققة ،إن وجدت (رسوم المضارب) .يتبرع حملة الوثائق بمساهماتهم لغيرهم من حملة الوثائق
الذين يعانون من خسارة أو ضرر ،وتدفع وفقا ً لسياسات المجموعة وضمن صالحيتها كوكيل.
في حال العجز ،في عمليات حملة الوثائق ،يتم تمويل ذلك العجز من قبل المساهمين كقرض حسن (قرض بدون أرباح).
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مل ّخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

تكلفة الوثيقة المؤجلة

عقود التكافل قصيرة األجل
يتم التعامل مع العموالت وتكاليف االستحواذ األخرى التي تختلف مع وتتعلق بتأمين عقود جديدة وتجديد العقود الحالية على
أنها تكلفة الوثائق المؤجلة .يتم االعتراف بجميع التكاليف األخرى كمصروفات عند تكبدها .يتم الحقا ً إستهالك تكلفة الوثائق
المؤجلة في قائمة الدخل الشامل على مدى عمر العقود حيث يتم اكتساب المساهمة ذات الصلة .يتم اختبار تكلفة الوثائق
المؤجلة من أجل االسترداد كما في تاريخ كل تقرير.

عقود التكافل طويلة األجل
تتم رسملة تكاليف الحصول على عقود التكافل طويلة األجل ،مثل مصروفات العموالت والتكاليف األخرى المرتبطة مباشرة
بتأمين عقود جديدة ،على أنها تكلفة الوثائق المؤجلة  .يتم االعتراف بجميع التكاليف األخرى كمصروفات عند تكبدها .يتم
الحقا ً إستهالك تكلفة الوثائق المؤجلة بما يتماشى مع أنماط كسب دخل الوكالة لعقود التكافل طويلة األجل على مدار المدة
الفعلية للوثيقة .يتم اختبار تكلفة الوثائق المؤجلة من أجل االسترداد كما في تاريخ كل تقرير.
إحتياطي المكافآت
تحتفظ الشركة بإحتياطي مكافآت في ميزانيتها العمومية مقابل سياسات خطة "نور سمارت سيف بلس" الصادرة ،والتي
تمثل المكافأة التي سيحصل عليها حاملو وثائق التأمين بموجب هذه الخطة ،في حال بقي عقدهم ساري المفعول لمدة 4
سنوات على األقل.
االحتياطيات الحسابية
االحتياطيات الحسابية هي مخصصات تم إنشاؤها لعقود التكافل طويلة األجل لتغطية المطالبات المستقبلية المتوقع ظهورها
فيما يتعلق بتلك العقود التي كانت موجودة في نهاية الفترة .يعتمد حساب االحتياطي على عوامل مثل الوفيات المتوقعة
والتقدير االكتواري للتكاليف ومعدل الخصم.
الفائض /العجز في صندوق حملة الوثائق
إذا كان الفائض في صندوق حملة الوثائق في نهاية السنة كبيربقدر كاف ،يتم توزيع نسبة من الفائض بين حملة الوثائق
الذين لم يقدموا مطالبات ،بالتناسب مع مخاطر مشاركتهم في الصندوق بعد حساب المخصصات ،وستتم الموافقة على هذه
التوزيعات من قبل لجنة الفتوى والرقابة الشرعية ا لخاصة بالمجموعة .وإن أي فائض يتبقى بعد عملية التوزيع سيبقى في
صندوق حملة الوثائق.
يتم تسديد العجز في صندوق حملة الوثائق بقرض ال يترتب عليه فوائد (قرض حسن) من أموال المساهمين .ويتم تسديد
هذا القرض الحسن من الفوائض المستقبلية الناتجة من عمليات التكافل على أساس األولوية .ويخضع هذا القرض الحسن
الختبار اإلضمحالل في القيمة سنويا ً ويتم تحميل قسم من القرض الحسن الذي تم اعتباره منخفض القيمة في قائمة الدخل.
عند تصفية صندوق حملة الوثائق ،فإن الفائض المتراكم فيه ،إن وجد ،بعد أن تستوفي جميع االلتزامات (التي تشتمل على
تس ديد المبلغ القائم من القرض الحسن) ،سوف يتم التعامل معها مباشرة بعد استشارة لجنة الفتوى والرقابة الشرعية .في
حالة العجز المتراكم ،فإن أي قروض حسنة قائمة عند التصفية لن يتم سدادها من قبل صندوق حملة الوثائق ،وسيتم تحملها
من قبل صندوق أموال المساهمين.
يتم تمويل العجز في صندوق حملة الوثائق ،باستثناء العجز الناتج عن اإلضمحالل في القيمة العادلة لألوراق المالية ،بقرض
حسن (قرض ال يترتب عليه أية أرباح) من قبل المساهمين .تحتفظ المجموعة بمخصص كامل مقابل القرض الحسن.
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عقارات ومعدات (تابع)
تظهر العقارات والمعدات ،بما في ذلك العقارات الت ي يشغلها المالك ،بالتكلفة ،باستثناء تكاليف الخدمة اليومية ،ناقصا ً
االستهالك المتراكم وخسائر إضمحالل القيمة المتراكمة .ال يتم استهالك رأس المال قيد التنفيذ (.)CWIP
يتم تحميل اإلهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات والمعدات على األصناف التالية
لألصول:
مباني
تحسينات على مباني مؤجرة
أثاث وتركيبات
معدّات مكتبية
مركبات

 40سنة
 10سنوات
 4سنوات
 5 – 3سنوات
 5سنوات

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل سنة ،وتعديلها مستقبليا ً إذا كان ذلك
مناسبا ً في نهاية كل سنة مالية.
يتم استبعاد بند العقارات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر
صل من
لألصل .يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من بيع أو استبعاد األصل (الذي يتم اختسابه على أنه الفرق بين المتح ّ
اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) ويتم إدراجها في قائمة الدخل المجمعة في السنة التي حدث فيها اإلستبعاد.
يتم رسملة المصروفات المتكبدة ال ستبدال عنصر من بنود العقارات والمعدات التي يتم احتسابها بشكل منفصل ويتم شطب
القيمة الدفترية للمكون الذي تم استبدال ه .يتم رسملة تكاليف االستبدال أو التفتيش الرئيسية األخرى عند تكبدها وإذا كان من
المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المنشأة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق .يتم إدراج
جميع المصروفات األخرى في قائمة الدخل المجمعة عند تكبدها.
عقود اإليجار
يتم قياس حق استخدام األصول مبدئيا ً بالتكلفة ،والتي تشتمل على المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدلة ألية
مدفوعات تأجير تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ،باإلضافة إلى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة .يتم فيما بعد إهالك
حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية نهاية العمر اإلنتاجي لحق االستخدام أو نهاية مدة
عقد اإليجار .يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لألصل الحق في االستخدام على نفس أساس العقارات والمعدات .باإلضافة
إلى ذلك ،يتم تقليل الحق في االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر إضمحالل القيمة ،إن وجدت ،وتعديلها من أجل إجراء
بعض إعادة قياس إلتزامات عقود اإليجار.
يتم قياس التزام عقود اإليجار مبدئيا ً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء ،ويتم خصمها
باستخدام تكلفة التمويل الضمني في عقد اإليجار أو ،إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة ،فإنه يتم استخدام معدل
التمويل اإلضافي للمجموعة .بشكل عام ،تستخدم المجموعة معدالت التمويل اإلضافية كنسبة خصم.
يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة تكلفة التمويل الفعلية .يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير
في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل ،أو إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ
المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا تغيرت المجموعة تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد
أو اإلنهاء.
عندما يتم إعادة قياس ا لتزام عقود اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام األصل،
أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام األصل إلى الصفر.
تعرض المجموعة حق استخدام األصول التي ال تفي بتعريف االستثمارات العقارية في "العقارات والمعدات" وإلتزامات
عقود اإليجار كعنصر منفصل في قائمة المركز المالي.
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األصول غير الملموسة
يتم قياس األصول غير الملموسة المشتراة بشكل منفصل عند اإلعتراف المبدئي بالتكلفة .إن تكلفة األصول غير الملموسة
المكتسبة في توحيد األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ .الحقا ً لإلعتراف المبدئي ،يتم إستهالك األصول غير
الملموسة على مدى العمر اإلقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييمها لإلضمحالل كلما كان هناك مؤشر على أن األصول غير
الملموسة قد تضمحل قيمتها .يتم إدراج مصروف إستهالك األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل
المجمعة .يتم تطبيق األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

•عقود التكافل على الحياة
•عقود التكافل على غير الحياة
• عالقات مع العمالء
• برامج

 25سنة
 5أشهر
 3.5أشهر
 3سنوات

يتم إحتساب اإلستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول.
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة
الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل المجمعة عند إستبعاد األصل.
إستثمارات عقارية
اإلستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها لكسب اإليجارات و  /أو لزيادة رأس المال بما في ذلك العقارات تحت
اإلنشاء لهذه األغراض .باإلضافة إلى تكاليف المعاملة .تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من اإلستثمار العقاري
الحالي وقت تكبّد التكلفة فيما لو تم إستيفاء معايير التحقق ،وتُستثنى تكلفة الخدمات اليومية لإلستثمار العقاري .الحقا
لالعتراف المبدئي ،يتم احتساب اإلستثمارات العقارية باستخدام نموذج القيمة العادلة التي تعكس وضع السوق في تاريخ
التقرير .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية في قائمة االرباح والخسائر
في نفس فترة حدوثها.
ال يتم إدراج اإلستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أ وعند التوقف عن إستخدامها بشكل دائم وال يتوقع الحصول على
أية منافع اقتصادية مستقبلية نتيجة استبعادها.
يتم التحويل إلى أو من اإلستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يتضح من نهاية مهنة المالك وبداية
التأجير التشغيلي لطرف آخر .بالنسبة للتحويل من استثمار عقاري إلى عقار يشغله مالك ،فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة
الالحقة هي القيمة العادلة في ت اريخ التغيير في اإلستخدام .إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك استثمار عقاري ،تقوم
المجموعة بحساب ذلك العقار وفقا ً للسياسة الموضحة ضمن العقارات والمعدات حتﯽ تاريخ التغيير في االستخدام .يتم تحديد
القيمة العادلة بناءا ً على قيم السوق المفتوحة مبنية على تقييمات خبراء مستقلين.
اإلعتراف باإليرادات

مجمل مساهمات التكافل
تشتمل مجمل مساهمات التكافل على إجمالي المساهمات المستحقة عن كامل فترة التغطية التي توفرها عقود التكافل التي
تم إبرامها خالل الفترة المحاسبية ويتم اإلعتراف بها في تاريخ قبول سياسة التكافل .تتضمن المساهمات أي تعديالت ناشئة
في الفترة المحاسبية للمساهمات مستحقة القبض فيما يتعلق بعقود التكافل التي تم تنفيذها في فترات محاسبية سابقة .يتم تقييم
المساهمات التي يتم جمعها من قبل الوسطاء ولكن لم يتم استالمها بعد استنادا ً إلى تقديرات عمليات التكافل أو الخبرة السابقة
وهي مدرجة في مساهمات التكافل.
المساهمات غير المكتسبة هي تلك النسب من المساهمات المكتوبة في سنة والتي تتعلق بفترة الخطر بعد تاريخ التقرير .يتم
احتساب المساهمة غير المكتسبة على أنها أعلى المبلغ المحدد على أساس نسبي يومي أو طريقة " ."365/1يتم تأجيل
النسبة المنسوبة للسنة التالية كمخصص للمساهمات غير المكتسبة.
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اإلعتراف باإليرادات (تابع)

الخصومات المكتسبة
يتم اإلعتراف بالخصومات المكتسبة في وقت اكتتاب الوثائق .يﺘﻢ تأجﻴﻞ الﺨﺼﻢ الﻤﻜﺘﺴﺐ مﻦ عقﻮد إعادة الﺘﻜافﻞ الﺨارجﻴة
وإستهالكه على أساس القﺴﻂ الﺜابﺖ على مﺪى فﺘﺮة األقساط الﻤﺘﻮقعة ﻤﺴﺘﺤقة الﺪفع.

رسوم وكالة
تقوم المجموعة بإدارة عمليات تكافل نيابة عن حاملي الوثائق برسوم وكالة والتي يتم اإلعتراف بها على أساس اإلستحقاق.
يتم بيان مبلغ مشابه كمصروف في قائمة الدخل العائدة لحاملي الوثائق.

إيرادات من اإلستثمار
يتم اإلعتراف بإيرادات الربح على أساس اإلستحقاق مع األخذ في اإلعتبار تكلفة التمويل السارية لألداة ووفقا ً لألساس
الزمني عندما يستحق.
يتم اإلعتراف بإيرادات إيجار اإلستثمارات العقارية وفقا ً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
يتم اإلعتراف باإليراد الناتج عن توزيعات األرباح عندما يتم إقرار الحق في إستالم التوزيعات.

صل من المبيعات
يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة عن بيع االستثمارات على أنها الفرق بين صافي المح ّ
والقيمة الدفترية ويتم تسجيلها عند حدوث معاملة البيع.
مساهمات إعادة التكافل
يشتمل مجمل مساهمات إعادة التكافل على إجمالي المساهمة المستحقة عن كامل التغطية المقدمة من العقود المبرمة خالل
الفترة ويتم اإلعتراف بها في تاريخ البدء للوثيق ة .تتضمن المساهمات أي تعديالت ناشئة في الفترة المحاسبية فيما يتعلق
بمبادلة عقود إعادة التكافل في الفترات المحاسب ية السابقة .مساهمات إعادة التكافل غير المكتسبة هي تلك نسب المساهمة
المكتوبة في سنة والتي تتعلق بفترات الخطر بعد تاريخ التقرير .يتم تأجيل مساهمات إعادة التﮐافل غير المﮐتسبة علﯽ مدى
فترة سياسات التﮐافل المباشرة الخاصة بعقود تثبيت المخاطر وعلﯽ مدى فترة عقد إعادة التﮐافل عن العقود التي تحدث
خسائر.
يتم اإلعتراف بمجمل مساهمي إعادة التكافل على الحياة كمصروف في تاريخ استحقاق المساهمة أو عندما تصبح السياسة
سارية المفعول أيهما أقرب.
تقوم المجموعة بالتنازل عن مخاطر التكافل في سياق األعمال العادية لجميع أعمالها .تمثل أصول إعادة التكافل األرصدة
المستحقة من شركات إعادة التكافل .يتم تقدير الم بالغ القابلة لالسترداد بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة
وتتوافق مع عقود إعادة التﮐافل.
يتم إجراء مراجعة إضمحالل القيمة في تاريخ ﮐل تقرير أو علﯽ نحو متﮐرر عندما ينشأ مؤشر علﯽ إضمحالل القيمة خالل
سنة التقرير .يحدث إضمحالل القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن المجموعة قد ال تسترد المبالغ المستحقة بموجب
شروط العقد وعندما يمكن ق ياس التأثير على المبالغ التي ستحصل عليها المجموعة من إعادة التكافل بشكل موثوق .يتم
تسجيل خسارة إضمحالل القيمة في قائمة الدخل.
إن ترتيبات إعادة التكافل الموقوفة ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.
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مساهمات إعادة التكافل (تابع)
كما تتحمل المجموعة مخاطر إعادة التكافل في سياق األعمال االعتيادية لعقود التكافل حيثما ينطبق ذلك .تدرج المساهمات
والمطالبات على إعادة التكافل المفترضة كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت في حال كان إعادة التكافل
يعتبر أعماالً مباشرة ،مع األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين .تمثل إلتزامات إعادة التكافل األرصدة
المستحقة لشركات إعادة التكافل .يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بطريقة تتفق مع عقد إعادة التكافل المصاحب.
يتم عرض المساهمات والمطالبات علﯽ أساس إجمالي لﮐل من إعادة التﮐافل المفترضة والمتنازل عنها.
يتم استبعاد أصول أو إلتزامات إعادة التﮐافل عندما يتم بطالن الحقوق التعاقدية أو انتهاء صالحيتها أو عندما يتم نقل العقد
إلﯽ طرف آخر.
المطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لحاملي عقود التكافل واألطراف الثالثة ومصروفات تسوية الخسائر
ذات الصلة ،بالصافي من اإلنقاذ والمبالغ المستردة األخرى وتحمل على الدخل عند تكبدها .يتم إدراج مخصص للمطالبات
المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ضمن اإلحتياطي اإلضافي ويظهر في قائمة الدخل المجمعة.
تقوم المجموعة بشكل عام بتقدير مطالباتها على أساس الخبرة السابقة .يقوم معدّلو الخسائر المستقلون عادة ً بتقدير المطالبات.
يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في نهاية كل تاريخ مالي وتسويات في الفترة التالية في حساب االكتتاب لتلك السنة.
أما الجزء الخا ص بإعادة التأمين تجاه المطالبات تحت التسوية فيتم تصنيفه كأصول عقود إعادة التكافل وتظهر ضمن
األصول المتداولة في قائمة المركز المالي.
حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة
يتم إثبات حصة إعادة التكافل في المطالبات عندما يتم االعتراف بالمطالبة اإلجمالية ذات الصلة وفقا ً لشروط العقد ذي
الصلة.
تكاليف اقتناء الوثيقة
يتم إستهالك العموالت وتكاليف االستحواذ األخرى التي تختلف مع تأمين العقود الجديدة والمتعلقة بتأمينها وتجديد العقود
الحالية وفقا ً لشروط السياسات عند اكتساب مساهمة التكافل.
مخصص المطالبات التى حدثت ولم يتم تسجيلها
يتم تكوين مخصص للمطالبات التي حدثت ولم يتم تسجيلها في تاريخ قائمة المركز المالي بناءاً على صافي المطالبات
باإلعتماد على التقديرات اإلكتوارية من قبل خبير اكتواري مستقل وذلك وفقا للوائح الخاصة بشركات التكافل والمصدرة
من قبل هيئة التكافل باإلمارات العربية المتحدة.
مخصص مصروفات تسوية الخسائر الغير مخصصة
يتم تكوين مخصص لمصروفات تسوية الخسائر الغير مخصصة والتي ال يمكن ربطها بمطالبات محددة وذلك في تاريخ
قائمة المركز المالي بالإلعتماد على التقديرات اإلكتوارية من قبل خبير اكتواري مستقل وذلك وفقا للوائح الخاصة بشركات
التأمين والمصدرة من قبل هيئة التأمين باإلمارات العربية المتحدة.
إختبار مدى كفاية اإللتزام
كافة إلتزامات التكافل المعترف بها بما فيها مطالبات التعويضات يتم إجراء اختبار مدى كفاية اإللتزام المترتب عليها في
تاريخ كل فترة إصدار تقارير .وهذ ا يتضمن مقارنة التقديرات الحالية لكل التدفقات النقدية التعاقدية المصاحبة لتلك
اإللتزامات والقي م الدفترية المرتبطة بها .تقديرات التدفقات النقدية التعاقدية تتضمن تكاليف التعويضات المتوقعة والمغطى
منها من أطراف آخرين .أي انخفاض في القيم الدفترية يتم تحميله فورا ً على قائمة الدخل بواسطة تكوين مخصص للخسائر
الناتجة عن اختبار مدى كفاية االلتزام.
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مطالبات تحت التسوية
يتم اإلعتراف بإلتزامات العقود العقد عند إبرام العقود وتحميل المساهمات .هذه اإللتزامات تعرف بإحتياطي المطالبات
تحت السداد وتستند على التكلفة النهائية ال مقدرة لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما في تاريخ نهاية فترة التقرير،
وذلك بعد خصم القيمة المتوقعة للحطام والمبالغ المتوقع ردها وكذلك المتوقع بقاؤها .قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ
والسداد لبعض أنواع المطالبات ،لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بيقين بتاريخ نهاية فترة التقرير .ال
يتم تخفيض قيمة اإللتزام فيما يتعلق بالقيمة الزمنية لألموال .ال يتم إثبات أي مخصص إلحتياطيات تسويات أو كوارث .يتم
إلغاء اإلعتراف باإللتزام عند إنتهائه ،تنفيذه أو الغائه.
إحتياطي األقساط الغير مكتسبة
إحتياطى األقساط الغير مكتسبة يمثل الجزء الخاص بمجمل األقساط المكتسبة من إعادة التكافل ،والتي ترتبط بفترة التكافل
الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي وتحسب بنسب وفقا ً للفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي وحتى تاريخ استحقاق
الوثيقة بناءا ً على الحسابات االكتوارية المأخوذة من الخبير االكتواري المستقل بالتوافق مع القوانين المالية لشركات التأمين
الصادرة من هيئة التأمين في االمارات العربية المتحدّة.
أصول إعادة التكافل
يتم تقييم إضمحالل المبالغ القابلة لإلسترداد من عقود إعادة التكافل في تاريخ كل قائمة مركز مالي .وتعتبر هذه األصول
قد تعرضت لإلضمحالل في القيمة إذا ما كان هناك دالئل موضوعية على ذلك نتيجة لحدث وقع بعد اإلعتراف المبدئي
بها ،إن الشركة قد ال تسترد كل القيم المستحقة وإن الحدث قد يكون له أثر يمكن قياسه بدقة على المبالغ التى سوف تحصل
عليها الشركة من معيدي التأمين.
األدوات المالية
يتم االعتراف باألصول واإللتزامات المالية عندما تصبح إحدى شركات المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم االعتراف بجميع األصول المالية وإلغاء االعتراف بها في تاريخ التداول حيث يكون شراء أو بيع األصل المالي بموجب
عقد تتطلب شروطه تسليم األصل المالي في غضون اإلطار الزمني المحدد من قبل السوق المعنية ،ويتم قياسه مبدئيا ً بالقيمة
العادلة ،باإلضافة إلى المعاملة التكاليف ،باستثناء تلك األصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
والتي يتم قياسها مبدئيا ً بالقيمة العادلة.
تصنف األصول المالية إلى الفئات المحددة التالية :األصول المالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" ،واألصول
المالية "المتاحة للبيع" و "األصول المالية األخرى" .يعتمد التصنيف على طبيعة وغرض األصول المالية ويتم تحديده في
تاريخ اإلعتراف األولي.
األصول المالية
طريقة الربح الفعال هي طريقة لحساب التكلفة المستهلكة ألصل مالي وتخصيص دخل ربحي خالل الفترة ذات الصلة.
معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل
المالي ،أو ،عند االقتضاء ،فترة أقصر ،إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي.
تتكون "األصول المالية األخرى" من النقدية وما في حكمها ومديني التكافل واألرصدة المدينة األخرى.

25

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
3

مل ّخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

األدوات المالية (تابع)
األصول المالية (تابع)

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا تم تصنيف األصل المالي محتفظ به بغرض
المتاجرة أو أنه مصنّف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تصنيف األصل المالي بغرض المتاجرة إذا:
•
•
•

تم إقتنائه بشكل أساسي بهدف بيعه في المستقبل القريب.
عند اإلعتراف المبدأي ،تمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة وتشتمل على نمط فعلي ألداة مالية
تحقق أرباح على المدى القصير.
يمثل مشتق مالي لكنه غير مصنف أو فعال كأداة تحوط.

يمكن تصنيف األصل المالي بخالف األصل المالي المحتفظ به للمتاجرة على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
عند االعتراف األولي إذا:
•

ينفي هذا التعيين أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالف ذلك؛ أو

•

شكلت األصول المالية جزءاً من مجموعة من األصول المالية أو اإللتزامات المالية أو كليهما ،والتي تتم إدارتها وتقييم
أدائها على أساس القيمة العادلة ،وفقا ً إلدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار الخاصة بالمجموعة ،والمعلومات
المقدّمة حول المجموعة داخليا على هذا األساس؛ أو

•

تشكل جزءاً من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المضمنة ،ويسمح معيار المحاسبة الدولي  39األدوات
المالية :االعتراف والقياس لكامل العقد الموحّد (األصل أو االلتزام) ليتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر.

تظهر األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ،مع إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن
إعادة القياس في الربح أو الخسارة .يشتمل صافي الربح أو الخسارة المعترف به في الربح أو الخسارة على أي أرباح أو
أرباح مكتسبة على األصل المالي ويتم تضمينها في قائمة الدخل الشامل.

األصول المالية المتاحة للبيع
تمتلك المجموعة استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم تداولها في أسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كأصول مالية
متاحة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة ،وذلك العتقاد اإلدارة بإمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة .يتم إدراج األرباح
والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ضمن بنود اإليرادات الشاملة األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند المتغيرات
المتراكمة في القيمة العادلة باستثناء خسائر اإلضمحالل في القيمة والتي يتم إدراجها في األرباح أو الخسائر ،في حال
استبعاد االستثمار أو وجود إضمحالل في قيمته بشكل محدد ،فإن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقا ً والمثبتة ضمن
إحتياطي استثمارات متاحة للبيع يتم إدراجها ضمن األرباح أو الخسائر.
تُحدد القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع بعمالت أجنبية بتلك العملة ويتم تحويلها حسب سعر الصرف السائد بتاريخ
التقرير .إن التغيـر في القيمة العادلة الناشئ عن تغيـر أسع ار الصرف والذي يعود إلى التغيـر في قيمة تكلفة تلك األصول
يتم إثباته ضمن األرباح أو الخسائر ،أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
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أصول مالية محتفظ بها لالستحقاق
إن األصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق هي أصول مالية غيـر مشتقة لها دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق ثابتة
إذا كان لدى المجموعة القصد والقدرة على االحتفاظ بها لالستحقاق .وتقاس األصول المحتفظ بها لالستحقاق بعد االعتـراف
المبدئي بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مخصوما ً منها أي إضمحالل في القيمة.

أصول مالية أخرى
يتم قياس األصول المالية األخرى بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدّل الفائدة الفعلي ،بعد طرح مخصص اإلضمحالل في
القيمة  .يتم تسجيل إيـرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،باستثناء األرصدة المدينة قصيـرة األجل عندما
يكون االعتراف بالفوائد غير جوهري.

إضمحالل قيمة األصول المالية
يتم مراجعة األصول المالية بخالف تلك األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بهدف تحديد فيما إذا
كان هناك أي مؤشر يدل على إضمحالل قيمة تلك األصول المالية في تاريخ قائمة المركز المالي .يتم تخفيض قيمة األصول
المالية عند وجود دليل موضوعي كنتيجة لحدث أو أحداث حصلت الحقا ً لالعتـراف المبدئي بتلك األصول المالية ،يشيـر
إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقبالً لتلك األصول المالية.
يتم اعتبار االنخفاض الكبيـر أو طويل األجل في القيمة العادلة لألسهم المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع إلى ما دون تكلفتها
دليالً موضوعيا ً بأن هذه االستثمارات قد تعرضت إلضمحالل في القيمة.
إن الدليل الموضوعي على إضمحالل القيمة لألصول المالية األخرى من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
•
•
•
•

صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل؛ أو
تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية؛ أو
من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسا ً أو إعادة هيكلة مالية؛ أو
اختفاء سوق نشطة لهذه األصول المالية بسبب الصعوبات المالية .

بالنسبة لبعض فئات األصول المالية ،مثل أرصدة التكافل المدينة ،ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي بل يتم اختبارها
إلضمحالل القيمة بشكل إجمالي .يتمثل الدليل الموضوعي على إضمحالل قيمة محفظة أرصدة التكافل المدينة بالخبـرة
السابقة للمجموعة في تحصيل األرصدة  ،الزيادة في عدد الدفعات التي يتأخر دفعها عن معدل فتـرة السماح الممنوحة
للعمالء ،إضافة إلى التغيـرات الملحوظة في أحوال االقتصاد الوطني والمحلي والتي لها عالقة مترابطة مع تعسر سداد
المديونية.
تتمثل قيمة إضمحالل القيمة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة في الفرق ما بين القيمة الدفتـرية لتلك األصول
المالية والقيمة الحالية للتدفق النقدي المتوقع مستقبالً من تلك األصول المالية بعد خصم الفوائد المتكبدة حسب أسعار الفائدة
الفعلية .بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة ،فإن خسارة إضمحالل القيمة هو الفرق بين القيمة الدفتـرية لتلك األصول
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها والتي تعكس مقدار هذا الضمان والكفالة مخصوما ً على سعر الفائدة
السوقي لتلك األصول المالية .مثل هذا اإلضمحالل في القيمة ال يتم عكسه في الفتـرات الالحقة.
يتم تخفيض القيمة المدرجة لجميع األصول المالية بخسائر اإلضمحالل في القيمة مباشرة ،باستثناء أرصدة التكافل المدينة
والتي يتم تخفيضها من خالل استعمال مخصص لألرصدة المشكوك في تحصيلها .عند اعتبار أرصدة التكافل المدينة غيـر
قابلة للتحصيل ،يتم إقفال تلك األرصدة في مخصص األ رصدة المشكوك في تحصيلها .وفي حال استـرداد أرصدة التكافل
المدينة كان قد تم إقفا لها من قبل ،فإنه يتم إثباتها كتحصيالت وإضافتها إلى رصيد مخصص األرصدة المشكوك في تحصيلها.
يتم إثبات التغيـر في القيمة المدرجة لمخصص األرصدة المشكوك في تحصيلها في قائمة الدخل المج ّمعة.
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إضمحالل قيمة األصول المالية (تابع)
في حال اعتبار أن األصول المالية متاحة للبيع قد تعرضت إلضمحالل في القيمة ،فإن األرباح أو الخسائر المتـراكمة والتي
تم االعتـراف بها في السابق ضمن بنود الدخل الشامل يتم االعتـراف بها في قائمة الدخل المج ّمعة .فيما يتعلق باألصول
المالية التي تقاس بالتكلفة المستهلكة ،فإنه في حال تم في فتـرة الحقة تراجع مبلغ خسارة إضمحالل القيمة ،وهذا التـراجع
يمكن ربطه بشكل موضوعي مع إحداث تمت بعد االعتـراف بخسارة إضمحالل القيمة ،فإن خسارة القيمة المعتـرف بها
سابقا ً يتم االعتـراف بها من خالل االرباح والخسائر إلى المدى الذي يجعل القيمة الدفتـرية لالستثمار كما بتاريخ إضمحالل
القيمة ال تتعدى التكلفة المستهلكة كما لو انه لم يحدث أي اعتـراف لإلضمحالل في القيمة.
أما فيما يتعلق بخسائر إضمحالل القيمة الست ثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع والمعتـرف بها في فتـرة سابقة ضمن
األرباح والخسائر ،فال يتم عكسها من خالل األرباح والخسائر .وتقيد أي زيادة في القيمة العادلة في فتـرة الحقة إلضمحالل
القيمة ضمن بنود اإليرادات الشاملة األخرى.

إستبعاد األصول المالية
تقوم المجموعة بإستبعاد األصول المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك األصول المالية أو عند
تحويل األصول المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية األصول المالية إلى طرف آخر .إذا لم تقم
المجموعة بتحويل األصول المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية األصول المالية
فإن المجموعة تقوم باالعتراف بفوائدها المتبقية باألصول المالية وأي إلتزامات يتوجب عليها سدادها .وفي حال استمرت
المجموعة بالسيطرة على تلك األصول المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر ،فإن المجموعة تستمر في االعتـراف بتلك
باألصول المالية.
اإللتزامات المالية وأدوات الملكية

التصنيف كدين أو أداة ملكية
يتم تصنيف الديون وأدوات الملكية المصدرة من قبل المجموعة كإلتزامات مالية أو كأدوات ملكية طبقا ً ألسس التـرتيبات
التعاقديـة وتعريف اإللتزامات المالية وأدوات الملكية.

أدوات الملكية
أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في األصول المتبقية بعد طرح جميع التزاماتها .أدوات حقوق المساهمين المصدرة
من قبل المجموعة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصروفات اإلصدار.

اإللتزامات المالية
يتم قياس اإللتزامات المالية الحقا ً بالتكلف ة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي أو من خالل القيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر.
على الرغم من ذلك ،فإن اإللتزامات المالية التي تنشأ عندما يكون تحويل األصول المالية غيـر مؤهالً إلستبعاد أو عند
تطبيق طريقة التدخل المستمرة ،وعقود الضمان المال ي الصادرة عن المجموعة ،وااللتزامات التي أصدرتها المجموعة
لتقديم تمويل إسالمي بسعر نسبة أرباح أقل من سعر السوق يتم قياسها وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.

أرصدة تكافل وإعادة تكافل وأرصدة دائنة اخرى
يتم تصنيف أرصدة تكافل ،إعادة تكافل وأرصدة دائنة اخرى بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ،مضافا ً إليها مصروفات المعامالت
ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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األدوات المالية (تابع)
اإللتزامات المالية وأدوات الملكية (تابع)

اإللتزامات المالية ال ُمقاسة فيما بعد بالتكلفة المستهلكة
يتم قياس اإللتزامات المالية غيـر المحتفظ بها للمتاجرة والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر،
بالتكلفة المستهلكة عند نهاية الفتـرات المحاسبية الالحقة .يتم تحديد القيم الدفتـرية لإللتزامات المالية التي يتم الحقا ً قياسها
بالتكلفة المستهلكة على أساس طريقة الفائدة الفعلية .يتم تضمين مصروفات نسبة األرباح التي لم يتم رسملتها كجزء من
تكاليف األصول في قائمة الدخل المج ّمعة.
تعرف طريقة الفائدة بالطريقة التي يتم بها احتساب التكلفة المستهلكة لإللتزام المالي وتوزيع مصروفات نسبة األرباح على
الفتـرات التي تخصها .نسبة الفائدة الفعلية هي تحديداً النسبة التي يخصم بها النقد المقدر استالمه في المستقبل عبـر المدة
المتوقعة لإللتزام المالي (بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي تُشكل جزءا ً في نسبة الفائدة الفعلية ،وتكاليف
المعاملة وعالوات أخرى أو خصومات) أو عبـر فتـرة أقصر (حسب االقتضاء) ،إلى صافي القيمة الدفتـرية عند االعتـراف
المبدئي.

إستبعاد اإللتزامات المالية
تقوم المجموعة بإستبعاد باإللتزامات المالية ،فقط عندما يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها.
يتم االعتـراف بالفرق بين القيمة الدفتـرية لإللتزامات المالية التي تم إستبعاد بها والمقابل المدفوع أو واجب الدفع ،بما في
ذلك األصول غيـر النقدية المحولة أو اإللتزامات المفتـرضة في قائمة الدخل المج ّمعة.
مدينو ودائنو التأمينات الخاصة بعقود التكافل
يتم إدراج أرصدة مدينو ودائنو التأمينات عند إستحقاقها .وهذا يتضمن المبالغ المستحقة من وإلى سماسرة التكافل وإعادة
التكافل وحاملي عقود التكافل .إذا وجد أي مؤشر إلضمحالل قيمة مدينو التكافل ،تخفّض المجموعة القيمة الدفترية لمديني
التكافل وتدرج خسائر اإلضمحالل في قائمة الدخل المج ّمعة.
مزايا الموظفين

مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم اإلعتراف بتكاليف مزايا الموظفين قصيرة األجل (تلك المستحقة في غضون  12شهراً بعد أن يتم تقديم الخدمة مثل
اإلجازات المدفوعة واإلجازات المرضية والمكافآت) في الفترة التي يتم تقديم الخدمة وال يتم خصمها.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم عمل مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين لكامل المبلغ المستحق للموظفين لفترات خدمتهم حتى تاريخ التقرير وفقا
لقا نون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة وكما يعتبر بند منفصل ضمن اإللتزامات غير المتداولة .ويستند الحق في
الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب للموظف ومدة الخدمة ،واإلنتهاء من فترة الخدمة كحد أدنى كما هو
محدد في قانون العمل لدولة اإلمارات العربي ة المتحدة .وتدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.
المعامالت بالعمالت األجنبية
تترجم المعامالت بالعمالت األجنبية إلى درهم إماراتي اإلمارات بإستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .األصول
واإللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية تترجم بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي .الفروق الناتجة عن
الترجمة يتم اإلعتراف بها ضمن قائمة الدخل.
ال يتم إعادة ترجمة البنود غير النقدية في نهاية العام ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية (تترجم باستخدام سعر الصرف السائد
في تاريخ المعاملة) .بإستثناء ا لبنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة تترجم بسعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة
العادلة.
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إضمحالل األصول غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للمجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي أو عندما يكون هنالك أي مؤشر
على إضمحالل القيمة .و في حالة إذا كان هناك مؤشر على ذلك فيتم تقدير قيمة األصل القابلة لإلسترداد ،ويتم اإلعتراف
بخسائر اإلضمحالل عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو قدرته على تحقيق تدفقات نقدية عن قيمته القابلة لإلسترداد .هذا
ويتم اإلعتراف بخسائر إضمحالل القيمة ضمن قائمة الدخل .يتم عكس اإلضمحالل المح ّمل إذا تجاوز وحدة توليد النقد
القابلة لإلسترداد قيمته الدفترية.
التأجير التشغيلي قصير األجل
عقود التأجير التي بموجبها يحتفظ المؤجر بالجزء األكبر من مخاطر ومنافع الملكية يتم تصنيفها على أنها عقود تأجير
تشغيلي .يتم اإلعتراف بالمدفوعات التي تتم وفقا ً لعقود التأجير التشغيلي ضمن قائمة الدخل وذلك وفقا ً لطريقة القسط الثابت
على مدى فترة العقد.
النقدية وما في حكمها
تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة النقدية ،الودائع تحت الطلب ،الحسابات الجارية وأرصدة الودائع الثابتة ذات تواريخ
استحقاق أقل من ثالثة أشهر والغير مرهونة.
المخصصات ،اإللتزامات المحتملة واألصول المحتملة
يتم اإلعتراف بالمخصصات عند وجود إلتزام حالي ناتج عن أحداث ماضية وفي الغالب قد يترتب عليه تدفق خارجي
للموارد االقتصادية من المجموعة ومبالغ يمكن تقديرها بشكل موثوق فيه .التوقيت أو كمية التدفق ال تزال غير مؤكدة.
إلتزام حالي ينشأ من وجود إلتزام قانوني أو إيجابي والذي نتج عن أحداث سابقة.
يتم قياس المخصصات في النفقات المقدرة المطلوبة لتسوية اإللتزام الحالي ،استنادا ً إلى األدلة المتاحة األكثر موثوقية في
تاريخ التقرير ،بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة باإللتزام الحالي .حيث يتم تحديد وجود عدد من اإللتزامات المماثلة،
واحتمال أن تكون هناك حاجة إلى تدفق في التسوية من خالل النظر في فئة اإللتزامات ككل .يتم خصم المخصصات إلى
قيمها الحالية ،حيثما تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
يتم اإلعتراف بأي تسديد متعلق بإلتزام وتكون المجموعة متأكدة بشكل فرضي من إمكانية تحصيله من طرف ثالث كأصل
منفصل لكن ال يجب أن تفوق قيمة هذا األصل قيمة اإللتزام المتعلق به.
تتم مراجعة جميع المخصصات في كل تاريخ تقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي.
في الحاالت التي يعتبر فيها التدفق المحتمل للموارد االقتصادية نتيجة اللتزاماته الحالية أمرا ً مستبعدا ً أو بعيدا ً ،ال يتم إثبات
أي التزام ،ما لم يتم افتراضه في سياق تجميع األعمال.
يتم إعتبار التدفقات المحتملة من المنافع اإلقتصادية للمجموعة والتي ال تستوفي معايير اإلعتراف باألصل كأصول محتملة.
تقرير القطاع
بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )8قطاعات التشغيل" ،تستند أرباح القطاعات المبلغ عنها إلى معلومات التقارير
اإلدارية الداخلية التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار للقطاع التشغيلي الرئيسي .إن سياسات القياس المستخدمة
من قبل المجموعة لتقارير القطاع بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )8هي نفس السياسات المستخدمة في قوائمها
المالية.
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األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

المعلومات الموضحة ادناه حول التقديرات واالفتراضات التي لها تأثير جوهري على االعتراف وقياس األصول،
اإللتزامات ،اإليرادات والمصروفات .قد تكون النتائج الفعلية مختلفة إلى حد كبير.

المطالبات تحت التسوية والمطالبات التي لم يتم تسجيلها ومخصص نفقات تسوية الخسائر الغير مخصصة ومخصص
األقساط الغير مكتسبة
تقدير اإللتزام النهائي (المطالبات تحت التسوية والمطا لبات التي لم يتم تسجيلها ومخصص نفقات تسوية الخسائر الغير
مخصصة ) الناجمة عن مطالبات ومخصص األقساط الغير مكتسبة لعقود التكافل هي من أكثر التقديرات المحاسبية التي
تقوم بها المجموعة أهمية .هذه التقديرات يتم مراجعتها وتحديثها بإستمرار ،والتسويات الناجمة عن هذه المراجعة تنعكس
في قائمة الدخل .هذه العملية تعتمد على اإلفتراض األساسي القائم على الخبرة السابقة ،بعد تحديثها وفقا ً لتأثير التطورات
الحالية واإلتجاهات المحتملة (متضمنة الحسابات اإلكتوارية) ،وهو أساس مناسب لتوقع األحداث المستقبلية.

تصنيف اإلستثمارت العقارية والمرتبطة بحكم القيمة العادلة
تقوم المجموعة بعمل تقديرات لتحديد ما إذا كانت العقارات مؤهلة لتكون استثمارات عقارية طبقا ً لتوجيهات المعيار
المحاسبي الدولي رقم (" )40اإلستثمار العقاري" للنظر فيما إذا كان هناك أي مالك لعقار غير هام ومصنف وفقا ً لذلك
كإستثمار عقاري.
يتم تقدير القيمة العادلة لإلستثمار العقاري من قبل مثمن عقاري مستقل ألغراض اإلفصاح آخذا ً بعين اإلعتبار عائد اإليجار
فقط (طريقة اإليراد) .هذا التقدير تم تقريره بالنظر إلى سعر اإليجار في السوق ومتوسط عائد اإليجار .وكانت القيمة العادلة
تعتمد على عوامل السوق وتوافر المعلومات.

القيمة العادلة لألوراق المالية الغير مدرجة
تم حساب القيمة العادلة لألوراق المالية الغير مدرجة من قبل اإلدارة باإلستناد إلى تقنيات متعددة األرباح وقيمة صافي
األصول وباستخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها من الكيانات العامة القابلة للمقارنة ،وبعض عوامل الخصم والبيانات
المالية غير الملحوظة للمستثمرين غير العامين المعنيين .قد تختلف النتائج الفعليّة بشكل كبير.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
تقوم المجموعة بمراجعة األرصدة المدينة للتكافل بشكل منتظم لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخصص إضمحالل القيمة
في قائمة الدخل المجمعة .على وجه الخصوص إن الحكم من قبل اإلدارة مطلوب في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة .تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول احتمالية التخلف
عن السداد والخسائر المحتملة في حالة التخلف عن السداد وقيمة الضمان األساسي وتكاليف اإلنجاز.
باإلضافة إلى المخصصات المحددة مقابل أرصدة تكافل ذات أهمية فردية ،تقوم المجموعة أيضا ً بعمل مخصص اضمحالل
جماعي مقابل أرصدة تكافل ،والتي ،على الرغم من عدم تحديدها على وجه الخصوص بأنها تتطلب مخصصا ً معينا ً ،فإن
لديها مخاطر أكبر من التخلف عن سدادها عند منحها في البداية .يعتمد مبلغ المخصص على نمط الخسارة التاريخية
لمستحقات التكافل ضمن كل درجة ويتم تعديله ليعكس التغيرات االقتصادية الحالية.

عقود التكافل طويلة األجل
يتم عمل تقديرات مخاطر التكافل بموجب عقود التكافل طويلة األجل بالرجوع إلى الحسابات االكتوارية الخارجية وتستند
إلى الصناعة القياسية وجداول الوفيات الوطنية.

القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تستند القيمة العادلة للموجودات المالية غير المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إلى التقييمات
الدورية من قبل مديري الصناديق وتمثل صافي قيمة األصول للصناديق في تاريخ التقييم والقيمة العادلة لألصول المالية
المدرجة في األوراق المالية الم درجة بالقيمة العادلة تستند القيمة من خالل الربح أو الخسارة إلى األسعار المدرجة في
األسواق النشطة.
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االستثمارات في األوراق المالية

إستثمارات متاحة للبيع

تشمل اإلستثمارات المتاحة للبيع التالي:

أوراق دين مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
أوراق حقوق ملكية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
أوراق دين غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
عائد ل:
حاملي الوثائق
المساهمين

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

5,943,000
1,000,000
6,943,000

2,350,308
7,518,870
1,000,000
10,869,178

1,000,000
5,943,000
6,943,000

3,350,308
7,518,870
10,869,178

إستثمارات مصنّفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تشمل اإلستثمارات المصنّفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالتالي:

إستثمارات في صناديق مشتركة
أوراق مالية غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

429,885,226

-

31,343,481
398,541,745
429,885,226

-

محتفظ بها حتى اإلستحقاق
تشمل األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق التالي:

أوراق دين مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
أوراق دين غير مدرجة داخل اإلمارات العربية المتحدة
أوراق دين مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة
أوراق دين غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة
عائد ل:
حاملي الوثائق
المساهمين

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

3,831,605
5,646,375
8,954,986
3,680,000
22,112,966

2,001,297
5,042,890
3,680,000
10,724,187

13,390,076
8,722,890
22,112,966

2,001,297
8,722,890
10,724,187

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق  23.3مليون درهم إماراتي كما في  31ديسمبر 31( 2020
ديسمبر  10.7 :2019مليون درهم إماراتي) .تم تقييد االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بما قيمته  15مليون
درهم مقابل تسهيالت مرابحة (إيضاح .)21
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االستثمارات في األوراق المالية (تابع)

كانت الحركة في األصول المالية في األوراق المالية كما يلي:

2020

إستثمارات متاحة
للبيع
درهم إماراتي

إستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
درهم إماراتي

إستثمارات محتفظ
بها حتى اإلستحقاق
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

10,869,178
)(2,350,308

396,587,000
25,705,148
)(33,148,430

10,724,187
11,388,778
-

21,593,365
396,587,000
37,093,926
)(35,498,738

40,741,508
429,885,226

22,112,965

39,165,638
458,941,191

في  1يناير
نتائج اإلستحواذ على شركة تابعة
اإلضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة
تسجيل خسارة القيمة العادلة في قائمة
)(1,575,870
الدخل للمجموعة المج ّمعة
كما في  31ديسمبر
6,943,000
2019
في  1يناير
اإلستبعادات خالل السنة
تسجيل خسارة القيمة العادلة في قائمة
)(195,119
الدخل للمجموعة المج ّمعة
تسجيل خسارة القيمة العادلة في قائمة
الدخل الشامل للمجموعة المج ّمعة
)(5,800
كما في  31ديسمبر
10,869,178
11,714,347
)(644,250

6

-

10,724,187
-

22,438,534
)(644,250

-

-

)(195,119

-

10,724,187

)(5,800
21,593,365

مستحق من المساهمين ولحملة الوثائق

يتكون الرصيد من صافي أتعاب الوكالة وأرصدة القرض الحسن المستحقة للمساهمين من حملة الوثائق من مبلغ قيمته
 25.786.539درهم إماراتي ( 5.526.225 :2019درهم إماراتي).
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إلتزامات عقود التأمين وأصول عقود إعادة التأمين

المجمل
إلتزامات عقود التكافل:
مساهمات غير مكتسبة
مطالبات تم اإلبالغ عنها لم يتم تسويتها
المطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها
مصروفات تسويات الخسائر غير المخصصة
إحتياطي العجز في المساهمات
إحتياطي مخاطر ما زالت قائمة
إحتياطي حسابي
إجمالي إلتزامات عقود التكافل ،بالمجمل

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

214,512,341
263,416,413
34,679,368
5,730,083
1,831,156
1,915,187
10,916,125
533,000,673

198,156,600
64,893,012
26,154,504
3,112,732
692,348
293,009,196

قابل لالسترداد من إعادة التكافل
أصول عقود التكافل:
مساهمات غير مكتسبة
مطالبات تم اإلبالغ عنها لم يتم تسويتها
المطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها
إحتياطي العجز في المساهمات
إحتياطي حسابي
إجمالي حصة إعادة التكافل من إلتزامات عقود التكافل

51,250,635
141,143,771
16,827,982
200,430
8,802,820
218,225,638

صافي
مساهمات غير مكتسبة
مطالبات تم اإلبالغ عنها لم يتم تسويتها
المطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها
مصروفات تسويات الخسائر غير المخصصة
إحتياطي العجز في المساهمات
إحتياطي مخاطر ما زالت قائمة
إحتياطي حسابي

163,261,706
122,272,642
17,851,386
5,730,083
1,630,726
1,915,187
2,113,305
314,775,035

37,697,630
28,675,068
13,500,322
25,537
79,898,557

160,458,970
36,217,944
12,654,182
3,112,732
666,811
213,110,639

فيما يلي الحركة لفئة األعمال في التزامات عقود التكافل وأصول عقود إعادة التكافل:
2020

مركبات
درهم إماراتي

طبي
درهم إماراتي

مساهمات غير مكتسبة
مطالبات تم اإلبالغ عنها لم يتم
تسويتها
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
مصروفات تسويات الخسائر غير
المخصصة
إحتياطي العجز في المساهمات
إحتياطي مخاطر ما زالت قائمة
إحتياطي حسابي

55,368,497

7,354,137 100,539,072

40,460,867
10,095,329

67,631,869
5,809,434

اإلجمالي

تكافل عام
درهم إماراتي

13,744,415
1,946,623

1,718,414
2,292,688
1,718,981
72,777
1,557,949
1,915,187
24,836,366 179,746,199 107,643,674
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على الحياة
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

-

163,261,706

435,491
-

122,272,642
17,851,386

2,113,305
2,548,796

5,730,083
1,630,726
1,915,187
2,113,305
314,775,035

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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إلتزامات عقود التأمين وأصول عقود إعادة التأمين (تابع)

2019

مركبات
درهم إماراتي

طبي
درهم إماراتي

تكافل عام
درهم إماراتي

على الحياة
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

مساهمات غير مكتسبة
مطالبات تم اإلبالغ عنها لم يتم
تسويتها
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
مصروفات تسويات الخسائر غير
المخصصة
إحتياطي العجز في المساهمات

40,854,147

117,017,701

2,587,122

-

160,458,970

17,827,243
7,441,496

15,378,306
4,492,273

3,012,395
720,413

-

36,217,944
12,654,182

1,457,579
167,056
67,747,521

225,155
137,113,435

1,429,998
499,755
8,249,683

-

3,112,732
666,811
213,110,639

اإلجمالي

8

مدينو التكافل وأرصدة مدينة أخرى

مدينو المساهمات
األرصدة المدينة من شركات إعادة التكافل والتكافل األخرى
األرصدة المدينة األخرى
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

199,061,593
58,446,377
3,798,110
261,306,080
)(18,508,132
242,797,948

168,441,653
2,265,505
4,114,940
174,822,098
)(11,915,374
162,906,724

كانت الحركة على مخصص األرصدة المشكوك في تحصيلها كما يلي:

في  1يناير
المح ّمل خالل السنة

مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى  -داخل اإلمارات العربية المتحدة
مدينو المساهمات
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

أرصدة مدينة من شركات التكافل وإعادة التكافل
أرصدة مدينة أخرى
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى  -خارج اإلمارات العربية المتحدة
أرصدة مدينة من شركات التكافل وإعادة التكافل
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
إجمالي مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى

35

2020
درهم إماراتي
11,915,374
6,592,758
18,508,132

2019
درهم إماراتي
10,429,712
1,485,662
11,915,374

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

199,061,593
)(13,402,202
185,659,391

168,441,653
)(9,095,753
159,345,900

57,800,863
3,798,110
)(4,743,100
56,855,873

862,478
4,114,940
)(2,528,302
2,449,116

645,515
)(362,831
282,684
242,797,948

1,403,027
)(291,319
1,111,708
162,906,724

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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مدينو التكافل وأرصدة مدينة أخرى (تابع)

يتم تسوية المبالغ المستحقة من إعادة التكافل على أساس ربع سنوي.
استحقاق مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى مبين أدناه:
أرصدة مدينة من
شركات التكافل
وإعادة التكافل
درهم إماراتي

مدينو
المساهمات
درهم إماراتي

أرصدة مدينة
أخرى
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

2020

مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى
 داخل اإلمارات العربية المتحدةمتداولة
 90 – 30يوما ً
 180 – 91يوما ً
 360 – 181يوما ً
أكثر من  360يوما ً
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة
المشكوك في تحصيلها

55,079,200
29,271,274
29,466,010
31,228,464
54,016,645

9,917,950
14,308,160
12,391,854
14,698,679
6,484,220

)(944,990) (13,402,202
56,855,873 185,659,391

3,798,110

64,997,150
43,579,434
41,857,864
45,927,143
64,298,977

)(3,798,110
-

)(18,145,304
242,515,264

مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى
 خارج اإلمارات العربية المتحدةمتداولة
 90 – 30يوما ً
 180 – 91يوما ً
 360 – 181يوما ً
أكثر من  360يوما ً
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة
المشكوك في تحصيلها
إجمالي مدينو التكافل واألرصدة المدينة
األخرى

-

3,318
160,162
119,205
123,009
239,821

-

3,318
160,162
119,205
123,009
239,821

-

)(362,831
282,684

-

)(362,831
282,684

-

242,797,948

57,138,557 185,659,391
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مدينو التكافل وأرصدة مدينة أخرى (تابع)
أرصدة مدينة من
شركات التكافل
وإعادة التكافل
درهم إماراتي

مدينو
المساهمات
درهم إماراتي

أرصدة مدينة
أخرى
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

2019

مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى
 داخل اإلمارات العربية المتحدةمتداولة
 90 – 30يوما ً
 180 – 91يوما ً
 360 – 181يوما ً
أكثر من  360يوما ً
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة
المشكوك في تحصيلها

73,262,862
34,424,476
16,339,592
13,421,577
30,993,146

512,764
74,383
132,610
142,721

4,114,940
-

77,377,802
34,937,240
16,413,975
13,554,187
31,135,867

)(9,095,753
159,345,900

)(28,302
834,176

)(2,500,000
1,614,940

)(11,624,055
161,795,016

مدينو التكافل واألرصدة المدينة األخرى
 خارج اإلمارات العربية المتحدةمتداولة
 90 – 30يوما ً
 180 – 91يوما ً
 360 – 181يوما ً
أكثر من  360يوما ً
ناقصاً :مخصصات األرصدة المدينة
المشكوك في تحصيلها
إجمالي مدينو التكافل واألرصدة المدينة
األخرى

9

-

692,793
404,601
7,460
298,173

-

692,793
404,601
7,460
298,173

-

)(291,319
1,111,708

-

)(291,319
1,111,708

159,345,900

1,945,884

1,614,940

162,906,724

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

المصروفات المدفوعة مسبقا
الودائع
مدفوعات مقدمة
أرصدة مدينة أخرى
عائد ل:
حاملي الوثائق
المساهمين
10

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

7,322,943
1,042,180
570,417
8,484,031
17,419,571

2,409,865
651,961
5,097,079
8,158,905

3,744,919
13,674,652
17,419,571

4,425,368
3,733,537
8,158,905

ودائع وكالة

تستحق ودائع الوكالة السداد من  3شهور وحتى سنة واحدة من تاريخ اإليداع وبمعدل ربح يتـراوح ما بين  ٪0.2سنويا ً
إلى  ٪5.0سنويا ً ( ٪2.35 : 2019سنويا ً إلى  ٪4.0سنويا ً).
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اإلستثمارات العقارية

الرصيد في  1يناير
اإلنخفاض في القيمة العادلة خالل السنة (إيضاح )29
الرصيد في  31ديسمبـر
عائدة إلى:
حاملو الوثائق
المساهمين

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

46,442,500
)(10,374,643
36,067,857

48,836,225
)(2,393,725
46,442,500

15,768,081
20,299,776
36,067,857

19,531,036
26,911,464
46,442,500

تتمثل االستثمارات العقارية في القيمة العادلة لعقارات موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة كما في  31ديسمبـر  2020و  ،2019على أســاس تقييمات
تتم في التواريخ ذات الصلة من قبل ُمقيمون مستقلون ليس لهم عالقة بالمجموعة ولديهم المؤهالت المناسبة والخبـرة في
السوق في تقييم العقارات في دولة اإلما رات العربية المتحدة .تستند القيمة العادلة بشكل رئيسي على المدخالت غيـر
المالحظة (مستوى .)3
تم تحديد القيمة العادلة على أساس منهج مقارنة السوق الذي يعكس أسعار المعامالت الحالية لعقارات مماثلة .وعند تقديـر
القيمة العادلة للعقارات ،فيتمثل أعلى وأمثل استخدام ل لعقارات هو استخدامها الحالي .لم يطرأ أي تغييـر في طريقة التقييم
خالل السنة.
فيما يلي إيـرادات إيجار االستثمار في عقارات المجموعة الناتجة من استثمارات عقارية والمؤجرة بموجب عقود إيجار
تشغيلية ومصروفات العمليات المباشرة المتعلقة بتلك االستثمارات:

إيرادات التأجير
مصروفات تشغيلية مباشرة
الدخل من اإلستثمارات العقارية (إيضاح )29
12

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

2,244,853
)(1,114,962
1,129,891

3,140,507
)(1,200,917
1,939,590

النقدية وما في حكمها

النقدية في الصندوق
أرصدة المصارف:
حسابات جارية
حسابات تحت الطلب
عائد لما يلي:
حاملي الوثائق
المساهمين
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2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

106,382

194,162

131,390,207
807,017
132,303,606

22,260,960
4,922,934
27,378,056

79,928,738
52,374,868
132,303,606

21,205,716
6,172,340
27,378,056

اإلهالك التراكمي
في  1يناير
خسائ اإلضمحالل خالل العام
المحمل خالل العام
في  31ديسمبر 2020
القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020

التكلفــة
في  1يناير
اإلستحواذ من خالل توحيد األعمال
اإلضافات
المحول إلى أصول غير ملموسة (إيضاح )14
في  31ديسمبر

2020

13

عقارات ومعدات

إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

دار التكافل (ش م ع)

3,169,729

2,793,818
4,007,282
255,671
7,056,771

707,660

1,010,815
76,292
1,087,107

1,010,815 10,226,500
786,952
27,569
)(30,569
1,794,767 10,226,500

مباني
درهم إماراتي

تحسينات على
مباني مستأجرة
درهم إماراتي

39

586,924

7,657,563
289,232
7,946,795

8,381,951
5,608
146,160
8,533,719

أثاث وتـركيبات
درهم إماراتي

823,550

4,365,744
524,852
4,890,596

4,894,446
651,575
168,125
5,714,146

معدات مكاتب
درهم إماراتي

17,424,206
4,007,282
3,081,471
24,512,959

26,928,363 1,115,905
285,931
18,542,760 13,545,810 3,410,529
3,558,856
- 3,217,002
)(2,709,033
)- (2,678,464
46,320,946 14,661,715 4,234,998

119,977

1,011,973
23,151
1,035,124

1,012,815
142,286
1,155,101

مركبات
درهم إماراتي

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء
درهم إماراتي

4,208,657

26,341
26,341

21,807,987 12,191,490

557,952
1,912,273
2,470,225

حق إستخدام
األصول

اإلجمالي
درهم إماراتي

اإلهالك التراكمي واإلضمحالل
في  1يناير
المحمل خالل العام
خسائر اإلضمحالل خالل السنة
إعادة تصنيف إلى أصول محتفظ بها للبيع
في  31ديسمبر
القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر

التكلفــة
في  1يناير
اإلضافات
إعادة تصنيف إلى أصول محتفظ بها للبيع
المحول
ّ
المحول إلى أصول غير ملموسة (إيضاح )14
في  31ديسمبر

2019

13

عقارات ومعدات (تابع)

إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

دار التكافل (ش م ع)

7,432,682

2,538,158
255,660
2,793,818

10,226,500
10,226,500

مباني
درهم إماراتي

-

679,812
1,010,815
)(679,812
1,010,815

40

724,388

7,337,475
349,968
11,493
)(41,373
7,657,563

8,199,273
2,329,993
197,676
)(14,998) (1,319,178
8,381,951
1,010,815

تحسينات على
مباني مستأجرة
درهم إماراتي

أثاث وتـركيبات
درهم إماراتي

528,702

4,100,628
510,763
279,512
)(525,159
4,365,744

4,969,646
238,001
)(364,782
51,581
4,894,446

معدات مكاتب
درهم إماراتي

842

913,914
90,880
35,315
)(28,136
1,011,973

259,590

26,341
26,341

557,953

557,952
557,952

9,504,157

1,317,630
1,115,905
343,474
)(34,376
)(51,581
)- (1,289,216
1,115,905
285,931

28,101,947
1,895,056
)(1,779,424
)(1,289,216
26,928,363

15,569,987
1,765,223
1,363,476
)(1,274,480
17,424,206

1,058,905
)(46,090
1,012,815

مركبات
درهم إماراتي

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء
درهم إماراتي

حق إستخدام
األصول

اإلجمالي
درهم إماراتي

صافي القيمة الدفترية

اإلستهالك المتراكم واإلضمحالل
في  1يناير
المح ّمل خالل العام
خسائر اإلضمحالل خالل العام
في  31ديسمبر

2019
التكلفة
في  1يناير
اإلضافات خالل السنة
المحول من عقارات ومعدّأت
ّ
في  31ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

اإلستهالك المتراكم واإلضمحالل
في  1يناير
المح ّمل خالل العام
في  31ديسمبر

-

-

-

6,728,000

-

اإلسم التجاري

2020
التكلفة
كما في  1يناير
المستحوذ عليه من خالل توحيد األعمال (إيضاح
6,728,000
)30
اإلضافات خالل السنة
المحول من عقارات ومعدّأت (إيضاح )13
ّ
6,728,000
في  31ديسمبر

14

أصول غير ملموسة

إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

دار التكافل (ش م ع)

-

-

-

41

69,304,479

729,521
729,521

70,034,000
70,034,000

-

عقود التكافل على
الحياة

-

-

-

-

3,339,000
3,339,000

3,339,000
3,339,000

-

عقود التكافل على
غير الحياة

-

-

-

10,854,408

1,107,592
1,107,592

11,962,000
11,962,000

-

عالقات العمالء

1,239,178

2,917,263
388,760
241,356
3,547,379

3,389,988
107,353
1,289,216
4,786,557

6,228,440

3,547,379
2,016,862
5,564,241

4,024,240
272,851
2,709,033
11,792,681

4,786,557

برامج

1,239,178

2,917,263
388,760
241,356
3,547,379

3,389,988
107,353
1,289,216
4,786,557

93,115,327

3,547,379
7,192,975
10,740,354

96,087,240
272,851
2,709,033
103,855,681

4,786,557

اإلجمالي

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
15

وديعة مقيّدة

يتم االحتفاظ بالودائع المحتفظ بها كودائع مقيدة وفقا ً لمتطلبات القانون االتحادي رقم  6لسنة  2007في دولة اإلمارات
العربية المتحدة بشأن تشكيل هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة وليست متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة.
يستحق سداد هذه الودائع خالل سنة من تاريخ اإليداع ويتـرتب عليه ربح بنسبة  ٪0.4إلى  ٪0.6سنويا ً (٪2.35 :2019
سنوياً).
16

تكلفة الوثائق المؤجّلة

في  1يناير
ما تم حجزه خالل العام
المح ّمل على قائمة الدخل المج ّمعة
في  31ديسمبر
17

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

19,537,186
50,372,706
)(56,915,886
12,994,006

12,508,753
42,209,796
)(35,181,363
19,537,186

دائنو التكافل

مبالغ مستحقة إلى شركات التكافل والجراجات وأطراف ثالثة أخرى
مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التكافل
أرصدة دائنة أخرى

داخل اإلمارات العربية المتحدة
خارج اإلمارات العربية المتحدة

دائنو التكافل  -داخل اإلمارات العربية المتحدة
مبالغ مستحقة إلى شركات التكافل والجراجات وأطراف ثالثة أخرى
مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التكافل
مصروفات مستحقة
أرصدة دائنة أخرى

دائنو التكافل  -خارج اإلمارات العربية المتحدة
مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التكافل
أرصدة دائنة أخرى

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

86,075,392
106,345,655
4,881,052
197,302,099

64,935,042
45,111,354
1,534,592
111,580,988

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

190,926,551
6,375,548
197,302,099

90,595,405
20,985,583
111,580,988

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

79,753,125
106,345,655
4,827,772
190,926,551

63,857,962
24,125,772
1,189,211
1,422,460
90,595,405

6,322,267
53,281
6,375,548
42

20,985,583
20,985,583

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
18

إلتزامات التكافل وعود اإلستثمارات

إلتزامات عقود االستثمار مع مخاطر التكافل

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

429,885,226

-

فيما يلي بيان الحركة في إلتزامات االستثمار مع مخاطر التكافل:
396,586,913
31,866,689
)(33,148,430
40,741,508
)(6,161,454
429,885,226

التحويل من خالل االستحواذ
يضاف :استالم عقود االستثمار
ناقص :عقود االستثمار المسددة
التغيير في القيمة العادلة
رسوم الوكالة والرسوم األخرى
19

-

قرض حسن
2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

(أ) قرض حسن
كما في  1يناير
محولة عند اإلستحواذ على شركة تابعة
مبالغ ّ
العجز خالل العام
المشطوب خالل العام
كما في  31ديسمبر

)(21,019,209) (68,356,006
)- (138,053,150
)(46,398,423
)(7,331,739
)(938,374
)(68,356,006) (213,740,895

(ب) مخصص مقابل قرض حسن
كما في  1يناير
محولة عند اإلستحواذ على شركة تابعة
مبالغ ّ
المخصص خالل العام
المشطوب خالل العام
كما في  31ديسمبر

68,356,006
138,053,150
7,331,739
213,740,895

20

21,019,209
46,398,423
938,374
68,356,006

إلتزامات أخرى

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
تكاليف اإلستحواذ الدائنة
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين *
إلتزامات عقود اإليجار
رواتب إجازات مستحقّة
أرصدة دائنة أخرى

43

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

30,072,282
48,226,600
6,014,272
12,457,753
1,224,129
8,910,066
106,905,102

6,313,842
1,077,080
2,541,158
567,920
213,628
10,713,628

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
20

إلتزامات أخرى (تابع)

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

*

كانت الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة كما يلي:

كما في  1يناير
محولة عند اإلستحواذ على شركة تابعة
مبالغ ّ
المحمل خالل السنة
مدفوعات خالل السنة
إعادة تصنيف اإللتزامات المحتفظ بها للبيع
كما في  31ديسمبر
21

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

2,541,158
4,458,000
430,799
)(1,415,685
6,014,272

2,476,570
680,944
)(453,919
)(162,437
2,541,158

أرصدة مرابحة الدائنة

دخلت المجموعة في تسهيالت مرابحة بقيمة  215مليون درهم إماراتي مع البنك بتاريخ  27فبراير  2020بالتكلفة
المستهلكة  .تم الحصول على التسهيالت لغرض االستحواذ على شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع ونور للتكافل العام
ش.م.ع .يشمل التسهيل شريحتين على النحو المبين أدناه:
تتكون الشريحة "أ" من مبلغ قيمته  100مليون درهم إماراتي يحمل معدل فائدة مرن لمدة  3أشهر إيبور زائد  ٪2.25وله
فترة استحقاق  12شهراً من تاريخ االستحواذ على على شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع ونور للتكافل العام ش.م.ع.
تتكون الشريحة "ب" من مبلغ قيمته  115مليون درهم إماراتي يحمل معدل فائدة مرن لمدة  3أشهر إيبور زائد  ٪2.9وله
فترة إستحقاق  5سنوات تنتهي في  30يونيو .2025
ترتيبات المرابحة األخرى هي كما يلي:

ضمانات مرهونة
• رهن عقاري مسجل على استثمارات عقارية وممتلكات عقارية أخرى تصل قيمتها إلى  45مليون درهم إماراتي.
• رهن على ودائع وكالة بقيمة  40مليون درهم إماراتي على األقل.
• التعهد بحصص الكيانات المستهدفة مثل شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع ونور للتكافل العام ش.م.ع.
• أوراق مالية قابلة للتداول (أسهم وصكوك) بقيمة  15مليون درهم إماراتي.
• ستحتفظ الشركة بحساب احتياطي خدمة الربح لدى البنك الذي يحتفظ بخدمة أرباح لمدة  6أشهر للشريحة "ب" في جميع
األوقات.
• يجب إيداع جميع المتحصالت من الوحدات التشغيلية المستهدفة في حساب توزيعات األرباح الذي تحتفظ به المجموعة
لدى البنك.
• رهن على حساب احتياطي خدمة األرباح وحساب توزيعات األرباح المحتفظ به لدى البنك.

تعهدات مالية
• الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  300مليون درهم إماراتي طالما أن التراخيص الثالثة سارية ومبلغ  200مليون درهم
إماراتي بعد إلغاء ترخيص الشركة.
• حد أدنى لنسبة تغطية المالءة المالية .٪100
• حد أدنى موحد لتغطية األصول السائلة (النقدية باإلضافة إلى األوراق المالية القابلة للتداول) بنسبة .٪100
• االلتزام بالحد األدنى من األموال المضمونة ومتطلبات صافي األصول المقبولة.

44

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
21

أرصدة مرابحة الدائنة (تابع)

عهود أخرى
• الشركة ستكمل إعادة التنظيم في غضون  12شهراً من إتمام عملية االستحواذ.
• حسابات التشغيل للشركة واألهداف (شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع ونور للتكافل العام ش.م.ع ).لالنتقال إلى البنك
في غضون  6أشهر من اكتمال االستحواذ.
• تقوم الشركة بتحويل  ٪100من ودائع الوكالة الخاصة بالشركة إلى بنك محدد خالل  6أشهر من إتمام عملية االستحواذ
(باستثناء  30مليون درهم إمارتي تم وضعها حاليا ً لدى مزود تمويل محدد حتى  31ديسمبر  ،2020والتي سيتم تحويلها
بعد تاريخ استحقاق الوديعة).
22

رأس المال
2020
درهم إماراتي

الصادر والمدفوع بالكامل
 150,000,000سهم عادي بقيمة  1درهم إماراتي لكل سهم
( 31ديسمبر  150,000,000 :2019سهم عادي)

150,000,000

2019
درهم إماراتي
150,000,000

تم اإلعالن ودفع توزيعات أرباح بما قيمته  3.27درهم إماراتي (فلس) لكل سهم بقيمة  4.905.000درهم إماراتي خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر  :2019( 2020ال شيء).
23

اإلحتياطيات

اإلحتياطي القانوني
وفقا ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10إلى الربح للسنة إلى اإلحتياطي القانوني.
يحق للمجموعة أن تقرر التوقف عن هذه التحويالت السنوية عندما يصبح رصيد هذا اإلحتياطي مساويا ً  ٪50من رأس
المال المدفوع  .إن هذا اإلحتياطي غيـر قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي يسمح بها القانون .تم تحويل مبلغ قيمته
 2,264,385درهم إماراتي للسنة المنتهية في  31ديسمبـر  490,516 :2019( 2020درهم إماراتي) إلى اإلحتياطي
القانوني.
إحتياطي إعادة التكافل
وفقا ً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم  ،23المادة  ،34تم تحويل مبلغ قيمته  642,503درهم إماراتي من األرباح
المرحّلة إلى إحتياطي إعادة التكافل  .هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ولن يتم التصرف فيه دون موافقة مسبقة من هيئة
التأمين.
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دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
24

صافي مساهمات تكافل
مركبات
درهم إماراتي

طبي
درهم إماراتي

تكافل عام
درهم إماراتي

تكافل على الحياة
درهم إماراتي

إجمالي
درهم إماراتي

2020
عقود التكافل:
مجمل المساهمات المكتتبة
الحركة في المساهمات غير المكتسبة

81,603,008
18,613,900

88,748,917 231,214,261
4,398,268 99,731,316

37,020,537
-

438,586,723
122,743,484

إيرادات مساهمات التكافل

93,147,185 330,945,577 100,216,908

37,020,537

561,330,207

حصة إعادة التكافل من المساهمات
الحركة في المساهمات غير المكتسبة

)(4,995,399
)(5,540,679

)(1,786,967) (74,165,453) (47,552,786
)- (2,670,659) (15,290,098

)(128,500,605
)(23,501,436

إيرادات مساهمات إعادة التكافل

)(1,786,967) (76,836,112) (62,842,884) (10,536,078

)(152,002,041

إجمالي إيرادات المساهمات

89,692,325
مركبات
درهم إماراتي

2019
عقود التكافل:
مجمل المساهمات المكتتبة
الحركة في المساهمات غير المكتسبة

16,299,578 268,102,693
طبي
درهم إماراتي

تكافل عام
درهم إماراتي

35,233,570

409,328,166

تكافل على الحياة
درهم إماراتي

إجمالي
درهم إماراتي

73,652,632
4,629,186
78,281,818

49,102,177 280,211,518
)(192,946) (84,819,092
48,909,231 195,392,426

حصة إعادة التكافل من المساهمات
الحركة في المساهمات غير المكتسبة

)(1,910,557
)(371,579

)- (41,292,541) (95,390,662
235,634
)(6,445,915

)(138,593,760
)(6,581,860

إيرادات مساهمات إعادة التكافل

)(2,282,136

)- (41,056,907) (101,836,577

)(145,175,620

إجمالي إيرادات المساهمات

75,999,682

-

إيرادات مساهمات التكافل

93,555,849
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-
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المطالبات المتكبدة

2020
المجمل
مطالبات التكافل المدفوعة( /المستردة)
الحركة في مخصص المطالبات المسجلة
ولم يتم تسويتها
الحركة في مخصص المطالبات المتكبدة
ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
الحركة في مخصص مصروفات تعديل
الخسائر التي لم يتم تسويتها
الحركة في مخصص إحتياطي عجز
المساهمات
التغيير في عقود اإلستثمارات
واإلحتياطيات الحسابية
صافي الربح من األصول المحتفظ بها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
اإلجمالي

تكافل عام
درهم إماراتي

مركبات
درهم إماراتي

طبي
درهم إماراتي

40,417,066

59,753,091 242,248,076

تكافل على الحياة
درهم إماراتي

إجمالي
درهم إماراتي

)(6,320

342,411,913

150,000

51,863,608

13,977,454

33,741,934

3,994,220

885,829

)(5,007,803

)(2,883,124

)(7,005,098

)(409,771

1,985,298

)(133,171

1,442,356

)(167,056

1,544,519

)(426,978

-

950,485

-

-

-

66,804,255

66,804,255

54,703,522

60,304,038 274,512,024

)(40,741,508) (40,741,508
415,726,011 26,206,427

إعادة التكافل
حصة إعادة التكافل من المطالبات
المدفوعة
الحركة في مخصص المطالبات المسجلة
ولم يتم تسويتها
الحركة في مخصص المطالبات المتكبدة
ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
اإلجمالي

)(6,157,788

)- (54,676,419) (68,619,345

)(3,650,328

6,467,660

)(169,515
)(9,977,631

2,433,002
3,169,325
)(71,840) (56,468,582) (58,982,360

المطالبات المسجّلة في قائمة الدخل
المج ّمعة

44,725,891

3,835,456 215,529,664

2019
مطالبات التكافل المدفوعة
الحركة في مخصص المطالبات المسجلة
ولم يتم تسويتها
الحركة في مخصص المطالبات المتكبدة
ولكن لم يتم تسجيلها
الحركة في مخصص مصروفات تعديل
الخسائر التي لم يتم تسويتها
الحركة في مخصص إحتياطي عجز
المساهمات
اإلجمالي

)(4,225,165

)(71,840

)(129,453,552
)(1,479,673
5,432,812
)(125,500,413

26,134,587

290,225,598

48,195,086

136,125,668

12,631,342

-

196,952,096

1,557,134

9,194,825

3,112,334

-

13,864,293

)(2,856,455

)(2,418,815) (12,878,259

-

)(18,153,529

848,320

)(236,057

867,869

-

1,480,132

167,056
47,911,141

)(455,784
131,750,393

481,106
14,673,836

-

192,378
194,335,370

إعادة التكافل
حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة
الحركة في مخصص المطالبات المسجلة
ولم يتم تسويتها
الحركة في مخصص المطالبات المتكبدة
ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
اإلجمالي

835,416

)(2,506,335

3,070,147
899,993

1,899,318
7,923,471
)(8,938,106) (79,516,060

المطالبات المسجّلة في قائمة الدخل
المج ّمعة

48,811,134

)(3,005,570

)- (11,277,584) (84,933,196

52,234,333
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5,735,730

)(99,216,350

-

)(1,230,759

-

12,892,936
)(87,554,173

-

106,781,197
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مصروفات التكافل األخرى

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إيضاح )8
مصروفات أخرى
27

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

6,592,758
1,732,024
8,324,782

1,485,662
1,485,662

رسوم وكالة ومضارب

رسوم وكالة
بلغت رسوم وكالة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020ما قيمته  123,754,852درهم إماراتي (120,889,90 :2019
مليون درهم إماراتي) .يتم إحتساب الرسوم بأقصى معدل بنسبة  )٪30 :2019( ٪29من مجمل مساهمات التكافل .يتم
إدراج رسوم الوكالة إلى قائمة الدخل المج ّمعة عند تكبدها.

رسوم مضارب
يقوم المساهمون أيضا ً بإدارة صناديق استثمار حاملي الوثائق وتحميل رسوم مضارب .يتم تحميل رسوم المضارب بنسبة
 )٪35 :2019( ٪35من إيرادات اإلستثمارات المحققة .خالل السنة ،بلغت رسوم مضارب ما قيمته  1,271,443درهم
إماراتي ( 1,718,608 :2019درهم إماراتي).
28

مصروفات إدارية وعمومية

تكاليف الموظفين
مصروفات إدارية
االهالك واإلستهالك
مصروفات التسويق
مصروفات أخرى
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2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

38,144,308
9,948,423
10,274,446
1,229,616
10,210,066
69,806,859

22,660,239
9,198,559
2,153,983
204,422
34,217,203

دار التكافل (ش م ع)
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إستثمارات وإيرادات أخرى

2020

حاملو الوثائق
درهم إماراتي

المساهمين
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

خسائر القيمة العادلة
خسائر القيمة العادلة من استثمارات عقارية (إيضاح )11
اإلضمحالل في قيمة عقارات ومعدّات (إيضاح )13
اإلضمحالل في القيمة العادلة لإلستثمارات (إيضاح )5

)(3,762,954
-

)(6,611,689
)(4,007,282
)(1,575,870

)(10,374,643
)(4,007,282
)(1,575,870

خسائر محققة
الخسارة من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
)(208,245
اإليرادات الشاملة األخرى

-

)(208,245

3,397,810
304,286
534,276
1,789,856
3,901,094
1,038,416

6,026,931
304,286
1,089,542
1,789,856
3,901,094
1,038,416

494,122
914,638
179,657

1,129,891
1,876,868
990,844

2019
أرباح القيمة العادلة
خسائر القيمة العادلة من استثمارات عقارية (إيضاح )11

حاملو الوثائق
درهم إماراتي

المساهمين
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

)(1,995,764

)(397,961

)(2,393,725

خسائر محققة
الخسارة من بيع إستثمارات متاحة للبيع

)(161,226

)(33,893

)(195,119

2,368,243
82,934
492,430

5,663,650
82,934
820,998

624,050
34,223
3,170,026

1,939,590
414,652
6,332,980

إيرادات من استثمارات أخرى
إيرادات من ودائع وكالة
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات من أوراق دين مالية
إيرادات من إدارة الصناديق
إيرادات من التنازل
خصومات
إيرادات إيجارات من استثمارات عقارية – صافي
635,769
(إيضاح )11
962,230
إيرادات أخرى
811,187

2,629,121
555,266
-

إيرادات من استثمارات أخرى
إيرادات من ودائع وكالة
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات من أوراق دين مالية
إيرادات إيجارات من استثمارات عقارية – صافي
1,315,540
(إيضاح )11
380,429
إيرادات أخرى
3,162,954
3,295,407
328,568

تم تحميل إيـرادات االستثمارات للمساهمين وحملة الوثائق على أساس االستثمار المحتفظ به في كل صندوق.
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اإلستحواذ على شركة تابعة

االستحواذ على شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع.
في  26يوليو  ،2020استحوذت المجموعة على  ٪100من أدوات حقوق ملكية شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع ،وهي
شركة مقرها اإلمارات العربية المتحدة ،وبالتالي حصلت على السيطرة .تم اإلستحواذ لتعزيز مكانة المجموعة في أعمال
التكافل .شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع هي شركة جوهرية إلى جانب محفظة التأمين على الحياة في اإلمارات العربية
المتحدة والتي تعد السوق المستهدف للمجموعة.

مساهمة شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع في نتائج المجموعة
حققت شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع صافي ربح قيمته  2.7مليون درهم إماراتي للفترة من  26يوليو  2020وحتى
تاريخ التقرير .بلغ إجمالي المساهمات لألشهر الخمسة من  26يوليو  2020ما قيمته  146مليون درهم إماراتي .إذا تم
االستحواذ على شركة نور للتكافل العائلي ش.م.ع في  1يناير  ،2020فإن إيرادات المجموعة لعام  2020كانت ستبلغ
 634.6مليون درهم إماراتي ،وكانت سترتفع أرباح الفترة إلى  26.6مليون درهم إماراتي.

االستحواذ على شركة نور للتكافل العام ش.م.ع
في  26يوليو  ،2020استحوذت المجموعة على  ٪100من أدوات حقوق ملكية شركة نور للتكافل العام ش.م.ع ،وهي
شركة مقرها اإلمارات العربية المتحدة  ،وبالتالي حصلت على السيطرة .تم االستحواذ لتعزيز مكانة المجموعة في أعمال
التكافل .شركة نور للتكافل العام ش.م.ع هي شركة جوهرية إلى جانب محفظة التكافل العام في اإلمارات العربية المتحدة
والتي تعد السوق المستهدف للمجموعة.

مساهمة شركة نور للتكافل العام ش.م.ع في نتائج المجموعة
حققت شركة نور للتكافل العام ش.م.ع أرباحا ً صافية قيمتها  5.9مليون درهم إماراتي للفترة من  26يوليو  2020حتى
تاريخ التقرير .بلغت اإليرادات لألشهر الخمسة من  26يوليو  2020ما قيمته  66.8مليون درهم إماراتي .إذا تم االستحواذ
على شركة نور للتكافل العام ش.م.ع في  1يناير  ،2020فإن إيرادات المجموعة لعام  2020كانت ستبلغ  511.7مليون
درهم إماراتي ،وكانت سترتفع أرباح الفترة إلى  26.3مليون درهم إماراتي.
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اإلستحواذ على شركة تابعة (تابع)

فيما يلي تفاصيل صافي األصول المقتناة من اندماج األعمال بالقيمة العادلة المؤقتة:

*

شركة نور للتكافل شركة نور للتكافل
العام ش.م.ع
العائلي ش.م.ع
درهم إماراتي
درهم إماراتي

المبالغ المعترف بها لصافي األصول القابلة للتحديد
األصول
النقدية وما في حكمها
ودائع الوكالة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
مساهمات مدينة
مدينو إعادة التكافل
عقارات ومعدات
برامج
األصول المتداولة األخرى بما في ذلك أرصدة األطراف
ذات العالقة
اسم تجاري
عقود التكافل على الحياة
العقود القائمة
عالقات العمالء
إجمالي األصول

88,943,000
119,500,000
396,587,000
62,270,596
78,396,000
2,158,827
1,738,173

15,950,400
116,499,600
39,979,000
86,714,000
16,383,933
2,286,067

11,779,000
4,440,000
70,034,000
2,310,000
7,468,000
845,624,596

44,917,000
2,288,000
1,029,000
4,494,000
330,541,000

اإلجمالي
درهم إماراتي
104,893,400
235,999,600
396,587,000
102,249,596
165,110,000
18,542,760
4,024,240
56,696,000
6,728,000
70,034,000
3,339,000
11,962,000
1,176,165,596

اإللتزامات
دائنو التكافل واألرصدة الدائنة ذات الصلة
إلتزامات التكافل وعقود االستثمار
احتياطي حسابي
أرصدة إعادة التكافل
المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
اجمالي اإللتزامات

227,296,000
396,586,913
10,963,087
24,340,000
46,185,000
2,737,000
708,108,000

156,610,000
26,233,000
18,307,000
1,721,000
202,871,000

383,906,000
396,586,913
10,963,087
50,573,000
64,492,000
4,458,000
910,979,000

القيمة العادلة للمقابل المحول
تسوية المبلغ نقدا
صافي األصول التي يمكن تحديدها
الربح من شراء صفقة

)(105,327,000
137,516,596
32,189,596

)(109,673,000
127,670,000
17,997,000

)(215,000,000
265,186,596
50,186,596

تم تحويل المقابل  -مسدد نقدا ً
النقدية وما في حكمها المستلمة
صافي التدفق النقدي عند االستحواذ

)(105,327,000
88,943,000
)(16,384,000

)(109,673,000
15,950,400
)(93,722,600

)(215,000,000
104,893,400
)(110,106,600

تكاليف اإلستحواذ المح ّملة على المصروفات*

7,822,737

7,822,737

15,645,474

ال يتم تضمين التكاليف المتعلقة باالستحواذ والتي تبلغ  15.645.474درهم إماراتي كجزء من المقابل المحول وتم
االعتراف بها كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة المج ّمعة ،ويتم إظهاره كبند منفصل في قائمة الدخل المج ّمعة.
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نصيب السهم من الربح

يتم إحتساب نصيب السهم من الربح من خالل تقسيم صافي الربح للفترة العائدة للمساهمين على المتوسط المرجّح لألسهم
العادية المستحقة خالل الفترة كما يلي:
2019
2020
4,905,160 22,643,850
150,000,000 150,000,000
0.033
0.151

الربح للعام العائد للمساهمين (بالدرهم إماراتي)
المتوسط المرجّح لألسهم القائمة كما في  31ديسمبر
الربح األساسي والمخفف للسهم (بالدرهم إماراتي)

إن نصيب السهم من الربح المخفف كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019يساوي نصيب السهم من الربح
األساسي حيث لم تقم المجموعة بإصدار أي أدوات جديدة قد تؤثر على العائد عند ممارستها.
32

إحتياطي استثمارات متاحة للبيع

يسجل هذا اإلحتياطي األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.
33

معامالت مع الطرف ذو العالقة

تتكو ن األطراف ذات العالقة من الشركات والمؤسسات التي تقع ضمن ملكية مشتركة و /أو إدارة وسيطرة مشتركة،
وشركائهم وموظفي اإلدارة الرئيسيين .تقوم اإلدارة بتحديد الفتـرات واألحكام الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة.
تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي المجموعة الرئيسيين ،وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والمنشآت المسيطر
عليها من قبلهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثيـراً إداريا ً جوهريا ً .تتم الموافقة من قبل إدارة المجموعة على سياسة التسعيـر
وشروط هذه التعامالت.
األرصدة مع األطراف ذات العالقة
األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي المج ّمع هي كما يلي:

ودائع وكالة
مساهمون أساسيون سابقون

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

-

30,000,000

تكافل وأرصدة مدينة أخرى
مساهمون أساسيون سابقون
أطراف ذات عالقة أخرون

58,602

313,129
-

-

56,955

تكافل وأرصدة دائنة أخرى
مساهمون أساسيون سابقون
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معامالت مع الطرف ذو العالقة (تابع)

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

مساهمات مكتتبة
مساهمون أساسيون سابقون
أطراف ذات عالقة أخرى

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

1,736,966
1,736,966

5,993,799
15,571,118
21,564,917

مطالبات مدفوعة
مساهمون أساسيون
أطراف ذات عالقة أخرى

-

2,127,993
2,814,029
4,942,022

مصروفات اإلدارة مدفوعة
مساهمون أساسيون

-

204,000

تعويضات موظفي اإلدارة العليا

مكافآت قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2020
درهم إماراتي

2019
درهم إماراتي

4,029,717
114,593
4,144,310

3,349,690
123,679
3,473,369

تنشأ األرصدة المستحقة في نهاية السنة في سياق األعمال االعتيادية .فيما يتعلق بالسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2020
و 31ديسمبر  ،2019لم تسجل المجموعة أية إضمحالل في قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.
34

مجلس الفتوى والرقابة الشرعية

تخضع األنشطة التجارية للمجموعة إلشراف لجنة الفتوى والرقابة الشرعية والذي يتكون من ثالثة أعضاء يعينهم
المساهمون .تؤدي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية دوراً إشرافيا ً لتحديد ما إذا كانت عمليات المجموعة تتم وفقا ً لمبادىء
وأحكام الشريعة اإلسالمية.
وفقا ً إلرشادات لجنة الفتوى والرقابة الشرعية في المجموعة ،يتعين على المجموعة تحديد أي دخل يُعتبر مستمداً من
معامالت غير مقبولة بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية ،كما هو مفسر من قبل لجنة الفتوى والرقابة الشرعية ،وتعيين جانبا ً
هذا الم بلغ في حساب منفصل للمساهمين الذين قد يتخذوا قرار دفع هذا المبلغ لألعمال واألنشطة الخيرية المحلية.
35

الزكاة

تمت الموافقة على الزكاة من قبل الفتوى والرقابة الشرعية في المجموعة بمبلغ قيمته  0.00446للسهم الواحد (:2019
 0.01283للسهم الواحد).
اختارت اإلدارة أن يتم إب الغ كل مساهم بمبلغ الزكاة الواجب عليه دفعه ،مما يتطلب من كل مساهم دفع حصته من الزكاة
بصورة مباشرة.
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المعلومات القطاعية

ألغراض إدارية ،تم تنظيم المجموعة إلى قطاعين من األعمال :إدارة التكافل العام واإلستثمارات .يتكون قطاع التكافل من
أعمال التكافل العام التي يتم تنفيذها من قبل المجموعة بالنيابة عن حاملي الوثائق .يتكون اإلستثمار من ادارة اإلستثمار
والنقدية لحساب المجموعة الخاص  .لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيل لتشكيل قطاعات التشغيل المذكورة أعاله.
يتم تقييم أداء القطاع بنا ًء على األرباح أو الخسائر والتي يتم قياسها في بعض النواحي بشكل مختلف عن األرباح والخسائر
في القوائم المالية المج ّمعة.
باستثناء رسوم وكالة ومضارب والقرض الحسن ،لم تحدث أي معامالت بين القطاعات خالل العام .في حال حدوث أي
معامالت آخرى ،يتم تحديد أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس معامالت تجارية حديثة بطريقة مماثلة
للمعامالت مع األطراف الثالثة .سيتم شمل إيرادات ومصروفات ونتائج القطاع في هذه التحويالت بين قطاعات األعمال
والتي سيتم استثناؤها عند توحيد القطاعات كما هو مبين في الصفحة التالية.
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المعلومات القطاعية (تابع)

2020
التكافل العام
درهم إماراتي

التأمين الجماعي
(مكافآت
الموظفين)
درهم إماراتي

التأمين على
الحياة
درهم إماراتي

اإلستثمارات
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

العائد للحاملي الوثائق
إيرادات التكافل
مجمل المساهمات المكتتبة
حصة إعادة التكافل من األعمال
المقبولة
حصة إعادة التكافل من األعمال
المتنازل عنها

358,610,502

37,415,851

37,020,537

-

433,046,890

5,539,833

-

-

-

5,539,833

)(93,761,872

)(1,786,967) (32,951,766

-

)(128,500,605

صافي مساهمات التكافل

270,388,463

4,464,085

35,233,569

-

310,086,118

المحول إلى إحتياطي
صافي
ّ
المساهمات غير المكتسبة
صافي مساهمات التكافل المكتسبة
خصومات مكتسبة
رسوم وثائق

99,053,394
369,441,857
8,853,020
23,684

188,654
4,652,739
285,248
-

35,233,570
-

-

99,242,048
409,328,166
9,138,268
23,684

إجمالي إيرادات التكافل

378,318,561

4,937,987

35,233,570

-

418,490,118

)6,320 (46,637,399) (295,780,834

-

)(342,411,913

6,320

-

129,453,552
)(212,958,361

مخصص المطالبات المستحقة
حصة إعادة التكافل من المطالبات
المستحقة
التغيير في المطالبات التي حدثت
ولم يتم اإلبالغ عنها
التغيير في إحتياطي مصروفات
تسوية الخسائر غير المخصصة
التغييرات في إحتياطي مخصص
العجز في المساهمات
التغيير في عقود اإلستثمارات
واإلحتياطيات الحسابية
صافي الربح من أصول محتفظ بها
في القيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

)(150,000

-

)(51,863,608

-

1,479,673

1,080,511

491,775

-

-

1,572,286

)(1,966,835

524,479

-

-

)(1,442,356

)(1,208,090

257,605

-

-

)(950,485

-

-

)- (66,804,255

-

-

40,741,508

صافي المطالبات المتكبّدة

)(1,203,949) (262,887,062

مصروفات التكافل
مطالبات تكافل مدفوعة( /مستردة)
حصة إعادة التكافل من األعمال
المتنازل عنها المدفوعة
صافي مطالبات التكافل المدفوعة

43,996,911
85,456,641
)(2,640,488) (210,324,193
)(67,317,262

15,603,654

16,848,807

)71,840 (15,440,974

-

)- (26,134,587

)(66,804,255
40,741,508
)(290,225,598

فائض خسائر مساهمات التكافل
(مصروفات) /مستردات تكافل
أخرى

)(3,056,369

-

-

-

)(3,056,369

)(11,863,926

3,539,144

-

-

)(8,324,782

إجمالي إيرادات التكافل

100,511,204

7,273,182

9,098,983

-

116,883,369
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المعلومات القطاعية (تابع)

التكافل العام
درهم إماراتي

التأمين الجماعي
(مكافآت
الموظفين)
درهم إماراتي

)(78,640,640
)(1,247,100
-

)(7,517,584) (37,596,628
)(24,123
-

التأمين على الحياة اإلستثمارات
درهم إماراتي
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

(رسوم) /إيرادات وكالة
(رسوم) /إيرادات مضارب
تكاليف اقتناء الوثائق
مصروفات اكتتاب أخرى
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف اإلستحواذ على شركات
تابعة
تكاليف التمويل
استثمارات وإيرادات أخرى
إحتياطي المكافآت
الربح من صفقة شراء شركات
تابعة

-

-

-

50,186,596

50,186,596

(الخسائر) /األرباح للعام

)(3,776,900

)(5,136,238

1,581,399

29,975,589

22,643,850

-

-

-

756,115
-

55,072
-

-

56

- 123,754,852
1,271,223
)(56,915,886) (56,915,886
)(1,977,333) (1,977,333
)(69,806,859) (69,806,859
)(15,645,474) (15,645,474
)(1,696,178) (1,696,178
990,844
179,657
624,771
624,771
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المعلومات القطاعية (تابع)

2019
التكافل العام
درهم إماراتي
العائد للحاملي الوثائق
إيرادات التكافل
مجمل المساهمات المكتتبة
حصة إعادة التكافل من األعمال المقبولة
حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها
صافي مساهمات التكافل
المحول إلى إحتياطي المساهمات غير
صافي
ّ
المكتسبة
صافي مساهمات التكافل المكتسبة
خصومات مكتسبة
رسوم وثائق
إجمالي إيرادات التكافل
مصروفات التكافل
مجمل المطالبات المدفوعة
حصة إعادة التكافل من األعمال المتنازل عنها
المدفوعة
صافي مطالبات التكافل المدفوعة
مخصص المطالبات المستحقة
حصة إعادة التكافل من المطالبات المستحقة
التغيير في المطالبات التي حدثت ولم يتم
اإلبالغ عنها
التغيير في إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر
غير المخصصة
التغييرات في إحتياطي مخصص العجز في
المساهمات
صافي المطالبات المتكبّدة

التأمين الجماعي
(مكافآت الموظفين) اإلستثمارات
درهم إماراتي
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

-

402,217,704
748,623
)(138,593,760
264,372,567

-

)(86,964,712
177,407,855
6,130,194
25,771
183,563,820

-

)(196,952,096

91,647,228
)(97,405,917

7,569,122
)(329,829

-

99,216,350
)(97,735,746

)(10,126,101
)(2,274,674

)(3,738,192
3,505,433

-

)(13,864,293
1,230,759

5,363,513

)(102,920

-

5,260,593

)(1,060,397

)(419,735

-

)(1,480,132

-

)(192,378
)(106,781,197

-

)(2,249,830
74,532,793

120,889,900
1,718,608
)(35,181,363
)(1,752,419
)(35,702,865
3,170,026

)(35,181,363
)(1,752,419
)(35,702,865
6,332,980

)(3,323,966
49,817,921

)(3,323,966
4,905,160

17,639,374 384,578,330
748,623
)(16,699,649) (121,894,111
939,725 263,432,842

)(86,944,738
176,488,104
6,109,070
24,915
182,622,089

)(19,974
919,751
21,124
856
941,731

)(7,898,951) (189,053,145

)(256,718
64,340
)(1,341,961) (105,439,236

فائض خسائر مساهمات التكافل
إجمالي إيرادات التكافل

)(2,249,830
74,933,023

(رسوم) /إيرادات وكالة
(رسوم) /إيرادات مضارب
تكاليف اقتناء الوثائق
مصروفات اكتتاب أخرى
مصروفات عمومية وإدارية
استثمارات وإيرادات( /خسائر) أخرى
الخسارة للعام من شركة تابعة مصنفة على أنها
محتفظة للبيع
(الخسائر) /األرباح للعام

)(5,291,812) (115,598,088
)(1,718,608
3,162,954
)(39,220,719
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المعلومات القطاعية (تابع)

تبيّن الجداول التالية المعلومات األخرى فيما يتعلّق بكل قطاع أعمال:
التكافل
درهم إماراتي

اإلستثمار
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

2020
إجمالي األصول

504,268,676 1,158,258,832

1,662,527,508

إجمالي اإللتزامات

352,810,820 1,164,281,440

1,517,092,260

التكافل
درهم إماراتي

اإلستثمار
درهم إماراتي

اإلجمالي
درهم إماراتي

2019
إجمالي األصول

406,743,822

144,463,247

551,207,069

إجمالي اإللتزامات

406,842,081

16,766,847

423,608,928

37

إدارة المخاطر

إطار الحوكمة
يتمثل الهدف الرئيسي إلطار إدارة المخاطر والمالية للمجموعة في حماية مساهمي المجموعة من األحداث التي تعيق تحقيق
أهداف األداء المالي بشكل مستدام ،بما ف ي ذلك الفشل في استغالل الفرص .تدرك اإلدارة الرئيسية األهمية الحاسمة لوجود
أنظمة فعالة وسارية إلدارة المخاطر.
يتم تنفيذ وظيفة إدارة المخاطر في المجموعة من قبل مجلس اإلدارة ،مع اللجان المرتبطة بها ،ويكمل ذلك بهيكل تنظيمي
واضح مع سلطات ومسؤوليات مفوضة موثقة من مجلس اإلدارة إلى العضو المنتدب.
يجتمع مجلس اإلدارة بانتظام للموافقة على أي قرارات تجارية وتنظيمية وتنظيمية .يحدد المدير التنفيذي تحت السلطة
المفوضة من مجلس اإلدارة مخاطر المجموعة وتفسيرها ،وهيكلها المحدود لضمان الجودة المناسبة وتنويع األصول،
ومواءمة استراتيجية التأمين وإعادة التأمين مع أهداف المجموعة وتحديد متطلبات اإلبالغ.
إطار إدارة رأس المال
الهدف األساسي من إدارة رأس مال المجموعة هو االمتثال للمتطلبات التنظيمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتأكد
من أنها تحافظ على نسبة رأس مال سليمة من أجل دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين إلى أقصى حد.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليها ،في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.
للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بضبط مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين ،أو إعادة
رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .التزمت المجموعة تماما ً بمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا ً ولم
يتم إجراء أي تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2020و .2019
اإلطار التنظيمي
يهتم المنظمون في المقام األول بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب للتأكد من أن المجموعة تدير الشؤون
بصورة مرضية لصالحهم .في الوقت نفسه ،يهتم المنظمون أيضا ً بضمان إحتفاظ المجموعة بمركز مالءة مناسب للوفاء
بااللتزامات غير المتوقعة الناشئة عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.
تخضع عمليات المجموعة أيضا ً للمتطلبات التنظيمية داخل الوالية القضائية التي تعمل فيها .ال تنص هذه اللوائح على
الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب ،بل تفرض أيضا ً بعض األحكام التقييدية (مثل كفاية رأس المال) لتقليل مخاطر
التخلف عن السداد واإلعسار من جانب شركات التأمين للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثها.
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األدوات المالية

السياسات المحاسبية الهامة
تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة واألساليب المعتمدة ،بما في ذلك معايير االعتراف وأساس القياس واألساس الذي يتم
إثبات اإليرادات والمصروفات له فيما يتعلق بكل فئة من فئات األصول واإللتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية ،تم
اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم ( )3حول القوائم المالية المج ّمعة:

تصنيفات األدوات المالية
2020
درهم إماراتي
أصول مالية
بالتكلفة المستهلكة
بالقيمة العادلة

373,781,501
812,180,942
10,869,178
436,828,226
384,650,679 1,249,009,168

إلتزامات مالية
بالتكلفة المستهلكة
39

2019
درهم إماراتي

941,855,631

119,539,830

إدارة المخاطر

إطار إدارة اإللتزامات واألصول
تنتج المخاطر المالية عن األرصدة المكشوفة لمعدالت الربح والعمالت األجنبية واألسهم حيث تتعرض جميعها لحركات
عامة ومحددة في السوق .تقوم المجموعة بإدارة هذه األرصدة لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل تزيد عن التزاماتها
بموجب عقود التكافل .إن األسلوب الرئيسي إلدارة األصول واإللتزامات لدى المجموعة هو مطابقة األصول مع اإللتزامات
الناتجة عن عقود التكافل بالرجوع إلى نوع العوائد المستحقة الدفع ألصحاب العقود.
يراقب ا لعضو المنتدب مراقبة فعالة إلطار عمل إدارة األصول واإللتزامات لضمان توفر النقد الكافي في كل فتـرة للوفاء
بااللتزامات الناتجة عن عقود التكافل.
يقوم العضو المنتدب بصورة منتظمة بمراقبة المخاطر المالية المرتبطة باألصول واإللتزامات المالية األخرى لدى
المجموعة غيـر المرتبطة مباشرة ً بالتزامات التكافل.
فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها المجموعة والطرق التي تتبعها اإلدارة للحد من أثار تلك المخاطر.
مخاطر التكافل
تظهر المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التكافل عن اختالف دفعات المطالبات والمزايا الفعلية أو
توقيتها عن التوقعات .ويعتمد هذا على التكرار في المطالبات أو خطورة المطالبات أو دفعات المزايا الفعلية والتطورات
الالحقة للمطالبات طويلة األجل .لذلك فإن هدف المجموعة هو ضمان توفر اإلحتياطيات الكافية لتغطية هذه االلتزامات.
تتـركز مخاطر التكافل بشكل أساسي على قطاعات المركبات .ومع ذلك ،يتم تحسين إمكانية التغيـر في المخاطر من خالل
االختيار الحريص وتطبيق توجيهات استـراتيجية التأمين وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التكافل.

أ)

تكرار المطالبات ومبالغها

يستند تكرار المطالبات ومبالغها على عدّة عوامل ،وتقوم المجموعة بصورة رئيسية بتوفيـر التكافل على العقارات
والمركبات والتكافل البحري والحرائق والطبي .تعتبـر هذه العقود التكافلية قصيـرة األجل نظرا ً ألن المطالبات عادةً تقدم
وتسدد خالل سنة واحدة من تاريخ المطالبة ،مما يساعد في التخفيف من مخاطر التكافل.
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إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر التكافل (تابع)

أ)

تكرار المطالبات ومبالغها (تابع)

مركبات
تم تصميم بـرنامج التكافل على المركبات لتعويض أصحاب العقود عن األضرار التي تحدث لمركباتهم أو االلتزام نحو
الغيـر نتيجة الحوادث .يمكن أيضا ً أن يحصل أصحاب العقود على تعويض عن حريق أو سرقة مركباتهم.
بالنسبة لعقود التكافل على المركبات  ،تتمثل المخاطر الرئيسية في مطالبات الوفيات واإلصابات الجسدية واستبدال أو تصليح
المركبات.
إن معدل األحكام القضائية بشأن الوفيات والمصابين وتكاليف استبدال المركبات هي العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى
المطالبات.

العقارات
تم تصميم التكافل على العقارات لتعويض أصحاب العقود عن األضرار التي تحدث للعقارات أو عن قيمة العقارات المفقودة.
يمكن أن يحصل أصحاب العقود أيضا ً على تعويض عن خسارة اإليـرادات بسبب عدم قدرتهم على استخدام العقارات
المؤمنة.
بالنسبة لعقود التكافل على العقارات فإن المخاطر الرئيسية تغطي حوادث الحريق وتوقف العمل .اتبعت المجموعة في
السنوات األخيـرة سياسة االختبار الحريص وتطبيق توجيهات استـراتيجية التأمين وكذلك استخدام تـرتيبات إعادة التكافل.
يتم إجراء هذه العقود بالرجوع إلى قيمة إحالل العقارات والمحتويات المؤمنة .تعتبر تكلفة إعادة بناء العقارات والحصول
على المحتويات البديلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى انقطاع األعمال من العوامل الرئيسية التي
تؤثر على مستوى المطالبات.

اإللتزام
بخصوص فئات التأمين على الحوادث المتنوعة ،يتم التأمين على الحوادث مثل خسارة األموال أو خيانة الموظفين لألمانة
أو الحوادث الشخصية أو تعويضات العمل أو السفر أو االلتزامات العامة التي تتعلق بأطراف أخرى وتعويضات الخدمة.

الطبي
إن التكافل الطبي مصمم لتعويض أصحاب العقود عن التكاليف الطبية .إن التأمين عن الحوادث الشخصية يعطي أصحاب
العقود أو المستفيدين نيابة عنهم الحق بمبالغ محددة في حالة الوفاة او العجز الدائم أو الجزئي.
بالنسبة للتكافل الطبي فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في المرض وتكاليف العناية الصحية ذات الصلة .ال تقوم المجموعة
عادة بإجراء تكافل ط بي بصفة شخصية إذ يتم التأمين الطبي للشركات التي لديها عدد كبيـر من الموظفين للتغطية بموجب
البو ليصة .لدى المجموعة عمليات إعادة تكافل للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية تصل إلى  ٪80 - ٪75من قيمة
المطالبة.

البحري
تم تصميم التكافل البحري لتعويض أصحاب العقود عن األضرار وااللتزامات نتيجة فقدان سفنهم أو األضرار بها والحوادث
البحرية التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للشحنات .
تتمثل المخاطر الرئيسية للتكافل البحري في الخسائر أو األضرار للسفن البحرية والحوادث بالبحر التي تسبب خسارة كلية
أو جزئية للشحنات .تتمثل استـراتيجية ال دخول في عقود التكافل البحرية في التأكد من أن البوالص متنوعة بشكل جيد فيما
يخص السفن المغطاة وكذلك الخطوط التي تسلكها.
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إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر التكافل (تابع)

أ)

تكرار المطالبات ومبالغها (تابع)

الحريق
صمم تكافل الحريق لتعويض أصحاب العقود عن األضرار وااللتزامات الناتجة عن حصول خسارة أو تلف في األصول
المؤمن عليها.
تهدف سياسات المجم وعة إلى االختيار الحذر لإلرشادات المتعلقة بإستـراتيجية التأمين باإلضافة إلى استخدام التـرتيبات
إعادة التكافل.

عقود التكافل طويلة األجل (لمدى الحياة)
بالنسبة للعقود المرتبطة بالوحدات ،يمكن مطابقة عنصر مخاطر رأس المال اللتزامات التكافل مقابل االستثمار لحملة وثائق
التأمين ،وبالتالي فإن أي تغيير في المتغيرات المستخدمة لحساب هذه اإللتزامات ليس له أي تأثير على صافي أصول أو
ربح المجموعة .فيما يتعلق بالعقود المرتبطة بالوحدات ،ال يوجد شك بشأن المبلغ الذي يجب أن تدفعه المجموعة عند الوفاة
أو العجز ،حيث إنها عادةً مبالغ التغطية بموجب الوثيقة .تتضمن احتياطيات مخاطر الوفيات بموجب العقود المرتبطة
بالوحدات إمكانية معقولة لخسارة كبيرة بسبب عدم التأكد من الوفيات بين حاملي وثائق التأمين ومعدالت العجز بين حاملي
الوثائق.

ب)

تـركز المخاطر

تتـرك ز مخاطر التكافل الناتجة عن عقود التكافل باألساس في دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن التـركز الجغرافي للمخاطر
مشابه للسنة الماضية.
يحدد الجدول ادناه التـركيز المتعلق بالتزامات العقود بحسب نوع العقود:
مجمل اإللتزامات
درهم إماراتي
2020
الطبي
المركبات
البحري
الهندسة
الحريق
اإللتزامات
حوادث عامة
مجموعة عائالت
عائالت فردية
اإلجمالي
2019
الطبي
المركبات
البحري
الهندسة
الحريق
اإللتزامات
حوادث عامة
اإلجمالي

حصة إعادة التكافل
من اإللتزامات
درهم إماراتي

صافي اإللتزامات
درهم إماراتي

67,631,868
(8,191,405) 75,823,273
40,460,867 (16,318,599) 56,779,466
608,491 (10,288,097) 10,896,588
6,355,987
679,279
)(5,676,708
2,815,942 (45,656,878) 48,472,820
2,957,790
1,663,396
)(1,294,394
957,768 (21,510,018) 22,467,786
7,019,540 (31,570,563) 38,590,103
1,072,600
435,491
)(637,109
122,272,642 (141,143,771) 263,416,413
25,755,114
21,147,733
107,310
4,631,131
4,181,847
2,500,974
6,568,903
64,893,012
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)(10,376,809
)(3,320,489
)(86,214
)(4,346,599
)(3,845,831
)(911,546
)(5,787,580
)(28,675,068

15,378,305
17,827,244
21,096
284,532
336,016
1,589,428
781,323
36,217,944

دار التكافل (ش م ع)
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إدارة المخاطر (تابع)

39

مخاطر التكافل (تابع)

مخاطر إعادة التكافل

ج)

تبـرم المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية ،شأنها شأن شركات التكافل األخرى ،اتفاقيات إعادة تكافل مع أطراف أخرى،
وذلك لتخفيض التعرض إلى الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التكافل الكبـرى .توفر تـرتيبات إعادة التكافل تنوعا ً
أكبـر في مجال األعمال وتؤمن لإلدارة القدرة على السيطرة على الخسائر المحتملة والناتجة عن المخاطر الكبيـرة كما توفر
قدرة إضافية على النمو .يتأثر جزء مهم من إعادة التك افل باالتفاقيات والعقود االختيارية وفائض الخسائر المتعلقة بعقود
إعادة التكافل.
لتقليل تعرضها لخسائر كبيـرة نتيجة إعسار شركات إعادة التكافل ،تجري المجموعة تقييما ً للوضع المالي لشركات إعادة
التكافل التي تتعامل معها .تتعامل المجموعة مع شركات إعادة تكافل معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
المخاطر المالية
تتمثل األدوات المالية الرئيسية الخاصة بالمجموعة في االستثمارات المالية ،ودائع وكالة ،مدينو تكافل ،أرصدة مدينة أخرى
والنقدية وما في حكمها.
المخاطر الرئيسية الناتجة عن األدوات المالية الخاصة بالمجموعة هي مخاطر االئتمان ،مخاطر السيولة ومخاطر العمالت
األجنبية ومخاطر أسعار الربح ومخاطر أسعار األسهم .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه
المخاطر وهي ملخصة أدناه.
ال تدخل المجموعة في معامالت مشتقات.

أ)

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في تعثّر أحد أطراف األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر
مالية .بخصوص جميع فئات األصول المالية التي تحتفظ بها المجموعة ،تمثل القيمة الدفتـرية المبينة في قائمة المركز
المالي المج ّمع الح ّد األقصى لتعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية.
يتم تطبيق السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:
•

تبـرم المجموعة عقود تكافل وإعادة تكافل مع أطراف ثالثة ذات جدارة ائتمانية ومعتـرف بها .إن سياسة المجموعة
هي إخضاع جميع العمالء الذين يـرغبون في التعامل مع المجموعة على الحساب إلجراءات التحقق من وضعهم
المالي .باإلضافة لذلك ،يتم مراقبة األرصدة المدينة من عقود التكافل وشركات إعادة التكافل باستمرار لتخفيض
تعرض المجموعة لإلخفاق في السداد.

•

تسعى المجموعة للحد من مخاطرها االئتمانية بخصوص الوكالء والوسطاء بوضع حدود ائتمانية للوكالء
والوسطاء ومراقبة األرصدة المدينة القائمة.

•

تدار االستثمارات الخاصة بالمجموعة من قبل المديـر التنفيذي وفقا ً لتوجيهات لجنة االستثمار وإشراف مجلس
اإلدارة.

•

تحتفظ اإلدارة باألرصدة البنكية الخاصة بالمجموعة مع مجموعة من المصارف الدولية والمحلية وفقا ً للحدود
الموضوعة.
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إدارة المخاطر (تابع)

المخاطر المالية (تابع)

ب) األصول المالية مضمحلة القيمة
كما في  31ديسمبـر  ،2019بلغت مدينو المشاركات المضمحلّة ومدينو إعادة التكافل مبلغ قيمته  18,508,132درهم
إماراتي ( 11,915,374 :2019درهم إماراتي) .تقوم المجموعة بتسجيل مخصصات اإلضمحالل في القيمة في حساب
منفصل لهذا الغرض.

ج) الضمان
يعتمد مبلغ ونوع الضمان المطلوب على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل في العقد .ويتم تحصيل الضمان بصورة
أساسية على شكل شيكات مؤجلة وضمانات.

األدوات المالية – االستثمارات
تتثمل االستثمارات في األصول المالية في األسهم المدرجة وغيـر المدرجة وأدوات الدين للشركات المؤسسة داخل وخارج
دولة اإلمارات العربية المتحدة (إيضاح .)5

النقدية وما في حكمها
إن النقدية وما في حكمها للمجموعة موجودة لدى بنوك مسجلة وتعمل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

د) مخاطر السيولة
م خاطر السيولة هي المخاطر التم تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باإللتزامات المالية عند
استحقاقها.
يتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتتأكد اإلدارة من توفر سيولة مالية كافية للوفاء بأية التزامات عند استحقاقها.
يوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق األدوات المالية للمجموعة .يتم تحديد االستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بنا ًء على
المدة المتبقية الستحقاق األداة المالية من تاريخ التقرير .تقوم اإلدارة بمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر
السيولة المناسبة في المجموعة .فيما يلي استحقاق األصول واإللتزامات المالية كما في تاريخ التقرير بنا ًء على ترتيبات
الدفعات التعاقدية:
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إدارة المخاطر (تابع)

المخاطر المالية (تابع)

د) مخاطر السيولة (تابع)
أقل من سنة
درهم إماراتي
2020
األصول
استثمارات في أوراق مالية
ودائع مقيدة
ودائع وكالة
مدينو تكافل
أصول أخرى
النقدية وما في حكمها
اإللتزامات
دائنو تكافل
إلتزامات أخرى
مرابحة دائنة
إلتزامات عقود التكافل واإلستثمار

2019
األصول
استثمارات في أوراق مالية
ودائع مقيدة
ودائع وكالة
مدينو تكافل
أصول أخرى
النقدية وما في حكمها
اإللتزامات
دائنو تكافل
إلتزامات أخرى

أكثر من سنة
درهم إماراتي

16,000,000
387,067,837
221,399,849
11,752,638
132,197,225
768,422,549

23,112,965
16,867,223
39,980,188

197,302,099
105,040,438
100,000,000
429,885,226
832,227,763

114,855,660
114,855,660

بدون فتـرة محددة
درهم إماراتي

435,828,226
4,530,876
440,359,102
-

اإلجمالي
درهم إماراتي

458,941,191
16,000,000
387,067,837
242,797,948
11,752,638
132,202,225
1,248,761,839
197,302,099
105,040,438
214,855,660
429,885,226
947,083,423

6,000,000
162,150,209
139,887,954
5,915,874
27,378,056
341,332,093

14,074,495
23,018,770
37,093,265

7,518,870
7,518,870

21,593,365
6,000,000
162,150,209
162,906,724
5,915,874
27,378,056
385,944,228

112,658,068
6,881,762
119,539,830

-

-

112,658,068
6,881,762
119,539,830

هـ) مخاطر السوق
تنتج مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الربح وأسعار األسهم .تتم مراقبة قيمة
المخاطرة التي قد تكون مقبولة من المجموعة بصورة منتظمة من قبل اإلدارة .
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إدارة المخاطر (تابع)

المخاطر المالية (تابع)

و) مخاطر أسعار الربح
تنتج مخاطر أسعار الربح عن التقلبات في قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيـرات في أسعار
السوق .تعرض األدوات بأسعار متغيـرة المجموعة لمخاطر التدفق النقدي.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الربح عن بعض استثماراتها واألرصدة لدى المصارف والنقدية في الصندوق .تقوم
المجموعة بالحد من مخاطر أسعار الربح وذلك بمراقبة التغيـرات في تلك األسعار.
تم التوصل إلى تحليل الحساسية أدناه استنادا ً إلى التعرض إلى أسعار الربح لألصول المالية المحملة بأرباح افتـراضا ً أن
مبالغ األصول كانت عالقة عن السنة بكاملها كما في نهاية فتـرة التقريـر:
الزيادة في نقاط
األساس
2020
األصول التي تتـرتب عليها أرباح

100+

2019
األصول التي تتـرتب عليها أرباح

100+

التأثيـر على الربح
للسنة
درهم إماراتي
4,261,808

1,822,247

إن أي حركة في أسعار الربح باالتجاه المعاكس سوف يؤدي إلى نتائج عكسية.
ال يتوقع أن يكون تأثيـر التغيـرات في مخاطر أسعار الربح جوهريا ً على المجموعة حيث أن جميع األصول واإللتزامات
المالية تحمل أسعار ربح ثابتة.

ز) مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم في حدوث تقلبات في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة حصول
تغيـرات في أسعار األسهم في السوق (إلى جانب تلك الناتجة من مخاطر أسعار الربح أو مخاطر أسعار العمالت) ،سواء
نتجت تلك التغيـرات من عوامل معينة مرتبطة باألداة المالية الفردية أو من قام بإصدارها أو نتيجة للعوامل المؤثرة على
ادوات مالية متشابهة لها يتم المتاجرة بها في السوق.
ال تـركز المجموعة على مخاطر األسعار بشكل رئيسي .يتم إدارة هذا النوع من المخاطر باللجوء لمصادر خارجية للمتاجرة
باألوراق المالية المحتفظ بها من قبل الشركاء للوسطاء المؤهلين .ومع ذلك ،تـراقب اإلدارة وتشرف على أنشطة الوسطاء.
يُظهر الجدول حساسية القيم العادلة بزيادة أو انخفاض بنسبة  ٪20كما في  31ديسمبـر:
منعكسة في قائمة األرباح أو الخسائر
تغييـر غيـر مالئم
تغييـر مالئم
درهم إماراتي
درهم إماراتي

منعكسة في اإليرادات الشاملة األخرى
تغييـر غيـر مالئم
تغييـر مالئم
درهم إماراتي
درهم إماراتي

2020
أوراق ملكية

85,977,045

)(85,977,045

1,188,600

)(1,188,600

2019
أوراق ملكية

-

-

1,503,774

)(1,503,774
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ح) المخاطر التشغيلية
تعرف مخاطر التشغيل على أنها المخاطر الناتجة عن مشاكل أنظمة التشغيل واألخطاء البشرية أو الغش واالحتيال أو
ّ
العوامل الخارجية .في حالة فشل الضوابط الرقابية بالعمل ،فإن مخاطر التشغيل قد تسبب تشويه للسمعة وعواقب قانونية
وتنظيمي ة أو تؤدي إلى خسارة مالية .ال تستطيع المجموعة التخلص من جميع المخاطر التشغيلية ،ولكن بوجود إطار
للضوابط الرقابية ومن خالل المراقبة واالستجابة للمخاطر المحتملة ،فإن المجموعة قادرة على إدارة هذه المخاطر .تشتمل
الضوابط الرقابية وجود فصل فعّال في المهام ،الوصو ل والموافقة وإجراءات التسويات وتدريب الموظفين وإجراءات
التقييم.
40

قياسات القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصول أو دفع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس .على هذا النحو ،يمكن أن تنشأ االختالفات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .يستند تعريف القيمة
العادلة إلى اإلفتراض بأن المجموعة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو
إجراء معاملة بشروط مجحفة.
القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة
ترى اإلدارة أن القيم الدفترية لألصول المالية واإللتزامات المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة في القوائم المالية المج ّمعة
تقارب قيمتها العادلة.
تقنيات التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية باستخدام أساليب تقييم وافتراضات مماثلة كما هي مستخدمة في القوائم
المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
القيمة العادلة لألصول المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر
يتم قياس بعض األصول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة كما في تاريخ التقرير.
يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية التي تم قياسها الحقا بعد إدراج القيمة العادلة ،التي يتم تجميعها في المستويات من
 1إلى  3بنا ًء على الدرجة التي يمكن من خاللها مالحظة القيمة العادلة:

•
•
•

المستوى  :1قياسات القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو
اإللتزامات المماثلة.
المستوى  : 2قياسات القيمة العادلة المشتقة من المدخالت غير تلك المدرجة والمتضمنة في المستوى  1والتي يتم
رصدها لألصول أو اإللتزامات ،سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
المستوى  : 3قياسات القيمة العادلة المشتقة من تقنيات التقييم والتي تشمل المدخالت لألصول أو اإللتزامات والتي ال
تستند على بيانات السوق الملحوظة (مدخالت غير قابلة للرصد).
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قياسات القيمة العادلة (تابع)

القيمة العادلة لألصول المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر (تابع)
القيمة العادلة
كما في

األصول المالية

 31ديسمبر
2020
درهم إماراتي

التسلسل
الهرمي
للقيمة
العادلة

أساليب التقييم
والمدخالت
الرئيسية

مدخالت هامة
غير قابلة
للرصد

العالقة بين
المدخالت الغير
قابلة للرصد للقيمة
العادلة

 31ديسمبر
2019
درهم إماراتي

متاحة للبيع
أوراق دين
مدرجة

-

2,350,308

المستوى
األول

أسعار عروض
األسعار المعروضة
في سوق نشط

ال شيء

أوراق ملكية
غير مدرجة

5,943,000

7,518,870

المستوى
الثالث

صافي طريقة تقييم
األصول.

صافي قيمة
األصول

أوراق دين غير
مدرجة

1,000,000

1,000,000

المستوى
الثالث

صافي طريقة تقييم
األصول.

صافي قيمة
األصول

غير قابل للتطبيق
كلما زاد صافي قيمة
األصول للشركات
المستثمر فيها،
ارتفعت القيمة
العادلة
كلما زاد صافي قيمة
األصول للشركات
المستثمر فيها،
ارتفعت القيمة
العادلة

أصول مالية
باالقيمة العادلة
من خالل الربح

وحدات صندوق
مشتركة

- 429,885,226

المستوى
الثالث

صافي طريقة تقييم
األصول.

صافي قيمة
األصول

كلما زاد صافي قيمة
األصول للشركات
المستثمر فيها،
ارتفعت القيمة
العادلة

تـرى اإلدارة أن القيم الدفتـرية لألصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق في القوائم المالية المج ّمعة تقارب قيمها العادلة.
وتستند القيمة العادلة باألساس إلى المدخالت غيـر الملحوظة (أي المستوى .)3
لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل العام .ال يوجد أية إلت زامات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم
يتم إدراج أية إيضاحات بهذا الشأن في الجدول السابق.
41

اإللتزامات والضمانات

اإللتزامات

كان لدى المجموعة التزامات المصروفات الرأسمالية التالية كما في تاريخ التقرير:
2020
درهم إماراتي
-

تطوير البرنامج

2019
درهم إماراتي
183,500

الضمانات

كما في  31ديسمبر  ،2020كان لدى المجموعة ضمانات بنكية مقابل إلتزامات لع ّمال وطرف ثالث بما قيمته 299,940
درهم إماراتي ( 31ديسمبر  299,940 :2019درهم إماراتي).
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المطالبات القانونية
تتعرض المجموعة للتقاضي خالل نشاطها العادي .استنادا إلى استشارة قانونية مستقلة ،ال تعتقد اإلدارة أن ينتج عن هذه
القضايا تأثيـر جوهري على إيرادات المجموعة أو مركزها المالي.
المساهمات االجتماعية
42
بلغت قيمة المساهمات االجتماعية (بما فيها التبـرعات واألعمال الخيـرية) التي قامت بها المجموعة خالل سنة  2020مبلغ
قيمته  150,820درهم إماراتي ( 106,847 :2019درهم إماراتي).
43

أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية وتحسين جودة المعلومات المقدمة .بالرغم من ذلك ،ال يوجد
أي تأثير على إجمالي األصول المبلغ عنها مسبقا ً وإجمالي حقوق الملكية وإجمالي اإللتزامات واألرباح للعام.
44

أثر كوفيد19-

تطورت جائحة كوفيد 19-بسرعة في عام  ، 2020تناسبيا مع تزايد عدد كبير من الحاالت .أثرت اإلجراءات التي اتخذتها
حكومة اإلمارات الحتواء الفيروس على النشاط االقتصادي .وفقا ً لذلك ،اتخذت اإلدارة عددا ً من اإلجراءات لرصد آثار
كوفيد 19-والتخفيف منها ،مثل تدابير السالمة والصحة ألفراد المجموعة (مثل التباعد االجتماعي والعمل من المنزل)
وتأمين سير عمل البيانات الضروري لإلكتتاب .تواصل المجموعة مراقبة تأثير كوفيد 19-على أدائها المالي .حتى اآلن،
لم تالحظ اإلدارة أي تأثير جوهري على مخاطر االئتمان أو حاالت التعثّر عن السداد.
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