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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019
أعزائنا المساهمين
السالم عليكم
بالنيابة عن مجلس اإلدارة ،نتقدم بعرض النتائج المالية لشر ر ر ر ر ر رررية ميتاا للت(مين الت اللن الملتلي للسر ر ر ر ر ر ررنة المنت ية تار 31
ديسمبر 2019ل
ا للعام  2019ناء على أهداف إسر ررتراذيجية ةا لة للتحقيي ،عد هطا إنعكاسر ررا إلسر ررتمرار قة
نجحت شر رررية ميتاا لن ذنخيط ا
دعم المس ر رراهمين العمالء نبا إلى نف مق لر ي ميتاا الطي يت(لف من الم نيين الخبراء التقنيينل يريز إذجاهنا اإلس ر ررتراذيجن
على األهداف الرئيسية التالية لتحقيي عوائد مستدامة لحملة الو ائي المساهمين:





ذحقيي نمو ربحن؛
إدارة أداء محالظ الت الل؛
التميز لن ذقديم ألضل ادمة للعمالء؛
إعادة ذ الل اإلذخاةيات األمتل لجميق محالظ الت اللل

حققت الش ر ر ر ر رررية م ر ر ر ر ررالن رب بقيمة  3,885,074درهم للس ر ر ر ر ررنة المنت ية لن  31ديس ر ر ر ر ررمبر  2019مقارنة بص ر ر ر ر ررالن رب بقيمة
 15,406,187درهم للس ررنة المنت ية لن  31ديس ررمبر 2018ل يعود س رربف انخخاض األرباى إلى إعادة ذقييم امس ررتتمارات العقار ة
مما أدى إلى انخخاض مالن ةيمة المحخظة امستتمار ة العقار ة لقا لمؤشرات السوا التن ش دت انخخاضا لن أسعار العقارات
االل الخترة الماضيةل
ذخ ط الشرية لن عام  2020للحد من استتماراذ ا العقار ة لقا لمؤشرات السوا حيث نتوةق أن نش د مز دا من امنخخاض لن
ربحية امستتمار العقاريل
طبقت الشرية لن العام  2019إستراذيجيات نا حة لن إدارة عمليات اإلكتتاب الم البات حيث أظ رت ميق لر ت الت الل أداء
إيجا يال
النتائج ملخصة يما هو مبين أدناه:
ملخص بيان المركز المالي:
إ مالن المو ودات
إ مالن الم لوبات
إ مال حقوا المساهمين

2019
درهم

2018
درهم

685,344,840
601,268,042
84,076, 798

623,662,184
539,926,460
83,735,724

ملخص بيان الدخل:
إ مالن اإليرادات إ مالن إشتراكات المكتتبةي
الرب للسنة
العائد للس م الواحد

282,596,590
3,885,074
0.026

317,140,888
15,406,187
0.103

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
بيان الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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العائد لمشتركي التكافل
إ مالن امشتراكات المكتتبة
اشتراكات إعادة الت الل

2019
درهم

2018
درهم

إيضاحات

282,596,590
)(157,269,894

317,140,888
)(153,909,085

صافي اشتراكات التكافل
التحير لن مالن امشتراكات غير المكتسبة

125,326,696
22,872,433

163,231,803
131,995,190

صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
العمومت المكتسبة

148,199,129
46,613,564

295,226,993
30,551,303

إجمالي اشتراكات التكافل

194,812,693

325,778,296

إ مالن الم البات المدلوعة
حصة إعادة الت الل من الم البات المدلوعة

)(177,305,487
83,703,063

)(244,302,632
56,548,050

صافي المطالبات المدفوعة
التحير لن الم البات القائمة
التحير لن حصة إعادة الت الل من الم البات القائمة
التحير لن احتياطن الم البات المت بدة غير المبلغ عن ا
التحير لن حصة إعادة الت الل من احتياطن الم البات المت بدة غير المبلغ عن ا
التحير لن مخصص المخاطر غير المنت ية
التحير لن حصة إعادة الت الل للمخاطر غير المنت ية
التحير لن مخصص مصار ل ذسو ة الخسائر غير المويعة

)(93,602,424
)(52,870,781
30,064,100
8,448,449
13,554,728
)(2,024,822
1,221,118
)(2,974,242

)(187,754,582
11,215,010
)(1,678,455
)(57,609,318
20,423,904
)(1,462,021

صافي المطالبات المتكبدة

)(98,183,874

)(216,865,462

إيرادات التكافل
مخصص ديون مشكوك لن ذحصيل ا
إيرادات إستتمار أارى

10
22

96,628,819
)(3,354,267
1,132,219

108,912,834
)(8,112,056
622,247

أرباح التكافل التشغيلية
رسوم يالة

21

94,406,771
)(74,331,542

101,423,025
)(90,572,681

20,075,229

10,850,344

521,993
74,331,542
718,351
()30.249.997
)(321,229
20,075,229
)(87,428
)(41,103,387
)(20,000,000

231,040
90,572,681
788,348
)(50,762,723
)(187,511
)(1,695,000
10,850,344
)(235,166
)(34,155,826
-

3,885,074

15,406,187

0.026

0.103

نتيجة التكافل للسنة
العائد إلى المساهمين
استتمارات المساهمين ةيرادات أارى
رسوم يالة من مشترين الت الل
إيرادات من العقارات
مصار ل الت الل
التحير لن القيمة العادلة مستتمارات بالقيمة العادلة من االل الرب أ الخسارة
مخصص ديون مشكوك لن ذحصيل ا
النقص لن مخصص القرض إلى مند ا مشترين الت الل
مصار ل الرب على التمو ل اإلسالمن
مصار ل عمومية ةدار ة
التحير لن القيمة العادلة إلستتمارات عقار ة

22
21
( 7ب)
17
23

بح السنة
العائد األساسي والمخفض للسهم

ذشكل اإليضاحات المرلقة زءا م يتج أز من هطه البيانات الماليةل

24
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2019
درهم
ربح السنة

3.885.074

2018
درهم
15.406.187

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التن لن يتم إعادة ذصنيخ ا محقا إلى الرب أ الخسارة:

التحير لن القيمة العادلة إلستتمارات لن أس م بالقيمة العادلة من االل الدال
الشامل اآلار

()3.544.000

7.088.000ي

مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

()3.544.000

7.088.000ي

مجموع الدخل الشامل للسنة

341.074

ذشكل اإليضاحات المرلقة زءا م يتج أز من هطه البيانات الماليةل

8.318.187
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
رأس المال
درهم

إحتياطي قانوني
درهم

إحتياطي عام
درهم

إحتياطي إعادة
تقييم إستثمارات
درهم

الرميد لن  1يناير 2018

150.000.000

3.039.935

1.700.807

7.088.000ي

خسائر متراكمة
درهم
72.235.205ي

المجموع
درهم
75.417.537

رب السنة
الخسارة الشاملة األارى للسنة
محول إلى إحتياطن ةانونن

-

1.540.619

-

7.088.000ي
-

15.406.187
1.540.619ي

15.406.187
7.088.000ي
-

مجموت الدال الشامل للسنة

-

1.540.619

-

7.088.000ي

13.865.568

8.318.187

الرميد لن  31ديسمبر 2018

150.000.000

4.580.553

1.700.807

14.176.000ي

58.369.637ي

83.735.724

الرميد لن  1يناير 2019

150.000.000

4.580.554

1.700.807

14.176.000ي

58.369.637ي

83.735.724

رب السنة
الخسارة الشاملة األارى للسنة

-

-

-

3.544.000ي

3.885.074
-

3.885.074
3.544.000ي

مجموت الخسارةي /الدال الشامل للسنة

-

-

-

3.544.000ي

3.885.074

341.074

الرصيد في  31ديسمبر 2019

150.000.000

4.580.554

1.700.807

()54.484.563

84.076.798

ذشكل اإليضاحات المرلقة زءا م يتج أز من هطه البيانات الماليةل

()17.720.000

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية
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2019
درهم

2018
درهم

إيضاحات

3,885,074
20,075,229

15,406,187
10,850,344

658,441
)(22,872,433
321,229
)(1,654,212
1,163,190
3,354,267
)(20,075,229
87,428
20,000,000

771,079
)(131,995,190
187,511
)(853,287
556,501
8,112,056
1,695,000
)(10,850,344
235,166
-

4,942,984

)(105,884,977

1,393,856
)(60,938,794
)(2,021,820
)(3,078,217
5,953,794
31,309,214
)(254,533
)(136,190
173,893

)(3,340,265
5,215,213
8,934,420
39,588,394
)(7,880,834
60,112,410
177,384
357,403
16,491,966

)(22,655,813
)(129,204

13,771,114
)(52,340

)(22,785,017

13,718,774

)(22,785,017
)(22,785,017
)(22,785,017
)(22,785,017

13,718,774
13,718,774
13,718,774
13,718,774

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة االستثمارية

)(14,048,733

474,408

األنشطة التمويلية
الحرية لن دائق أل ل
مصار ل الرب على التمو ل امسالمن
ذسديد ذمو ل إسالمن

20,000,000
)(87,428
)(1,714,286

)(40,000,000
)(235,166
)(1,714,285

صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

18,198,286

)(41,949,451

(النقص) /الزيادة في النقد ومرادفات النقد

)(18,635,464

)(27,756,269

النقد مرادلات النقد لن داية السنة

5

32,907,974

60,664,243

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

5

14,272,510

32,907,974

األنشطة التشغيلية
رب السنة
الخائض لن نتيجة الت الل للسنة
ذعديالت لر:
است الك ممتل ات معدات
الحرية لن األةساط غير المكتسبة ،مالن
التحير لن القيمة العادلة لالستتمارات بالقيمة العادلة من االل الرب ا الخسارة
إيرادات استتمارات ةيرادات أارى
مكالآت ن اية الخدمة للموظخين
مخصص ديون مشكوك لن ذحصيل ا
مخصص الطمم المدينة األارى المشكوك لن ذحصيل ا
استرداد ةرض لصند ا مشترين الت الل
مصار ل رب على التمو ل امسالمن
التحير لن القيمة العادلة إلستتمار عقاري

12
8
( 7ب)
22
18
10
11
17

الحركة في رأس المال العامل:
مصار ل مدلوعة مقدما مو ودات أارى
ذمم امشتراكات أرمدة إعادة الت الل المدينة
ذ اليف استحواذ مؤ لة على الو ائي
الحرية لن الم البات القائمة ،مالن
ذمم الت الل الدائنة
ذمم إعادة الت الل الدائنة
ذمم ذجار ة دائنة
مصار ل مستحقة م لوبات أارى
إيرادات عمولة إعادة الت الل غير المكتسبة
النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية
مكالآت ن اية الخدمة المدلوعة

18

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتل ات معدات
إيرادات استتمارات ةيرادات أارى
الحرية لن دائق أل ل
شراء إستتمار بالقيمة العادلة من االل الدال الشامل اآلار

ذشكل اإليضاحات المرلقة زءا م يتج أز من هطه البيانات الماليةل

12
22

20
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
1

معلومات تجارية

إن شرية ميتاا للت(مين الت اللن – شرية مساهمة عامة "الشرية"ي  -هن شرية مساهمة عامة مسجلة لدى دائرة امةتصاد
التخ يط ،لن أ وظبن ،د لة اإلمارات العربية المتحدة اإلماراتي تار  24مارس  2008بمو ف راصة ذجار ة 1142419ل
ذم ذسجيل الشرية لقا للقانون امذحادي رةم 2ي لسنة 2015ل
ذقوم الشرية بجميق نشاطات الت الل ةعادة الت الل لقا ألحكام القانون امذحادي رةم 6ي لسنة  2007المتعلي ت(سيس هيئة
الت(مين ذنظيم أعمال ال إن مقر أنش ة الشرية لن اإلمارات العربية المتحدة عنوان ا المسجل هو لبل  32774أ وظبن،
اإلمارات العربية المتحدةل إن الشرية مدر ة لن سوا أ وظبن لأل راا الماليةل
ذم اعتماد إمدار البيانات المالية المرلقة لشرية ميتاا للت(مين الت اللن – شرية مساهمة عامة للسنة المنت ية لن  31ديسمبر
 2019ناء على ةرار مجلس اإلدارة تار  26مارس 2020ل
2

المعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

ذم ذ بيي المعايير الد لية للتقار ر المالية الجديدة المعدلة التالية التن أمرربحت سررار ة المخعول للخترات السررنو ة التن ذبدأ لن أ
بعد  1يناير  ،2019لن هطه البيانات الماليةل
لن السرنة الحالية ،ةامت الشررية للمرة األ لى ،ت بيي المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  16عقود اإليجار الصرادر عن مجلس
معايير المحاسر ر ر ر ر ر رربة الد لية لن يناير 2016يل يحل المعيار محل اإلرشر ر ر ر ر ر ررادات الحالية على عقود اإليجار ،بما لن ذل المعيار
المحاس ر ر ر ر رربن الد لن رةم " 17عقود اإليجار" ،ذخس ر ر ر ر ررير لجنة ذخس ر ر ر ر رريرات المعايير للتقار ر المالية رةم " 4ذحديد ما إذا يان الترذيف
يتضر ر ررمن عقد إيجار" ،التخسر ر ررير رةم " 15اإليجارات التشر ر ررحيلية -الحوالز" التخسر ر ررير رةم " 27ذقييم وهر المعامالت لن الشر ر رركل
القانونن لعقد اإليجار"ل
يقدم المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  16مت لبات ديدة أ معدلة ليما يتعلي بمحاس ر ر ر ر رربة عقود اإليجارل يقدم المعيار ذحييرات
هامة لن محاسبة المست( ر من االل إيالة الخرا ين عقود اإليجار التشحيلية التمو لية ت لف امعتراف بحي إستخدام األمل
ةلت ازمررات عقود اإليجررار عنررد رردء عقررد اإليجررار لجميق عقود اإليجررار ،برراسر ر ر ر ر ر ررتتنرراء عقود اإليجررار ةصر ر ر ر ر ر رريرة األ ررل عقود إيجررار
المو ودات ذات القيمة المنخخض ر ررةل على عكس محاس ر رربة المس ر ررت( ر ،بقيت مت لبات محاس ر رربة المؤ ر د ن ذحيير إلى حد يبيرل
لطل  ،لإن المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  16ليس لك ذ( ير على عقود الت( ير حيث ذ ون الشرية هن المؤ رل
ةامت الشر ر ر ر ر ر رررية بإ راء ذقييم للمعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  16ذرى أن هطا المعيار ليس لك ذ( ير وهري على البيانات
المالية للشريةل

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية

ذم ذ بيي المعايير الد لية للتقار ر المالية الجديدة المعدلة التالية ،التن أمرربحت سررار ة المخعول للخترات السررنو ة التن ذبدأ لن أ
بعد  1يناير  2019لن هطه البيانات الماليةل
يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

ذعديالت على المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  9اصائص التسديد
المبكر مق التعو ضات السلبية ذعديل الم لوبات المالية

 1يناير 2019

ذوض التعديالت على المعيار الد لن للتقار ر المالية  9أنك ألغراض
ذقييم ما إذا يانت ميزة الدلق مقدما ذخن بشرط مدلوعات أمل الدين
الخائدة لقط ،يجوي لل رف الطي يمارس الخيار أن يقوم بالدلق أ
الحصول على ذعو ض معقول عن الدلق المقدم بحض النظر عن
سبف الدلق المقدمل بمعنى لار ،م ذخشل ميزات الدلق المسبي مق
التعو ض السلبن ذلقائيا مدلوعات أمل الدين الخائدة لقطل
يتم ذ بيي التعديل على الخترات السنو ة التن ذبدأ لن أ بعد  1يناير
 ،2019مق السماى بالت بيي المبكرل ذو د هناك أحكام انتقالية
محددة ناء على ذار ذ بيي التعديالت للمرة األ لى ،ليما يتعلي
بالت بيي المبدئن للمعيار الد لن للتقار ر المالية رةم 9ل
ذعديالت على المعيار المحاسر ر ر ر ر رربن الد لن رةم  28اسر ر ر ر ر ررتتمارات لن
شر ر ررريات يميلة مشر ر ررار ق مشر ر ررترية :المتعلقة لن الحصر ر ررص طو لة

 1يناير 2019

األ ل لن الشريات الزميلة أ المشار ق المشترية

ذوضر ر ر ر ر ر ر هطه التعديالت ب(ن المنش ر ر ر ر ر رر(ة ذقوم ت بيي المعيار الد لن
للتقار ر المالية رةم  9األد ات المالية على الحصر ر ر ررص طو لة األ ل
لن شر رررية يميلة أ مشر ررر ت مشر ررترك التن ذشر رركل زءا من مر ررالن
اإلسر ر ررتتمار لن الشر ر رررية الزميلة أ المشر ر ررر ت المشر ر ررترك ل ن م يتم
ذ بيي طر قة حقوا المل ية علي ال
د رة التحسر ر ر ر ر ر ررينات السر ر ر ر ر ر ررنو ة  2017-2015على المعايير الد لية
للتقار ر المالية التن ذتض ررمن التعديالت على المعيار الد لن للتقار ر
المرراليررة رةم  3إنردمراج األعمررال المعيررار الرد لن للتقررار ر المرراليررة رةم
 11الترذيبات المشررترية المعيار المحاسرربن الد لن رةم  12ض ررائف
الدال المعيار المحاسبن الد لن رةم  23ذ اليف اإلةتراض

 1يناير 2019

ذتضمن التحسينات السنو ة على أربعة معايير

 1يناير 2019

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية (يتبع)

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

المعيار المحاسبن الد لن رةم  12ضر بة الدال

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2019

ذوضر ر ر التعديالت أنك على المنش ر رر(ة امعتراف بالنتائج المترذبة على
ضر ررر بة الدال على أنصر رربة األرباى لن الرب أ الخسر ررارة أ الدال
الش ر ر ر ر ر ر ررامررل اآلار أ حقوا المل يررة لق را للمكرران الررطي اعترلررت ليررك
المنش ر رر(ة أس ر رراس ر ررا بالمعامالت التن لدت األرباى القا لة للتوي قل هطا
هو الحال بحض النظر عما إذا يانت معدمت الضر ر ر ر ر ر ررر بة المختلخة
ذن بي على األرباى المويعة غير المويعةل
المعيار المحاسبن الد لن رةم  23ذ اليف اإلةتراض

 1يناير 2019

ذوض ر ر ر ر التعديالت أنك لن حال أي اةتراض محدد م يزال مسر ر ر ررتحقا
بعد أن يكون األمل ذ العالةة اه از لالستخدام المقصود أ البيق،
يصررب ذل امةتراض زء من األموال التن ذقترضر ا المنشرر(ة بشرركل
عام عند احتساب معدل الرسملة على امةتراض العامل

ذعديالت على المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  3اندماج األعمال

 1يناير 2019

ذوض ر ر ر ر ر ر ر التعديالت على المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  3أنك
عندما ذحص ررل المنش رر(ة على الس رري رة على األعمال التن هن عملية
مش ررترية ،ذقوم المنش رر(ة ت بيي مت لبات دمج األعمال المحققة على
مراحل ،بما لن ذل إعادة ةياس حصر ر ر ر ر ررت ا المحتخظ ا سر ر ر ر ر ررابقا لن
العملية المشررترية بالقيمة العادلةل ذشررتمل الحصررة المحتخظ ا سررابقا
التن يعاد ةياس ر ر ر ا أي مو ودات م لوبات ش ر ر ر رة غير معترف ا
المتعلقة بالعملية المشتريةل

المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  11الترذيبات المشترية

 1يناير 2019

ذوض ر ر ر ر ر ر التعديالت على المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  11أنك
عندما يحصر ررل ال رف الطي يشر ررارك لن العملية المشر ررترية ،ل ن م
يمتل سرري رة مشررترية علي ا ،إن العملية المشررترية التن هن أعمال
متحصر ر ر ررل من االل ا على سر ر ر رري رة مشر ر ر ررترية على متل هطه العملية
المشر ر ر ررترية ،لإن المنشر ر ر رر(ة م ذقم بإعادة ةياس الحصر ر ر ررة المحتخظ ا
سابقا لن العملية المشتريةل

ذعديالت على المعيار المحاسر ر ر ر ر ر رربن الد لن رةم  19منالق الموظخين
المتعلي تعديالت ،ذقليص أ ذسو ة الخ ةل
ذوضر ر ر ر ر التعديالت على المعيار المحاس ر ر ر رربن الد لن رةم " 19منالق
الموظخين" المحاسر ر ر ر ر ر رربة الخامر ر ر ر ر ر ررة تعديالت ا ة المنالق المحددة،
ذقليص ا ذسو ت ال

 1يناير 2019

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية (يتبع)

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
ذخسير لجنة ذخسيرات المعايير الد لية إلعداد التقار ر المالية رةم 23

عدم اليقين حول معالجات ضر بة الدال

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2019

يتنا ل التخس ررير ذحديد الرب  /الخس ررارةي الخاض ررعة للض ررر بة ،أس ررس
الضررر بة ،اسررائر الضررر بة غير المسررتخدمة ،إعخاءات الضررر بة غير
المس ر ر ررتخدمة معدمت الض ر ر ررر بة ،عندما يكون هناك عدم يقين حول
معالجات الضر بة بمو ف المعيار المحاسبن الد لن رةم 12ل على
ك التحديد ي(اط بامعتبار:
 إذا يان ينبحن اعتبار معالجات الضر بة بشكل ماعن؛
 املتراضات المتعلقة بااتبارات السل ات الضر بية؛
 ذحديد الرب  /الخسارةي الخاضعة للضر بة ،أسس الضر بة،
اسائر الضر بة غير المستخدمة ،إعخاءات الضر بة غير
المستخدمة معدمت الضر بة؛
 أ ر التحيرات لن الحقائي الظر فل
لم يكن لت بيي هطه المعايير الد لية للتقار ر المالية المعدلة أي ذ( ير وهري على المبالغ المدر ة للسنوات الحالية السابقة ل ن
ةد ذؤ ر على محاسبة المعامالت أ الترذيبات المستقبليةل
 3/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر
لم ذقم الشرية ت بيي المعايير الد لية للتقار ر المالية الجديدة المعدلة المصدرة التالية التن لم يحن موعد ذ بيق ا بعدل
يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
ذعر ل المادية  -ذعديالت على المعيار المحاسبن الد لن رةم 1
عرض البيانات المالية المعيار المحاسبن الد لن رةم  8التحييرات لن

 1يناير 2020

التقديرات األا اء المحاسبية

يوض التعر ل الجديد ب(ن ذ ون "المعلومات هن وهر ة إذا يان
اإلهمال أ الخ ( أ التعتيم علي ا ةد يؤ ر بشكل معقول على الق اررات
التن يتخطها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية ذات األغراض
العامة على أساس ذل البيانات المالية ،التن ذقدم معلومات مالية
عن منش(ة محددةل"
ذعر ل األعمال  -ذعديالت على المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم
 3إندماج امعمال
ذوض التعديالت أنك ل ن يتم اعتبار األنش ة ي(عمال ذجار ة ،يجف
أن ذتضمن مجموعة مت املة من األنش ة األمول ،يحد أدنى،
مداالت عملية وهر ة ذساهم معا بشكل يبير لن القدرة على إنشاء
مخر اتل يوض مجلس معايير المحاسبة الد لية أيضا أن األعمال
يمكن أن ذو د د ن إدراج ميق المداالت العمليات الاليمة لت و ن
المخر اتل أي أن المداالت العمليات الم بقة على هطه المداالت
يجف أن يكون ل ا "القدرة على المساهمة لن ذ و ن المخر ات" دم
من "القدرة على ذ و ن المخر ات"ل

 1يناير 2020

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

 3/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر
(يتبع)
ي
يسر تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
ذعر ل األعمال  -ذعديالت على المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم
 3إندماج امعمال

 1يناير 2020

ذوض التعديالت أنك ل ن يتم اعتبار األنش ة ي(عمال ذجار ة ،يجف
أن ذتضمن مجموعة مت املة من األنش ة األمول ،يحد أدنى،
مداالت عملية وهر ة ذساهم معا بشكل يبير لن القدرة على إنشاء
مخر اتل يوض مجلس معايير المحاسبة الد لية أيضا أن األعمال
يمكن أن ذو د د ن إدراج ميق المداالت العمليات الاليمة لت و ن
المخر اتل أي أن المداالت العمليات الم بقة على هطه المداالت
يجف أن يكون ل ا "القدرة على المساهمة لن ذ و ن المخر ات" دم
من "القدرة على ذ و ن المخر ات"ل
ذعديالت على الم ار ق حول اإلطار المخاهيمن لن المعايير الد لية
للتقار ر المالية

 1يناير 2020

ذتعلي التعرديالت على الم ار ق حول اإلطرار المخراهيمن لن المعرايير
الررد ليررة للتقررار ر المرراليررة على المعيررار الررد لن للتقررار ر المرراليررة أرةررام
 14 ،6 ،3،2المعايير المحاسبية الد لية أرةام 37 ،34 ، 8 ،1
 38ذخسر ر رريرات لجنة ذخسر ر رريرات المعايير الد لية للتقار ر المالية أرةام
 ،22 20 ،19،12التخس ر ر ر ر ر ررير رةم  32لتحديث ذل األحكام ليما
يتعلي بالم ار ق إلى اإلةتباس من اإلطار أ لإلشررارة إلى ذل عندما
يتم اإلشارة إلى إمدار مختلف من اإلطار المخاهيمن

المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  7األد ات المالية :اإللصر ر ر ر رراحات
المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  - 9األد ات المالية

 1يناير 2020

التعديالت المتعلقة بمسررائل ما ةبل امسررتبدال لن سررياا إعادة ذشرركيل
ايبور
المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  :17عقود الت(مين

يت ل ررف المعي ررار ال ررد لن للتق ررار ر الم ررالي ررة رةم  17ةي رراس الت ازم ررات
الت(مين بالقيمة الحالية للولاء باإللتزامات ،ولر ن جا أكتر ذوحيدا
للقيرراس العرض لجميق عقود الترر(مينل ذ رردف هررطه المت لبررات إلى
ذحقيي هدف ةائم على مبدأ محاس ر ر ر ر رربن متس ر ر ر ر رري لعقود الت(مينل يحل
المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  17محل المعيار الد لن للتقار ر
المالية  4عقود الت(مين اعتبا ار من  1يناير 2023ل

ذع ررديالت على المعي ررار ال ررد لن للتق ررار ر الم ررالي ررة رةم  10البي رران ررات
المالية الموحدة المعيار المحاسر ر ر رربن الد لن رةم  28اسر ر ر ررتتمارات لن
شر ررريات يميلة مشر ررار ق مشر ررترية 2011ي المتعلقة بمعالجة يق أ
المسرراهمة لن األمررول ين المسررتتمر الشررريات الزميلة أ المشررار ق
المشتريةل

 1يناير 2023

ذ( يل سر ر ررر ان الت بيي إلى أ ل غير مسر ر ررمىل م
يزال الت بيي مسموى بكل
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

 3/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر
(يتبع)
ذعديل على المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم " 4عقود الت(مين"  -ذ بيي المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم " 9األد ات المالية"
مق المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  4يسر ر ر ررري على الخترات السر ر ر ررنو ة التن ذبدأ لن أ بعد  1يناير 2018يل ذعالج التعديالت
المس ر ر رر(لة الناذجة عن مختلف ذوار س ر ر ررر ان المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  9المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم " 17عقود
الت(مين" القادمل ذقدم التعديالت ايار ن ديلين للمنشررآت التن ذصرردر العقود ضررمن ن اا المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  ،4م
سيما اإلعخاء المؤةت ن ج الت ا ي.
يمكن هطا اإلعخاء المؤةت المنش ر ر ر ر ررآت المؤهلة من ذ( يل ذار ذ بيي المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  9ؤيد ذ بيي المعيار
ّ
المحاس ر ر ر رربن الد لن رةم  39على األد ات الماليةل يس ر ر ر ررم ن ج الت ا ي ألي منش ر ر ر رر(ة ذ بي المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم 9
اعتبار من  1يناير  2018ما بعده بإيالة ل ار بعض حامت عدم الت ا ي المحاس ر ر ر رربن التن ةد ذحدث من ذ بيي المعيار الد لن
ا
للتقار ر المالية رةم  9ةبل ذ بيي المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم 17ل اعتمدت الش ر رررية اإلعخاء المؤةت الطي يس ر ررم للش ر رررية
ت( يل ذ بيي المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  9المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم المالية  17حتى  31ديسمبر 2022ل
ذتوةق اإلدارة أن هطه المعايير التخسيرات التعديالت الجديدة سيتم ذ بيق ا لن البيانات المالية للشرية عندما ذ ون ةا لة للت بيي،
ةد م يكون ل طه المعايير التخسرريرات التعديالت الجديدة ،أي ذ( ير وهري على البير ر ر ر ر ر ر ررانات المالية للشرررية لن لت ر ر ر ر ر ر ر ررة الت بيي
المبدئن ،باستتناء المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم  17المعيار الد لن للتقار ر المالية رةم 9ل
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية

1/3

بيان التوافق

2/3

أساس التحضير

ذم إعداد البيانات المالية ناء على المعايير الد لية للتقار ر المالية أحكام القانون امذحادي رةم 6ي لسن ررة  2007المتعلي بإنشاء
هيئة الت(مين لن اإلمارات العربية المتحدة يطل األنظمة المالية ل يئة الت(مين لشريات الت(مين "األنظمة"يل
ذم إعداد هطه البيانات المالية لقا لمبدأ الت لخة التار خية باسر ر ررتتناء اإلسر ر ررتتمارات العقار ة بعض األد ات المالية التن يتم ةياس ر ر ر ا
بالقيمة العادلة لن ن اية يل ذار ذقر ر ،يما هو موضر ر ر لن الس ر ررياس ر ررات المحاس ر رربية أدناهل ذس ر ررتند الت لخة التار خية عموما إلى
القيمة العادلة للبدل المدلوت مقا ل السلق الخدماتل

كما لن  31ديس ر ر ررمبر  ،2019لحت الخس ر ر ررائر المتراكمة للش ر ر رررية  54.484.563درهم  31ديس ر ر ررمبر 58.369.637 :2018
درهمي ،التن ذمتل  31 ٪36.3ديسمبر ٪38.9 :2018ي من رأس مال الشريةل
ذم عرض البيانات المالية درهم اإلمارات العربية المتحدة درهمي هن العملة الوظيخية عملة عرض الشريةل
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019يتبع)
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

 3/3عقود التكافل
التعر ل

إن عقود الت الل هن ذل العقود التن ذقبل الشر ر رررية المشر ر ررحلي بمو ب ا مخاطر الت الل بالنيابة عن مر ر ررند ا الت الل من أطراف
أارى حاملن والص الت(ميني ذل بالموالقة على ذعو ض حاملن البوالص لن حال ذ( ير حدث مسر ر ر ر ر ر ررتقبلن غير مؤيد الحدث
المؤمني علي مل

امعتراف القياس
يتم ذصررنيف عقود الت الل إلى لئتين أسرراسرريتين ،ذل
بات أ عدم بات الشر ط المشار ل ا لن ذل العقدل

ناء على طول الخترة الزمنية لتح ية مخاطر عقد الت الل يطل

ناء على

ذتمتل عقود الت الل لن الت(مين ضد الحوادث الشخصية الت(مين على الممتل اتل
يتم من االل الت الل ضر ررد الحوادث الشر ررخصر ررية حماية حاملن والص الت(مين ضر ررد المخاطر الناذجة عن الضر رررر الطي يصر رريف
طرف الث االل أنشر ر ة يمارسر ر ا بش رركل طبيعنل إن األضر ررار التن ذح ي ا عقود الت الل ذتض ررمن يلتا األحداث التن ذم التعاةد
علي ا التن لم يتم التعاةد علي ال إن الحماية المتالية المقدمة يتم ذصر ر ررميم ا ألمر ر ررحاب العمل الطين ةد يصر ر رربحون ملزمين ةانونيا
تسررديد ذعو ضررات لموظخين متضرررر ن التزامات أمررحاب العملي أللراد أ عمالء ةد يصرربحوا ملزمين تسررديد ذعو ضررات لج ة
التة إلمابات سدية أ اإلضرار بالممتل ات املتزام العاميل
بالنسر رربة لعقود الت الل على الممتل ات ،يتم من االل ا ذعو ض حملة والص الت(مين عن األض ر ررار التن لحقت بممتل اذ م أ عن
ةيم ة ذل الممتل ات التن لقد ها ،يطل بالنس ر رربة لحملة والص الت(مين على ممتل ات مس ر ررتخدمة لن أنشر ر ر ت م التجار ة لإنك من
الممكن ذعو ض م عن الخسارة التن ذلحي م نتيجة عدم است اعت م استخدام ذل الممتل ات المؤمن علي ا لن أنش ت م التجار ة
ذح ية مخاطر انق ات األعماليل
ل الة هطه العقود ،يتم إدراج اإلش ررتراكات المعترف ا يإيرادات اش ررتراكات ذ الل مكتس رربةي على أس رراس الخترات الزمنية المس ررتحقة
بما يتناس ر ر ر ر ررف مق لترة التح ية الت(مينيةل يتم إدراج اش ر ر ر ر ررتراكات الت الل المكتتبة من االل عقود ذ الل المتعلقة ب(ا ار م يالت
ةائمة لن ن اية الخترة ضمن الم لوبات ياشتراكات ذ الل غير مكتسبةل
يتم إدراج الم البات مصرار ل ذسرو ة الخسرائر ضرمن يان الرب أ الخسرارة المتعلقة بحاملن والص الت(ميني عند ذ بدها على
أساس املتزام المقدر لتعو ض حاملن عقود الت الل أ أطراف أارى متضررة من حاملن ذل العقودل
مو ودات عقود إعادة الت الل
ذتضر ر ررمن مو ودات عقود إعادة الت الل حصر ر ررة إعادة الت الل من الم البات القائمة بما لن ذل الحصر ر ررة من الم البات المت بدة
ل ن غير مبلغ عن اي حصة إعادة الت الل من امشتراكات غير المكتسبةل
إن العقود التن ذبرم ا الشرية مق إعادة الت الل التن بمو ب ا يتم ذعو ض الشرية عن الخسائر المت بدة عن عقد أ عقود مادرة
عن الشر ر رررية التن ذتماشر ر ررى مق مت لبات التصر ر ررنيف لعقود الت الل يتم إد ار ا يعقود إعادة الت اللل إن العقود التن م ذتوالي مق
مت لبات هطا التصنيف يتم ذصنيخ ا يمو ودات ماليةل
إن عقود الت الل التن ذبرم ا الش ر رررية التن يش ر ررارك بمو ب ا م ر رراحف العقد لن أنشر ر ر ة الت الل مدر ة ض ر ررمن عقود الت اللل إن
المنالق التن ذس ر ررتحي للش ر رررية بمو ف عقود معيدي الت الل مدر ة يمو ودات عقود إعادة الت اللل ذقوم الش ر رررية تقييم مو ودات
عقود معيدي الت الل بص ر ر ررورة منتظمة لتحديد انخخاض القيمةل إذا يان هناك دليل موضرر ر رروعن يدل على انخخاض ةيمة مو ودات
عقود معيدي الت الل ،لإن الشر ر ر ر رررية ذقوم تخخيض القيمة المدر ة ل طه المو ودات إلى ةيمت ا القا لة لالسر ر ر ر ررترداد ذدرج اسر ر ر ر ررائر
انخخاض القيمة لن يان الرب أ الخسر ررارةل إن المبالغ المسر ررتردة من معيدي الت الل أ المبالغ المسر ررتحقة ل م يتم ةياس ر ر ا بصر ررورة
منتظمة مق المبالغ المتعلقة بعقود إعادة الت الل بمو ف نود يل عقد من عقود إعادة الت الل على حدةل
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 3/3عقود التكافل (يتبع)
م لوبات عقود الت الل
ذشر ررمل م لوبات عقود الت الل الم البات القائمة الم البات المت بدة لم يتم اإل الغ عن ا احتياطن امشر ررتراكات غير المكتسر رربة
مخصص مصار ل الخسارة المعدلة المخصصة الحير مخصصةل
يتم إعداد م لوبات عقود الت الل ذجاه يالة الم البات القائمة ناء على الم البات المبلغ عن ا للش رررية التن م ذزال غير مسررددة
لن ذار يان المريز المالن ،باإلضالة إلى الم البات المت بدة لم يتم اإل الغ عن ال
المقدر من إ مالن امشررتراكات المكتتبة
يشرركل احتياطن امشررتراكات غير المكتسرربة المدر ة ضررمن م لوبات عقود الت الل الجزء ّ
الطي يخص لترات الت الل الالحقة لتار لترة التقار ر الماليةل يتم احتسرراب اشررتراكات الت الل الحير مكتسرربة على أسرراس التناسررف
الزمنن على مدى الخترة الخعلية للبوليصر ر ر ررةل يتم ذ( يل الجزء المتعلي بالخترات الالحقة ياحتياطن إشر ر ر ررتراكات غير مكتسر ر ر رربةل ذقوم
الشرية ت و ن احتياطن اشتراكات ناء على الشر ط التعاةدية للبوليصةل
يتم احتس ر ر رراب الم لوبات المتعلقة باحتياطن الم البات المت بدة ل ن غير مبلغ عن ا مص ر ر ررار ل الخس ر ر ررارة المعدلة مص ر ر ررار ل
الخسر ررارة غير المخص ر رصر ررة تار التقار ر المالية باسر ررتخدام مجموعة من ذقنيات ذوةعات الم البات المعيار ة ،ناء على البيانات
التجر بية املتراضات الحالية التن ذشمل هامش التخا ت المعاكسل م يتم اصم املتزام للقيمة الزمنية للنقودل
إن حص ر ر ر ر ر ر ررة معيرردي الت ررالررل المتعلقررة برراحتيرراطن الم ررالبررات القررائمررة أعاله الم ررالبررات المت برردة لم يتم اإل الغ عن ررا ةحتيرراطن
امش ررتراكات غير المكتس رربة يتم ذص ررنيخ ا يحص ررة إعادة الت الل من الم البات القائمة حص ررة إعادة الت الل من امش ررتراكات غير
المكتسبة لن البيانات الماليةل
ذعو ضات اإلنقاذ اإلحالل
ذعتبر ذقديرات ذعو ضات اإلنقاذ اإلحالل يمخصص عند ةياس التزام الت الل مقا ل الم الباتل
ااتبار يخاية املتزامات
ن اية لترة التقار ر الم الية يتم ااتبار يخاية املتزامات للت(كد من يخاية م لوبات عقود الت الل الصر ر ر ر ر ر ررالية من ذ اليف اكتسر ر ر ر ر ر رراب
البوليصر ررة المؤ لةل عند القيام طا الخحص ،يتم اسر ررتخدام ألضر ررل التقديرات المالية للتدلقات النقدية التعاةدية المسر ررتقبلية معالجة
الم البات المصار ل اإلدار ة باإلضالة إلى إيرادات امستتمارات من المو ودات التن ذقا ل هطه الم لوباتل يتم إدراج أي عجز
مباش ر ررة لن يان الرب أ الخسر ررارة ذل بش ر ر ف ذ اليف امكتسر رراب المؤ لة أ م ذ و ن مخصر ررص الخسر ررائر الناذجة عن ااتبار
كخاية املتزامات الناذجة من ااتبار يخاية املتزاماتل
الطمم المدينة الدائنة المتعلقة بعقود الت الل
يتم اإلعتراف بالطمم المدينة الدائنة عند اس ر ررتحقاة ال يش ر ررمل ذل المبالغ المس ر ررتحقة من أ إلى الويالء الوسر ر ر اء حاملن عقود
الت اللل
لن حال ود دليل موضروعن يشرير منخخاض ةيمة ذمم الت الل المدينة ،ذقوم الشررية تخخيض القيمة المدر ة لتل الطمم ةدراج
اسارة انخخاض القيمة لن يان الرب أ الخسارةل
 4/3اإلعتراف باإليرادات
يتم ةياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أ المستحي ضمن سياا األعمال امعتياديةل
إ مالن مساهمات إعادة الت الل
يتم ةياس المساهمات من إ مالن عقود إعادة الت الل بمو ف معايير امعتراف باإليرادات المنصو
هطه البيانات الماليةل

علي ا لن عقود الت الل لن
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 4/3اإلعتراف باإليرادات (يتبع)
إيرادات ذوي عات األرباى

يتم اإلعتراف بإيرادات ذوي عات األرباى من امستتمارات عندما ينش( حي للمساهمين باستالم الدلعاتل
إيرادات اإليجار
يتم احتسر رراب إيرادات اإليجار على امسر ررتتمارات لن الممتل ات على أسر رراس القسر ررط التا ت على مدى عقود اإليجار على شر ررر ط
عقد اإليجار الجار ة تم إد ار ا لن يان الرب ا الخسارةل
إيرادات أارى

يتم استحقاا اإليرادات األارى على أساس يمنن بالر وت إلى المبالغ األساسية القائمة المعدل الخعلن الم بي للعائدل
إيرادات مصار ل إعادة الت الل
يتم إدراج إيرادات إعادة الت الل عند إ رام إعادة الت الل تم إدراج مصار ل إعادة الت الل عند إمدار البوالصل
 5/3عمالت أجنبية

يتم إدراج المعامالت بخالف الدرهم العمالت األ نبيةي على أس رراس أس ررعار الصررررف الس ررائدة تار ذل المعامالتل ن اية لترة
التقار ر المالية ،يتم إعادة ذحو ل البنود النقدية المدر ة بالعمالت األ نبية على أسرراس أسررعار الصرررف السررائدة طل التار ل يتم
إعادة ذحو ل البنود الحير نقدية الس ررائدة بالعمالت األ نبية التن يتم إد ار ا بقيمت ا العادلة على أس رراس أس ررعار الص رررف الس ررائدة
عند ذحديد ةيمت ا العادلةل م يتم إعادة ذحو ل البنود الحير نقدية بالعمالت األ نبية التن يتم ةياس ا طبقا للت لخة التار خيةل

يتم إدراج لر ةات ذحو ل العمالت األ نبية لن يان الرب ا الخسارة لن الخترة التن نش(ت لي ال
 6/3ممتلكات ومعدات
يتم إدراج الممتل ات المعدات بالت لخة ناةصر ر ر ررا امسر ر ر ررت الك المتراكم أية اسر ر ر ررائر انخخاض لن القيمة ،إن
الممتل ات المعدات ذ لخة الشراء أية مصار ل أارى منسوبة بشكل مباشر إلى امتالك أملل

دتل ذشر ر ر ررمل ذ لخة

يتم إدراج الت اليف الالحقة لن القيمة المدر ة لألم ررل أ احتس ررا ا ي(م ررل منخص ررل ،حس رربما يكون مالئما ،لقط عندما يكون من
المر أن يعود على الشرررية لوائد اةتصررادية مسررتقبلية مرذب ة باألمررل المعنن كون باإلمكان ةياس الت لخة بشرركل مو وال يتم
إدراج يالة مصار ل اإلمالى الصيانة األارى لن يان الرب ا الخسارة االل الخترة المالية التن يتم ذ بدها لي ال
يتم احتسر رراب امسر ررت الك لش ر ر ف ذ لخة الممتل ات المعدات على أسر رراس القسر ررط التا ت على مدى أعمارها اإلنتا ية امةتصر ررادية
المتوةعة ل طه المو وداتل
إن النسف السنو ة األساسية المستخدمة لن احتساب امست الك هن يما يلن:
أ اث ذرييبات معدات مكتبية
معدات ملحقات الحاسف اآللن

%20
%33.33

يتم م ار عة األعمار اإلنتا ية المقدرة القيم المتبقية طر قة امس ر ر ر ر ررت الك ن اية يل س ر ر ر ر ررنة ،تم احتس ر ر ر ر رراب ذ( ير أية ذحيرات لن
التقديرات ب( ر مستقبلنل
يتم ذحديد األرباى أ الخس ررائر الناذجة عن يق أ اس ررتبعاد أم ررل على أسررراس الخرا ين عائد البيق م ررالن القيمة الدلتر ة لتل
المو ودات ،تم إد ار ا ضمن يان الرب ا الخسارةل
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 7/3استثمارات عقارية

يتم امحتخررا بررامسر ر ر ر ر ر ررتتمررارات العقررار ررة رردف ذوليررد إيرادات أ لز ررادة ةيمت ررا تم إد ار ررا مبرردئيررا بررالت لخررة بمررا لن ذلر ذ رراليف
المعامالتل محقا لإلدراج المبدئن ،يتم إدراج بامستتمارات العقار ة بقيمت ا العادلة التن ذعكس حالة السوا يما لن ذار التقار ر
الماليةل يتم إدراج األرباى أ الخسائر الناذجة عن التحيرات لن القيم العادلة لالستتمارات العقار ة لن يان الرب ا الخسارة االل
السنة التن ذنش( لي ال
يتم اس ررتبعاد بامس ررتتمارات العقار ة عندما يتم يع ا أ عندما يتم س ررحب ا من امس ررتخدام بش رركل ن ائن م يتوةق أن يكون من ا أية
لوائد اةتص ررادية مس ررتقبلية عند امس ررتبعادل إن أية أرباى ا اس ررائر ناذجة عن البيق أ عند إيقاف امس ررتخدام يتم إد ار ا لن يان
الدال عند البيق أ امستبعادل
يتم التحو ل من ةلى بامستتمارات العقار ة لقط عندما يكون هناك ذحير لن امستخدامل
 8/3انخفاض قيمة الموجودات الملموسة

لن ن اية لترة التقار ر المالية ،ذقوم الشرررية بم ار عة القيم المدر ة لمو وداذ ا الملموسررة ذل لتحديد إن يان هنال ما يشررير إلى
ذعرض المو ودات إلى اس ر ررائر انخخاض لن القيمةل إذا د ذل المؤش ر ررر لإنك يتم ذقدير القيمة القا لة لالس ر ررترداد لألم ر ررل ذل
لتحديد اسر ررائر انخخاض القيمة إن دتيل لن حال عدم التمكن من ذقدير القيمة القا لة لالسر ررترداد ألمر ررل لردي ،ذقوم الشر رررية
تقدير القيمة القا لة لالسر ررترداد للوحدة المنتجة للنقد التن ينتمن إلي ا األمر ررلل عندما يمكن ذحديد أسر ررس ذوي ق معقولة ا تة ،يتم
ذوي ق المو ودات المشررترية إلى الوحدات المنتجة للنقد ،أ يتم ذوي ع ا إلى أمررحر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التن يمكن
ذحديد أسس ذوي ق معقولة ا تة ل ال
إن القيمة القا لة لالسترداد هن القيمة العادلة لألمل ناةصا ذ لخة البيق أ القيمة المستخدمة ،أي ما أعلىل
لن حال ذم ذقدير ةيمة األمر ر ر ر ر ر ررل القا لة لالسر ر ر ر ر ر ررترداد أ الوحدة المنتجة للنقدي بما يقل عن ةيمت ا المدر ة ،يتم ذخخيض القيمة
المدر ة لألمر ر ر ررل الوحدة المنتجة للنقدي إلى ةيمت ا القا لة لالسر ر ر ررتردادل يتم إدراج اس ر ر ر رائر امنخخاض مباش ر ر ر ررة لن يان الرب ا
الخسارة  ،إم إذا يان األمل معاد ذقييمك ليتم عندها معاملة اسائر امنخخاض يانخخاض لن مخصص إعادة التقييمل
عندما يتم عكس اس ررائر انخخاض القيمة محقا ،يتم ي ادة القيمة المدر ة لألم ررل الوحدة المنتجة للنقدي إلى القيمة المعدلة لقيمتك
القا لة لالس ر ررترداد ،بحيث م ذز د القيمة المدر ة التن ذم ي ادذ ا عن القيمة المدر ة لألم ر ررل الوحدة المنتجة للنقدي ليما لو لم يتم
إدراج اسائر انخخاض القيمة لن السنوات السابقةل يتم إدراج عكس اسائر انخخاض القيمة مباشرة لن يان الرب ا الخسارة ،إم
لن حا ل إدراج األمر ر ر ر ر ررل ذ الصر ر ر ر ر ررلة بقيمة معاد ذقييم ا ،لن هطه الحالة يتم اعتبار عكس اسر ر ر ر ر ررائر انخخاض القيمة يز ادة لن
مخصص إعادة التقييمل
 9/3المخصصات

يتم ذ و ن مخص ر ر رصر ر ررات عندما يكون على الشر ر رررية إلتزام حالن ةانونن أ إسر ر ررتدملني ناذج عن أحداث سر ر ررابقة التن يكون من
المحتمل اللجوء إلى ذدلي من الموارد لتسديد اإللتزام مكن ةياس ذ لخت ا بشكل مو وال
إن المبلغ المعترف بك يمخص ررص يمتل ألض ررل ذقدير للنخقات المتوةق ذس ررديدها مقا ل اإللتزام الحالن ن اية لترة التقر ر مق األاط
المقدرة لتس ررديد اإللتزام
باإلعتبار المخاطر عدم الت(كيد المتعلي باإللتزامل عندما يتم ةياس المخص ررص باس ررتخدام التدلقات النقدية ّ
الحالن ،لإن ةيمتك المدر ة هن القيمة الحالية للتدلقات النقديةل
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 10/3مكافآت الموظفين

المقدرة مستحقاةات الموظخين المتعلقة باإل ايات السنو ة ذطاكر السخر ناء على الخدمات المقدمة
يتم عمل استحقاا لاللتزامات ّ
من ةبل الموظخين المؤهلين حتى ن اية لترة التقر رل
يتم أيض ر ررا عمل مخص ر ررص ل الة مكالآت ن اية الخدمة المس ر ررتحقة للموظخين من غير مواطنن د لة اإلمارات العربية المتحدة لقا
لسياسة الشرية التن ذسا ي على األةل المكالآت المستحقة لقا لقانون العمل لن د لة اإلمارات العربية المتحدة ذل عن لترات
ادمت م حتى ن اية لترة التقار ر الماليةل
ظخين من مواطنن د لة اإلمارات العربية المتحدة ،ذقوم الش رررية دلق المس رراهمات الم لوبة لص ررند ا معاش ررات
أما بخص ررو المو ّ
مكالآت التقاعد إلمارة أ وظبن ذحتس ر ررف لقا للقوانين الحكوميةل يتم ذحميل هطه المس ر رراهمات يمص ر ررار ل ض ر ررمن يان الرب ا
الخسارة االل لترة ادمة الموظفل
 11/3الموجودات المالية
التصنيف القياس
لدى الشرررية المو ودات المالية التالية :النقد مرادلات النقد امشررتراكات أرمرردة إعادة الت الل المدينة اسررتتمارات مدر ة بالقيمة
العادلة من االل الدال الش ر ررامل اآلار امس ر ررتتمارات بالقيمة العادلة من االل الرب أ الخس ر ررارةل يعتمد التص ر ررنيف على طبيعة
المو ودات المالية تم ذحديده لن ةت اإلدراج المبدئنل
النقد مرادلات النقد

يت ون النقد مرادلات النقد من النقد لن الصررند ا
أش ر أ أةلل

دائق محتخظ ا عند ال لف لدى البنوك توار اسررتحقاا أمررلية لمدة ال ة

امشتراكات أرمدة إعادة الت الل المدينة

يتم ذصرنيف ذمم الت الل المدينة الطمم المدينة األارى ذات المدلوعات التا تة القا لة للتحديد التن م يتم ذدا ل ا لن سروا نشر ة
ل ا دلعات ا تة أ محددة يقر ض ذمم مدينةل يتم ةياس القر ض الطمم المدينة بالت لخة الم خ(ة باسر ر ر ر ر ر ررتخدام المعدل الخعلن أ
طر قة العائد ناةصر ررا أي انخخاض لن القيمةل يتم إدراج العائد باسر ررتخدام معدل العائد الخعلن ،باسر ررتتناء األرمر رردة المدينة القصر رريرة
األ ل حيث يكون إدراج إيرادات العوائد غير وهري.
امستتمارات بالقيمة العادلة من االل الدال الشامل اآلار أد ات حقوا المل يةي

يتم إدراج امس ر ر ررتتمارات بالقيمة العادلة من االل الدال الش ر ر ررامل اآلار أد ات حقوا المل يةي مبدئيا بالت لخة تم محقا ةياسر ر ر ر ا
بالقيمة العادلةل يتم إدراج التحييرات الالحقة لن القيمة العادلة األرباى الخسر ر ررائر الناذجة عند امسر ر ررتبعاد ضر ر ررمن الدال الشر ر ررامل
اآلار تم إدراج إيرادات ذوي عات األرباى ضمن يان الرب ا الخسارة عند ود حي باستالم ا.
استتمارات بالقيمة العادلة من االل الرب أ الخسارة

يتم إدراج امس ررتتمارات بالقيمة العادلة من االل الرب أ الخس ررارة مبدئيا بالت لخة تم محقا ةياسر ر ا بالقيمة العادلةل يتم اإلعتراف
بالتحييرات الالحقة لن القيمة العادلة األرباى الخسر ررائر الناذجة من امسر ررتبعاد لن يان الرب ا الخسر ررارة ،يتم اإلعتراف باألرباى
من سر ر ر ر ر ررندات الدين لن يان الرب ا الخسر ر ر ر ر ررارة تم إدراج إيرادات ذوي عات األرباى لن يان الرب ا الخسر ر ر ر ر ررارة عند ود حي
باستالم ا.
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 11/3الموجودات المالية (يتبع)
إلحاء اإلعتراف بالمو ودات المالية

ذقوم الشر رررية بإلحاء اإلعتراف بالمو ودات المالية لقط عندما ذنت ن الحقوا التعاةدية للتدلي النقدي من ذل المو ودات المالية أ
عند ذحو ل المو ودات المالية بما لي ا ميق المكاس ر ررف المخاطر المتعلقة بمل ية المو ودات المالية إلى طرف لارل إذا لم ذقم
الشر ر رررية تحو ل المو ودات المالية بشر ر رركل يامل أ لم ذقم تحو ل ميق المكاسر ر ررف المخاطر المتعلقة بمل ية المو ودات المالية
ةسر ررتمرت بالسر رري رة على ذل المو ودات المالية التن ذم ذحو ل ا إلى طرف لار ،لإن الشر رررية ذقوم باإلعتراف بحصر ررت ا المتبقية
بالمو ودات المالية أي إلتزامات يتو ف علي ا سرردادهال أما لن حالة إحتخا الشرررية بشرركل وهري بكالة مخاطر منالق المل ية
للمو ودات المالية لإن الشرية ذستمر باإلعتراف بالمو ودات الماليةل
 12/3المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف يدين أ أد ات حقوا مل ية

يتم ذصنيف الدين أد ات حقوا المل ية إما يم لوبات مالية أ يحقوا مل ية لقا لجوهر الترذيبات التعاةدية.
أد ات حقوا المل ية

إن أداة حقوا المل ية هن أي عقد يتبت لائدة متبقية لن مو ودات الش ر ر رررية بعد اص ر ر ررم ميق م لوباذ ال يتم إدراج أد ات حقوا
المل ية الصادرة عن الشرية بالمتحصالت المستلمة ،مالن ذ اليف اإلمدار المباشرةل
الطمم الدائنة التجار ة مبالغ مستحقة الدلق

يتم ةياس الطمم الدائنة التجار ة المبالغ المس ر ررتحقة الدلق مبدئيا بالقيمة العادلة ،م ر ررالن مص ر ررار ل المعامالت تم ةياسر ر ر ا محقا
بالت لخة الم خ(ة باستخدام طر قة معدل العائد الخعلن مق إدراج مصار ل العائد لقا لمعدمت العائد الخعلية السائدةل
إن طر قة معدل العائد الخعلن هن طر قة محتسر ر ر ر ر ر رراب الت لخة الم خ(ة للم لوبات المالية ذوي ق مصر ر ر ر ر ر ررار ل العوائد على الخترات
المرذب ة ال إن معدل العائد الخعلن هو المعدل الطي يخصر ررم الدلعات النقدية المسر ررتقبلية المقدرة االل العمر المتوةق للم لوبات
المالية أ االل لترة أةصر عندما يكون ذل مناسبال
إلحاء اإلعتراف بالم لوبات المالية
ذقوم الشرية بإلحاء اإلعتراف بالم لوبات المالية عندما ،لقط عندما ،يتم إستيخاء اإللتزام التعاةدي أ

إلحائك أ إنت اء مدذكل

 13/3عجز في صندوق مشتركي التكافل

إن العجز لن مر ررند ا مشر ررترين الت الل يتم ذمو لك من ةبل المسر رراهمين من االل "ةرض حسر ررن" م يحمل لائدةل ذحتخظ الشر رررية
بجميق المخصصات مقا ل هطه القر ض.

 14/3توزيع األرباح

يتم إدراج ذوي ق األرباى لمسرراهمين الشرررية يم لوبات لن البيانات المالية للش رررية لن الخترة التن يتم لي ا موالقة المسرراهمين على
ذوي عات األرباىل
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االل ذ بيي السررياسررات المحاسرربية للشرررية الموضررحة لن اإليضرراى  ،3ةامت إدارة الشرررية باذخاذ أحكام ،ذقديرات ،الت ارضررات
حول المبالغ المدر ة للمو ودات الم لوبات ليست لية الوضوى من مصادر أارىل ذعتمد التقديرات املتراضات المرذب ة ا
على الخبرة التار خية عوامل أارى ذعتبر ذات عالةةل من الممكن أن ذختلف النتائج الخعلية عن هطه التقديرات.
يتم م ار عة هطه التقديرات اإللتراضات بشكل مستمرل يتم ذسجيل اإلاتالف لن التقديرات المحاسبية لن الخترة التن يتم لي ا إعادة
م ار عررة هررطه التقررديرات ذل ر لن حررالررة أن التعررديالت النرراذجررة عن إعررادة التقييم ذؤ ر لقط على ذل ر الخترةل أمررا لن حررالررة يون
التعديالت الناذجة عن إعادة م ار عة التقديرات ذؤ ر لن لترة الم ار عة الخترات المسر ر ر ر ر ر ررتقبلية ليتم ذسر ر ر ر ر ر ررجيل ا لن ذل الختراتل إن
األحكام التقديرات الحسر ر ر ر ر ر رراسر ر ر ر ر ر ررة التن اذخطذ ا اإلدارة التن ل ا مخاطر هامة ةد ينتج عن ا ذعديالت مادية على المبالغ المدر ة
للمو ودات الم لوبات االل السنة المالية القادمة موضحة أدناهل
احتياطن امشتراكات غير المكتسبة
يمتل مخصررص اإلشررتراكات غير المكتسرربة ذل الجزء من اإلشررتراكات المسررتلمة أ المسررتحقة المتعلقة بالمخاطر التن لم ذنتك بعد
لن ذار التقر رل يتم امعتراف بالمخصررص عند إ رام العقود اصررم امشررتراكات ،تم إعتبارها يإيرادات مسرراهمة على مدى مدة
العقد لقا لنمط ادمة الت(مين المقدمة بمو ف العقدل
القيمة العالة لالستتمارات العقار ة

يتم إش ر رراك مقيمين اار يين لتقييم امسر ررتتمارات العقار ة الجوهر ةل ذشر ررمل معايير اماتيار للمقيمين المعرلة لن السر رروا السر ررمعة
امس ر ر ررتقاللية ما إذا يان يتم المحالظة على المعايير الم نيةل ذقرر اإلدارة ،بعد إ راء مناةش ر ر ررات مق مقيمين اار يين للش ر ر رررية،
أساليف ذقنيات التقييم التن ستستخدم ا ل ل حالة.
ذقوم اإلدارة أيضر ر ر ررا ،بالتعا ن مق مقيمين اار يين للشر ر ر رررية ،بمقارنة التحيرات لن القيمة العادلة ل ل أمر ر ر ررل التزام مق مصر ر ر ررادر
اار ية ذات ملة لتحديد ما إذا يان التحير معقوم.
القيمة العادلة لالستتمارات لن األس م غير المدر ة
يس ررتند التقييم العادل لالس ررتتمارات لن ٍ
األسر ر م غير المدر ة عادة على معامالت الس رروا األايرة القيمة العادلة ألداة أارى مما لة
إلى حد يبير ،التدلقات النقدية المتوةعة المخصر ر ر ر ر ر ررومة بالمعدمت الحالية ألد ات مما لة ،أ مر ر ر ر ر ر ررالن ةاعدة مو ودات الج ة
المستتمر لي ا أ نماذج التقييم األارىل
انخخاض ةيمة امشتراكات أرمدة إعادة الت الل المدينة

يتم ذقدير القيمة القا لة للتحصيل من ذمم الت الل المدينة الطمم المدينة األارى عند إمكانية عدم ذحصيل ذل الطمم بشكل ياملل
إن ذحديد ود انخخاض لن ةيمة ذمم الت الل المدينة الطمم المدينة األارى يت لف من الشر ر رررية ذقييم مسر ر ررتوى المالءة السر ر رريولة
المالية لمشر ررترين الت الل يطل لشر ررريات الت الل ،ناء على معدمت امسر ررترداد التار خية بما لن ذل الد ارسر ررات التخصر رريلية التن
ذمت المالحظات المسر ر ر ر ر ر ررتلمة من اإلدارة القانونيةل لغ انخخاض ةيمة ذمم الت الل المدينة الطمم المدينة األارى يما لن 31
ديسمبر  2019ما ةيمتك  49.209.208درهم  45.854.941 :2018درهميل
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املتزامات الن ائية الناذجة عن الم البات بمو ف عقود الت الل
يعتبر ذقدير املتزامات الن ائية الناذجة عن الم البات بمو ف عقود الت الل أكتر التوةعات المحاسر رربية الحسر رراسر ررة للشر ررريةل هناك
عوامل غير مؤيدة يجف أاطها بعين اإلعتبار عند ذقدير املتزام الطي سررتقوم الشرررية تسررديده محقا مقا ل هطه الم الباتل يتعين
ذقردير القيمرة الن رائير ة المتوةعرة للم رالبرات المبلغ عن را ن رايرة لترة التقرار ر المراليرة الت لخرة الن رائيرة المتوةعرة لت راليف الم رالبرات
المت برردة التن لم يتم اإل الغ عن ررا ن ررايررة لترة التقررار ر المرراليررةل إن املتزام للم ررالبررات الحير مرردلوعررة المبلغ عن ررا يتم ذقررديرهررا
باس ر ررتخدام المعلومات المتعلقة بكل م البة على حدة اُ لحت للش ر رررية ،ذقديرات الش ر رررية إس ر ررتنادا إلى الم البات المس ر ررددة للخترات
الس ر ر ر ررابقة المتعلقة بالم البات المت بد غير المبلغ عن ال لن ن اية يل لترة ذقار ر مالية ،يتم إعادة ذقييم ذقديرات م البات الس ر ر ر ررنة
الس ر ر ر ررابقة ل خايت ا تم ذعديل المخص ر ر ر ررص ناء على ذل ل إن المخص ر ر ر ررص للم البات المت بدة لم يتم اإل الغ عن ا يما لن 31
ديسمبر  2019ما ةيمتك  276.196.776درهم  234.435.049 :2018درهمي يما هو موض لن إيضاى 8ل
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النقد ومرادفات النقد

2019
درهم

2018
درهم

14.272.510
22.989.426

32.907.974
42.989.426

37.261.936
( )22.989.426

75.897.400
42.989.426ي

النقد مرادلات النقد

14.272.510

32.907.974

مو ودات عمليات الت الل
مو ودات المساهمين

12.454.876
1.817.634

24.024.707
8.883.267

14.272.510

32.907.974

نقد أرمدة لدى البنوك
دائق أل ل
نقد أرمدة لدى البنوك
ينزل :دائق أل ل توار إستحقاا أملية ألكتر من ال ة أش ر

ذمتل الودائق أل ل دائق محتخظ ا لدى مؤسسات مالية لن د لة اإلمارات العربية المتحدة بالدرهم اإلماراذن ذحمل رب بمعدمت
السوا السائدة بمعدل  %2.5إلى  %3.4سنو ا  %2 :2018إلى %2.40يل
6

وديعة قانونية

لقا لمت لبات القانون امذحادي رةم 6ي لسررنة  ،2007الخا بإنشرراء هيئة الت(مين ذنظيم أعمال ا ذحتخظ الشرررية وديعة ن ية
بقيمة  6.000.000درهم التن م يمكن اسر ر ر ر ر ر ررتخدام ا د ن إذن مسر ر ر ر ر ر رربي من هيئة الت(مين لد لة اإلمارات العربية المتحدةل يتم
امحتخا بالوديعة القانونية لدى ن ذجاري لن د لة اإلمارات العربية المتحدة ذحمل لائدة بمعدمت ذجار ةل
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إستثمارات

( 7أ) موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات المساهمين

أ راا مالية غير متدا لة

 -أس م لن أ راا مالية غير متدا لة

إن التوي ق الجحرالن لإلستتمارات هو يما يلن:

داال د لة اإلمارات العربية المتحدة

2019
درهم
15.000.000

2018
درهم
3.544.000

2019
درهم

2018
درهم

15.000.000

3.544.000

يتم ذقييم األ راا المالية غير المتدا لة بشركل رئيسرن على أسراس مرالن مو ودات الشرريات المسرتتمر لي ا ما لم ذقدم المعامالت
الحديتة دليال على القيمة العادلة الحاليةل
ذمتل األ راا المالية غير المتدا لة لن د لة اإلمارات العربية المتحدة اسر ررتتمار لن رد القابضر ررة ليمتد بعدد  25.168س ر ر م بقيمة
عادلة ذبلغ  15.000.000درهمل
إن حرية اإلستتمارات االل السنة هن يما يلن:
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
لن  1يناير
إضالات االل السنة
التحير لن القيمة العادلة
في  31ديسمبر

2019
درهم

2018
درهم

3.544.000
15.000.000
( )3.544.000

10.632.000
( 7.088.000ي

15.000.000

3.544.000

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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إستثمارات (يتبع)

( 7ب) موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

موجودات المساهمين

أ راا مالية متدا لة

 أس م لن أ راا مالية متدا لةإن التوي ق الجحرالن لإلستتمارات هو يما يلن:

داال د لة اإلمارات العربية المتحدة

2018
درهم

2019
درهم

1.243.148

921.919

2019
درهم

2018
درهم

921.919

1.243.148

إن امستتمارات المحتخظ ا من ةبل الشرية متوالقة مق أحكام الشر عة اإلسالمية يما لن  31ديسمبر 2019

2018ل

إن حرية اإلستتمارات االل السنة هن يما يلن:

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
لن  1يناير
التحير لن القيمة العادلة
في  31ديسمبر

2019
درهم

2018
درهم

1.243.148
( )321.229

1.430.659
( 187.511ي

921.919

1.243.148

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل

إجمالي المطالبات غير المسددة
م البات ُمبلغ عن ا
م البات مت بدة لم ُيبلغ عن ا
إحتياطن مصار ل ذسو ة الخسارة غير المويعة
مخصص المخاطر غير المنت ية

حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة
م البات ُمبلغ عن ا
م البات مت بدة لم ُيبلغ عن ا
مخصص المخاطر غير المنت ية

صافي المخصصات الفنية
م البات ُمبلغ عن ا
م البات مت بدة لم ُيبلغ عن ا
احتياطن مصار ل ذسو ة الخسارة غير المويعة
مخصص المخاطر غير المنت ية

2019
درهم

2018
درهم

126,151,054
141,614,772
6,406,128
2,024,822

80,939,943
150,063,220
3,431,886
-

276.196.776

234.435.049

38,728,756
65,643,760
1,221,118

8,664,656
52,089,034
-

105.593.634

60.753.690

87,422,298
75,971,012
6,406,128
803,704

72,275,287
97,974,186
3,431,886
-

170.603.142

173.681.359

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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8

مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل (يتبع)

ليما يلن الحرية لن م لوبات عقود الت الل مو ودات عقود إعادة الت الل االل السنة:
اإل مالن
درهم

2018
إعادة الت الل
درهم

المطالبات
م البات ُمبلغ عن ا
م البات مت بدة لم ُيبلغ عن ا
احتياطن مصار ل ذسو ة الخسارة غير المويعة

اإلجمالي
درهم

2019
إعادة التكافل
درهم

الصالن
درهم

الصافي
درهم

10,343,112
31,665,129
-

71,334,327
60,788,773
1,969,865

80,939,943
150,063,220
3,431,886

8,664,657
52,089,033
-

72,275,286
97,974,187
3,431,886

81,677,439
92,453,902
1,969,865

134,092,965
)(187,754,582
227,342,976

اإل مالن لن  1يناير
م البات مسددة
مالن م البات مت بدة

234,435,049
)(177,305,487
217,042,392

60,753,690
)(83,703,063
127,321,889

173,681,359
)(93,602,424
89,720,503

176,101,206
)(244,302,632
302,636,475

42,008,241
)(56,548,050
75,293,499

اإل مالن لن  31ديسمبر

274,171,954

104,372,516

169,799,438

234,435,049

60,753,690

173,681,359

م البات ُمبلغ عن ا
م البات مت بدة لم ُيبلغ عن ا
احتياطن مصار ل ذسو ة الخسارة غير المويعة

126,151,054
141,614,772
6,406,128

38,728,756
65,643,760
-

87,422,298
75,971,012
6,406,128

80,939,943
150,063,220
3,431,886

8,664,657
52,089,033
-

72,275,286
97,974,187
3,431,886

اإل مالن لن  31ديسمبر

274,171,954

104,372,516

169,799,438

234,435,049

60,753,690

173,681,359

اشتراكات تكافل غير مكتسبة
اإل مالن لن  1يناير
الز ادة االل السنة
المحرر االل السنة

144,322,166
)(16,786,023
)(144,322,166

69,723,884
6,086,410
)(69,723,884

74,598,282
)(22,872,433
)(74,598,282

229,121,724
144,322,166
)(229,121,724

22,528,252
69,723,884
)(22,528,252

206,593,472
74,598,282
)(206,593,472

مالن الز ادة االل السنة

)(16,786,023

6,086,410

)(22,872,433

)(84,799,558

47,195,632

)(131,995,190

اإل مالن لن  31ديسمبر

127,536,143

75,810,294

51,725,849

144,322,166

69,723,884

74,598,282

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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9

جهات ذات عالقة

ذت ون الج ات ذات عالةة من المسرراهمين أعضرراء مجلس إدارة الشرررية موظخن اإلدارة الرئيسرريين للشرررية األشررخا الطين ل م
مصلحة هامة ل م القدرة على السي رة ،أ ل م ذ( ير هام على ة ارراذ ا المالية التشحيليةل إن ذخاميل المعامالت ال امة مق ة
ذات عالةة لن سياا العمل امعتيادي هن يما يلن:
2018
2019
درهم
درهم
ذمم الت الل المدينة المستحقة من ات ذات عالةة إيضاى 10ي
ناةصا :مخصص أرمدة مشكوك لن ذحصيل ا مستحقة
من ات ذات عالةة إيضاى 10ي

ذمم مدينة أارى مستحقة من ات ذات عالةة إيضاى 11ي
ناةصا :مخصص أرمدة مشكوك لن ذحصيل ا مستحقة
من ات ذات عالةة إيضاى 11ي

5.598.550

5.505.899

( )5.196.806

5.196.806ي

401.744

309.093

2.744.090

2.744.090

( )1.894.090

1.894.090ي

850.000

850.000

إ مالن اشتراكات الت الل

2.425.649

2.306.679

م البات مدلوعة

1.576.995

2.290.202

أذعاب أعضاء مجلس اإلدارة

1.460.557

807.000

هناك أحد أعضاء مجلس اإلدارة لم يعد طرلا ذات عالةة حيث أنك لم يعد عضوا لن مجلس اإلدارة منط يونيو 2019ل ذم ذحو ل
رميد الطمة المدينة المتعلقة بك بمبلغ  309.093درهم إلى ذمم الت الل المدينة العاديةل
إن مكالآت موظخن اإلدارة الرئيسيين االل السنة هن يما يلن:
2019
درهم

2018
درهم

مكالآت ةصيرة األ ل

5.504.934

8.975.100

مكالآت طو لة األ ل

1.156.100

815.641

إن مكالآت موظخن اإلدارة الرئيسيين هن لقا لعقود العمل المتخي علي ا المعتمدة من ةبل مجلس اإلدارةل

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة

2019
درهم

2018
درهم

مبالغ مستحقة من مشترين الت الل
مبالغ مستحقة من شريات الت(مين ةعادة الت(مين
مبالغ مستحقة من ات ذات عالةة

99.265.160
214.679.275
5.598.550

89.960.601
163.137.691
5.505.899

مخصص الطمم المدينة المشكوك لن ذحصيل ا

319.542.985
)39.209.208

258.604.191
45.854.941ي

270.333.777

212.749.250

يتضمن هطا البند مخصص الطمم المدينة من

ات ذات عالةة بقيمة  5.198.806درهم  5.196.806 :2018درهميل

ذت ون اإلشتراكات األرمدة المستحقة من عقود إعادة الت الل من عدد يبير من حملة الو ائي شريات الت(مين ةعادة الت(مينل
يت لف شر ط الشرية أن يتم دلق المبالغ لقا للترذيبات التن ذم التومل إلي ا مق حملة الو ائي شريات الت(مين ةعادة الت(مين م
يتم احتساب أي لائدة على ذمم امشتراكات ذمم أرمدة إعادة الت الل المدينةل
ةبل ةبول أي عميل ديد ،ذقوم الشرية تقييم نوعية ائتمان العمالء ذحدد حد د امئتمان من ةبل العمالءل لن ذحديد إمكانية
استرداد مستحي الت الل ،لإن الشرية ذ(اط بعين امعتبار أي ذحيير لن ودة امئتمان لمستحي الت الل من ذار من امئتمان
حتى ذار التقر رل
كما لن  31ديسمبر  ،2019انخخضت ةيمة امشتراكات أرمدة ذمم إعادة الت الل المدينة بقيمة اسمية ذبلغ  49.209.208درهم
 45.854.941 :2018درهمي ذم ذ و ن مخصص بال امل ل ال
ليما يلن الحرية لن المخصص للمبالغ المشكوك لن ذحصيل ا من ذمم مدينة من عقود الت الل ةعادة الت الل:
2019
درهم

2018
درهم

لن  1يناير
محمل للسنة

45.854.941
3.354.267

37.742.885
8.112.056

لن  31ديسمبر

49.209.208

45.854.941

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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االشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة (يتبع)

كما لن  31ديسمبر يانت أعمار الطمم المدينة من عقود الت الل ةعادة الت الل يما يلن:
2019
درهم

2018
درهم

غير مستحقة السداد غير منخخضة القيمة
 180-90يوما
 360-181يوما
أكتر من  360يوما

189.848.594
12.300.945
21.561.140
46.623.098

55.475.498
26.921.533
80.733.580
49.618.639

لن  31ديسمبر

270.333.777

212.749.250

2019
درهم

2018
درهم

2,744,090
823,388
1,112,049
550,067
1,633,799
3,506,950
11,586,812

2,744,090
823,388
1,392,421
768,666
1,430,248
3,506,950
12,685,248

21,957,155

23,351,011

)(1,894,090
)(822,178
)(5,201,950

)(1,894,090
)(822,178
)(5,201,950

14,038,937

15,432,793

8,566,383
5,472,553

5,204,343
10,228,450

14,038,937

15,432,793

11

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

مبالغ مستحقة من ات ذات عالةة إيضاى 9ي
مبالغ مدلوعة مقدما مقا ل ذ(سيس شريات
مصار ل مدلوعة مقدما
رب مستحي من الودائق امستتمار ة
دائق ةا لة لالسترداد
مبالغ مدلوعة مقدما لالستتمارات
ذمم مدينة أارى مبالغ مدلوعة مقدما للموردين
مخصص الطمم المدينة األارى المشكوك لن ذحصيل ا المستحقة
من ات ذات عالةة إيضاى 9ي
مخصص المبالغ المدلوعة مقدما لت(سيس شريات
مخصص مبالغ مدلوعة مقدما لالستتمارات الطمم المدينة األارى

مو ودات عمليات الت الل
مو ودات المساهمين

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى (يتبع)

ليما يلن الحرية لن مخصص المبالغ مدلوعة مقدما لالستتمارات الطمم المدينة األارى:
2019
درهم

2018
درهم

لن  1يناير
محمل للسنة

5.201.950
-

3.506.950
1.695.000

لن  31ديسمبر

5.201.950

5.201.950

12

ممتلكات ومعدات

التكلفة
لن  1يناير 2018
إضالات

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية
درهم

معدات وملحقات
الحاسب اآللي
درهم

اإلجمالي
درهم

5.323.621
345.844

3.986.768
15.135

9.310.389
360.979

لن  1يناير 2019
إضالات

5.669.465
317.741

4.001.903
385.204

9.671.368
702.945

في  31ديسمبر 2019

5.987.206

4.387.107

10.374.313

االستهالك المتراكم
لن  1يناير 2018
محمل للسنة

4.124.298
674.441

3.564.017
96.638

7.688.315
771.079

لن  1يناير 2019
محمل للسنة

4.798.739
478.413

3.660.655
180.028

8.459.394
658.441

في  31ديسمبر 2019

5.277.152

3.840.683

9.117.835

صافي القيمة المدرجة
 31ديسمبر 2019

710.054

546.424

1.256.478

 31ديسمبر 2018

870.726

341.248

1.211.974

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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13

إستتمارات عقار ة

2019
درهم

2018
درهم

142.360.000

162.360.000

ذت ون امستتمارات العقار ة من:



مبنى ،لن ا وظبن ،ذم ش ار ه لن  2010محتخظ بك دف الحصول على عوائد ايجارات على المدى البعيد اآل لل يما
لن ن اية الخترة ،ذم ذسجيل اإلحتخا بامستتمار العقاري باسم طرف لار بالنيابة عن الشرية لم يتم ذحو لك للشرية
بعدل م ذزال اإلدارة لن مرحلة است مال إ راءات التسجيل الضر ر ة لتحو ل المل ية باسم الشريةل
ة عة أرض لن أ وظبن محتخظ ا باسم طرف ذ عالةة ،لصال بالنيابة عن الشريةل

يتم إدراج امسر ر ررتتمارات العقار ة بالقيمة العادلة التن ذمتل المبلغ الطي يمكن بك مبادلة اممر ر ررول ين مشر ر ررتري على معرلة رغبة
بائق على معرلة رغبة لن معاملة ذجار ة حديتة لن ذار التقييمل ذم ذحديد القيمة العادلة لالسررتتمارات العقار ة لن  31ديسررمبر
 2019من ةبل مقيمين مسر ر ر ر ر ر ررتقلين مؤهلين باسر ر ر ر ر ر ررتخدام طر قة الدال طر قة المقارنةل ذعتقد اإلدارة أنك لم يكن هناك أي ذحيير
وهري لن القيمة العادلة االل السنةل
ذم ذحديد القيم العادلة ناء على طر قة مررالن الدال المرسررملة ،حيث يتم ذقييم اإليجارات السرروةية لجميق الوحدات القا لة لإليجار
من العقررارات بررالر وت إلى اإليجررارات التن ذحققررت لن الوحرردات القررا لررة للترر( ير يررطل ر اإليجررارات األارى لعقررارات ممررا لررة لن
المقيمة لعقارات مما لة لن المن قة ذعديل ا
المن قةل يت ون معدل الرسملة المعتمد بالر وت إلى معدمت العائد المالحظة من ةبل ُ
ناء على العوامل الخامر ررة بالعقارات المعنيةل عند ذقدير القيمة العادلة للعقارات ،لإن امسر ررتخدام األعلى األلضر ررل ل طه العقارات
هو استخدام ا الحالن.
يتم ذص ررنيف امس ررتتمارات العقار ة ب(ن ا لن المس ررتوى 3ل لم ذ ن هناك ذحو الت ين المس ررتوى 1
السنة الحالية السابقة.

 2أ إلى المس ررتوى  3االل

لحت إيرادات اإليجار للسنة  812.990درهم  961.603 :2018درهمي بلحت مصار ل المبنى  94.638درهم :2018
 173.255درهميل
14

رأس المال

المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل

 150.000.000س م بقيمة درهم احد للس م الواحد

15

2019
درهم
150.000.000

2018
درهم
150.000.000

احتياطي قانوني

لقا ألحكام ةانون الش ررريات التجار ة امذحادي لد لة اإلمارات العربية المتحدة رةم 2ي لس ررنة  ،2015بمو ف النظام األس رراس ررن
للشرررية ،يت لف من الشرررية إ راء ذحو ل سررنوي إلى حسرراب امحتياطن القانونن نسرربة  %10من مررالن الرب للسررنة حتى يبلغ
هطا امحتياطن  %50من رأس المال المدلوت بال املل

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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احتياطي عام

لقا ألحكام المادة  64من النظام األساسن للشرية ،يتم ذحو ل  %10من مالن ارباى الشرية للسنة إلى امحتياطن العامل لم ذتم
أي ذحو الت االل السنة ،حيث أن لدى الشرية اسائر متراكمةل
17

قرض من المساهمين

صندوق مشتركي التكافل
لن  1يناير
الخائض للسنة

2019
درهم

2018
درهم

)206.532.287
20.075.229

217.382.631ي
10.850.344

لن  31ديسمبر

)186.457.058

206.532.287ي

قرض من المساهمين إلى مشتركي التكافل
لن  1يناير
مالن الحرية االل السنة

206.532.287
)20.075.229

217.382.631
10.850.344ي

ناةصا :مخصص القرض لمشترين الت الل

186.457.058
)186.457.058

206.532.287
206.532.287ي

ةرض لمشترين الت الل ،مالن

-

-

يتم ذمو ل العجز لن مند ا مشترين الت الل من ةبل المساهمين من االل ةرض حسنل ةام المساهمون تمو ل العجز لن
مند ا مشترين الت الل لقا لسياسة الشرية من االل ةرض حسن د ن ذ لخة ذمو لي بمبلغ  186.457.058درهم يما لن
 31ديسمبر  206.532.287 :2018 2019درهمي د ن شر ط سدادل االل السنة ،ذم استرداد ةيمة اسمية من القرض الحسن
ذبلغ  20.075.229درهم  10.850.344 :2018درهمي ةد ذم اإلعتراف باإلسترداد نخس المبلغ لن يان الرب أ الخسارة
العائد للمساهمينل
بالرغم من أن إمكانية إسر ر ر ررترداد رمر ر ر رريد القرض المتبقن غير مؤيدة ،ذتوةق اإلدارة اسر ر ر ررترداد الرمر ر ر رريد المتبقن من االل الخائض
المستقبلن من أرباى عمليات الت اللل

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2019
درهم

2018
درهم

لن  1يناير
محمل االل السنة
مدلوت االل السنة

3.088.178
1.163.190
()129.204

2.584.017
556.501
52.340ي

لن  31ديسمبر

4.122.164

3.088.178

19

ذمم التكافل وإعادة التكافل الدائنة

ذت ون ذمم الت الل الدائنة من:
مبالغ مستحقة لمشترين الت الل
مبالغ مستحقة لشريات الت الل

ذت ون ذمم إعادة الت الل الدائنة من:
مبالغ مستحقة لشريات إعادة الت الل
ديعة إعادة ذ الل محتخظ ا

إن معدل لترة امئتمان هو  60إلى  90يومال

2019
درهم

2018
درهم

31.512.346
17.287.333

24.853.204
17.992.681

48.799.679

42.845.885

56.690.614
54.379.493

23.918.607
55.842.286

111.070.107

79.760.893

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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اتفاقية التمويل اإلسالمي
تكلفة الربح
%

اذخاةية ذمو ل اإل ارة

%8.5

2019
درهم

2018
درهم

-

1.714.286

اتفاقية تمويل اإلجارة
دالت الشرية لن اذخاةية ذمو ل إ ارة مق ن إسالمن لن د لة اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ  12.000.000درهم لن 2012ل
يتم ذسديد اإل ارة على  14ةسط نصف سنوي ذبدأ لن  22يونيو  2013مضمون رهن من الدر ة األ لى على امستتمارات
العقار ة للشريةل
ةامت الشرية االل السنة تسديد الدلعة الن ائية المستحقة بمبلغ  1.714.286درهم أغلقت اإلذخاةيةل
21

حصة المضارب وأتعاب الوكالة

يقوم المساهمون بإدارة عمليات الت الل لمشترين الت الل مقا ل النسبة التالية من إ مالن اشتراكات الت الل ي(ذعاب يالة على
النحو التالن:
2018
2019
%100ي
()%100
سيارات
محن
كالة لئات الت الل األارى

30
15
30

30
15
30

يقوم المساهمون بإدارة مند ا استتمارات المساهمين مقا ل رسوم ٪10 :2018 ٪10ي من إيرادات امستتمار الطي يحققك
مند ا استتمارات المساهمين يحصة مضاربل لحت إيرادات امستتمار المكتسبة من مند ا استتمارات المساهمين يطل
حصة المضارب م شنء درهم  :2018م شنء درهميل

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.

42

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019يتبع)
22

استثمارات المساهمين وإيرادات أخرى ،صافي

عائدات من دائق ةيرادات أارى

23

مصاريف عمومية وإدارية

ذ اليف الموظخين
مصار ل إيجار
است الك ممتل ات معدات
مصار ل أارى

2019
درهم

2018
درهم

1.654.212

853.287

2019
درهم

2018
درهم

29.130.276
2.839.902
658.441
8.474.768

26.178.515
2.520.200
771.079
4.686.032

41.103.387

34.155.826

 1/23لحت المسر ر ر ر رراهمة ام تماعية للسر ر ر ر ررنة المنت ية لن  31ديسر ر ر ر ررمبر  2019ما ةيمتك  438.917درهم 359.373 :2018
درهميل
24

العائد األساسي والمخفض للسهم

يتم إحتساب العائد األساسن للس م بقسمة رب السنة على المتوسط المر

لعدد األس م القائمة االل السنة يما يلن:
2019

2018

رب السنة درهمي

3.885.074

15.406.187

األس م العادية المصدرة االل السنة

150.000.000

150.000.000

العائد األساسن المخخض للس م درهمي

0.026

0.103

لم ذقم الشرية بإمدار أية أد ات ةد يكون ل ا ذ( ير مخخض على عائد الس م لن حال ذم ذنخيطهال

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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مطلوبات طارئة والتزامات

25

ضمانات ن ية

2019
درهم

2018
درهم

6.359.426

6.536.430

ذم إمدار الضمانات أعاله ضمن سياا األعمال امعتياديةل
معلومات القطاع

26

ةامت اإلدارة تحديد ة اعات األعمال ناء على التقار ر التن يتم م ار عت ا من ةبل مجلس اإلدارة تم استخدام ا مذخاذ الق اررات
امستراذيجيةل إن ميق الق اعات التشحيلية المستخدمة من ةبل اإلدارة ذستولن ذعر ل ذقار ر الق اعات لقا للمعيار الد لن للتقار ر
المالية رةم 8ل
ذم ذنظيم الشرية إلى ة اعن أعمال؛ المساهمين مشترين الت اللل يت ون ة ات المساهمين من امستتمار ةدارة النقد لصال
حساب الشرية ،باإلضالة إلى إدارة مند ا مشترين الت اللل يت ون ة ات مشترين الت الل من أعمال الت الل التن ذنخطها الشريةل
ذعد المعلومات الق اعية األساس الطي استندت عليك الشرية لن إعداد ذقار رها عن الق ات الرئيسنل
ذمارس الشرية أعمال امكتتاب بشكل رئيسن لن د لة اإلمارات العربية المتحدةل يتم ذنظيم اذخاةيات إعادة الت الل مق الشريات
المتوا دة بصخة أساسية لن د ل مجلس التعا ن الخليجن أ أ ر با الوميات المتحدة األمر كيةل يتم امحتخا باستتمارات الشرية
لن د لة اإلمارات العربية المتحدةل
يتم ذنظيم ة ات مشتريين الت الل إلى ال ة ا وط إنتاج رئيسية لقا للتقار ر المعدة من ةبل مجلس اإلدارةل يشمل ذل :




لاة ألرادل

السيارات :ذح ن أضرار السيارات الممتل ات اإلمابات ذات الصلة أ
ال بن :يح ن ذل مجموعة من األلراد لتلقن العالج ال بنل
أارى :يح ن ذل الت(مين على الحوادث ال ندسية الممتل ات األمالك البحر ة الشخصية الحوادث العامة الحوادث
الناذجة عن األطراف التالتةل

إن التخاميل المتعلقة بق اعات مشترين الت الل التال ة مدر ة لن إيضاى رةم 3/26ل

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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معلومات القطاع (يتبع)

1/26

إيرادات ونتائج القطاع
مشتركي التكافل
درهم

2019
المساهمين
درهم

إجمالي
درهم

مالن إيرادات امكتتاب
مخصص ذمم الت الل المدينة المشكوك لن ذحصيل ا
إيرادات امستتمار
رسوم يالة

96,628,819
)(3,354,267
1,132,219
)(74,331,542

74,331,542

96,628,819
)(3,354,267
1,132,219
-

108,912,834
)(8,112,056
622,247
)(90,572,681

نتائج القطاع

20,075,229

74,331,542

94,406,771

10,850,344

90,572,681

إيرادات امستتمار ةيرادات أارى
دال اإليجار من استتمار عقاري ،مالن
التحير لن القيمة العادلة مستتمارات بالقيمة العادلة من االل
الرب ا الخسارة
التحير لن القيمة العادلة إلستتمارات عقار ة
الز ادةي /النقص لن مخصص القرض لصند ا مشترين الت الل
مخصص الطمم المدينة األارى المشكوك لن ذحصيل ا
مصار ل الرب على التمو ل اإلسالمن
مصار ل الت الل
مصار ل عمومية ةدار ة

-

521,993
718,351
)(321,229

521,993
718,351
)(321,229

-

231,040
788,348
)(187,511

231,040
788,348
)(187,511

-

)(20,000,000
20,075,229
)(87,428
)(30,249,997
)(41,103,387

)(20,000,000
20,075,229
)(87,428
)(30,249,997
)(41,103,387

-

10,850,344
)(1,695,000
)(235,166
)(50,762,723
)(34,155,826

10,850,344
)(1,695,000
)(235,166
)(50,762,723
)(34,155,826

ربح السنة

20,075,229

3,885,074

23,960,303

10,850,344

15,406,187

26,256,531

مشترين الت الل
درهم

2018
المساهمين
درهم

إ مالن
درهم

90,572,681

108,912,834
)(8,112,056
622,247
101,423,025

ذمتل اإليرادات المدر ة أعاله اإليرادات الناذجة من العمالء الخار ين األطراف التالتةل م ذو د إيرادات ين الق اعات للسنة  :2018م شنء درهميل
إن السياسات المحاسبية للق اعات متوالقة مق السياسات المحاسبية للشرية المخص عن ا لن البيانات المالية للسنة المنت ية لن  31ديسمبر  ،2019باستتناء إعتماد المعايير الجديدة المعدلة يما
هو موض لن إيضاى 3ل

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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معلومات القطاع (يتبع)

2/26

موجودات ومطلوبات القطاع
مشتركي التكافل
درهم

2019
المساهمين
درهم

إجمالي
درهم

مجموع الموجودات

492.758.965

192.585.875

685.344.840

412.455.874

مجموع المطلوبات

587.013.621

14.254.421

601.268.042

524.601.016

15.325.444

تكاليف رأسمالية

-

702.945

702.945

-

360.979

مشترين الت الل
درهم

2018
المساهمين
درهم

إ مالن
درهم

211.206.310

623.662.184
539.926.460
360.979

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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معلومات القطاع (يتبع)

3/26

خطوط اإلنتاج
سيارات
درهم

طبية
درهم

2019
أخرى
درهم

اإلجمالي
درهم

سيارات
درهم

طبية
درهم

2018
أارى
درهم

اإل مالن
درهم

إ مالن إيرادات اشتراكات ذ الل
اشتراكات إعادة ذ الل متنايل عن ا

248,022,289
)(135,896,449

47,909,357
)(12,796,511

3,450,968
)(2,490,524

299,382,613
)(151,183,484

367,214,349
)(103,064,880

31,669,562
)(1,509,421

3,056,535
)(2,139,154

401,940,446
)(106,713,455

مالن اشتراكات مكتسبة
إيرادات عمولة إعادة ذ الل

112,125,840
45,921,412

35,112,846
208,914

960,444
483,237

148,199,130
46,613,563

264,149,469
30,155,125

30,160,141
3,572

917,381
392,604

295,226,991
30,551,302

إجمالي إيرادات التكافل

158,047,252

35,321,760

1,443,681

194,812,693

294,304,594

30,163,713

1,309,986

325,778,293

إ مالن الم البات المت بدة
حصة إعادة الت الل من الم البات المت بدة

)(172,852,172
104,824,681

)(52,746,299
22,738,063

)(1,128,412
980,265

)(226,726,883
128,543,009

)(257,448,870
68,512,535

)(34,993,898
7,138,146

283,806
)(357,182

)(292,158,962
75,293,499

مالن الم البات المت بدة
إيرادات إستتمارات مشترين الت الل
مخصص ديون مشكوك لن ذحصيل ا

)(68,027,491
1,132,219
)(3,354,267

)(30,008,236
-

)(148,147
-

)(98,183,874
1,132,219
)(3,354,267

)(188,936,336
622,247
)(8,112,056

)(27,855,752
-

)(73,376
-

)(216,865,464
622,247
)(8,112,056

صافي مصاريف التكافل

)(70,249,539

)(30,008,236

)(148,147

)(100,405,922

)(196,426,146

)(27,855,752

)(73,376

)(224,355,274

صافي إيرادات التكافل للسنة

87,797,713

5,313,524

1,295,534

94,406,771

97,878,448

2,307,961

1,236,609

101,423,019

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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3/26

خطوط اإلنتاج (يتبع)

المعلومات القطاعية األساسية
لألغراض التشحيلية ذم ذنظيم الشرية إلى ة اعن أعمال أساسيين:


اكتتاب أعمال الت الل ذشمل ميق أنوات الت الل التن ذضم الحر ي الت الل البحري السيارات الحوادث العامة الت الل
ال ندسن ال اةةل تم بكاملك داال د لة اإلمارات العربية المتحدةل



استتمارات ذشمل امستتمارات لن أس م محلية ةا لة للتدا ل استتمارات ةصيرة األ ل مق البنوك أ راا مالية أارىل

إجمالي إيرادات مساهمات التكافل من أقسام االكتتاب
ليما يلن ذحليل إل مالن المساهمات المحققة للشرية من ةبل أةسام امكتتاب الرئيسيةل

السيارات
ال بن
الحوادث المتنوعة
الحر ي
ال ندسن
البحري الجوي

2019
درهم

2018
درهم

248,022,289
47,909,357
1,280,017
625,178
920,097
625,675

367,217,349
31,669,562
1,256,048
761,533
675,722
363,234

299,382,613

401,940,448

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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مخاطر التكافل

إن المخاطر لن أي عقد ذ الل هن إمكانية ذ بد الحدث المؤمن عدم الت(كد من ةيمة الم البة الناذجةل ينتيجة ل بيعة عقد
الت الل لإن هطه المخاطر عشوائية م يمكن التنبؤ ال
بالنسبة لمحخظة عقود الت الل التن ذن بي علي ا نظر ة امحتمامت للتسعير التخصيص ،ذ ون أهم المخاطر التن ذوا ك الشرية
من عقود الت الل هن أن ذتجا ي الم البات الخعلية مدلوعات الخوائد لقيمة م لوبات الت الل المقدرةل مكن أن يحدث ذل بس رربف
ذ رار ارذخات الم البات الخوائد المتعلقة ا ذ ون طل أعلى من التقديرات المدر ةل إن األحداث الت اللية عش ر ر ر ر ر ر روائية ةن عدد
مبالغ الم البات الخوائد المتعلقة ا ةد ذختلف من سنة ألارى عن التقديرات الم(اوذة ناء على استعمال التقنيات اإلحصائيةل
أظ رت الخبرة السر ررابقة أنك يلما ياد حجم محخظة عقود الت الل المتشر ررا ة ذقل نسر رربة اماتاللات لن النتائج المتوةعةل باإلضر ررالة
إلى ذل  ،لإنك يلما ياد التنوت لن المجموعة ذقل احتمامت الت( ر المباشررر الناذج عن أي ذحيير لن عنام ررر المحخظةل لقد طورت
الشر ر رررية سر ر ررياسر ر ررت ا امسر ر ررتراذيجية لن امكتتاب لتنو ق مخاطر الت الل ل ل نوت من أنوات الت الل المقبولة ضر ر ررمن يل لئة من هطه
الخئات ذل للحصول على محخظة يبيرة نسبيا من المخاطر لتقليل الخر ةات لن النتائج المتوةعةل
ذدير الشر ر ر رررية المخاطر من االل اسر ر ر ررتراذيجية امكتتاب ،ذرذيبات إعادة الت الل المناسر ر ر رربة اسر ر ر ررتباةية معالجة الم الباتل ذ دف
اس ر ر ر ر ر ررتراذيجية امكتتاب إلى ض ر ر ر ر ر ررمان ذنوت المخاطر المكتتبة من حيث النمط المبالغ الص ر ر ر ر ر ررناعة المناطي الجحراليةل إن حد د
امكتتاب لن موضع ا الصحي لت بيي المعايير المناسبة ماتيار المخاطرل
االل سنة  ،2019يجزء من إدارة الشرية للمخاطر ،ةامت الشرية بإعادة هيكلة رنامج إعادة الت الل الخا من أ ل الحصول
على حماية أعلى لمحخظت ا الرئيسر ررية "السر رريارات" نجحت لن ذرذيف معاهدة حول حصر ررص المشر ررارية نسر رربة  ٪60مق شر ررريات
ذحمل التصنيف أ بمو ف ذصنيف ستاندر لند ورل
ذ رار الم البات حجم ا
للش ر ر رررية الحي لن عدم ذجديد عقود الت الل ،ةعادة ذس ر ر ررعير المخاطر لرض مبالغ يتحمل ا مش ر ر ررترك الت الل يما ذمل الحي لن
رلض الدلعات المتعلقة بم البات ناذجة عن امحتيالل يطل يحي للشر ر ر ر ر ر رررية بمو ف عقود الت الل أن ذالحي أطراف أارى لدلق
كالة الت اليف أ زء من ا متال ،امستبدالي.
يتم اكتترراب عقود الت ررالررل على الممتل ررات بررالر وت إلى القيمررة التجررار ررة إلحالل الممتل ررات بمررا لي ررا المحتو ررات المؤمن علي ررا،
ظ ر عقد الت الل الحد األعلى للمبلغ الم لوب ذسر ر ر ر ر ر ررديده نتيجة للم البة المقدمة عند ةوت الحدث المؤمن عليكل إن العوامل
الرئيسر ر ر ر ر ر ررية التن ذؤ ر لن مسر ر ر ر ر ر ررتوى الم البات ذتمتل لن ذ لخة إعادة ناء الممتل ات ،ذ لخة اإلحالل أ التعو ض عن محتو ات
الممتل ات يطل الوةت الم لوب إلعادة استئناف األعمال المنق عةل ذقسم المخاطر التن ذتعرض ل ا الممتل ات إلى أربعة أنوات
هن الحر ي انق ات األعمال ،الدمار الناذج عن ال وارث الجو ة السر ررةةل إن المخاطر الناذجة عن عقود الت الل غير مريزة لن
أي من المناطي التن ذمارس الشرررية لي ا نشرراط ال يما أن هناك ذواين ين ذ الل الممتل ات الش ررخصررية الممتل ات التجار ة لن
محخظة المبانن المؤمنة يكل .
ذتضرمن ذرذيبات إعادة الت الل لائض الخسرارة ذح ية ال وارثل إن أ ر ذرذيبات إعادة الت الل هو أن م ذعانن الشررية من مرالن
اسررائر ذتجا ي مبلغ  250.000درهم لن أي من البوالص المتعلقة بالسرريارات  250.000درهم ألي من البوالص المتعلقة بحير
السررياراتل للشرررية حدات لنية لتقدير الم البات ذعمل على الحد من المخاطر المحي ة بالم الباتل ذقوم هطه الوحدات بالتحقيي
رلق التوميات بال را المناسبة التن من االل ا يمكن الحد من مخاطر الم الباتل يتم م ار عة المخاطر بشكل منخرد مرة احدة
على األةل يل الث سر ر ر ر ررنوات تم ذعديل ا لتعكس أحدث المعلومات عن الحقائي ال امنة القوانين الحالية السر ر ر ر ررل ة القضر ر ر ر ررائية
الشر ط األحكام التعاةدية غيرها من العواملل ذقوم الشرية بشكل نشط بإدارة متابعة ذسديد أية م البات لن ةت مبكر دف
التخخيض من أي مخاطر ةد ذنتج عن ذ ورات غير متوةعةل
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مصادر التقديرات غير المؤيدة لن ذقدير دلعات الم البات المستقبلية
ذسر ر ررتحي م البات عقود الت الل عند ةوت الحدث المؤمن عليكل إن الشر ر رررية مسر ر ررؤ لة عن ميق األحداث المؤمن علي ا لن حال
ةوع ا االل لترة عقد الت الل ،حتى إذا ما ذم اكتشر ر ر ر ر ر رراف ذل الخسر ر ر ر ر ر ررارة بعد انت اء مدة عقد الت اللل نتيجة لطل لإن ذسر ر ر ر ر ر ررو ة
الم البات ذتم على لترة يمنية طو لة من الوةت لطل يتم ذ و ن مخصرررص للم البات المت بدة غير المبلغ عن ال بص ررخة عامة
يخض ر ررق ذقدير الم البات المت بدة غير المبلغ عن ا لقدر أكبر لن املت ارض ر ررات غير المؤيدة ،من ذقدير ذ لخة ذس ر ررو ة الم البات
التن ذم إ الغ الشر ر ر ر ر ر رررية عن ا ،حيث ذ ون المعلومات المتعلقة ا متولرةل إن الم البات المت بدة غير المبلغ عن ا ةد م ذظ ر
حتى سر ر ر ر ر ر ررنوات عديدة بعد ةوت الحادث الطي أدى إلى ذل الم البةل ةد ذنتج التزامات يبيرة عن بعض عقود الت الل ليما يتعلي
بالم البات المت بدة غير المبلغ عن ا ،يما ةد ينتج لرا يبير ما ين التقديرات األ لية النتائج الن ائية لبعض عقود الت الل ذل
بسبف ود در ة عالية من الصعوبة لن ذقدير ذل الم لوباتل
عند ذقدير املتزامات الناشررئة عن ذ لخة الم البات المبلغ عن ا غير المدلوعة بعد ،ذقوم الشرررية باألاط بعين امعتبار المعلومات
المتاحة المتعلقة تسر ر ررو ة الخسر ر ررارة المعلومات المتعلقة ت لخة م البات مشر ر ررا ة ل ا لن الخصر ر ررائص ذم ذسر ر ررو ت ا من ةبل االل
الخترات الس ر ررابقةل يتم ذقييم الم البات ال بيرة يل حالة على حدة أ يتم ذقديرها بش ر رركل منخص ر ررل لتخادي ذ( ير أي ذ ورات أحداث
متعلقة ا من الت( ير على باةن المحخظةل
إن الت لخة المقدرة لتسو ة الم البات ذتضمن المصار ل المباشرة التن يتم ذ بدها إلذمام التسو ة بعد اصم ةيمة اإلحالل المتوةعة
المبالغ المس ر ررتردة من ذل الم البةل ذقوم الش ر رررية بالقيام بجميق اإل راءات المعقولة لض ر ررمان ذولير المعلومات المناس ر رربة المتعلقة
تعرض ا للم الباتل نظ ار للتقديرات غير مؤيدة عند ذ و ن مخصص الم البات لإنك من المحتمل أن ذختلف النتيجة الن ائية لن
ذقدير املتزام عن املتزام الطي ذم ذقديره لن المرحلة األ لىل
إن مبالغ م البات الت الل حسر رراسر ررة بشر رركل اا لق اررات المحكمة الت ورات القانونية بشر رر(ن المسر ررائل المتعلقة بالعقد مسر ررؤ لية
التقصرريرل إن عقود الت الل ذخضررق إلى مخاطر ظ ور أنوات ديدة من الم البات غير الظاهرة التن لم يتم ذ و ن مخصررص ل ا
لن ن اية لترة التقار ر الماليةل
ذقوم الشر ر رررية بإذبات عدة ذقنيات لتقدير المسر ر ررتوى الم لوب للمخص ر ر رصر ر ررات ،حيتما أمكنل يتي ذل در ة أكبر من الخ م ذعز ز
الخبرة الس ررابقة لن ذقدير المخصر رص رراتل إن التقديرات المس ررتنب ة ناء على طرا مختلخة ذسررراعد على ذوةق النتائج المحتملةل إن
ألضل ذقنيات التقدير المختارة ذ(اط لن عين امعتبار اصائص نوت الت الل مدى ذ ور الحوادث ل ل سنةل
عند احتسر ر ر رراب الت لخة التقدير ة للم البات غير المدلوعة المبلغ غير المبلغ عن اي ذقوم الشر ر ر رررية باسر ر ر ررتخدام ذقنيات ذقدير ذعتبر
مز ج ما ين امعتماد على ذقدير نسرربة الخسررارة التقدير ناء على الخبرة السررابقة للم البات الخعلية باسررتخدام معادلة يتم امعتماد
لي ا على الخبرة ا لسررابقة للم البات الخعليةل إن التقدير المبدئن لنسرربة الخسررارة يعد التراض م م لن ذقنية التقدير حيث ذعتمد على
الخبرة الس ر ررابقة ،بعد األاط بعين امعتبار عوامل متل ذحير أس ر ررعار أةس ر رراط الت الل الخبرة الس ر رروةية المتوةعة ذض ر ررخم الم البات
االل الخترات الزمنية السابقةل
الخ وات المتبعة لن ذحديد املتراضات
إن المخاطر المرذب ة بعقود الت الل معقدة ذخضق لعدد من المتحيرات التن ذؤدي إلى معوبة ذحليل حساسيت ا بشكل يمنل يتم
األاط لن عين امعتبار البيانات الداالية المس ر ر ر ر ر ررتمدة لن معظم ا من ذقار ر الم البات ربق الس ر ر ر ر ر ررنو ة يطل لري عقود الت الل
يانات عقود الت الل القائمةل ةامت الشر ر ر ر ر رررية بم ار عة العقود
دف اسر ر ر ر ر ررتخال
المنخطة لن ن اية لترة يان المريز المالن ذل
الخردية بخام ر ر ررة لن الق ات الطي ذمارس بك ش ر ر ررريات الت الل نش ر ر رراط ا يطل الم البات الخعلية الس ر ر ررنو ةل حيث ذقوم الش ر ر رررية
باستخدام هطه المعلومات لوضق السينار وهات المتعلقة بالم البات التن يتم استخدام ا لن ذقدير العدد الن ائن للم الباتل
يتم امعتماد لن ااتيار النتائج لحوادث الس ر ر ر ررنة ل ل نوت من أنوات الت الل ناء على ذقييم التقنيات التن ذعتبر األنس ر ر ر ررف لمالحظة
الت ورات التررار خيررةل ةررد يشر ر ر ر ر ر ررير ذلر  ،لن حررامت معينررة ،إلى ااتيررار ذقنيررات مختلخررة أ مز ج من التقنيررات للحوادث الخرديررة أ
لمجموعة من الحوادث للسنة لن نخس نوت الت اللل
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ا وات ذ ور الم البات
المبلغ عن اي مقارنة
يظ ر الجد ل التالن الم البات الخعلية ناء على ذقديرات ن اية السر ر ر ر ر ر ررنة بما لي ا الم البات المت بدة غير ُ
تقديرات السررنوات امربق السررابقة ذل ناء على أسرراس السررنة التن ةق لي ا الحادث لت(مينات السرريارات سررنة الت(مين للت(مينات
األارى:
2015
وما قبل
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2019
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

لن ن اية سنة الحادث
بعد سنة
بعد سنتين
بعد الث سنوات
بعد أربق سنوات

516,725,821
305,432,314
11,368,166
48,246,807
17,566,948

104,626,981
16,838,677
32,997,537
11,403,855
-

221,368,860
64,492,646
15,505,800
-

340,761,717
45,762,039
-

365,763,729
-

1,549,247,108
432,525,676
59,871,503
59,650,662
17,566,948

التقدير الحالن للم البات المتراكمة

899,340,056

165,867,050

301,367,306

386,523,756

365,763,729

2,118,861,897

الدلعات المتراكمة لتار خك

)(878,452,529

)(149,232,518

)(162,788,059

)(152,088,706

)(91,591,775

)(1,434,153,587

الم لوبات المدر ة لن يان المريز
المالن

20,887,527

16,634,532

138,579,247

234,435,050

274,171,954

684,708,310

السيارات – إجمالي

سنة الحادث

ذرييز مخاطر الت الل
ذمارس الشرية معظم أنش ة أعمال الت الل لن د لة اإلمارات العربية المتحدةل
كما هو الحال مق ش ررريات الت الل األارى ،لحرض ذخخيض التعرض إلى اس ررائر مالية ةد ذنتج عن م البات الت الل الجوهر ة،
ذقوم الشرية ضمن سياا األعمال امعتيادية بالداول لن اذخاةيات مق أطراف أارى دف إعادة الت اللل
لتخخيض ذعرض الشرية لخسائر وهر ة ناذجة من ذعتر سيولة معيدي الت الل ،ذقوم الشرية تقييم الوضق المالن لمعيدي الت الل
ذراةف ذرييز مخاطر امئتمان الناذجة من مناطي حرالية مشررا ة النشرراطات الخصررائص امةتص ررادية لشررريات إعادة الت اللل
إن عقود إعادة الت ا لل م ذعخن الش رررية من التزاماذ ا ذجاه مش ررترين الت اللل نتيجة لطل ذبقى الش رررية ملتزمة لمش ررترين الت الل
عن الجزء المح ى من االل إعادة الت الل لمدى عدم ذمكن إعادة الت الل من الولاء باملتزامات لقا مذخاةيات إعادة الت اللل
28
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إن الش ر ر ر رررية معرض ر ر ر ررة لعدة مخاطر مالية من االل مو وداذ ا م لوباذ ا المالية مو ودات م لوبات إعادة الت اللل بص ر ر ر ررخة
اام ررة لإن المخاطر المالية األس رراس ررية التن ذتعرض ل ا الش رررية ذتمتل لن إمكانية عدم يخاية المتحص ررالت المتعلقة باس ررتتماراذ ا
على المدى ال و ل لتمو ل املتزامات الناش ررئة عن يل من عقود الت الل امس ررتتماراتل إن المخاطر األس رراس ررية التن ذتعرض ل ا
الشرية بسبف طبيعة استتماراذ ا أعمال امكتتاب ذتمتل لن مخاطر أسعار السوا مخاطر امئتمان مخاطر السيولةل
القيمة العادلة لألدوات المالية

ذعتبر اإلدارة أن القيم المدر ة للمو ودات المالية الم لوبات المالية المدر ة لن البيانات المالية ذقارب ةيم ا العادلةل
ذم ذقديم ذحليل لألد ات المالية التن يتم ةياس ا محقا لإلعتراف األ لن بالقيمة العادلة ضمن المستو ات من  1إلى  3استنادا إلى
الحد الطي ذ ون ليك القيمة العادلة ةا لة للمالحظة لن إيضاى 29ل
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إدارة مخاطر رأس المال

ةامت الشرية تحديد أهداف سياسات طرا إدارة رأس المال ذل إلدارة المخاطر التن ذؤ ر على مريز رأس المالل

ذتمتل أهداف الشرية عند إدارة رأسمال ا ليما يلن:
 املتزام بمت لبات رأس المال يما رد لن القانون امذحادي لد لة اإلمارات العربية المتحدة رةم 6ي لسر ر ر ر ر ر ررنة  2007المتعلي
ت(سيس هيئة الت(مين ذنظيم أعمالكل
 ضر ررمان ةدرة الشر رررية على امسر ررتمرار حسر ررف مبدأ امسر ررتمرار ة بالتالن اسر ررتمرارها لن ذز د المسر رراهمين بعوائد ذقديم المنالق
ألمحاب المصال ؛
 ذولير العائد المناسر ررف ألمر ررحاب المصر ررال من االل ذسر ررعير عقود الت الل بما يتناسر ررف مق مسر ررتوى المخاطر المتعلقة تل
العقودل
إن هيئرة التر(مين لن د لة اإلمارات العربيرة المتحردة ،ذحردد الحرد األدنى لرأس المرال نوعك الطي يجرف أن ذحتخظ بك الشر ر ر ر ر ر رررية،
باإلضر ر ر ر ر ررالة إلى م لوبات عقود الت اللل يجف امحتخا لن أي ةت االل السر ر ر ر ر ررنة بالحد األدنى لرأس المال الم لوب كما هو
موض ر لن الجد ل أدناهيل إن الشرررية ااضررعة ألحكام مالءة الت(مين المحلية التن يجف أن ذلتزم ا الشرررية االل السررنةل ذقوم
الشرية باماتبارات الاليمة ضمن سياساذ ا ة راءاذ ا لضمان استمرار ة املتزام ال امل تل األحكامل
يلخص الجد ل أدناه الحد األدنى لرأس مال الشرية القانونن ة مالن رأس المال المحتخظ بكل
2019
درهم

2018
درهم

إ مالن حقوا المساهمين

150.000.000

150.000.000

الحد األدنى لرأس المال التنظيمن

100.000.000

100.000.000

أم ر ر ر ر رردرت هيئة اإلمارات للت(مين القرار رةم  42لس ر ر ر ر ررنة  2009الطي بمو بك ذم ذحديد الحد األدنى لرأس المال المكتتف أ رأس
المال المدلوت بمبلغ  100مليون درهم لت(سرريس شرررية الت(مين  250مليون درهم لشرررية إعادة الت(مينل نص القرار أيضررا على
أن ما م يقل عن  %75من رأس مال شريات الت(مين التن ذ(سست لن د لة اإلمارات العربية المتحدة يجف أن ذ ون مملوية من
ةبل ألراد أ هيئات من د لة اإلمارات أ د ل مجلس التعا ن الخليجنل إن الشرية ملتزمة بالمت لبات المطيورة أعالهل
السياسات المحاسبية الهامة

ذم اإللصرراى لن إيضرراى رةم  3حول البيانات المالية عن ذخامرريل السررياسررات ال را ال امة المتبعة ،شررمل ذل معايير اإلدراج
أسر ر ر ر ر ر رراس القياس األسر ر ر ر ر ر رراس الطي يتم بمو بك إدراج اإليرادات المصر ر ر ر ر ر ررار ل ليما يتعلي بكل لئة من لئات المو ودات المالية
الم لوبات المالية أد ات حقوا المل يةل
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أدوات مالية (يتبع)

فئات األدوات المالية

الموجودات المالية
ديعة نظامية
استتمارات
مو ودات عقود إعادة ذ الل
امشتراكات أرمدة ذمم إعادة الت الل المدينة
نقد أرمدة لدى نوك

2019
درهم

2018
درهم

6.000.000
15.921.919
181.403.928
270.333.777
37.261.936

6.000.000
4.787.148
130.477.574
212.749.250
75.897.400

اإل مالن

510.921.560

429.911.372

المطلوبات المالية
م لوبات عقود الت الل
اذخاةية التمو ل اإلسالمن
ذمم الت الل ةعادة الت الل الدائنة

403.732.919
159.869.786

378.757.215
1.714.286
122.606.778

اإل مالن

563.602.705

503.078.279

إدارة مخاطر معدل عائد الربح

إن الشرية غير معرضة لمخاطر هامة لن معدل عائد الرب حيث أنك يتم إعادة ذسعير مو وداذ ا المعرضة لحساسية عائد الرب
بشكل د ريل
ذستند مخاطر معدل العائد للشرية بشكل رئيسن إلى اإليداعات البن ية الخامة ال
ذسررعى الشرررية بشرركل عام للتقليل من مخاطر معدل العائد من االل مراةبة معدمت العائد لن السرروا امسررتتمار لن المو ودات
المالية التن يتوةق أن ذ ون مخاطرها لن حدها األدنىل
مخاطر العمالت األجنبية
إن الشرية غير معرضة لمخاطر هامة لن العمالت األ نبية حيث أن ميق المو ودات الم لوبات المالية ذسود درهم اإلمارات
العربية المتحدة أ بالد مر األمر كن الطي يرذبط بك الدرهم اإلماراذنل
مخاطر أسعار األسهم

ذتمتل هطه المخاطر لن احتمال ذقلف ةيمة أد ات مالية نتيجة التحيرات لن أس ررعار الس رروا ،سر رواء نتجت ذل التحيرات عن عوامل
محددة ب( راا مالية لردية أ الج ة المص ر ر ر ر رردرة ل ا أ لعوامل ذؤ ر لن ميق األ راا المالية المتدا لة لن الس ر ر ر ر رروال إن الش ر ر ر ر رررية
معرضة لمخاطر أسعار السوا على استتماراذ ا المتدا لةل ذحد الشرية من هطه المخاطر من االل الحخا على محخظة متنوعة
المراةبة المس ر ررتمرة للت ورات لن الس ر رروا ،إض ر ررالة إلى ذل ذقوم اإلدارة بمراةبة للعوامل الرئيس ر ررية التن ذؤ ر على األسر ر ر م حرية
السوا بشكل لعال شمل ذل ذحليل األداء المالن التشحيلن للج ات المستتمر لي ال
ةد يؤدي ارذخات نسبة  %10بسعر األس م المتدا لة للشرية يما لن  31ديسمبر  2019إلى الز ادة لن حقوا المساهمين الرب
بقيمة  92.192درهم  124.315 :2018درهميل امنخخاض طات النسبة ةد يؤدي إلى نخس الت( ير المعاكسل
ةد يؤدي ارذخات بسررعر األس ر م الحير متدا لة للشرررية نسرربة  %10يما لن  31ديسررمبر  2019إلى الز ادة لن حقوا المسرراهمين
الدال الش ر ر ر ررامل اآلار بقيمة  150.000درهم  354.400 :2018درهميل امنخخاض طات النس ر ر ر رربة ةد ذؤدي إلى نخس الت( ير
المعاكسل
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أدوات مالية (يتبع)

إدارة مخاطر االئتمان

ذعود مخاطر امئتمان إلى عدم ةدرة ال رف المقا ل على ذسديد التزاماذك التعاةدية الطي ينتج عنك اسارة مالية للشريةل
إن المجامت الرئيسية التن ذعرض الشرية لمخاطر امئتمان هن يما يلن:






حصة معيدي الت الل من التزامات الت الل؛
المبالغ المستحقة من معيدي الت الل ليما يتعلي بم البات ذم دلع ا؛
المبالغ المستحقة من حاملن عقود الت الل؛
المبالغ المستحقة من س اء الت الل؛
المبالغ المستحقة من نوك ألرمدذ ا البن ية الودائق التا تةل

إعتمدت الش رررية س ررياس ررة ذقوم على التعامل لقط مق األطراف المقا لة ذات الجدارة امئتمانية الحص ررول على ض ررمانات يالية عند
اللز م ،يوسر ر رريلة لتخخيف مخاطر الخسر ر ررارة المالية التن من الممكن أن ذنتج عن عدم القدرة على سر ر ررداد املتزاماتل ذقوم الشر ر رررية
بمراةبة مدى ذعرض ر ر ر ر ر ر ر ا لمخاطر امئتمان يطل مسر ر ر ر ر ر ررتوى المالئمة المالية لألطراف المقا لة ذوي ق القيمة التراكمية للمعامالت
المبرمة على أ طراف مقا لة موالي علي ال يتم مراةبة مخاطر امئتمان التن من الممكن أن ذتعرض ل ا الشر ر ر ر ر ر رررية بمتابعة حد د
امئتمان الممنوحة لل رف المقا ل حيث يتم م ار عت ا الموالقة علي ا من ةبل اإلدارة بشكل سنويل
يتم امس ر ر ررتعانة بإعادة الت الل لن إدارة مخاطر الت اللل على الرغم من ذل م يس ر ر ررقط التزام الش ر ر رررية الناشر ر ر ر عن يون ا الج ة
المؤمنة األسرراسرريةل لن حال عجزت شرررية إعادة الت الل عن ذسررديد أي م البة مسررتحقة ألي سرربف يان لإن الشرررية ذبقى ملتزمة
تسررديد ذل الم البة لحامل البوليصررةل يتم األاط لن عين امعتبار الجدارة امئتمانية لشرررية إعادة الت الل بشرركل سررنوي ذل من
االل م ار عة أ ضاع م المالية ةبل ذوةيق أي عقدل
ذحتخظ الشر ر ر رررية بسر ر ر ررجالت ذحتوي على ذار الدلق لحاملن العقود ال امة الطين ذجري مع م أعمال عاديةل يما يتم إدارة التعرض
لمخاطر األطراف المقا لة الخردية من االل طرا أارى متل حي المقامر ر ررة حيث ذ ون األطراف المقا لة دائنين مدنين للشر ر رررية
على حد سواء.
ذقوم إدارة المعلومات تز د الشرية تقار ر ذحتوي على ذخاميل مخصصات امنخخاض لن ةيمة ذمم الت الل المدينة المش وبات
الالحقةل يتم ذجميق المخاطر امئتمانية المتعلقة لمشر ر ر ر ررترين الت الل ي(لراد يمجموعات من االل ذقييم ائتمانن مسر ر ر ر ررتمر لموةخ م
المالنل ذقوم الش ر رررية بإعداد ذحليل مالن يعادل التحليل المالن الطي أ رى إلعادة الت الل عند ود مخاطر ائتمانية يبيرة متعلقة
لمشرترين الت الل من األلراد أ المجموعاتل إن ذخامريل ذرييز المبالغ المسرتحقة من حملة البوالص مبينة لن اإليضراى رةم 10ل
ذعتقد اإلدارة أنك يتم ذخخيض ذرييز مخاطر امئتمان من االل ذصنيف ائتمانن عالن بات مالن لحاملن البوالص.
إن مخاطر امئتمان المتعلقة باألموال السر ر ررائلة المحتخظ ا لدى البنوك محد دة ،حيث أن األطراف المقا لة هن نوك محلية ذات
سمعة يدة يتم مراةبت ا من ةبل ات رةا يةل
كما لن  31ديس ر ر ر ر ر ررمبر  ،2019ذم ض ر ر ر ر ر ررق ميق الودائق لدى  7نوك  7 :2018نوكيل إن اإلدارة على يقين ب(ن هطا التريز
ن اية الس ررنة م ينتج عنك أية مخاطر ائتمان على الش رررية حيث أن هطه البنوك هن نوك رئيس ررية ذعمل لن د لة اإلمارات العربية
المتحدة تم ذنظيم ا من ةبل البن المريزيل
إن القيمة المدر ة للمو ودات المالية المدر ة لن البيانات المالية ،بعد اص ر ر ررم اس ر ر ررائر انخخاض القيمة ذمتل التعرض األةص ر ر ررى
للشرية لمخاطر امئتمانل
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إدارة مخاطر السيولة

إن مخاطر الس ر ر ر رريولة هن المخاطر التن ذ من لن عدم مقدرة الش ر ر ر رررية على الولاء بمت لباذ ا التمو ليةل إن التسر ر ر ر ر يالت البن ية،
حاملن البوالص معيدي الت الل هم المصادر الرئيسية للتمو ل ،ذعتبر مخاطر السيولة للشرية ذات مستوى منخخضل

يلخص الجد ل التالن ذوار امس ر ررتحقاا المتبقية لم لوبات الش ر رررية المالية مق ذحديد ذوار امس ر ررتحقاا ناء على الخترة المتبقية
من ن اية الخترة إلى ذار امستحقاا المتعاةد عليك /ذار التسديدل
ذقوم اإلدارة بمراةبة ذوار امستحقاا لضمان الحخا على السيولة ال اليةل

 31ديسمبر 2019
مطلوبات مالية
م لوبات عقود الت الل
ذمم الت الل ةعادة الت الل الدائنة

متداولة
درهم

غير متداولة
درهم

اإلجمالي
درهم

403.732.919
159.869.786

-

403.732.919
159.869.786

إجمالي

563.602.705

-

563.602.705

 31ديسمبر 2018
م لوبات مالية
م لوبات عقود الت الل
ذمم الت الل ةعادة الت الل الدائنة
اذخاةية ذمو ل إسالمن

378.757.215
122.606.778
1.714.286

-

378.757.215
122.606.778
1.714.286

إجمالي

503.078.279

-

503.078.279

شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
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إدارة مخاطر السيولة (يتبع)
تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يبين الجد ل أدناه ذحليل للمو ودات الم لوبات لقا لتحليل ذوةق استردادها أ ذسو ت ال
متداولة
درهم

غير متداولة
درهم

اإلجمالي
درهم

 31ديسمبر 2019
الموجودات
النقد امرمدة لدى البنوك بما لن ذل الودائق أل لي
دائق نظامية
حصة إعادة الت الل من امشتراكات غير المكتسبة
المو ودات المالية المصنخة بالقيمة العادلة من االل الدال
الشامل اآلار
المو ودات المالية المصنخة بالقيمة العادلة من االل يان الدال
امشتراكات أرمدة إعادة الت الل المدينة
ذ اليف امستحواذ المؤ لة
حصة إعادة الت الل من الم البات القائمة
مصار ل مدلوعة مخدما مو ودات أارى
الممتل ات المعدات
إستتمار عقاري

37,261,936
75,810,294

6,000,000
-

37,261,936
6,000,000
75,810,294

15,000,000
921,919
270,333,777
16,767,865
105,593,634
14,038,937
-

1,256,478
142,360,000

15,000,000
921,919
270,333,777
16,767,865
105,593,634
14,038,937
1,256,478
137,360,000

إجمالي الموجودات

535,728,362

149,616,478

685,344,840

المطلوبات
ذمم الت الل الدائنة
الم البات القائمة
ذمم إعادة الت الل الدائنة
مصار ل مستحقة م لوبات أارى
ذمم ذجار ة دائنة
عمولة إعادة ذ الل غير مكتسبة
امشتراكات غير المكتسبة
مخصص مكالآت ن اية الخدمة

48,799,679
276,196,776
111,070,107
8,597,578
1,534,679
23,410,916
127,536,143
-

4,122,164

48,799,679
276,196,776
111,070,107
8,597,578
1,534,679
23,410,916
127,536,143
4,122,164

إجمالي المطلوبات

597,145,878

4,122,164

601,268,042
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أدوات مالية (يتبع)

إدارة مخاطر السيولة (يتبع)
تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات (يتبع)
متدا لة
درهم

غير متدا لة
درهم

اإل مالن
درهم

 31ديسمبر 2018
المو ودات
النقد امرمدة لدى البنوك بما لن ذل الودائق أل لي
دائق نظامية
حصة إعادة الت الل من امشتراكات غير المكتسبة
المو ودات المالية المصنخة بالقيمة العادلة من االل الدال
الشامل اآلار
المو ودات المالية المصنخة بالقيمة العادلة من االل يان الدال
امشتراكات أرمدة إعادة الت الل المدينة
ذ اليف امستحواذ المؤ لة
حصة إعادة الت الل من الم البات القائمة
مصار ل مدلوعة مخدما مو ودات أارى
الممتل ات المعدات
إستتمار عقاري

75,897,400
-

6,000,000

75,897,400
6,000,000

1,243,148
212,749,250
14,746,045
60,753,689
15,432,793
-

3,544,000
1,211,974
162,360,000

3,544,000
1,243,148
212,749,250
14,746,045
60,753,689
15,432,793
1,211,974
162,360,000

إجمالي الموجودات

380,822,325

173,115,974

553,938,299

الم لوبات
ذمم الت الل الدائنة
الم البات القائمة
ذمم ذجار ة دائنة
ذمم إعادة الت الل الدائنة
ذرذيبات ذمو ل إسالمية
مصار ل مستحقة م لوبات أارى
عمولة إعادة ذ الل غير مكتسبة
امشتراكات غير المكتسبة
مخصص مكالآت ن اية الخدمة

42,845,885
234,435,049
811,816
79,760,893
1,714,286
9,711,164
23,237,023
144,322,166
-

3,088,178

42,845,885
234,435,049
811,816
79,760,893
1,714,286
9,711,164
23,237,023
144,322,166
3,088,178

إجمالي المطلوبات

536,838,282

3,088,178

539,926,460
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القيمة العادلة لألدوات المالية

ذعتبر اإلدارة ب(ن القيم المدر ة للمو ودات المالية الم لوبات المالية المعترف
ةيمت ا العادلةل

ا بالت لخة الم خ(ة لن البيانات المالية ذقارب

يعرض الجد ل التالن ذحليال لألد ات المالية التن يتم ةياس ر ا محقا لإلعتراف األ لن بالقيمة العادلة ضررمن المسررتو ات من  1إلى
 3استنادا إلى الحد الطي ذ ون ليك القيمة العادلة ةا لة للمالحظةل

 31ديسمبر 2019
إستتمارات عقار ة
مو ودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من االل
الرب ا الخسارة
مو ودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من االل
الدال الشامل اآلار

 31ديسمبر 2018
إستتمارات عقار ة
مو ودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من االل
الرب ا الخسارة
مو ودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من االل
الدال الشامل اآلار

المستوى 1
درهم

المستوى 2
درهم

المستوى 3
درهم

المجموع
درهم

-

-

142.360.000

142.360.000

921.919

-

-

921.919

-

-

15.000.000

15.000.000

921.919

-

157.360.000

158.281.919

-

-

162.360.000

162.360.000

-

-

3.544.000

3.544.000

1.243.148

-

-

1.243.148

1.243.148

-

165.904.000

167.147.148

االل السنة ،لم يكن هناك أي ذحو الت ين المستوى  1المستوى  ،2م يو د أي ذحو الت داال أ اارج المستوى  3لقياسات
القيمة العادلةل
30

حدث الحق

ذم اإلةرار و ود لير س يور نا الجديد كوليد – 19ي لن يناير  2020عبر ر الص ر ر ر ر ررين انتش ر ر ر ر ررر محقا إلى العديد من البلدان
األارى حول العالمل ذس رربف هطا الحدث لن اضر ر رابات اس ررعة الن اا لألنشر ر ة التجار ة ،مق ما يترذف على ذل من أ ر س ررلبن
على النشر رراط امةتصر رراديل ذعتبر الشر رررية أن هطا الحدث غير مو ف للتعديل بعد لترة التقر ر بالتالن لم ذقم بإ راء أي ذعديالت
على البيانات المالية نتيجة ل طا األمرل إن نتيجة هطا الحدث غير معر لة ،بالتالن م يمكن ذحديد األ ر على الش ر ر ر ر رررية بش ر ر ر ر رركل
معقول تار إمرردار هطه البيانات الماليةل سرريتم األاط لن اإلعتبار ذ( ير يوليد – 19على الشرررية لن ذحديد امحتياطيات الخنية
للشررية ،انخخاض ةيمة المسراهمات األرمردة المدينة إلعادة الت الل ،ذقييم محخظة األسر م ذقييم اإلسرتتمارات العقار ة لن سرنة
2020ل

