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 مدقق الحسابات المستقلتقرير مراجعة   
 

 
 المحترمين مجلس اإلدارة السادة

 وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  -تكافل اإلمارات 
 ةاإلمارات العربية المتحد، دبي

 
 مقدمـة

 )" الشركة"(، )ش.م.ع.(تأمين  -تكافل اإلمارات  لشركة المرفق الموحد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز

ح بوكل من بيانات الر 2020 يونيو 30كما في دبي، اإلمارات العربية المتحدة  - )معاً "المجموعة"( وشركتها التابعة

والتدفقات النقدية  الموحد الموجز لكية، التغيرات في حقوق المالموحد شامل الموجز، الدخل الالموحد أو الخسارة الموجز

 أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية ةستلفترة ال الموحد الموجز

الصادر عن مجلس  " قارير المالية المرحليةالت: "  34وعرضها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموجزة الموحدة

إستناداً الموحدة  الموجزة . إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحليةمعايير المحاسبة الدولية

 إلى مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعـة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي  ، "2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

القيام بإجراء  الموجزة الموحدة ". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية منشأةيقوم بها مدقق الحسابات المستقل لل
االستفسارات، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية 

ً للمعايير الدوليـة للتدقيق، وإجراء ات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقـل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا
، فإننا ال نبدي مـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذاوبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الها

 رأي تدقيق بشأنها.
 

 اإلستنتـاج
المرفقة لم يتم الموحدة  المرحلية الموجزة أن المعلومات الماليةب يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقادإلى مراجعتنا، لم  اً ستنادإ

ً ، الجوهرية النواحي جميعمن  إعدادها،  ."التقارير المالية المرحلية: "  34للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا
 

 أمر آخر
 

 ت المالية السنويةوالبيانا 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  لفترة الستة الموحدة ية الموجزةإن المعلومات المالية المرحل
المراجعة  تقريرظهر والذي أمدقق آخر، تدقيقها من قبل مراجعتها و قد تمت 2019ديسمبر  31ة المنتهية في للسن الموحدة

 .إستنتاجاً ورأياً غير متحفظاً على التوالي 2020ارس م 10بتاريخ  حولها التدقيق وتقرير 2019 يوليو 23حولها بتاريخ 
 

 )الشرق األوسط( ديلويت آند توش
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2    وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 الموحدة. المرحلية الموجزة المالية المعلومات من هذهال يتجزأ  اً جزء تشكل المرفقةاإليضاحات  إن

  الموحدالموجز يان المركز المالي ب

  2020 يونيو 30كما في 

 

 ويونيـ 30 اتإيضاح 

2020 

 ديسمبـر 31 

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 مـدره  مـدره  

     عمليات التكافل موجودات

 41.390.000  51.405.223  6 إستثمارات في ممتلكات

 300.952.361  329.032.305  7 أدوات مالية

 7.373.754  --  ودائع

 207.978.959  197.791.881   ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى

 222.171.164  134.347.305  8 إعادة التكافل موجودات عقود

 72.120.966  75.803.233   لى الوثائقاستحواذ مؤجلة ع كاليفت

 57.583.140  35.745.886  9 نقد وأرصدة لدى البنوك
     

 909.570.344  824.125.833   عمليات التكافل إجمالي موجودات
     

     موجودات المساهمين

 50.528.844  49.650.918   ممتلكات ومعدات

 4.182.116  3.797.675   موجودات غير ملموسة

 24.079.343  22.344.509  7 أدوات مالية

 4.000.000  4.000.000  10 قانونيةوديعة 

 25.394.182  20.218.806   أخرىذمم مدينة 

 73.240.962   109.595.086   وثائقذمم مدينة من حاملي ال

 11.796.580  8.858.860  9 نقد وأرصدة لدى البنوك
     

 193.222.027  218.465.854   إجمالي موجودات المساهمين
     

 1.102.792.371  1.042.591.687   موجوداتالإجمالي 
     

     والعجز مطلوبات عمليات التكافل

      مطلوبات عمليات التكافل

 619.550.234  600.013.505  8 كافلالتمطلوبات عقود 

 190.030.708  108.011.285   دائنة وأخرىذمم تكافل 

 73.240.962  109.595.086   مبالغ مستحقة إلى المساهمين
     

 882.821.904  817.619.876   إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
     

وقرض حسن من  الوثائق امليح العجز في صندوق

 ينالمساهم

    

 (9.268.009)  (6.505.957) 11 حاملي الوثائقعجز في صندوق 

 9.268.009  6.505.957  11 قرض حسن من المساهمين
     

  حاملي الوثائق العجز في صندوقصافي 

 والقرض الحسن من المساهمين 

  

-- 

  

-- 
     

 882.821.904  817.619.876   والعجز إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
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3    وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 الموحدة. المرحلية الموجزة المالية المعلومات من هذهال يتجزأ  اً جزء تشكل المرفقةاإليضاحات  إن

 الموحد الموجز بيان المركز المالي 
 )تتمة( 2020 يونيو 30كما في 

 

 

 يونيـو 30 اتإيضاح 
2020 

 ديسمبـر 31 
2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 مـدره  مـدره  

     لمساهمين لمطلوبات وحقوق الملكية 

     مطلوبات المساهمين

 40.322.432   38.572.432  12 قروض

 58.209.041   62.937.969   وأخرى دائنة تكافلذمم 

 2.914.064   3.001.192   مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

 101.445.537   104.511.593   إجمالي مطلوبات المساهمين
     

     وحاملي الوثائقحقوق ملكية المساهمين 

 150.000.000  150.000.000  13 رأس المال

 6.526.302   6.526.302   احتياطي قانوني

 (55.481.803)  (59.634.094)  متراكمة خسائر

 17.480.431   23.568.010   حاملي الوثائق ستثماراتفي القيمة العادلة ال متراكمة يراتتغ
     

 118.524.930   120.460.218   وحاملي الوثائق إجمالي حقوق ملكية المساهمين
     

 219.970.467   224.971.811   ملكية المساهمينإجمالي مطلوبات وحقوق 
     

 والعجز  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

 مطلوبات وحقوق ملكية المساهمينو 
  

 1.042.591.687 

  

 1.102.792.371 

     

     

 
، فإن البيانات المالية المرحلية الموجزة  ووفقًا لمبادئ إعداد التقارير المعمول بها إلعداد التقارير المالية المرحليةلى حد علمنا، ع

الموحد الموجز الموحد، األداء المالي الموجز الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي 

 الموحدة للمجموعة. الموجزة والتدفقات النقدية

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 سيد عبد الرزاق  وائل الشريف
 المدير المالي  الرئيس التنفيذي
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4    وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 الموحدة. المرحلية الموجزة المالية المعلومات من هذهال يتجزأ  اً جزء تشكل المرفقةاإليضاحات  إن

 )غير مدقق(الموحد  الموجز  ربح أو الخسارةبيان ال

  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 2019 2020 2019 2020 إيضاحات 

 مـدره مـدره مـدره مـدره  

      ي الوثائق:لى حاملإالعائد 

 329.640.639  303.784.979  106.239.195  103.219.549  14 إجمالي المساهمات المكتتبة

 (25.825.568) (11.018.814) 49.418.487  42.656.210  14 غير المكتسبة اتالتغيرات في المساهم
      

 303.815.071  292.766.165  155.657.682  145.875.759   مساهمات التكافل المكتسبة
      

 (156.295.666) (57.735.127) (35.586.076) (23.570.946) 14 مساهمات إعادة تكافل

 3.703.512  (33.483.562) (42.331.775) (20.151.948) 14 التغير في المساهمات غير المكتسبة
      

 (152.592.154) (91.218.689) (77.917.851) (43.722.894)  مساهمات إعادة تكافل متنازل عنها
      

 151.222.917  201.547.476  77.739.831  102.152.865   صافي المساهمات المكتسبة
      

 (226.219.035) (186.673.286) (117.636.289) (92.572.264)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 147.359.517  63.648.231  75.031.876  29.257.596   حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة
      

 (78.859.518) (123.025.055) (42.604.413) (63.314.668)  صافي المطالبات المتكبدة

 (14.957.550) (50.087.611) (8.033.532) (2.842.100) 1-8 غير في االحتياطياتالت

 ستثمارات الصافي التغير في القيمة العادلة 

 المرتبطة بعقود حاملي الوثائق  

  

(16.765.757) 

 

(6.323.434) 

 

 9.585.695 

 

(15.493.401) 
      

 41.912.448  38.020.505  20.778.452  19.230.340   التكافل إيراداتصافي 
      

 (42.416.329) (37.874.748) (20.922.856) (19.437.589) 15 رسوم وكالة

 2.008.882  2.616.295  239.853  (536.074)  إيرادات إستثمارات)خسائر(/
      

 1.505.001  2.762.052  95.449  (743.323)  من عمليات التكافل الفائض)العجز(/صافي 
      

      لعائد إلى المساهمين:ا

 42.416.329  37.874.748  20.922.856  19.437.589  15 رسوم وكالة من حاملي الوثائق

 14.493.832  540.805  10.559.618  1.013.098   راالستثماإيرادات 

 3.281.691  6.678.126  800.643  3.470.065   إيرادات أخرى

 (20.527.932) (20.549.928) (11.632.380) (9.676.184)  عموالت متكبدة

 (39.657.711) (31.093.594) (19.558.611) (15.108.929)  ومصاريف أخرى مصاريف عمومية وإدارية

 سترداد قرض حسن ألموال حاملي ا)مخصص(/

 الوثائق  

  

(743.323) 

 

 95.449 

 

 2.762.052 

 

 1.505.001 
      

 1.511.210  (3.787.791) 1.187.575  (1.607.684)  )الخسارة(/الربح للفترة العائد إلى المساهمين
      

  الربح /)الخسارة األساسية والمخفضة(

 )درهم( للسهم الواحد األساسي والمخفض  

 

16 

 

(0.011) 

 

 0.008 

 

(0.025) 

 

0.010 

 



5    وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 الموحدة. المرحلية الموجزة المالية المعلومات من هذهال يتجزأ  اً جزء تشكل المرفقةاإليضاحات  إن

 )غير مدقق(الموحد  الموجز بيان الدخل الشامل

  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 مـدره مـدره مـدره مـدره 

     

 1.511.210  (3.787.791) 1.187.575  (1.607.684) لفترة العائد إلى المساهمينل )الخسارة(/الربح
     

     األخرى بنود الدخل الشامل
     

 األرباح أو إلى  ًإعادة تصنيفها الحقا من الممكنبنود 

 :الخسائر  

    

     

 424.715  6.087.579  (991.001) 1.982.003  متاحة للبيعستثمارات إل لعادلةصافي التغير في القيمة ا
     

  األخرى )الخسارة الشاملة(/الدخل الشاملإجمالي بنود 

 424.715  6.087.579  (991.001) 1.982.003  للفترة  
     

 1.935.925  2.299.788  196.574  374.319  فترةلدخل الشامل للاإجمالي 
     

 

 

 

 

 

 



6           وشركتها التابعة)ش.م.ع.(تأمين  – ل اإلماراتتكاف
 

 الموحدة. المرحلية الموجزة المالية المعلومات من هذهال يتجزأ  اً جزءالمرفقة تشكل اإليضاحات  إن
 

 الموحد الموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  العائد إلى حاملي الوثائق العائد إلى المساهمين 

 

  خسائر متراكمة  قانونياحتياطي   رأس المال

متراكمة في التغيرات ال

 المجموع  القيمة العادلة

 درهم  درهم  مدره  درهم  درهم 

          

 165.030.676   15.640.000   (7.135.626)  6.526.302   150.000.000   2019يناير  1الرصيد في 

 1.935.925   424.715   1.511.210   --  -- الدخل الشامل للفترة إجمالي

 (10.500.000)  --  (10.500.000)  --  -- مدفوعةتوزيعات أرباح 

 --  --  (151.121)  151.121   -- قانونياحتياطي  ل إلىحوملا
          

 156.466.601   16.064.715   (16.275.537)  6.677.423   150.000.000 )غير مدقق( 2019 يونيو 30الرصيد في 
          

 118.524.930   17.480.431   (55.481.803)  6.526.302   150.000.000  2020يناير  1الرصيد في 

 2.299.788   6.087.579   (3.787.791)  --  -- الدخل الشامل للفترة)الخسارة الشاملة(/ إجمالي

 (364.500)  --  (364.500)  --  -- زكاة
          

 120.460.218   23.568.010   (59.634.094)  6.526.302   150.000.000 ق()غير مدق 2020 يونيو 30الرصيد في 

 



 7   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 ()غير مدقق الموحد الموجزتدفقات النقدية بيان ال

  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  لفترة الستة  

  2020  2019 

 مـدره  مـدره  

     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 1.511.210   (3.787.791)  للفترة)الخسارة(/الربح 

     :تالتعديال

 2.148.182   2.330.631   موجودات غير ملموسةوإطفاء ممتلكات ومعدات  استهالك  

 خسائر/)أرباح( إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   

 األرباح أو الخسائر    

  

 521.165 

  

(26.092.341) 

 686.352   515.803   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 763.116   --  مشكوك في تحصيلهاديون مخصص   
     

 التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات

 والمطلوبات التشغيلية  

  

(420.192) 

  

(20.983.481) 

 (15.152.033)  87.823.859   في موجودات عقود إعادة التكافل النقص/)الزيادة(

 (128.259.605)  15.362.454   مدينة وموجودات أخرى لفي ذمم تكاف (الزيادةالنقص/)

 (5.829.302)  (3.682.267)  استحواذ مؤجلة على الوثائق تكاليف في الزيادة

 74.033.740   (19.536.729)  في مطلوبات عقود التكافل )النقص(/الزيادة

 68.457.231   (77.290.495)  وأخرى دائنةتكافل ذمم  فيالزيادة  )النقص(/
     

 (27.733.450)  2.256.630   العمليات  (المستخدم فيالناتج من/)صافي النقد 

 (175.472)  (428.675)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
     

 (27.908.922)  1.827.955   التشغيلية العملياتالناتج من/)المستخدم في( صافي النقد 
     

     ستثماريةاإل ن العملياتالتدفقات النقدية م

 (57.890.734)  (101.480.976)  الخسائرأو  األرباحشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 4.056.000   --  أشهر 3أكثر من  التي تستحق بعدالودائع في  التغيرات

 أو  األرباحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  من بيع متحصالت

 الخسائر  

  

 80.702.280 

  

 56.412.249 

 (7.373.754)  7.373.754   ودائع)شراء( /استحقاق

 (5.548.357)  (831.320)  شراء ممتلكات ومعدات

 (2.764.115)  (236.944)  موجودات غير ملموسةشراء 

 (3.292.707)  (10.015.223)  إلى إستثمارات في ممتلكاتإضافات 
     

 (16.401.418)  (24.488.429)  ستثماريةاإل لياتالعم المستخدم في النقد
     

     من العمليات التمويلية التدفقات النقدية

 (10.500.000)  --  توزيعات أرباح مدفوعة

 --  (364.500)  زكاة

 (12.425.000)  (1.750.000)  تسديد قروض
     

 (22.925.000)  (2.114.500)  عمليات التمويليةالنقد المستخدم في ال
     

 (67.235.340)  (24.774.974)  صافي النقص في النقد وما يعادله
     

 102.214.037   52.129.720   النقد وما يعادله كما في بداية الفترة
     

 34.978.697   27.354.746    الفترة وما يعادله كما في نهايةالنقد 

 
 
 
 
 الموحدة. المرحلية الموجزة المالية المعلومات من هذه يتجزأ ال اً جزءالمرفقة تشكل اإليضاحات  إن
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 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 امةعمعلومات  -1
 

كة"( هي شركة مساهمة عامة تأسّست في إمارة دبي ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة )"الشر)ش.م.ع.(تأمين  -شركة تكافل اإلمارات 

، وتخضع 2007فبراير  6الصادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ  2007( لسنة 62بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم رقم )

 "(.)"قانون الشركات 2015( لسنة 2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) لمتطلبات
 

تقوم الشركة بممارسة أنشطة التأمين التكافلي وتشمل التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين على االدخار وتكوين األموال وفقاً 

 لمبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكام النظام األساسي للشركة.
 

 اإلمارات العربية المتحدة. ،دبي ،64341ص. ب.  عنوان الشركة المسجل هوإن 
 

 هذه البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للشركة وشركتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"(.إن 
 

 

 الملكية بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة التابعة

 2019 2020 مملوكة مباشرة

 

 %99 ٪100 اإلمارات العربية المتحدة االستثمار مودرن تيك لالستثمار

 

 ( وتأثيره على المجموعةCOVID-19فيروس كورونا )تفشي 
 

فترة أزمة رعاية صحية غير مسبوقة  في ( ، دخل االقتصاد العالميCOVID-19) فيروسمع التطور الحديث والسريع لتفشي 

 ءات احتواءإجراالعديد من البلدان  اتبعت في األنشطة التجارية والحياة اليومية. وقد ضخم اضطراب عالمي ما تسبب حالياً في

بما في ذلك دولة  عتياديةلبت بعض البلدان من الشركات تقييد أو حتى تعليق العمليات التجارية االا. طاستثنائية ومكلفة اقتصاديا  

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

أعمال ى التي يمكن أن يكون لها تأثير مادي علومخاطر التعرض للمجموعة ستثنائية االلقد نظرت اإلدارة في الظروف 

  ن:ملمجموعة قد تنشأ ا/ سيولة  ربحيةوخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية على  مجموعةال
 

 .استرداد ذمم التكافل والذمم المدينة األخرى 

 قياس القيمة العادلة ألدوات المالية، 

 ،قياس القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات 

 وغير المبلغ عنها مخصص المطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة، 

 عدم توفر الموظفين، و 

  التأمين وثائق بسبب عدم تجديد إجمالي المساهماتانخفاض. 

 

بيان المركز المالي ربحية المجموعة كما في تاريخ  نه ليس هناك تأثير جوهري علىبناًء على ما سبق ، خلصت اإلدارة إلى أ

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.في المعلومات  ما تم إظهارهباستثناء  حدالموجز المو
 

 لدولة اإلمارات العربية المتحدةكما هو مطلوب من قبل هيئة التأمين  بصفة شهرية تحملقامت المجموعة بإجراء اختبار ال

هذه أن المجموعة ستواصل العمل كمنشأة مستمرة. وبناء على ذلك ، تم إعداد  هم مقتنعونمعتمد من قبل مجلس اإلدارة ، الذين و

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع ، وستتخذ 

 اإلجراءات الالزمة والمناسبة في الوقت المناسب لالستجابة لهذا الوضع غير المسبوق.
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 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

 

  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 
 المالية معلوماتلها تأثير مادي على ال ليس المطبقة والتي والمعدلة الجديدة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

 زة الموحدةالمرحلية الموج
 

 1تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتفي هذه  2020يناير 

الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على  ةفتروالمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في ال

 المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
  

 عيار المحاسبي الدولي المو عرض البيانات المالية: 1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي - جوهريةريف التع

 .التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،السياسات المحاسبية 8رقم 
 
  إندماج األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - األعمالتعريف. 

 
  إلعداد  بالمعيار الدوليذات الصلة   لماليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير اتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في

، 6إلعداد التقارير المالية رقم  ، المعيار الدولي3، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 رقم التقارير المالية

،  8رقم  معيار المحاسبة الدوليو 1، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  14رقم  إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي

، تفسير لجنة 38، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 37، معيار المحاسبة الدولي رقم 34معيار المحاسبة الدولي رقم 

، تفسير لجنة المعايير 19، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

لتحديث تلك   32تفسير رقم الو 22، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 20الدولية للتقارير المالية رقم 

فيما يتعلق باإلشارات إلى اإلطار ونقلت عنه أو لإلشارة إلى المكان الذي يشيرون فيه إلى إصدار مختلف  صداراتاإل

 من إطار العمل المفاهيمي.
 
  المتعلقة بأمور ما   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9و  7رقم  ارير الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقالتعديالت في

 االيبور. قبل استبدال سياق إصالح
 
  الذي يوفر للمستأجرين إعفاء من تقييم  "عقود اإليجار"  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت على

 .2020يونيو  1. تاريخ التطبيق هو يجارلعقد اإلهو تعديل  COVID-19بـ ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط 

 

  والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   2-2

م إصدارها ولكن لم يحن والتي ت بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية تقم المجموعةلم  

 موعد تطبيقها بعد.
 

  يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ل يسريلتأمين عقود ا  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
2023. 

  سبي الدولي والمعيار المحاالبيانات المالية الموحدة   10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول  (2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28رقم 

وال يزال تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسمى  بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.
 التطبيق مسموًحا به.

 تعديالت على التصنيفات. يسري للفترات السنوية التي تبدأ  -عرض البيانات المالية : 1م معيار المحاسبة الدولي رق
 .2023يناير 1في أو بعد 

 وبعض  3 رقم لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل37 رقمو 16 رقم المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي التعديالت

 9  رقم لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل1 رقم لتقارير الماليةد اعداالتحسينات السنوية على المعيار الدولي إل

للفترات السنوية التي تبدأ بعد  يسري) 16لتقارير المالية عداد اوالمعيار الدولي إل 41 رقم ، ومعيار المحاسبة الدولي

 .(2022يناير  1

 تاريخ انتهاء نهج التأجيل. تاريخ  بالتعديالت بشأنالمتعلق  عقود التأمين 4رقم  لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل

من تطبيق المعيار الدولي  4 رقم لتقارير الماليةعداد اانتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي إل

 .2023يناير  1هو  9للتقارير المالية 
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 دةالموح الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
  
 )تتمة( (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
  
 4م المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق مع األدوات المالية 9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2-3

 عقود التأمين
 

، التي 4، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2016في سبتمبر 

"األدوات المالية"  9تواريخ السريان للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بشأن إختالفتتناول مخاوف شركات التأمين 

عيار عقود التأمين الجديد القادم. تقدم التعديالت خيارين مختلفين لشركات التأمين: اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي وم

للمنشآت التي تستوفي متطلبات محددة )يطبق على مستوى التقرير للمنشأة( و"منهج التغطية" كال  9إلعداد التقارير المالية رقم 

 المنهجين هو إختياري.
 

)بما في ذلك التعديالت( بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الجديد  4سوف يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتعلق بعقود التأمين. وعليه، من المتوقع إيقاف تطبيق كال المنهجين، اإلعفاء المؤقت و"منهج التغطية"، عند بدء تطبيق معايير 

 لجديدة.التأمين ا
 

أجرت المجموعة تقييماً للتعديالت وخلصت إلى أن أنشطتها تتصل بشكل كبير بالتأمين. وقد طبقت اإلدارة اإلعفاء المؤقت في 

 9المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير تأجيل تطبيق قررت المجموعة اختيار . 2018يناير  1الفترة المالية التي تبدأ في 

المعيار تأمين" وخلصت إلى تطبيق "عقود ال 4المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ديالت المذكورة على الوارد في التع

 .2023يناير  1من إبتداًء  9المالية رقم الدولي إلعداد التقارير 
 
 ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ -3
 
 أساس اإلعداد 3-1

ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي ) الموحدة وجزةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية الم  :  34رقم  (IASالمرفقة وفقا

ً  وكذلك". التقارير المالية المرحلية"  .المتحدة العربية اإلمارات دولة في بها المعمول القوانين لمتطلبات طبقا
 

 .تي تتم بها غالبية معامالت المجموعةملة الهي العوبالدرهم اإلماراتي  الموحدة تم عرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة
 

 بعض األدوات الماليةعدا إعادة تقييم فيما  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة

 واإلستثمارات في ممتلكات. 
 

تلك  متوافقة معالموحدة علومات المالية المرحلية الموجزة والعرض واألساليب المستخدمة في هذه المة يسياسات المحاسبإن ال

 .9201ديسمبر  31 في ةيالمنته السنوية المدققة للسنة الموحدة ةالمالي اتالبيانالمستخدمة في 
 

جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية الموحدة ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

 المدققة الموحدة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية الموحدة ويجب عند قراءة هذه المعلومات المالية الموجزة المدققة للمجموعة

ة ن نتائج أعمال المجموع. باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أ2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  للمجموعة

 31ة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال المجموعتعطي   2020يونيو  30ي لفترة الستة أشهر المنتهية ف

 . 2020ديسمبر 

 

 التغيرات في اإلفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة -4
 

سية لعدم التأكد من التقديرات إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئي

، باستثناء تأثير تفشي  2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  في المعمول بها هاكانت هي نفس

 ( على المجموعة والذي تم تفصيله أدناه.COVID-19فيروس كورونا الجديد )
 

 .إجراء تقييم ذاتي فقط بهذا الخصوص ، وحتى اآلن ، يمكن حاليالير التأثنطاق من الصعب جدًا قياس ،  تاريخهحتى 
 

 وأخرى أرصدة التكافل المدينةاسترداد 
 

 .نشطةاأل وقفنتيجة لت لشركاتإلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ل COVID-19أدى تفشي 
 

 كما في  أرصدة التكافل المدينة وأخرىاد استرد إمكانيةعلى  تأثير جوهريأي  المجموعة تجد، لم بناًء على تقييم اإلدارة

 .2020 يونيو 30
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 الموحدة لية المرحلية الموجزةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 )تتمة(  التغيرات في اإلفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة -4
  

 ات الماليةقياس القيمة العادلة لألدو
 

سعار في األسواق المالية العالمية. تراقب المجموعة عن األإلى اضطراب كبير في السوق وتقلب  COVID-19أدى تفشي 

كثب ما إذا كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق 

 في السيناريو الحالي.
 

 30كما في تأثيًرا جوهريًا على القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  أي دجلم ت المجموعةفان بناًء على تقييم اإلدارة ، 

 .في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة التغيرات التي تم إطهارهابإستثناء  2020 يونيو
 

 كاتلالستثمارات في ممتلقياس القيمة العادلة 
 

لسوق العقارات  2020هذا في مراحل مبكرة وهناك معلومات محدودة متاحة حول توقعات ان فاستنادًا إلى تقييم اإلدارة ، 

 في ممتلكات. لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة لالستثمارات COVID-19 نتيجة وكيف سيتقدم الوضع

تضمن أن األسعار المستخدمة من قبل المجموعة تمثل سالسوق باستمرار و بمراقبة عةمجموالستقوم . 2020 يونيو 30في  كما

 تمثياًل دقيقًا للقيم العادلة.
 

 مخصص المطالبات غير المسددة والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
 

غير المسددة والمطالبات ت على ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبا COVID-19قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير 

منتظمة. قررت المجموعة أنه ال يوجد تأثير مادي على مركز  حساسية والتي تضمنت تحليالت المتكبدة وغير المبلغ عنها

. 2020 يونيو 30في  كما غير المسددة والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاللمطالبات المخاطر وأرصدة المخصصات 

فترات الوالتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في  هامطالبات احوال ةوسوف تستمر في مراقب

 .قادمةال
 
 إدارة التكافل وإدارة المخاطر المالية -5
 

مخاطر  تضمنتكافل والمخاطر المالية: مخاطر اكتتاب ومخاطر السوق )التي تمن مخاطر ال مختلفةلمجموعة  أنشطة المجموعة تتعرض
 ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. لفائدةعمالت األجنبية ومخاطر معدل اال
 

واإلفصاحات المطلوبة  وإدارة المخاطر المالية التكافل مخاطر إدارة بياناتجميع  الموحدة ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة
المدققة للمجموعة للسنة المنتهية  السنوية إلى البيانات المالية الموحدةالرجوع قراءتها بغي عند نت المالية الموحدة السنوية. لذلك، يفي البيانا

 .2019ديسمبر  31في 
 

 .سنةارة المخاطر منذ نهاية الإدسياسات  من إدارة المخاطر أو في أي لم تكن هناك تغييرات في قسم

 
 في ممتلكاتإستثمارات  -6
 

 يونيـو 30  
2020  

 ديسمبـــر 31
2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــم  درهــم  
     

 15.401.896   15.401.896   أرض
 20.290.000   20.290.000   سكنية شقق

     
   35.691.896   35.691.896 

 5.698.104   15.713.327   أعمال قيد التنفيذ
     
   51.405.223   41.390.000 

 

يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات ارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات. تعتقد اإلد

 (.3: المستوى 2019ديسمبر  31) 2020يونيو  30في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  3كمستوى 
 



 12   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة لية المرحلية الموجزةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30رة الستة أشهر المنتهية في لفت
 
 
 أدوات مالية -7
 
 يونيـو 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

     موجودات عمليات التكافل

 266.550.462   288.542.827   (1-7بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )إيضاح 

 34.401.899   40.489.478   (2-7متاحة للبيع )إيضاح 

   329.032.305   300.952.361 
     موجودات المساهمين

 24.079.343   22.344.509   (1-7بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )إيضاح 
     

 325.031.704   351.376.814   المجموع

 

 لقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأدوات مالية با 7-1
 
 )غير مدقق( 2020 يونيو 30 
     

املي ح إلى العائد 

 التأمين على وثائق

 حياة األفراد

 

 

 العائد إلى المساهمين

 

 العائد إلى عمليات

 التكافل

 

 

 المجموع

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
     

 158.853.666  -- -- 158.853.666  صناديق مشتركة
 64.141.818  26.170.808  -- 37.971.010  استثمارات الصكوك

 65.547.343  65.547.343  -- -- مدرجة -استثمارات في حقوق الملكية

 22.344.509  -- 22.344.509  -- مدرجةغير  -استثمارات في حقوق الملكية 
     

 310.887.336  91.718.151  22.344.509  196.824.676  المجموع

     
  
 )مدقق( 2019ديسمبر  31 

     

املي ح إلى العائد 
 التأمين على وثائق

 حياة األفراد

 
 

 العائد إلى المساهمين

 
 العائد إلى عمليات

 التكافل

 
 

 المجموع

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
     

 146.780.085  -- 1.734.834  145.045.251  صناديق مشتركة

 63.202.072  30.521.013  -- 32.681.059  استثمارات الصكوك
 58.303.139  58.303.139  -- -- مدرجة -استثمارات في حقوق الملكية

 22.344.509  -- 22.344.509  -- مدرجةغير  -استثمارات في حقوق الملكية 
     

 290.629.805  88.824.152  24.079.343  177.726.310  المجموع

     

 

 . (12)إيضاح  قرضمقابل ال وتم رهنها ة مماثلةلشراء صكوك بقيم مليون درهم 10.9مبلغ ب استخدام قرضتم 

 
 



 13   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 
 )تتمة( أدوات مالية -7
 
 )تتمة( أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 7-1
 

 :كالتالي السنة/الفترةخالل  ةالحرك كانت
 

 يونيـو 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 253.310.213   290.629.805   السنةالفترة/الرصيد كما في بداية 
 127.129.408   101.480.976   ريات خالل الفترة/السنةمشت

 (117.434.567)  (80.702.280)  إستبعادات خالل الفترة/السنة
 27.624.751   (521.165)  السنةالفترة/خالل  التغير في القيمة العادلة

     
 290.629.805   310.887.336   السنةالفترة/الرصيد كما في نهاية 

 

 للبيع متاحة 7-2
 

 يونيـو 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 34.401.899   40.489.478   درجةم –أسهم 

     
 

في بيان الدخل الشامل مليون درهم(  0.42: 2019يونيو  30مليون درهم ) 6.09بمبلغ أرباح القيمة العادلة تم اإلعتراف ب
 الموحد. جزموال
 
 تركيز االستثمار 7-3

 
 30حددت هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة الحد األقصى إلجمالي التعرض في مختلف فئات االستثمار. كما في 

درهم  4.907.698 ، زادت استثمارات المجموعة في فئة الموجودات المستثمر فيها األخرى عن هذا الحد بمبلغ2020يونيو 
، في حين تجاوزت استثمارات المجموعة الحدود الفرعية في جميع الفئات األخرى درهم( 2.131.565: 2019يسمبر د 31)

  درهم(. 106.251.396: 2019ديسمبر  31درهم ) 112.069.237 باستثناء االستثمارات العقارية بمبلغ



 14   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة
 
 

 كافلوموجودات عقود إعادة الت مطلوبات عقود التكافل -8
 

  

 يونيـو 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 درهـــــم  درهـــــم 
    

    تكافلمطلوبات عقود الإجمالي 
 184.644.225   151.853.582  مطالبات مبلغ عنها

 66.860.214   47.552.404  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 185.431.102   196.449.916  مساهمات غير مكتسبة

 4.888.383   6.139.605  إحتياطيات حسابية
 177.726.310   198.017.998  القيمة العادلة لعقود حاملي الوثائق المرتبطة باالستثمار

    
  600.013.505   619.550.234 
    

    كافلالت إعادة عقود موجودات
 110.662.993   62.421.923  بلغ عنهامطالبات محصة إعادة التكافل من 
 23.132.191   17.087.613  بلغ عنهامطالبات متكبدة غير محصة إعادة التكافل من 
 85.343.296   51.859.734  مساهمات غير مكتسبةحصة إعادة التكافل من 

 3.032.684   2.978.035  إحتياطيات حسابيةدة التكافل من حصة إعا
    

  134.347.305   222.171.164 
    

    صافي مطلوبات عقود التكافل
 73.981.232   89.431.659  مطالبات مبلغ عنها

 43.728.023   30.464.791  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 100.087.806   144.590.182  مساهمات غير مكتسبة

 1.855.699   3.161.570  إحتياطيات حسابية
 177.726.310   198.017.998  القيمة العادلة لعقود حاملي الوثائق المرتبطة باالستثمار

    
  465.666.200   397.379.070 

 
 

 يونيـو 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 فيما يخص العقود  حاملي الوثائقمصلحة لالحركة في الذمم الدائنة 
 المرتبطة باستثمار  

    

 117.529.436   177.726.310   الرصيد اإلفتتاحي
 90.828.568    50.495.831   إجمالي المساهمات
 (21.019.577)  (8.139.292)  رسوم التخصيص

 (29.743.408)  (14.479.158)  السنة/خالل الفترة تاستردادا
 20.131.291   (9.585.693)   التغير في القيمة العادلة

     
 177.726.310   198.017.998   الختاميالرصيد 

     
 



 15   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 
 كافل )تتمة(وموجودات عقود إعادة الت قود التكافلمطلوبات ع -8
 

 التغير في اإلحتياطيات 8-1
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

 ر مدقق()غي )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 (699.620) (1.305.871) (199.564) (469.119) تكافل الحياة – الحسابي التغير في اإلحتياطي

 (29.751.331) (39.196.045) (14.157.402) (19.138.738) التغير في اإلحتياطي المتعلق بمنتجات تكافل الحياة

 حاملي وثائق التأمين على  – التغير في القيمة العادلة

 15.493.401  (9.585.695) 6.323.434  16.675.757  (8حياة األفراد )ايضاح   
     

 (14.957.550) (50.087.611) (8.033.532) (2.842.100) المجموع
        
 نقد وأرصدة لدى البنوك -9
 

 )مدقق( 2019ديسمبر  31 )غير مدقق( 2020 يونيو 30 

 عمليات المساهمين ليات التكافلعم عمليات المساهمين عمليات التكافل 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
     

 11.796.580  40.333.140  8.858.860  18.495.886  نقد وأرصدة لدى البنوك

 -- 17.250.000  -- 17.250.000  ودائع

  35.745.886  8.858.860  57.583.140  11.796.580 
     

 حق السداد بعد أكثر يطرح: ودائع تست

 -- (17.250.000) -- (17.250.000) من ثالثة أشهر  
     

 11.796.580  40.333.140  8.858.860  18.495.886  المجموع

 
ً ( ٪2.40٪ إلعى 1.75: 2019)٪ 2.40٪ إلعى 1.75تعراوح معا بعين ت أربعاحتحمل الودائعع مععدالت  معع تعواريخ اسعتحقاق  سعنويا

 .2020سبتمبر  28و  2020ر سبتمب 20تتراوح بين 
 

 قانونيةوديعة  -10
 

لغرض إجراء  2007لعام  6يتم االحتفاظ بالوديعة القانونية وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
٪ 3.40 ربح معدلالوديعة  حملت. شركةعمليات التكافل في اإلمارات العربية المتحدة وال تتوفر لتمويل العمليات اليومية لل

 .(سنويا ٪3.40: 2019)سنويا 
 



 16   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 وثائقال امليالعجز في أموال ح -11

 

  

 يونيـو 30

2020 

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق( )غير مدقق(  

 درهــم مدرهــ  
    

    الوثائق امليالعجز في أموال ح

 (30.905.151) (9.268.009)  السنةالفترة/الرصيد في بداية 

 (9.268.009) 2.762.052   الفائض/)العجز( خالل الفترة/السنة

 30.905.151  --  قرض حسن مشطوب
    

 (9.268.009)  (6.505.957)  الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

    
    قرض حسن من المساهمين

 30.905.151  9.268.009   السنةالفترة/الرصيد في بداية 

 9.268.009  (2.762.052)  )العجز(/الفائض خالل الفترة/السنة

 (30.905.151) --  قرض حسن مشطوب
    

 9.268.009  6.505.957   الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة
    

 -- --  حملة الوثائقفي أموال العجز  إجمالي

 
 القروض -12
 

 10.92مبلغ  ستخدام. تم انجزئييمليون درهم( من  40.32:  2019ديسمبر  31مليون درهم ) 38.6تتكون القروض البالغة 
 (. بلغت قيمة الصكوك المرهونة كما في7مليون درهم لشراء صكوك من المستوى األول وهي مرهونة مقابل القروض )إيضاح 

٪ 2.5معدل ربح بنسبة لالقروض  تخضع. (مليون درهم 12.4: 2019ديسمبر  31) درهممليون  10.9مبلغ  2020 يونيو 30
ً سنو مليون  35. تم الحصول على قرض بقيمة ثالثة أشهرلفترة فترة استحقاق  ولهالمدة ثالثة أشهر  " يبورإ"  فوق مؤشر يا

 31) درهممليون  27.68 ، ويبلغ المبلغ األساسي المستحق منهاكمكاتب لشراء مبنى جديد الستخدامه 2017في سنة درهم 
 . (مليون درهم 29.4: 2019ديسمبر 

 

 رأس المال -13

  
 يونيـو 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  

 والمدفوع بالكاملصدر الم

 (للسهمدرهم  1قيمة سهم عادي ب 150.000.000)

 

 150.000.000 

 

 150.000.000 



 17         وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )غير مدقق( صافي المساهمات المكتسبة -14

  
 2019يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  

 التأمين الصحي

التأمين على الحياة 

 واإلدخار

 

 المجموع

 

 التأمين الصحي

التأمين على الحياة 

 واإلدخار

 

 المجموع

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
       

 106.239.195  23.116.407  83.122.788  103.219.549  27.849.053  75.370.496  إجمالي المساهمات المكتتبة

 49.418.487  294.475  49.124.012  42.656.210  (2.205.406) 44.861.616  التغير في المساهمات غير المكتسبة
       

 155.657.682  23.410.882  132.246.800  145.875.759  25.643.647  120.232.112  مساهمات التكافل المكتسبة
       

 (35.586.076) (1.677.544) (33.908.532) (23.570.946) (4.093.444) (19.477.502) مساهمات إعادة التكافل

 (42.331.775) (269.582) (42.062.193) (20.151.948) 1.975.888  (22.127.836) التغير في المساهمات غير المكتسبة
       

 (77.917.851) (1.947.126) (75.970.725) (43.722.894) (2.117.556) (41.605.338) مساهمات إعادة تكافل متنازل عنها
       

 77.739.831  21.463.756  56.276.075  102.152.865  23.526.091  78.626.774  صافي المساهمات المكتسبة
   

 2019يو يون 30ة أشهر المنتهية في لفترة الست 2020يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست 

  

 التأمين الصحي

التأمين على الحياة 

 واإلدخار

 

 المجموع

 

 التأمين الصحي

التأمين على الحياة 

 واإلدخار

 

 المجموع

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
       

 329.640.639  46.232.489  283.408.150  303.784.979  54.620.842  249.164.137  إجمالي المساهمات المكتتبة

 (25.825.568) 1.105.060  (26.930.628) (11.018.814) (1.334.456) (9.684.358) التغير في المساهمات غير المكتسبة
       

 303.815.071  47.337.549  256.477.522  292.766.165  53.286.386  239.479.779  مساهمات التكافل المكتسبة
       

 (156.295.666) (3.876.867) (152.418.799) (57.735.127) (5.475.274) (52.259.853) مساهمات إعادة التكافل

 3.703.512  (972.424) 4.675.936  (33.483.562) 1.281.817  (34.765.379) التغير في المساهمات غير المكتسبة
       

 (152.592.154) (4.849.291) (147.742.863) (91.218.689) (4.193.457) (87.025.232) مساهمات إعادة تكافل متنازل عنها
       

 151.222.917  42.488.258  108.734.659  201.547.476  49.092.929  152.454.547  صافي المساهمات المكتسبة



 18   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30هية في لفترة الستة أشهر المنت

 
 رسوم وكالة -15
 

من إجمالي مساهمات التكافل فيما ( %25إلى  %16.75: 2019) %25إلى  %16.75نسبة حتى رسوم وكالة  تم تحميل
احتساب  يتعلق بوثائق التأمين الجماعي على الحياة ووثائق التأمين الصحي الجماعي. أّما بالنسبة لوثائق تأمين الحياة تكافل، تمّ 

تمت الموافقة على رسوم الوكالة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  .كحد أقصى من مساهمة مخاطر التكافل %50الرسوم بنسبة 
 عند تكبدها. الموجز الموحد الربح أو الخسارةويتم تحميلها إلى بيان 

 

 للسهم الواحد األساسي والمخفض الربح(/والمخفضة )الخسارة األساسية -16 
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30رة الثالثة أشهر المنتهية في لفت 

 2020 2019 2020 2019 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 1.511.210  (5.738.864) 1.187.575  (3.558.757) )درهم( العائد إلى المساهمينالربح للفترة )الخسارة(/
     
 150.000.000  150.000.000  150.000.000  150.000.000                القائمة خالل الفترة عدد األسهممتوسط المرجح لال
     

 0.010  (0.038) 0.008  (0.024) )درهم(الربح للسهم الواحد )الخسارة(/
     
 

ن المجموعععة لععم تصععدر أيععة أدوات قععد يكععون لهععا تععأثير علععى إحيععث  ،لربح المخفّععض للسععهم)للخسععارة المخفضععة(/للععم يععتم عععرض أيععة أرقععام 

  تنفيذها.الربح للسهم عند )الخسارة(/
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -17
والشركات المملوكة لهم والتي  للمجموعة وموظفي اإلدارة العليا مساهمين وأعضاء مجلس اإلدارةتتكون األطراف ذات العالقة من ال

تتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل ك الشركات التي يمارسون عليها تأثيراً كبيراً. يسيطرون عليها وكذل

 إدارة المجموعة
 

 :فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية الموحدة هي كما يلي يونيو 30القائمة في  الجوهريةإن األرصدة 
 

  

 يونيـو 30

2020  

 ديسمبـر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  

     ة للمساهمين الرئيسيين:تابعشركات 
 7.373.754   --  وديعة

 786.445   1.058.218  مطالبات قائمة
 3.775.038  2.936.820   درجةم –استثمارات حقوق الملكية 

     
   3.995.038   11.935.237 
     
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     العليا االدارة موظفي تعويضات
     

 4.479.266  1.365.305  2.439.269  551.006  جلاأل قصيرة وطويلة امتيازات
     
     مع األطراف ذات العالقة خالل الفترةلمعامالت ا

     
 8.251.591  5.598.133  2.358.540  1.506.403  جمالي المساهمات المكتتبةإ

 2.403.104  1.727.987  (1.716.362) 628.578  إجمالي المطالبات المتكبدة
     
 

تنشأ األرصدة المستحقة في نهاية الفترة/السنة ضمن سياق العمل اإلعتيادي، لم تسجل المجموعة أي إنخفاض في قيمة 

 .المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة



 19   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

  المحتملةالمطلوبات  -18 

   
 يونيـو 30

2020  
 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 343.593   345.593   خطابات ضمان
  

 المطالبات القانونية
 

مال العادية. وبناًء كما هي الحال مع معظم شركات التأمين الرئيسية فإن المجموعة معرضة لدعاوى قانونية أثناء سير األع

على استشارة قانونية مستقلة فإن المجموعة ال تعتقد بأنه سينتج عن هذه القضايا تأثيرات جوهرية على دخل المجموعة أو 

 وضعها المالي.

  
 معلومات قطاعية -19

ات التكافل أعمال قطاع التكافل وعمليات االستثمار. تشمل عملي تم تنظيم الشركة في قطاعين تشغيليين،ألغراض إدارية 

التكافل التي تقوم بها الشركة نيابة عن حاملي الوثائق، بينما تشمل عمليات االستثمار إدارة االستثمارات والنقد لحساب 

 .رة أعالهشغيلية لتشكيل القطاعين المذكوالشركة الخاص. لم يتم دمج أي قطاعات ت
 

في بعض النواحي بطريقة مختلفة عن األرباح أو  يتم قياسهالتي يتم تقييم أداء القطاع على أساس األرباح أو الخسائر ا

 .الخسائر في البيانات المالية
 

إن أي معامالت أخرى بين القطاعات خالل الفترة.  وجدت تخصيص والقرض الحسن، الالرسوم و باستثناء رسوم الوكالة

، والتي يتم حذفها عند التوحيد ،األعمال معامالت بين قطاعات التي تشتمل على ومصاريف ونتائج القطاعات إيرادات

 مبينة أدناه.
 )غير مدقق( 2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المساهمين اإلكتتاب 

 المجموع أخرى اإلستثمارات المجموع التامين على الحياة التأمين الصحي 

 
 ــمدرهـــ درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم

       

 23.920.752  22.907.654  1.013.098   145.875.759  25.643.647  120.232.112  إيرادات القطاع

 23.920.752  22.907.654  1.013.098  18.694.266  (1.166.712) (19.860.978) نتائج القطاع

 -- -- -- (19.437.589) (4.226.703) (15.210.886) رسوم وكالة

 (9.676.184) (9.676.184) -- -- -- -- تكبدةمعموالت 

 (15.108.929) (15.108.929) -- -- -- -- مصاريف عمومية وإدارية

 مخصص قرض حسن لصندوق 

 (743.323) (743.323) -- -- -- -- حاملي الوثائق  
       

 الربح/)الخسارة( العائد إلى حاملي 

 (1.607.684) (2.620.782) 1.013.098  (743.323) (5.393.415) 4.650.092  الوثائق/المساهمين  
         

 )غير مدقق( 2019 يونيو 30اشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 المساهمين اإلكتتاب 

 المجموع أخرى اإلستثمارات المجموع التامين على الحياة التأمين الصحي 

 
 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم

       

 32.283.117  21.723.499  10.559.618  155.657.682  23.410.882  132.246.800  إيرادات القطاع

 32.283.117  21.723.499  10.559.618  21.018.305  6.812.893  14.205.412  نتائج القطاع

 -- -- -- (20.922.856) (7.123.851) (13.799.005) رسوم وكالة

 (11.632.380) (11.632.380) -- -- -- -- متكبدةوالت عم

 (19.558.611) (19.558.611) -- -- -- -- مصاريف عمومية وإدارية

 قرض حسن لصندوق استرداد 

 95.449  95.449  -- -- -- -- حاملي الوثائق  
       

 الربح/)الخسارة( العائد إلى حاملي 

 1.187.575  (9.372.043) 10.559.618  95.449  (310.958) 406.407  الوثائق/المساهمين  
       



 20   وشركتها التابعة )ش.م.ع.(تأمين  – تكافل اإلمارات
 

 

 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( معلومات قطاعية -19
 

 )غير مدقق( 2020يونيو  30ة أشهر المنتهية في الستلفترة  

 المساهمين باإلكتتا 

 المجموع أخرى اإلستثمارات المجموع التامين على الحياة التأمين الصحي 

 
 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم

       

 45.093.679  44.552.874  540.805  292.766.165  53.286.386  239.479.779  إيرادات القطاع

 45.093.679  44.552.874  540.805  40.636.800  4.020.676  36.616.124  نتائج القطاع

 -- -- -- (37.874.748) (9.557.790) (28.316.958) رسوم وكالة

 (20.549.928) (20.549.928) -- -- -- -- عموالت متكبدة

 (31.093.594) (31.093.594) -- -- -- -- مصاريف عمومية وإدارية

  مخصص قرض حسن لصندوق

 2.762.052  2.762.052  -- -- -- -- حاملي الوثائق  
       

 الربح/)الخسارة( العائد إلى حاملي 

 (3.787.791) (4.328.596) 540.805  2.762.052  (5.537.114) 8.299.166  الوثائق/المساهمين  
         

 )غير مدقق( 2019يونيو  30لفترة الستة اشهر المنتهية في  

 المساهمين اباإلكتت 

 المجموع أخرى اإلستثمارات المجموع التامين على الحياة التأمين الصحي 

 
 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم

       

 60.191.852  45.698.020  14.493.832  303.815.071  47.337.549  256.477.522  إيرادات القطاع

 60.191.852  45.698.020  14.493.832  43.921.330  12.154.167  31.767.163  نتائج القطاع

 -- -- -- (42.416.329) (12.284.329) (30.132.000) رسوم وكالة

 (20.527.932) (20.527.932) -- -- -- -- عموالت متكبدة

 (39.657.711) (39.657.711) -- -- -- -- مصاريف عمومية وإدارية

 ض حسن لصندوق استرداد قر

 1.505.001  1.505.001  -- -- -- -- حاملي الوثائق  
       

 الربح/)الخسارة( العائد إلى حاملي 

 1.511.210  (12.982.622) 14.493.832  1.505.001  (130.162) 1.635.163  الوثائق/المساهمين  
  
 

 )غير مدقق( 2020 يونيو 30 

 المجموع ياةالتامين على الح التأمين الصحي 

 ستثماراتا

 المساهمين

 غير موزعة

 المجموع المجموع أخرى 

 
 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم

        

 932.996.601  108.870.768  77.667.399  31.203.369  824.125.833  309.905.753  514.220.080  موجودات القطاع
        

 812.536.383  104.511.593  93.589.161  10.922.432  708.024.790  234.804.355  473.220.435  مطلوبات القطاع
  
 )مدقق( 2019ديسمبر  31 

 المجموع التامين على الحياة التأمين الصحي 

استثمارات 

 المساهمين

 غير موزعة

 المجموع المجموع أخرى 

 
 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم ـــمدرهــ درهـــــم درهـــــم

        

 1.029.551.409  119.981.065  84.105.142  35.875.923  909.570.344  307.473.008  602.097.336  موجودات القطاع
        

 911.026.479  101.445.537  90.523.105  10.922.432  809.580.942  226.139.484  583.441.458  مطلوبات القطاع
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 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -20
 

 رأسعاعار السوق المدرجة أو تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة إلى أس

 القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم األخرى. بتحديد المجموعة، تقوم . بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرىالتبادل
 

ضوعية ، تكون القيمة العادلة أقل موللسعر قليلةولديها شفافية  مستمرةيتم تداولها بصورة ال فيما يتعلق باألدوات المالية التي 

وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير 

 ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة.
 

المستخدمة في  تالالتالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخ التسلسل الهرميتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام 

 تحديد القياسات.
 

  داة مطابقة.في سوق نشط ال (غير المعدل): السعر السوقي المدرج 1المستوى 
 

  أي ) والتي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة 1سعار المدرجة ضمن المستوى ت غير األال: المدخ2المستوى

دوات التي يتم تقييمها باستخدام: ه الفئة على األ. تشتمل هذ(سعارأي مستمدة من األ) أو بصورة غير مباشرة (سعاركاأل

دوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر سعار المدرجة ألدوات مماثلة، واألأسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة أل

ت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أقل نشاطا؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخال

 ات السوق.معطي
 

  دوات التي تشتمل أساليب تقييمها على ت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األ: المدخال3المستوى

داة. تشتمل هذه الفئة ت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخال الت مدخال

فتراضات الهامة ت أو اإلدوات مماثلة حيث تكون التعديالألسعار المدرجة ء على األدوات التي يتم تقييمها بنا ًعلى األ

 دوات.فات بين األختالظهار اإلغير الملحوظة مطلوبة إل
 

تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية 

تنطوي على  الت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي فتراضات والمدخال. تشتمل اإلقابلة للرصد

 العمالتالخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف  ادالتئتمان وعوامل أخرى تستخدم في تقدير معمخاطر وفروق اال

 لمتوقعة في األسعار والربط بينها.األجنبية وأسعار ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات ا

 

إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه 

 بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. منظمةبموجب معاملة  االلتزاملتحويل 

 

 مقاسة بالقيمة العادلةالوجودات والمطلوبات لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة للما
 

، الموحدالموجز بيان المركز المالي  بالقيمة العادلة في تاريخ التي تم قياسهاالموجودات والمطلوبات تحليل الجدول التالي  يوضح

مبالغ على القيم المعترف بها ي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند التحسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ال

 الموحد.الموجز في بيان المركز المالي 
 

 )غير مدقق( 2020 يونيو 30 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم
     

     الموجودات

     الخسائرأو  األرباحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 65.547.343  -- -- 65.547.343  مدرجة –تثمارات في حقوق الملكية إس

 22.344.509  22.344.509  -- -- غير مدرجة –إستثمارات في حقوق الملكية 

 158.853.666  -- 158.853.666  -- صناديق مشتركة

 64.141.818  -- -- 64.141.818  إستثمارات صكوك

 40.489.478  -- -- 40.489.478  متاحة للبيع
     

 

 170.178.639  158.853.666  22.344.509  351.376.814 

     المطلوبات

 198.017.998  -- 198.017.998  -- مرتبطة باالستثمار عقود
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 الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما معلوماتالحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( يمة العادلة لألدوات الماليةالق -20
 
 )مدقق( 2019ديسمبر  31 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم
     

     الموجودات

     الخسائرأو  األرباحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 58.303.139  -- -- 58.303.139  مدرجة –إستثمارات في حقوق الملكية 

 22.344.509  22.344.509   -- غير مدرجة –إستثمارات في حقوق الملكية 

 146.780.085  -- 146.780.085  -- صناديق مشتركة

 63.202.072  -- -- 63.202.072  إستثمارات صكوك

 34.401.899  -- -- 34.401.899  متاحة للبيع
     

 

 155.907.110  146.780.085  22.344.509  325.031.704 

     المطلوبات

 177.726.310  -- 177.726.310  -- عقود مرتبطة باالستثمار

  
   3الموجودات المالية في المستوى الحركة في  20-1
 يونيـو 30  

2020  

 ديسمبـر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــــم  درهـــــم  
     

 52.858.023   63.734.509   في بداية الفترة/السنةالرصيد كما 
 12.684.590   10.015.223   إضافات خالل الفترة/السنة

 (1.808.104)  --  التغير في القيمة
     

 63.734.509   73.749.732   الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

 

 لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. 

 

 نتائج موسمية -21
 

 .2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في الموجز الموحد  الربح أو الخسارةلم يتم تسجيل إيرادات موسمية في بيان 
 

 الموحدة إعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة -22
 
 أغسطس 12 بتاريخة والموافقة على إصدارها مجلس اإلدار من قبل الموحدة المرحلية الموجزة المالية إعتماد المعلومات تم

2020. 
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