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 مدقق الحسابات المستقل تقرير مراجعة 
  

  المحترمين   مجلس اإلدارة  السادة 
  وشركتها التابعة  (ش.م.ع.)تأمين   -تكافل اإلمارات  

  اإلمارات العربية المتحدة، دبي 
  
  ةمـدقم

  (" الشركة") ،  (ش.م.ع.) تأمين    -تكافل اإلمارات    لشركة  المرفق  الموحد  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز
والبيانات الموجزة    ٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما في  دبي، اإلمارات العربية المتحدة    -  (معاً "المجموعة")  وشركتها التابعة

الخسارة أو  بالربح  المتعلقة  الدخالموحدة  ا ،  المالشل  التغيرات في حقوق  النقدية    لكيةمل،  الوالتدفقات    أشهر   ستةلفترة 
وعرضها وفقاً    الموجزة الموحدة   . إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحليةالمنتهية بذلك التاريخ

 :٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
. إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه  الدوليةالمحاسبة    ر ييمعاالصادر عن مجلس    "  مرحليةالتقارير المالية ال"  

  إستناداً إلى مراجعتنا. الموحدة  الموجزة  المعلومات المالية المرحلية
 

  نطاق المراجعـة
ت المالية المرحلية التي  ، " مراجعة المعلوما٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

القيام بإجراء   الموجزة الموحدة   ". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية  منشأة لمستقل للها مدقق الحسابات ا ب م يقو
تحليلية  إجراءات  وإتباع  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  من  رئيسي  بشكل  االستفسارات، 

أخرى.   مراجعة  أقـل جووإجراءات  المراجعة  بالت م  اهريإن نطاق  القيام  للتدقيق،  ن نطاق  الدوليـة  للمعايير  دقيق وفقاً 
، فإننا ال نبدي  مـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الها

  رأي تدقيق بشأنها. 
  

  اإلستنتـاج 
المرفقة لم يتم  الموحدة    المرحلية الموجزة   أن المعلومات الماليةب  عتقادإلا  إلىيتبين لنا ما يدعونا  لم    إلى مراجعتنا،  ستناداً إ

ً ، الجوهرية  النواحي جميعمن  إعدادها،   . "التقارير المالية المرحلية"   :٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا
  

  (الشرق األوسط)  ديلويت آند توش
  
  

  
  تم التوقيع من قبل:

  أكبر أحمد
  ١١٤١سجل رقم 

  ٢٠٢١ سط أغس ١٠
 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

   



افل اإلمارات ا  (ش.م.ع.) تأم  – ت ها ال  ٢        عة وش
  

ل ت حااإلا إن فقة ت هأ ال ي اً ءج ال ةال ماتعل ال م ه ة ال ج ة ال حل ح ال   ة.ال

   الموحدالموجز يان المركز المالي ب

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

 

  ات إيضاح   
  و ـ يوني ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠١٩  
  مـدره  درهـم  م ـدره    
  )عاد بيانه(م  مدقق) (  (غير مدقق)     

          موجودات عمليات التكافل
  ٤١٬٣٩٠٬٠٠٠  ٥١٬٦٢٧٬٥١٠  ٥٣٬٢٢٤٬٩٧٦  ٦  ت لكات ممإستثمارات في 

  ٣٠٠٬٩٥٢٬٣٦١  ٣٣٠٬٨٤٤٬٣٣٦  ٣٥٧٬٠٧٨٬٩٢٧  ٧  مالية أدوات 
  ٢٠٧٬٩٧٨٬٩٥٩  ١٧١٬٤٧٤٬٩٧٤  ٢١٧٬١٨١٬٧٠٠    ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى 

  ٢٢٢٬١٧١٬١٦٤  ١٣١٬٦٨٠٬٩٢٣  ١١٥٬٨١٥٬٨٧٢  ٨  موجودات عقود إعادة التكافل 
  ٧٬٣٧٣٬٧٥٤  --   --    ودائع

  ٥٢٬٨٢٧٬٣٤٣  ٦٥٬٦١٢٬٦٨٩  ٦١٬٣٧٤٬٩٨٩   استحواذ مؤجلة   في لتكا

  ٥٧٬٥٨٣٬١٤٠  ٨٣٬٨٩٠٬٥١٥  ١٠٤٬٢٩٠٬٠٥٤  ٩  نقد وأرصدة لدى البنوك
          

  ٨٩٠٬٢٧٦٬٧٢١   ٨٣٥٬١٣٠٬٩٤٧  ٩٠٨٬٩٦٦٬٥١٨    إجمالي موجودات عمليات التكافل 
          

         موجودات المساهمين 
  ٥٠٬٥٢٨٬٨٤٤  ٤٨٬٢٣٠٬٤٧٩  ٤٧٬١٧٤٬٠٩٣    ممتلكات ومعدات 
  ٤٬١٨٢٬١١٦  ٣٬٠٦٨٬٢٦١  ٢٬٤٥٨٬٥٠٠    ملموسة موجودات غير 

  ٢٤٬٠٧٩٬٣٤٣  ٢٩٬٤٧١٬٣٣٢  ٢٢٬١١١٬٦٨٨  ٧  أدوات مالية 
  ٢٥٬٣٩٤٬١٨٢  ١١٬٢٠١٬٣٥٠  ٢٠٬٩٤٩٬٤٥٥    ذمم مدينة أخرى 

  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠  وديعة قانونية 
  ٧٣٬٢٤٠٬٩٦٢  ٩٨٬٩٤٤٬١٥٥  ٩٧٬٤٩٨٬٨٥١    م مدينة من حاملي الوثائق مذ

  ١١٬٧٩٦٬٥٨٠  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٧٬١٣١٬٢٥٥  ٩  نقد وأرصدة لدى البنوك
          

  ١٩٣٬٢٢٢٬٠٢٧  ٢١١٬٥٤٦٬٥٩٠  ٢٠١٬٣٢٣٬٨٤٢    إجمالي موجودات المساهمين 
          

  ١٬٠٨٣٬٤٩٨٬٧٤٨  ١٬٠٤٦٬٦٧٧٬٥٣٧  ١٬١١٠٬٢٩٠٬٣٦٠    إجمالي الموجودات 
          

          والعجز  التكافلمطلوبات عمليات 
           كافللتا ياتلمعمطلوبات 

  ١٩٠٬٠٣٠٬٧٠٨  ١٦١٬٥٤٢٬١٠٧  ١١٧٬٨٣٩٬٦٥٨    ذمم تكافل دائنة وأخرى 
  ٦١١٬٨٨٨٬٥٣٠  ٥٧٣٬٣٩٧٬٩٠٢  ٦٩١٬٤٧٥٬٢٢٧  ٨  مطلوبات عقود التكافل 

  ٧٣٬٢٤٠٬٩٦٢  ٩٨٬٩٤٤٬١٥٥  ٩٧٬٤٩٨٬٨٥١    مبالغ مستحقة إلى المساهمين
          

  ٨٧٥٬١٦٠٬٢٠٠  ٨٣٣٬٨٨٤٬١٦٤  ٩٠٦٬٨١٣٬٧٣٦    عمليات التكافل إجمالي مطلوبات 
          

الوثائق وقرض   حاملي العجز في صندوق
         حسن من المساهمين 

  (٩٬٢٦٨٬٠٠٩)  )١٬٢٤٦٬٧٨٣(  (٢٬١٥٢٬٧٨٢)  ١١  عجز في صندوق حاملي الوثائق ال

  ٩٬٢٦٨٬٠٠٩  ١٬٢٤٦٬٧٨٣  ٢٬١٥٢٬٧٨٢  ١١  قرض حسن من المساهمين
          
   حاملي الوثائق في صندوق عجزال
  --   --   --    مين ساهالم ن موالقرض الحسن  

          

  ٨٧٥٬١٦٠٬٢٠٠  ٨٣٣٬٨٨٤٬١٦٤  ٩٠٦٬٨١٣٬٧٣٦    فائضوال إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

  





افل اإلمارات ا  (ش.م.ع.) تأم  – ت ها ال  ٤        عة وش
  

ل ت حااإلا إن فقة ت هأ ال ي اً ءج ال ةال ماتعل ال م ه ة ال ج ة ال حل ح ال   ة.ال

  (غير مدقق) الموحد  الموجز  ربح أو الخسارةبيان ال

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاحات   

  م ـدره  م ـدره  م ـدره  م ـدره    

  (معاد بيانه)     (معاد بيانه)       

           ي الوثائق:لى حاملإالعائد  

  ٣٠٣٬٧٨٤٬٩٧٩  ٣٤٤٬٠٦٨٬٨٦٩  ١٠٣٬٢١٩٬٥٤٩  ١١٤٬٤٠٥٬٣٠٤  ١٤  إجمالي المساهمات المكتتبة 

  (١١٬٠١٨٬٨١٤)  (٣١٬٤٥٧٬١٧١)  ٤٢٬٦٥٦٬٢١٠  ٤٨٬٣٠١٬٢١١  ١٤  غير المكتسبة  اتالتغيرات في المساهم
            

  ٢٩٢٬٧٦٦٬١٦٥  ٣١٢٬٦١١٬٦٩٨  ١٤٥٬٨٧٥٬٧٥٩  ١٦٢٬٧٠٦٬٥١٥    مساهمات التكافل المكتسبة 
            

  (٥٧٬٧٣٥٬١٢٧)  (٥٤٬٣٠٧٬٩٣٦)  (٢٣٬٥٧٠٬٩٤٦)  (٢٦٬٥٦٥٬١٤٦)  ١٤  مساهمات إعادة تكافل 

  (٣٣٬٤٨٣٬٥٦٢)  (٢٥٬٧٤٢٬٩١٤)  (٢٠٬١٥١٬٩٤٨)  (١٣٬٩٨٥٬٨٩٨)  ١٤  التغير في المساهمات غير المكتسبة 
            

  (٩١٬٢١٨٬٦٨٩)  (٨٠٬٠٥٠٬٨٥٠)  (٤٣٬٧٢٢٬٨٩٤)  (٤٠٬٥٥١٬٠٤٤)   مساهمات إعادة تكافل متنازل عنها
            

  ٢٠١٬٥٤٧٬٤٧٦  ٢٣٢٬٥٦٠٬٨٤٨  ١٠٢٬١٥٢٬٨٦٥  ١٢٢٬١٥٥٬٤٧١    صافي المساهمات المكتسبة 
            

  (١٨٦٬٦٧٣٬٢٨٦)  (٢٣٧٬٥٤٦٬١٩٤)  (٩٢٬٥٧٢٬٢٦٤)  (١١٥٬٨٥٥٬٦٠٣)   إجمالي المطالبات المتكبدة 

  ٦٣٬٦٤٨٬٢٣١  ٨٠٬٣٦٤٬٧٢١  ٢٩٬٢٥٧٬٥٩٦  ٣٢٬٥٧٣٬٩٣٤    حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة 
            

  (١٢٣٬٠٢٥٬٠٥٥)  (١٥٧٬١٨١٬٤٧٣)  (٦٣٬٣١٤٬٦٦٨)  (٨٣٬٢٨١٬٦٦٩)    صافي المطالبات المتكبدة 

  (٥٠٬٠٨٧٬٦١١)  (١٥٬١٢٨٬٨٢١)  (٢٬٨٤٢٬١٠٠)  (٥٬٥٣٢٬١٣٠)  ١- ٨  غير في االحتياطيات الت

  ستثمارات  ال صافي التغير في القيمة العادلة 

 المرتبطة بعقود  حاملي الوثائق  

  

(١٢٬٥٤٧٬٥٣٢)  (١٦٬٧٦٥٬٧٥٧)  (٢٠٬٧٤٠٬٤٧٧)  ٩٬٥٨٥٬٦٩٥  
            

    (١٠١٬٣٦١٬٣٣١)  (٨٢٬٩٢٢٬٥٢٥)  (١٩٣٬٠٥٠٬٧٧١)  (١٦٣٬٥٢٦٬٩٧١)  
            

  ٣٨٬٠٢٠٬٥٠٥  ٣٩٬٥١٠٬٠٧٧  ١٩٬٢٣٠٬٣٤٠  ٢٠٬٧٩٤٬١٤٠    التكافل  إيراداتصافي 
            

  (٣٧٬٨٧٤٬٧٤٨)  (٤٥٬١٥٣٬٧٦٦)  (١٩٬٤٣٧٬٥٨٩)  (٢٥٬٨٨٣٬٦٥٨)  ١٥  رسوم وكالة

  ٢٬٦١٦٬٢٩٥  ٤٬٧٣٧٬٦٩٠  (٥٣٦٬٠٧٤)  ٣٬٠٣٩٬٣٨٦    إستثمارات  (خسائر)/إيرادات 
            

  ٢٬٧٦٢٬٠٥٢  (٩٠٥٬٩٩٩)  (٧٤٣٬٣٢٣)  (٢٬٠٥٠٬١٣٢)    من عمليات التكافل  الفائض(العجز)/صافي 
            

           ى المساهمين:إل دلعائا

  ٣٧٬٨٧٤٬٧٤٨  ٤٥٬١٥٣٬٧٦٦  ١٩٬٤٣٧٬٥٨٩  ٢٥٬٨٨٣٬٦٥٨  ١٥  رسوم وكالة من حاملي الوثائق 

  ٥٤٠٬٨٠٥  ٨٠٧٬٣١٨  ١٬٠١٣٬٠٩٨  ٧٨٠٬١٣١    راالستثماإيرادات 

  ٨٬١٧٨٬٤٩٣  ٩٬٨٠٤٬٨٩٨  ٥٬٠٧١٬٩٥٨  ٤٬٤٨٢٬٧٥٥    إيرادات أخرى 

  (١٧٬٤٩٣٬١٩٨)  (٢٦٬١٠٨٬٥٤١)  (٦٬٣٤٥٬٨٢٩)  (١٢٬٠٩٣٬٢٧٠)    عموالت متكبدة 

  (٣١٬٠٩٣٬٥٩٤)  (٣٥٬٨٩٦٬٣٥٣)  (١٥٬١٠٨٬٩٢٩)  (١٩٬٥٩١٬٩٩٨)    ومصاريف أخرى مصاريف عمومية وإدارية

  سترداد قرض حسن ألموال حاملي امخصص)/(

  الوثائق   

  

(٢٬٠٥٠٬١٣٢)  (٧٤٣٬٣٢٣)  (٩٠٥٬٩٩٩)  ٢٬٧٦٢٬٠٥٢  
            

  ٧٦٩٬٣٠٦  (٧٬١٤٤٬٩١١)  ٣٬٣٢٤٬٥٦٤  (٢٬٥٨٨٬٨٥٦)    اهمين ترة العائد إلى المس(الخسارة)/الربح للف
            

   الربح  /(الخسارة األساسية والمخفضة)

 (درهم) للسهم الواحد األساسي والمخفض  

  

٠٫٠٠٥  (٠٫٠٤٨)  ٠٫٠٢٢  (٠٫٠١٧)  ١٦  

  
  



افل اإلمارات ا  (ش.م.ع.) تأم  – ت ها ال  ٥        عة وش
  

ل ت حااإلا إن فقة ت هأ ال ي اً ءج ال ةال ماتعل ال م ه ة ال ج ة ال حل ح ال   ة.ال

  (غير مدقق) الموحد  وجزالم  لمابيان الدخل الش

   ٢٠٢١يونيو  ٣٠ي  لفترة الستة أشهر المنتهية ف
  
  
ال    ة ال ة فيأشه ال ةثلف ن  ٣٠ه ة في    ي ه ة أشه ال ة ال ن  ٣٠لف   ي
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
   ـدره  ـدره   ـدره  ـدره  
انه)     انه)    (معاد ب   (معاد ب
         

ح ارة)/ال ة العائ إلى ل  (ال اه لف   ٧٦٩٬٣٠٦  (٧٬١٤٤٬٩١١)  ٣٬٣٢٤٬٥٦٤  (٢٬٥٨٨٬٨٥٦)  ال
          

د ال                     األخ  املل الخ ب
د  فها الحقا م الب   األراح أو إلى  ً إعادة ت

ائ     :ال
        

          
ققةصافي ا ع ألراح غ ال احة لل ارات م   ٦٬٠٨٧٬٥٧٩  ٥٦٦٬٢٨٦  ١٬٩٨٢٬٠٠٣  ٥٦٦٬٢٨٦  في إس

          
امل األخ  خل ال د ال ة لب   ٦٬٠٨٧٬٥٧٩  ٥٦٦٬٢٨٦  ١٬٩٨٢٬٠٠٣  ٥٦٦٬٢٨٦  لف

          
الي املة) إج ارة ال امل/(ال خل ال ة   خاآل ال   ٦٬٨٥٦٬٨٨٥  (٦٬٥٧٨٬٦٢٥)  ٥٬٣٠٦٬٥٦٧  (٢٬٠٢٢٬٥٧٠)  للف

                    
  
  
  
  
  
  

  

  



افل اإلمارات ها ا )م.ع..(ش  تأم  – ت عة وش ا  ٦                      ل
  

احات  إن ل اإل فقة ت ءال أ  ال اً ج هي مات م ه عل ة ال ال ة ال  ال ة. ةجالحل ح   ال
  

  موحد الالموجز    الملكيةفي حقوق بيان التغيرات  

   ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  

  

  نمياهسإلى المالعائد 

لى حاملي  ئد إالعا

    الوثائق 

  

  إحتياطي نظامي   خسائر متراكمة  قانوني  احتياطي  لامرأس ال

مة  متراكالتغيرات ال

  المجموع  القيمة العادلة  في

  درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   

              

  ١١٨٬٥٢٤٬٩٣٠  ١٧٬٤٨٠٬٤٣١  --   (٥٥٬٤٨١٬٨٠٣)  ٦٬٥٢٦٬٣٠٢  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (كما تم بيانه سابقا)  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في  

  ) ١١٬٦٣١٬٩١٩(  --   --   ) ١١٬٦٣١٬٩١٩(  --   --   )٢٣ابقة (إيضاح سلتأثير خطأ السنة ا

  ١٠٦٬٨٩٣٬٠١١  ١٧٬٤٨٠٬٤٣١  --   (٦٧٬١١٣٬٧٢٢)  ٦٬٥٢٦٬٣٠٢  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (معاد بيانه)  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في  

  ٦٬٨٥٦٬٨٨٥  ٦٬٠٨٧٬٥٧٩  --   ٧٦٩٬٣٠٦  --   - -    الدخل الشامل للفترة إجمالي

  (٣٦٤٬٥٠٠)  --   --   (٣٦٤٬٥٠٠)  --   --   زكاة
        

  ١١٣٬٣٨٥٬٣٩٦  ٢٣٬٥٦٨٬٠١٠  --   (٦٦٬٧٠٨٬٩١٦)  ٦٬٥٢٦٬٣٠٢  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ) (غير مدقق ٢٠٢٠ يونيو ٣٠الرصيد في  
        

  ١١٣٬٥٧٦٬٣٧٣  ٢٤٬١٣٤٬٢٩٦  ١٢٨٬٥٦٧  (٦٧٬٢٥٤٬٠٩٠)  ٦٬٥٦٧٬٦٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في  

  (٦٬٥٧٨٬٦٢٥)  ٥٦٦٬٢٨٦  --   (٧٬١٤٤٬٩١١)  --   --   للفترة ةلالشام ةراسخال ليماإج
              

 ١٠٦٬٩٩٧٬٧٤٨  ٢٤٬٧٠٠٬٥٨٢  ١٢٨٬٥٦٧  (٧٤٬٣٩٩٬٠٠١)  ٦٬٥٦٧٬٦٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدقق)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠الرصيد في 

  
  
  



ا عة وش  ) ..م.ع (ش تأم  – تفل اإلمارا ت ا   ٧      ها ال
  

  

  )قمدق  ير(غ  الموحد الموجزالنقدية    بيان التدفقات

   ٢٠٢١ يووني ٣٠في    لفترة الستة أشهر المنتهية

  
ة     ة ال ة في  هشأ لف ه ن  ٣٠ ال   ي
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ـدره     ـدره    
انه)            (معاد ب

ة ل غ ات ال ل ة م الع ق فقات ال          ال
ح  ارة)/ال ة (ال   ٧٦٩٬٣٠٦    (٧٬١٤٤٬٩١١)    للف

يال ع           :تال
هالك   ات  اس ات ومع ل فاء م دات غو ج سم   ٢٬٣٣٠٬٦٣١    ٢٬٣٦٥٬٠٣٧    ة مل
ا   ع ئخ ققة م ب ة العادلة م إ م الق ارات  ائ خالل  س   --    ٩٬٤٦٥٬٥٦٠    األراح أو ال
ائ/(أراح)   ة العادلة م خالل  خ الق ارات    األراح أو إعادة تق إس

ائ       ٥٢١٬١٦٥    (٢١٬٢٨٣٬٥٨٦)    ال
ة ال   افأة نها   ٥١٥٬٨٠٣    ٢١٠٬٥٣١    فمة لل م م
ن م    ك في دي             --    ١٬٠١٧٬٩٥٧   لهاتم

دات ج ات في ال غ ل ال ات ق ل ة م الع ق فقات ال   ال
ة    ل غ ات ال ل   وال

   
(١٥٬٣٦٩٬٤١٢)  

   
٤٬١٣٦٬٩٠٥  

ق افل  ال د إعادة ال دات عق ج   ٨٧٬٨٢٣٬٨٥٩    ١٥٬٨٦٥٬٠٥١    في م
ا( ق/)دةال دات أخ  لاففي ذم ت ال ج ة وم ي   ١٥٬٣٦٢٬٤٥٤    (٥٦٬٤٧٢٬٧٨٨)   م

ق ادة(/ال ف في  )ال ال ثائ ت جلة على ال اذ م   (٨٬٢٣٩٬٣٦٤)    ٤٬٢٣٧٬٧٠٠   اس
ادة ق(/ال افل  )ال د ال ات عق ل   (١٩٬٥٣٦٬٧٢٩)    ١١٨٬٠٧٧٬٣٢٥    في م

ق افل ذم  في ال ةت             (٧٧٬٢٩٠٬٤٩٥)    (٤٤٬٢٤٠٬٢٥٤)   وأخ   دائ
ق  اتج مصافي ال ا ال ل   ٢٬٢٥٦٬٦٣٠    ٢٢٬٠٩٧٬٦٢٢     تالع

ف   عة لل ف مة ال ة ال افآت نها             (٤٢٨٬٦٧٥)    (٣١٠٬٨٥٠)   م
ق  اتج مصافي ال ات ال ل ة الع ل غ             ١٬٨٢٧٬٩٥٥    ٢١٬٧٨٦٬٧٧٢    ال

ة م ق فقات ال اتال ل ااإل  الع ةس           ر
ة العادلة م خالل  ارات اء اس ش ائ أو  حااألرالق   (١٠١٬٤٨٠٬٩٧٦)    (١٠٦٬٣٨١٬٨٦٤)    ال

  ٨٠٬٧٠٢٬٢٨٠    ٩٩٬٨٩١٬٢٢٩    الخسائرأو   األرباحدلة من خالل استثمارات بالقيمة العا من بيع متحصالت
  ٧٬٣٧٣٬٧٥٤    --    ودائع

ات  ات ومع ل اء م   (٨٣١٬٣٢٠)    (٦٩٨٬٨٩٠)    ش
اء  جش سةت غ مادم   (٢٣٦٬٩٤٤)    --    ل

ات اراإلى إسإضافات  ل             (١٠٬٠١٥٬٢٢٣)    (١٬٥٩٧٬٤٦٦)   ت في م
ق م في ال اتالع ال ة اإل ل ار             (٢٤٬٤٨٨٬٤٢٩)    (٨٬٧٨٦٬٩٩١)    س

ة ق فقات ال ة ال ل ات ال ل          م الع
اةدفعة    (٣٦٤٬٥٠٠)    --    ز

            (١٬٧٥٠٬٠٠٠)    (٢٬١٠٠٬٠٠٠)   كال  ف مالسى إة علصافي ال
م في الصافي  ق ال ةال ل ات ال ل             (٢٬١١٤٬٥٠٠)    (٢٬١٠٠٬٠٠٠)    ع
ادة/(صافي  قال عادله )ال ق وما              (٢٤٬٧٧٤٬٩٧٤)    ١٠٬٨٩٩٬٧٨١    في ال

ة  ة الف ا ا في ب عادله  ق وما              ٥٢٬١٢٩٬٧٢٠    ٨٣٬٢٧١٬٥٢٨    ال
ق  ةال ا في نها عادله  ة وما    ٢٧٬٣٥٤٬٧٤٦    ٩٤٬١٧١٬٣٠٩      الف

  

  

  
  
  

        الموحدة. المرحلية الموجزة اليةالم  اتعلوملما ذهه منال يتجزأ  اً جزءة تشكل قفرالماإليضاحات  إن
  



ا عة وش  ) ..م.ع (ش تأم  – تفل اإلمارا ت ا   ٨      ها ال
  

  

  الموحدة  الموجزة  يةالمرحل  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
   ٢٠٢١ونيو ي ٣٠  في  ر المنتهيةلفترة الستة أشه

  
  
  امةعمعلومات   -١
  

اإلمارات الع(ش.م.ع.)تأمين    - اإلمارات    شركة تكافل إمارة دبي ة تأمة عامساهة مشرككة") هي  المتحدة ("الشر  ةي بر ، دبي،  ّسست في 
، وتخضع ٢٠٠٧ير  براف  ٦بتاريخ  االقتصاد    الصادر عن وزارة  ٢٠٠٧لسنة    )٦٢م (رق  ت العربية المتحدة بموجب المرسومبدولة اإلمارا

  ").ون الشركات ان"ق( ٢٠١٥) لسنة ٢تحدة رقم (اإلمارات العربية الم ةالقانون االتحادي لدول لمتطلبات
  

ال بشركتقوم  التأنشطة  رسة  مماة  وتشمل  التكافلي  ا  الصحيأمين  التأمين  على  والتأمين  الحياة  على  ً والتأمين  وفقا األموال  وتكوين   الدخار 
  كام النظام األساسي للشركة. أحو ميةساللشريعة اإللمبادئ ا

  

  ة. ة المتحديبرعاإلمارات ال  ،دبي  ،٦٤٣٤١ص. ب.   لمسجل هوركة اشل عنوان اإن 
  

البي هذه  ا اناإن  للشركحدالموالموجزة  المرحلية  لية  لمات  المالية  البيانات  تتضمن  مجتمعة   ةة  إليها  (يشار  التابعة  وشركتها 
  لمجموعة").بـ"ا 

  
  الملكية  بلد التأسيس   ئيسي ط الرانشال  التابعة الشركة 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  مملوكة مباشرة 
  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  المتحدة ةيالعرب اإلمارات  االستثمار  مودرن تيك لالستثمار 
  
  ى المجموعةيره عل) وتأث COVID-19( ونافيروس كور شيتف
  

رعاية صحية غير    ةأزم  رة تف  في  عالميدخل االقتصاد ال  ،)١٩-COVID(  كورونا  فيروسلتفشي    حديث والسريعمع التطور ال
  ءات احتواءراإجدان  العديد من البل  تعب ات وقدفي األنشطة التجارية والحياة اليومية.  ضخم  عالمي اضطراب في ما تسببمسبوقة 

ً ية ومكلفة اقثنائاست   لة ودي ذلك  ا فبم  عتياديةرية االحتى تعليق العمليات التجاالشركات تقييد أو    لبت بعض البلدان منا . طتصاديا
  ت العربية المتحدة. رااماإل
  

اإلدارة   نظرت  للمجموعة  ستثنائية  اال الظروف    يفلقد  التعرض  يالتومخاطر  تأثير كون  ي  أن   مكني  أعمال على  مادي    لها 
   ن:ملمجموعة قد تنشأ ا سيولة   / ربحيةيسية على التأثيرات الرئوخلصت إلى أن  عةمجموال

  ى. رخمدينة األالتكافل والذمم الاسترداد ذمم  
 يمة العادلة ألدوات الماليةالق قياس ، 
 دلة لإلستثمارات في ممتلكات، ة العاميقياس الق 
 هاغ عنالمبل  ة وغيرلمتكبد ة والمطالبات ادب كتات الممخصص المطالب، 
  التأمين ق ائوث بسبب عدم تجديد ساهماتي المإجمالانخفاض . 

  
إلى أخلصت اإلدا  ،بناًء على ما سبق تأثير  نه ليس هنرة  المالي    بيان المركزربحية المجموعة كما في تاريخ    ىي علهروجاك 

 الموحدة. جزة الموة المرحليالمالية   تاملمعلوفي ا ما تم إظهاره باستثناء   حدوجز الموالم
  
الالمجموعة بإجر  متقا الملدولة اإلم  البنك المركزيهو مطلوب من قبل    ماك  بصفة شهرية تحملاء اختبار  العربية    تحدةارات 
ه  هذ  دادإع   تم   ،العمل كمنشأة مستمرة. وبناء على ذلك ستواصل    ةعأن المجمو  قدونيعت   الذين  ،قبل مجلس اإلدارة  نم  ده عتماتم إو

المالمع ا لومات  الموالية  أساسجزة  لمرحلية  على  اإل   الموحدة  ستواصل  االستمرارية.  الوضعمبدأ  مراقبة  وستتخذ    ، دارة 
  ر المسبوق. جابة لهذا الوضع غيستال ل  سبناالوقت الم ة والمناسبة فياإلجراءات الالزم

  



ا عة وش  ) ..م.ع (ش تأم  – تفل اإلمارا ت ا   ٩      ها ال
  

  

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما   معلوماتال لحو حاتإيضا
  )تتمة( ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
     ) IFRSs( المالية الجديدة والمعّدلة  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير    -٢
  لية لها تأثير مادي على المعلومات الما   الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس  اليةالم  اريرالتقية إلعداد  المعايير الدول     ١-٢

  وحدةلما  ةالموجزالمرحلية  
الدولية  المعا  تم تطبيق اليير  المالية  التقارير  التالية  إلعداد  بعد  جديدة والمعدلة  في أو  السنوية التي تبدأ  للفترات    ١والتي تسري 

اللوماالمعفي هذه    ٢٠٢١يناير   الموجزة ماليت  المرحلية  إن تطبيالموحدة   ة  الجد المعايي  ق.  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  يدة  ر 
لها  دعملوا يكن  لم  التأثير  لة  على  والسنواجوهري  الحالية  السنة  في  المدرجة  و مبالغ  السابقة  على  ت  تؤثر  أن  الممكن  من  التي 

  ة.قبليلمستات اأو الترتيبالمعالجات المحاسبية للمعامالت 
  
د التقارير  الدولي إلعدا   المعيار،  ٣٩  مرق ي  الدولاسبة  المح  ريامع  عديالت على: الت٢ة  لح المر  –ر سعر الفائدة  ؤشم  تشكيل  عادةإ
المالية  المعيار،  ٧  م رق  ماليةال التقارير    عديالتالت   توفر.  ١٦  رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية  والمعيار،  ٤  رقم   الدولي إلعداد 

ً تخف  ً   يفا المالية عندما    تأثيريعالج    مؤقتا اي التقارير  الالبديل    السعر  لادب ستتم  بديل  بمؤشر س  (ايبور)  بنوكبين  فائدة  ن خالي معر 
  . اطرالمخ

  
  :سائل العملية التاليةديالت الوتشمل التع

  
   رة، يتم التعامل معها اشمب  ء فاعااليتطلبها  وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي

 ر الفائدة في السوق؛ الحركة في سعيعادل المتغير، بما  ةدئا عر الفسعلى أنها تغييرات في  
 

   صات التحوط ووثائق التحوط دون وقف عالقة تغطية تخصي  ءإلجراايبور   ها إصالحرات التي يتطلببالتغييالسماح
 التحوط؛ 

  
 للمنشآ مؤقت  إعفاء  من االضطتوفير  منفصتلبيإلى  رار  ت  بشكل  المحددة  المتطلبات  يت ة  عندما   اة أد  تخصيص   م ل 

  .رالمخاطكتحوط لمكون 
  

ل يكن  التعلم  اهذه  على  تأثير  أي  الم ديالت  المالية  الرلمعلومات  استخدام    بصدد  مجموعةال  إن.  مجموعةلل  الموحدة   ة موجز حلية 
  . طبيققابلة للت الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت

  

  موعد تطبيقها   والتي لم يحنعّدلة ت الجديدة والمار يسوالتف ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي   ٢-٢

ال   تقم  ل  وعةمجملم  المبكر  والتعديالتبالتطبيق  التالية  لمعايير  والمعدلة  الجديدة  يتم    والتفسيرات  لم  ولكن  إصدارها  تم  والتي 
    تطبيقها بعد. 

 الالمعي اإلعددولي  ار  رقم  لتقااد  المالية  ا   ١٧رير  توحيدهجن  ر بتوفي  قالمتعللتأمين  عقود  أكثر  للق اً  والعرض  اً  ياس 
 .)٢٠٢٣ير ينا ١بعد  رات السنوية(يسري للفت جميع عقود التأمينل

  
   المالية رقم التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الموحدة      ١٠التعديالت على  المالية  ال حاسبار الموالمعيالبيانات    دوليي 

الزميلة والمشا  ٢٨  رقم  الشركات  المر اإلستثمار في  أو    معالجة) بشأن  ٢٠١١(  ةكر تش يع    جودات منم موتقدي بيع 
المشاريع    لشركته  المستثمر أو  بالتطبيق    المشتركةالزميلة  السماح  مع  مسمى  غير  ألجل  التطبيق  تأجيل  (جرى 
 المبكر). 

  
   دأتب  ة التيي. يسري للفترات السنوتعديالت على التصنيفات  -لية  المانات  البيا  : عرض١معيار المحاسبة الدولي رقم  

 . ٢٠٢٣يناير  ١في أو بعد 
  

  وبعض    ٣  رقم   لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل٣٧  رقم و  ١٦  رقم  ة الدولي المتعلقة بمعيار المحاسب  يالت التعد
  م قر  لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل١  قم ر  يةر المالاريلتقد ا عدا التحسينات السنوية على المعيار الدولي إل

السنوية التي    تراتللف  يسري(   ١٦  رقم   اليةلتقارير المعداد ار الدولي إلوالمعيا  ٤١  م رق  وليالمحاسبة الد  رايعم، و٩
 .) ٢٠٢٢يناير  ١ في أو بعدتبدأ 

  
 المحدد  تاريخأن ال نتهاء نهج التأجيل.  يخ اتار   بشأنلتعديالت  ابالمتعلق    ٤رقم    لتقارير الماليةعداد ا المعيار الدولي إل  

صتهنال المؤ ا  ةيحال اء  في  إلعفاء  الدو قت  إلالمعيار  ا لي  الماليةعداد  المعيار  ٤  قم ر  لتقارير  تطبيق  الدولي    من 
  .٢٠٢٣يناير   ١هو  ٩مالية للتقارير ال
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما   معلوماتالحول  حاتإيضا
  )(تتمة ٢٠٢١نيو يو ٣٠في    تهيةالمنشهر الستة أرة  لفت
  
  (تتمة) ) IFRSs( دة والمعّدلة  الجدي  لماليةارير اية إلعداد التقلودلير اياتطبيق المع  -٢
  

  (تتمة)المالية والتفسيرات الجديدة والمعّدلة والتي لم يحن موعد تطبيقها  إلعداد التقارير المعايير الدولية    ٢-٢
 

   على الدلاالتعديالت  اإلعدولي  معيار  رقم    لتقاريراد  م  ١٦المالية  اإلعفاء  امتيا  ام  م تقيي  نلتمديد  كان  اإلاذا  ار  جيز 
  . )٢٠٢١إبريل  ١التي تبدأ في أو بعد  للفترات السنوية  يسري.( يجارلعقد اإلهو تعديل  ١٩-COVID  ـبالمرتبط 

  
 ي  وبيان ممارسة المعيار الدول  ١  م رق   ياسبة الدولالتعديالت المتعلقة باإلفصاح عن السياسات المحاسبية (معيار المح

التقارير   ٨  رقم   المحاسبة الدولي  قديرات المحاسبية ، معيارالت علقة بتعريف  تمت ال) والتعديال٢  رقم   ةيالمال  إلعداد 
 ). ٢٠٢٣يناير   ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   يسري(

  
دخولها   دنع  عةوممجلل  الموجزة الموحدة   الماليةي البيانات  دة فلجديت ا ت والتعديالتتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرا

 ١٧ا عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  والتعديالت، فيم  جديدة، التفسيراتالمعايير ال ن تطبيق هذه  أوبيق،  حيز التط
المالية رقم  و التقارير  أدن  ٩المعيار الدولي إلعداد  المالية  اله  يكون، قد ال  اهالمذكور  البيانات  ال  تأثير هام على    حدةومالموجزة 
  رحلة التطبيق األولى.في م مجموعةلل
  

للفترة    مجموعة لل  الموجزة الموحدةات المالية  البيانفي    ١٧ية رقم  التقارير المالدولي إلعداد  لاعيار  يق الم يتم تطب  نأ  ةاإلدارتتوقع  
لى المبالغ  تأثير جوهري ع  ١٧  م قار الدولي إلعداد التقارير المالية رمعيق التطبيون ل. قد يك٢٠٢٣يناير    ١السنوية التي تبدأ في  
واإلفصاحا الواالمدرجة  ال  ةدر ت  البيانات  الموح  ماليةفي  ومع ذلك فأنه من غير  التأمين.  المتعلقة بعقود    مجموعةلل  دة الموجزة 

  . مجموعةصلة لذلك من قبل الة مفراجعام ملى حين إتمالممكن الوصول إلى تقييم معقول لتأثير هذا التطبيق إ
  
رقم    المعيار  تطبيق  ٣-٢ المالية  التقارير  إلعداد  المعيا  ةليما ال  دواتألا  ٩الدولي  الدمع  التلور  المالية رقم  قي إلعداد    ٤ارير 

    تأمين عقود ال
، التي  ٤ارير المالية رقم  التقداد  إلع  يار الدولي، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التعديالت على المع٢٠١٦في سبتمبر  

التقارير  يلر الدوتواريخ السريان للمعيا  بشأن إختالفتأمين  كات ال رشل مخاوف  تتناو المالية"  "األ   ٩ة رقم  يلالما  إلعداد  دوات 
لدولي ار المعييق ا ؤقت من تطبديد القادم. تقدم التعديالت خيارين مختلفين لشركات التأمين: اإلعفاء الملتأمين الج ومعيار عقود ا

ة" كال ي طالتغ  للمنشأة) و"منهج  ريالتقر  محددة (يطبق على مستوى  شآت التي تستوفي متطلبات نملل  ٩إلعداد التقارير المالية رقم  
  . جين هو إختياريالمنه

  
المالية الجديد  رير  لتقااد ا لدولي إلعد(بما في ذلك التعديالت) بالمعيار ا  ٤لدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار ا   سوف يستبدل

معايير   بدء تطبيق  ندع   ية"،ت و"منهج التغطقؤملعفاء اتطبيق كال المنهجين، اإلليه، من المتوقع إيقاف  عوالمتعلق بعقود التأمين.  
  ن الجديدة. التأمي

 
المؤقت في  فاء  اإلعارة  طبقت اإلد  المجموعة تقييماً للتعديالت وخلصت إلى أن أنشطتها تتصل بشكل كبير بالتأمين. وقد  رت أج

  ٩  المالية رقم   يرتقارلي إلعداد ال دولا   رالمعياوعة اختيار تأجيل تطبيق  قررت المجم.  ٢٠١٨يناير    ١الفترة المالية التي تبدأ في  
ار المعيطبيق  "عقود التأمين" وخلصت إلى ت  ٤المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير  ورة على  ي التعديالت المذكالوارد ف

  .٢٠٢٣يناير  ١ إبتداًء من ٩المالية رقم داد التقارير عي إللدولا
 
    ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ -٣
  اإلعداد  ساسأ ١-٣

إ   اعتم  الموجزةلداد  المرحلية  المالية  الدولي    ةالموحد  معلومات  المحاسبي  المعيار  لمتطلبات  وفقاً    : ٣٤رقم    )IAS( المرفقة 
  ".   ةرحليية المالمال   لتقاريرا "
  
  .الت المجموعةاممع غالبيةتي تتم بها هي العملة ال وبالدرهم اإلماراتي  دة حوالم رحلية الموجزة الم اليةعلومات المعرض الم م ت
  

  ة ماليت الألدوابعض اعدا إعادة تقييم  يما  ف  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  الموحدة   جزة لية الموومات المالية المرحهذه المعل  عدادتم إ
  ات.  ي ممتلكف اترستثماواإل
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةا لم ا  معلوماتالحول  حاتإيضا
  تتمة)( ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

    
 
    )(تتمة  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ -٣
  (تتمة)  أساس اإلعداد ١-٣

  كتل  فقة معوامتالموحدة  لية المرحلية الموجزة  مااللومات  ي هذه المعوالعرض واألساليب المستخدمة فة  يالمحاسب  ساتسيا إن ال   
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ في ةيالمنته  للسنة ةققة المدالسنوي الموحدة   ةالمالي اتالبياندمة في المستخ

  
ال تتضمن  المال  االيمعلومات  الموجزة  ة  المعة  وحد الملمرحلية  المجميع  الماليةلومات  البيانات  ضمن  إدراجها    السنوية  طلوب 

للمجموعةلا   وحدة لما هذ  مدققة  قراءة  عند  المعلوماتويجب  ا  الموحدة   الموجزة   ةالمالي  ه  البيانات  إلى    وية سنال   لماليةالرجوع 
ن نتائج أعمال ضروري أالن لى انه ليس م. باإلضافة إ٢٠٢٠بر يسمد  ٣١منتهية في كما في وللسنة ال للمجموعة دققةلما  الموحدة 

الستة  المجموع الملفترة  أشهر  دقيقتعطي     ٢٠٢١يونيو    ٣٠  فينتهية  ة  أ مؤشراً  لنتائج  الممعاً  التي جموعال  للسنة  المتوقعة  ة 
  .٢٠٢١ رديسمب ٣١ستنتهي في 

  
    كدةديرات غير المؤاإلفتراضات المحاسبية والتقات في  التغير -٤

لعدم التأكد من التقديرات  ة  سيالرئي   ة والمصادردارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعاإلالتي اتخذتها    إن األحكام الهامة
باستثناء تأثير تفشي    ، ٢٠٢٠مبر  ديس  ٣١تهية في  نملا للسنة  البيانات المالية الموحدة كما في و  في  ال بهومعالم  هاهي نفسكانت  

    دناه. أ الذي تم تفصيله) على المجموعة و١٩-COVIDروس كورونا (في
  

    رى وأخ أرصدة التكافل المدينةاسترداد 
    .نشطةاأل  وقفنتيجة لت  تلشركائتمان لة في مخاطر االإلى زيادة كبير ١٩-COVIDشي أدى تف 

اإلدا تقييم  على  لم رةبناًء  جأتأي    المجموعة  دتج  ،  ا ر أاسترداد    إمكانيةعلى    وهريثير  التكافل  وأخرىصدة  في    لمدينة    كما 
  . ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  

    قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
ت  السوق وتقلب  ضطا  إلى  ١٩-COVIDفشي  أدى  في  األسواق  رعاساألراب كبير  ا  في  المجموعة عن المالية  تراقب  لعالمية. 

سوق  لاالمشاركين في  الت بين  تحقيقه للمعام  لسعر الذي سيتم تمثل ا  والمطلوبات المالية   وجوداتم العادلة للمقيال  ا كانتكثب ما إذ
  في السيناريو الحالي.

  
تقييم  على  ت  موعةمجالفان    ،اإلدارة  بناًء  جوهريًا  أي  دج لم  اعل  تأثيًرا  العى  المالية  دالقيم  والمطلوبات  للموجودات  في لة    كما 

  . الموجزة الموحدة ةلمالية المرحليفي المعلومات ا هارهاتم إظ ت التيالتغيراتثناء إسب  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  

    لالستثمارات في ممتلكاتقياس القيمة العادلة 
حركة تباطؤ  العقا  مع  السوق  إجراء    قد،  ةليمحرات  لتعد يلزم  العاتعديالت  القيم  للمد يل  الظروف لة  عكس  أجل  من  متلكات 

  لية. االقتصادية الحا
  
يونيو    ٣٠في    كما  في ممتلكاتات  ادلة لالستثمارمجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العلم تحدد ال،  رةدااإل  ييم ادًا إلى تقنت سا

  للقيمثل تمثيًال دقيقًا  ة تمعجمون قبل المة مخدممست ن األسعار الأ  نتضمسو   ارمرستق با السو بةراقبم  مجموعةالستقوم  .  ٢٠٢١
 دلة. العا
  

   لمبلغ عنهاا  مخصص المطالبات غير المسددة والمطالبات المتكبدة وغير
لتأثير   ت  باالمطالمسددة وال  غيرعلى ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبات    ١٩-COVIDقامت المجموعة بإجراء تقييم 

المبلغ    ة دالمتكب  تضم والت  اعنهوغير  تحليي  قررت    حساسية تال نت  ال  موعةالمجمنتظمة.  مركز  أنه  على  مادي  تأثير  يوجد   
المخصصات   وأرصدة  اطالبات  مللالمخاطر  المبلغغير  وغير  المتكبدة  والمطالبات  . ٢٠٢١  يونيو  ٣٠في    كما  عنها  لمسددة 

مراقبة في  تستمر  الوورتطوال  هامطالبات  الاحو  وسوف  حول  اات  وإعادة  فباء  االفتلنظر  فترات  الفي  منهجيات  لاو  راضاتي 
  .قادمةال
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  الموحدة لية المرحلية الموجزةالما   ماتعلوالم ولح حاتضايإ
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ة الستة أشهر المنتهية في  لفتر

  
  

    إدارة التكافل وإدارة المخاطر المالية  -٥
الم  تتعرض ال  فةتلمخعة  ولمجم  ةجموعأنشطة  مخاطر  والمن  المالية:تكافل  السوتتاب  كامخاطر    مخاطر  (التي ومخاطر  ق 

  ) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ومخاطر األسعار الربح خاطر معدل عمالت األجنبية وممخاطر ال ضمنت ت
  

احات  واإلفص  يةالمخاطر المال  رة وإدا  لتكافال  اطرمخ  إدارة   بياناتجميع    الموحدة   المالية المرحلية الموجزة   المعلوماتال تتضمن  
البيالمطلوبة   السنويةانافي  الموحدة  المالية  ي ت  لذلك،  الموحجوع  الر قراءتها  نبغي عند  .  المالية  البيانات  المدققة   السنوية  دة إلى 

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي للمجموعة للسنة المنتهية ف
  

  .سنةلذ نهاية اارة المخاطر من إد اسات  يس من في أيإدارة المخاطر أو   لم تكن هناك تغييرات في قسم 
  
   كاتممتل  يفثمارات  است – ٦

   
  و ـيوني ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 درهـــــم  درهـــــم  

   (مدقق)   (غير مدقق)   
    

  ١٥٬٤٠١٬٨٩٦   ١٥٬٤٠١٬٨٩٦  ارض
  ١٦٬٧١٣٬٠٠٠   ١٦٬٧١٣٬٠٠٠  شقق سكنية 

  ٣٢٬١١٤٬٨٩٦   ٣٢٬١١٤٬٨٩٦  
  ١٩٬٥١٢٬٦١٤   ٢١٬١١٠٬٠٨٠  تحت التنفيذ 

         
٥١٬٦٢٧٬٥١٠    ٥٣٬٢٢٤٬٩٧٦  

 
في  ٣ستثمارات في ممتلكات في المستوى اال. تم تصنيف في ممتلكاتر في القيمة العادلة لالستثمارات دارة أنه لم يكن هناك تغيي إلا عتقدت

  ).٣ى : المستو٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ يونيو ٣٠التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في 
  
  ةليوات ماأد -٧

  و ـيوني ٣٠   
٢٠٢١  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢٠ 

ــ     درهـــــم  ــم درهـ
  (مدقق)   ) (غير مدقق   

        ات عمليات التكافلموجود
 ٢٨٩٬٧٨٨٬٥٧٢   ٣١٥٬٤٥٦٬٨٧٧    )١- ٧ لخسائر (إيضاحبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا

 ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤   ٤١٬٦٢٢٬٠٥٠    )٢-٧بيع (إيضاح  متاحة لل
    ٣٣٠٬٨٤٤٬٣٣٦   ٣٥٧٬٠٧٨٬٩٢٧ 

        لمساهمينموجودات ا
 ٢٩٬٤٧١٬٣٣٢   ٢٢٬١١١٬٦٨٨    )١- ٧الخسائر (إيضاح ل األرباح أو لقيمة العادلة من خالبا

 ٣٦٠٬٣١٥٬٦٦٨   ٣٧٩٬١٩٠٬٦١٥    المجموع
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  الموحدة لية المرحلية الموجزةما ال  المعلومات ولح حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١نيو يو ٣٠هية في  لفترة الستة أشهر المنت

  
  
  
    (تتمة)  ليةات ماأدو -٧
  ل األرباح أو الخسائردوات مالية بالقيمة العادلة من خالأ ١-٧
  
  (غير مدقق)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠  

املي  ح  إلى  العائد  
  التأمين على وثائق

  حياة األفراد 

  
  

  العائد إلى المساهمين 

  
  العائد إلى عمليات

  كافل الت

  
  

  المجموع 
  ــمدرهـــ  درهـــــم  ـمـــدرهـ  مدرهـــــ  
          

  ٢١٤٬٥٢٣٬٠٢١  ١٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٩٣٬٦٥٦   ١٩٨٬١٢٩٬٣٦٥  ة اديق مشتركصن 
  ٤٤٬٣٠٧٬٥٩٥   ٧٬٣٨١٬٩٦٧     ١٬٣١٨٬٠٣٢   ٣٥٬٦٠٧٬٥٩٦    استثمارات الصكوك 

  ٥٨٬٣٣٧٬٩٤٩    ٥٨٬٣٣٧٬٩٤٩   --   --   مدرجة  - ات في حقوق الملكيةاستثمار
  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --   ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --  رجة مدغير  - ة الملكي استثمارات في حقوق 

          
  ٣٣٧٬٥٦٨٬٥٦٥  ٨١٬٧١٩٬٩١٦   ٢٢٬١١١٬٦٨٨  ٢٣٣٬٧٣٦٬٩٦١  موع المج

  
  (مدقق)  ٢٠٢٠بر ديسم ٣١  

ملي  اح  إلى العائد  
  التأمين على وثائق

  فراد حياة األ

  
  

  العائد إلى المساهمين 

  
 العائد إلى عمليات

  التكافل 

  
  

  المجموع 
  رهـــــمد  ـــمــدره  ــمدرهـــ  درهـــــم  
          

  ١٨٥٬٧٥٠٬٧٤٥  --   ٩٬٠٧١٬٣٣٢  ١٧٦٬٦٧٩٬٤١٣  ديق مشتركة صنا
  ٤٩٬٩٧٨٬٤٥٥  ٧٬٣٨١٬٩٦٦  --   ٤٢٬٥٩٦٬٤٨٩  استثمارات الصكوك 

  ٦٣٬١٣٠٬٧٠٤  ٦٣٬١٣٠٬٧٠٤  --   --   مدرجة  - ات في حقوق الملكيةاستثمار
  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --   ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --  مدرجة غير  - استثمارات في حقوق الملكية 

          
  ٣١٩٬٢٥٩٬٩٠٤  ٧٠٬٥١٢٬٦٧٠  ٢٩٬٤٧١٬٣٣٢  ٢١٩٬٢٧٥٬٩٠٢  المجموع 

  
  

  :كما يلي السنة/الفترةخالل  ةالحرك  كانت
 

  و ـيوني ٣٠   
٢٠٢١  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢٠ 

 درهـــــم  درهـــــم   
  (مدقق)   (غير مدقق)    
        

 ٢٩٠٬٦٢٩٬٨٠٥   ٣١٩٬٢٥٩٬٩٠٤    السنةلفترة/االرصيد كما في بداية 
  ١٧٣٬٦٨٤٬٠٣٤    ١٠٦٬٣٨١٬٨٦٤    ت خالل الفترة/السنةيامشتر

  (١٥٩٬٤٩٩٬٣٦٨)    (١٠٩٬٣٥٦٬٧٨٩)    خالل الفترة/السنةبعادات  إست
 ١٤٬٤٤٥٬٤٣٣   ٢١٬٢٨٣٬٥٨٦    السنةلفترة/اخالل    قيمة العادلةلتغير في الا

       
 ٣١٩٬٢٥٩٬٩٠٤   ٣٣٧٬٥٦٨٬٥٦٥    لسنةاالفترة/الرصيد كما في نهاية 

  



ا عة وش  ) ..م.ع (ش تأم  – تفل اإلمارا ت ا   ١٤      ها ال
  

  

  لموحدةا جزةلية المرحلية الموالما   معلوماتالحول  حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في  ترة  لف
  
  
      (تتمة)  أدوات مالية -٧
   متاحة للبيع ٢-٧
  و ـيوني ٣٠   

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 درهـــــم  درهـــــم   
  (مدقق)   ق) (غير مدق    
       

 ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤   ٤١٬٦٢٢٬٠٥٠    درجةم  –أسهم  

        
  

ب القيمة العادلةتم اإلعتراف  في بيان الدخل الشامل مليون درهم)    ٦٫٠٩:  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠مليون درهم (  ٠٬٥٧لغ  بمب   أرباح 
  الموحد.  جزموال
  
  تركيز االستثمار  ٣-٧

المركزي  حدد مختلفبدول  البنك  في  التعرض  إلجمالي  األقصى  الحد  المتحدة  العربية  اإلمارات  االستثما  ة  في   ر.فئات    كما 
المجم،  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠ استثمارات  اوعة  زادت  فئة  األ في  فيها  المستثمر  بمبلغخرى  لموجودات  الحد  هذا  شيء  عن    ال 

لمجموعة الحدود الفرعية في جميع الفئات األخرى  ت ا، في حين تجاوزت استثمارادرهم)   ١٬٠٣٤٬٥٦٢:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(
  هم). در ٩٥٬٢١٥٬٥٧٤: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١درهم ( ١٠٠٬٠٤٧٬٣٩٢ رية بمبلغباستثناء االستثمارات العقا

  
   كافلات عقود إعادة التوموجود  لتكافلبات عقود امطلو -٨

   
  و ـيوني ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 ـمدرهــــ  درهـــــم  

  (مدقق)   ) مدقق(غير   
     تكافلمطلوبات عقود الإجمالي 

  ٩٠٬١٧٢٬١٧١   ١٤٧٬٨٦٢٬٠٤٦  مطالبات مبلغ عنها 
  ٣٥٬٧٧٤٬٨٦١   ٤٢٬١٠٤٬٩٢٦  البات متكبدة وغير مبلغ عنها مط

  ٢١٩٬٢٠٨٬٤٧٦   ٢٥٠٬٦٦٥٬٦٤٧  كتسبةمساهمات غير م
  ٦٬٠٥٧٬٠٤٠   ٧٬٣٨٠٬٧٦٣  ابيةإحتياطيات حس

  ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤   ٢٤٣٬٤٦١٬٨٤٥ طة باالستثمار تبلوثائق المرعادلة لعقود حاملي االقيمة ال
         

٥٧٣٬٣٩٧٬٩٠٢    ٦٩١٬٤٧٥٬٢٢٧  
        كافل الت  إعادة  عقود اتودموج

  ٣٥٬٣١١٬٩٨٠   ٤٤٬٣٧٥٬٩٨٤  بلغ عنها مطالبات ممن  كافلة التحصة إعاد
  ١٤٬٨٠١٬٢٤١    ١٥٬٢١٤٬٠٣٠ بلغ عنها طالبات متكبدة غير ممحصة إعادة التكافل من 

  ٨٠٬٦٧١٬٨٠٣    ٥٤٬٩٢٨٬٨٨٩  مكتسبة مساهمات غير ل من افإعادة التك حصة
  ٨٩٥٬٨٩٩   ١٬٢٩٦٬٩٦٩  حسابية ت ياإحتياط فل من حصة إعادة التكا

         
١٣١٬٦٨٠٬٩٢٣    ١١٥٬٨١٥٬٨٧٢  

        لتكافل طلوبات عقود اصافي م
  ٥٤٬٨٦٠٬١٩١    ١٠٣٬٤٨٦٬٠٦٢  مطالبات مبلغ عنها 

  ٢٠٬٩٧٣٬٦٢٠    ٢٦٬٨٩٠٬٨٩٦  وغير مبلغ عنها  مطالبات متكبدة 
  ١٣٨٬٥٣٦٬٦٧٣    ١٩٥٬٧٣٦٬٧٥٨  مساهمات غير مكتسبة

  ٥٬١٦١٬١٤١   ٦٬٠٨٣٬٧٩٤  حسابية  إحتياطيات
  ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤   ٢٤٣٬٤٦١٬٨٤٥ ار ائق المرتبطة باالستثمالوث د حاملي العادلة لعقوالقيمة 
       

  ٤٤١٬٧١٦٬٩٧٩    ٥٧٥٬٦٥٩٬٣٥٥  



ا عة وش  ) ..م.ع (ش تأم  – تفل اإلمارا ت ا   ١٥      ها ال
  

  

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما   معلوماتالول ح حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
  
    (تتمة)  كافلوموجودات عقود إعادة الت  فلكالتبات عقود الومط -٨

  
    

  و ـيوني ٣٠ 
٢٠٢١  

  مبـر ديس ٣١
٢٠٢٠ 

 درهـــــم  درهـــــم   
          مدقق)(   قق) (غير مد   

  د  ا يخص العقوفيم  حاملي الوثائق  إلىدائنة  الحركة في الذمم ال
  المرتبطة باستثمار  

        

 ١٧٠٬٠٦٤٬٦٠٦   ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤    الرصيد اإلفتتاحي
  ٩٧٬٨٩٥٬٠١٨     ٤٣٬٠٢٣٬٣١٦    إجمالي المساهمات
  (٨٬٢٤٦٬٤٤٠)    (٥٬٢٦١٬٢٤١)    رسوم التخصيص

 (٥٣٬٨٤٩٬٠٧٦)   (٣٧٬٢٢٦٬٠٦١)    لسنةا/خالل الفترة   ترداداستا
  ١٦٬٣٢١٬٢٤٦    ٢٠٬٧٤٠٬٤٧٧      غير في القيمة العادلةالت
       

 ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤   ٢٤٣٬٤٦١٬٨٤٥    الختاميالرصيد  
         

  
      حتياطياتر في اإلغيلتا ١-٨

الثة أشه   ة ال ة في ال لف ن  ٣٠ه ة في    ي ه ة أشه ال ة ال ن  ٣٠لف   ي
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
ــــ   درهـــــ      درهـــــ   درهـــــ   درهـ
   ( ق )  (غ م ق )   (غ م ق )(غ   (غ م ق    م

          
ي ا غ في اإلح ا ال افل ا – بيال   (١٬٣٠٥٬٨٧١)  (٩٢٢٬٦٥٣)  (٤٦٩٬١١٩)  ٥٥٬٣٦٤  ة الت

اة افل ال ات ت عل  ي ال ا غ في اإلح   (٣٩٬١٩٦٬٠٤٥)  (٣٤٬٩٤٦٬٦٤٥)  (١٩٬١٣٨٬٧٣٨)  (١٨٬١٣٥٬٠٢٦)  ال
ة العادلة غ في الق أم   – ال   حاملي وثائ ال

اد  على    اة األف             (٩٬٥٨٥٬٦٩٥)  ٢٠٬٧٤٠٬٤٧٧  ١٦٬٧٦٥٬٧٥٧  ١٢٬٥٤٧٬٥٣٢  ح
  (٥٬٥٣٢٬١٣٠)  (٢٬٨٤٢٬١٠٠)  (١٥٬١٢٨٬٨٢١)  (٥٠٬٠٨٧٬٦١١)  
            
  
    كنقد وأرصدة لدى البنو -٩

  (مدقق)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  (غير مدقق)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  
عمليات   التكافل  عمليات  

  المساهمين 
  عمليات المساهمين   عمليات التكافل

  ـــم درهــ  ـــم درهــ  درهـــــم  درهـــــم  
          

  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٦٦٬٦٤٠٬٥١٥  ٧٬١٣١٬٢٥٥  ٨٧٬٠٤٠٬٠٥٤  لدى البنوكنقد وأرصدة 
  --   ١٧٬٢٥٠٬٠٠٠  --   ١٧٬٢٥٠٬٠٠٠ ودائع

          
  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٨٣٬٨٩٠٬٥١٥  ٧٬١٣١٬٢٥٥  ١٠٤٬٢٩٠٬٠٥٤  
          

  بعد أكثر من ثالثة  يطرح: ودائع تستحق
  --   (١٧٬٢٥٠٬٠٠٠)  --   (١٧٬٢٥٠٬٠٠٠) أشهر   
          

  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٦٦٬٦٤٠٬٥١٥  ٧٬١٣١٬٢٥٥  ٨٧٬٠٤٠٬٠٥٤  المجموع

          
  

الود معدل ربح من  تحمل  إلى  ١٬٠٠ائع  إلى  ١٫٧٥:  ٢٠٢٠٪ (١٫٢٥٪  ً ٪) سنوي ٢٫٤٠٪  أغسطس    ٢٣من    قاقاستح   واريخبت  ا
  .٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ إلى ٢٠٢١



ا عة وش  ) ..م.ع (ش تأم  – تفل اإلمارا ت ا   ١٦      ها ال
  

  

  لموحدةا الموجزة المرحلية ليةالما   اتممعلوالحول  حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠  يف  أشهر المنتهيةلفترة الستة  

  
  

 انونيةقعة ودي -١٠
لغرض إجراء   ٢٠٠٧لعام    ٦العربية المتحدة رقم    التحادي لدولة اإلماراتلقانون اوديعة القانونية وفقًا لمتطلبات ايتم االحتفاظ بال

: ٢٠٢٠٪ (١  ربح  دلمععة  وديلا  حملت.  شركةلل   اليوميةمليات  فر لتمويل الععمليات التكافل في اإلمارات العربية المتحدة وال تتو
  ويا. سن )٪١

  
    وثائقال  ملياح  صندوقالعجز في   -١١

  
  و ـيوني ٣٠

٢٠٢١ 
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  هــمدر درهــم    

        (مدقق)  (غير مدقق)   
     الوثائق  امليحصندوق  العجز في 

 (٩٬٢٦٨٬٠٠٩) (١٬٢٤٦٬٧٨٣)   السنة الفترة/ الرصيد في بداية 
 ٨٬٠٢١٬٢٢٦ (٩٠٥٬٩٩٩)   الفترة/السنة   لخال ضالفائ/ ز)ج(الع

      
 (١٬٢٤٦٬٧٨٣) (٢٬١٥٢٬٧٨٢)   السنة الرصيد كما في نهاية الفترة/ 

     
     همينالمسان  قرض حسن م

 ٩٬٢٦٨٬٠٠٩  ١٬٢٤٦٬٧٨٣   السنة الفترة/ الرصيد في بداية 
 (٨٬٠٢١٬٢٢٦)   ٩٠٥٬٩٩٩   السنة خالل الفترة/ )ٍاالستردادمخصص/(

      
 ١٬٢٤٦٬٧٨٣ ٢٬١٥٢٬٧٨٢   في نهاية الفترة/السنة  امكالرصيد 

      
  --  --   لوثائقا  امليحصندوق  العجز في    إجمالي

  
   إستالف من البنوك  -١٢

مليون درهم تم الحصول عليه    ٣٥قرض بقيمة    جز الموحدولبنوك كما في تاريخ بيان المركز المالي الماالستالف من ا   يمثل
مليون درهم    ٢٣٬٨مستحق للقرض مبلغ  ساسي الاأل  لمبلغيبلغ اتم استخدامه كمكاتب، وي  دشراء مبنى جدي ل     ٢٠١٧في سنة  

  مليون درهم).  ٢٥٫٩: ٢٠٢٠(
  

ال  ي  ١٤٫٤٢:  ٢٠٢٠ن درهم (مليو   ٢٬١بالغ  إن االنخفاض  السنة   الفترة/  البنوك خالل   مثل مليون درهم) في االستالف من 
  مليون درهم.  ٣٥سداد دفعة مقابل القرض البالغ 

 

التسهيالت  م ت عنالمصر  تأمين  الرهطري  فية  الممتلكاتق  على  العقاري  عنن  والتنازل  على   ،  اإلسالمية  التأمين  بوليصة 
  ألجل والسندات اإلذنية.الوكالة ، ورهن وديعة الممتلكات

 
  رأس المال -١٣

  
  و ـيوني ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  درهـــــم  درهـــــم    

  (مدقق)   قق) (غير مد  

  املوالمدفوع بالكصدر ملا
  ) للسهم درهم  ١قيمة ب ادي سهم ع  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

 
١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 
١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٧                  وش
  

  

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما   علوماتمالحول  تحاإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
    (غير مدقق)  مكتسبةصافي المساهمات ال -١٤

الثة ألف   ة في   هشة ال ه ن  ٣٠ال ة في لف  ٢٠٢١ي ه الثة أشه ال ن  ٣٠ة ال   ٢٠٢٠ي
    

ي أم ال   ال
اة   أم على ال ال

  واإلدخار 
  

ع   ال
  

ي  أم ال   ال
اة   أم على ال ال

  واإلدخار 
  

ع   ال
ــــ   درهـــــ   درهـــــ   درهـــــ    ــــ   درهـ ــــ   درهـ                 درهـ

ا ة يلإج ات ال اه   ١٠٣٬٢١٩٬٥٤٩  ٢٧٬٨٤٩٬٠٥٣  ٧٥٬٣٧٠٬٤٩٦  ١١٤٬٤٠٥٬٣٠٤   ٢٣٬٢٠٨٬٩٥٦   ٩١٬١٩٦٬٣٤٨  ال
ة ات غ ال اه غ في ال                 ٤٢٬٦٥٦٬٢١٠  (٢٬٢٠٥٬٤٠٦)  ٤٤٬٨٦١٬٦١٦  ٤٨٬٣٠١٬٢١١  (١٦٢٬٥٥١)  ٤٨٬٤٦٣٬٧٦٢  ال

ة  افل ال ات ال اه                 ١٤٥٬٨٧٥٬٧٥٩  ٢٥٬٦٤٣٬٦٤٧  ١٢٠٬٢٣٢٬١١٢  ١٦٢٬٧٠٦٬٥١٥  ٢٣٬٠٤٦٬٤٠٥  ١٣٩٬٦٦٠٬١١٠  م
افل ات إعادة ال اه   (٢٣٬٥٧٠٬٩٤٦)  (٤٬٠٩٣٬٤٤٤)  (١٩٬٤٧٧٬٥٠٢)  (٢٦٬٥٦٥٬١٤٦)  (٢٬٠٨١٬١٧٥)  (٢٤٬٤٨٣٬٩٧١)  م

ة ات غ ال اه غ في ال                 (٢٠٬١٥١٬٩٤٨)  ١٬٩٧٥٬٨٨٨  (٢٢٬١٢٧٬٨٣٦)  (١٣٬٩٨٥٬٨٩٨)   ٣١٢٬٦٥٦  (١٤٬٢٩٨٬٥٥٤)   ال
ازل  افل م ات إعادة ت اه هام                 (٤٣٬٧٢٢٬٨٩٤)  (٢٬١١٧٬٥٥٦)  (٤١٬٦٠٥٬٣٣٨)  (٤٠٬٥٥١٬٠٤٤)  (١٬٧٦٨٬٥١٩)  (٣٨٬٧٨٢٬٥٢٥) ع

ة  ات ال اه   ١٠٢٬١٥٢٬٨٦٥  ٢٣٬٥٢٦٬٠٩١  ٧٨٬٦٢٦٬٧٧٤  ١٢٢٬١٥٥٬٤٧١  ٢١٬٢٧٧٬٨٨٦   ١٠٠٬٨٧٧٬٥٨٥  صافي ال
      

ة ال   ة في  ة أشه اللف ة ال  ٢٠٢١ ني  ٣٠ه هلف ن ٣٠ة في ة أشه ال   ٢٠٢٠ ي
    

ي أم ال   ال
اة   أم على ال ال

  واإلدخار 
  

ع   ال
  

ي  أم ال   ال
اة   أم على ال ال

  واإلدخار 
  

ع   ال
ــــ   درهـــــ   درهـــــ   درهـــــ    ــــ   درهـ ــــ   درهـ                 درهـ

اه الي ال ةإج   ٣٠٣٬٧٨٤٬٩٧٩  ٥٤٬٦٢٠٬٨٤٢  ٢٤٩٬١٦٤٬١٣٧  ٣٤٤٬٠٦٨٬٨٦٩  ٤٤٬٦٠٣٬٤٢٧  ٢٩٩٬٤٦٥٬٤٤٢  ات ال
ة ات غ ال اه غ في ال                 (١١٬٠١٨٬٨١٤)  (١٬٣٣٤٬٤٥٦)  (٩٬٦٨٤٬٣٥٨)  (٣١٬٤٥٧٬١٧١)  ٥٥٢٬٧٣٠  (٣٢٬٠٠٩٬٩٠١)  ال

ة  افل ال ات ال اه                 ٢٩٢٬٧٦٦٬١٦٥  ٥٣٬٢٨٦٬٣٨٦  ٢٣٩٬٤٧٩٬٧٧٩  ٣١٢٬٦١١٬٦٩٨   ٤٥٬١٥٦٬١٥٧  ٢٦٧٬٤٥٥٬٥٤١  م
افلم ات إعادة ال   (٥٧٬٧٣٥٬١٢٧)  (٥٬٤٧٥٬٢٧٤)  (٥٢٬٢٥٩٬٨٥٣)  (٥٤٬٣٠٧٬٩٣٦)  (٣٬٤٢٢٬٩١١)  (٥٠٬٨٨٥٬٠٢٥)  اه

ة ات غ ال اه غ في ال                 (٣٣٬٤٨٣٬٥٦٢)  ١٬٢٨١٬٨١٧  (٣٤٬٧٦٥٬٣٧٩)  (٢٥٬٧٤٢٬٩١٤)  (٣٢٣٬٤٦٨)  (٢٥٬٤١٩٬٤٤٦)   ال
ات إع اه ها ةدام ازل ع افل م                 (٩١٬٢١٨٬٦٨٩)  (٤٬١٩٣٬٤٥٧)  (٨٧٬٠٢٥٬٢٣٢)  (٨٠٬٠٥٠٬٨٥٠)  (٣٬٧٤٦٬٣٧٩)  (٧٦٬٣٠٤٬٤٧١) ت

ة  ات ال اه   ٢٠١٬٥٤٧٬٤٧٦  ٤٩٬٠٩٢٬٩٢٩  ١٥٢٬٤٥٤٬٥٤٧  ٢٣٢٬٥٦٠٬٨٤٨  ٤١٬٤٠٩٬٧٧٨  ١٩١٬١٥١٬٠٧٠  صافي ال



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٨      وش
  

  

  ةالموحد  لموجزةا  المرحلية ليةالما   علوماتمالحول  تحاإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل

  
  

  رسوم وكالة -١٥
  

تعلق  من إجمالي مساهمات التكافل فيما ي)  ٪٢٥إلى    ٪ ١٦٬٧٥:  ٢٠٢٠(  ٪ ٢٥إلى    ٪١٣٫٥  نسبةحتى  وكالة  رسوم    تم تحميل
الب ال وثائق  الصح تأمين  التأمين  ووثائق  الحياة  على  ب  يجماعي  أّما  لوثائقالجماعي.  الأت  النسبة  احمين  تّم  تكافل،  تساب  حياة 
رسوم الوكالة من قبل لجنة الرقابة الشرعية مت الموافقة على  ت  .كحد أقصى من مساهمة مخاطر التكافل   ٪٣٥وم بنسبة  لرسا

  عند تكبدها. وحدموجز المال  خسارة لأو ا  الربحويتم تحميلها إلى بيان 
  

    للسهم الواحد  ضفخماألساسي وال  حالرب)/والمخفضة  (الخسارة األساسية -١٦
الثةلف   ة في  ة ال ه ن  ٣٠أشه ال ة في    ي ه ة أشه ال ة ال ن  ٣٠لف   ي
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
   ( ق )  (غ م ق )   (غ م ق )  (غ م ق   (غ م

          
ارة)/ ة (ال ح للف اهال )  العائ إلى ال   ٧٦٩٬٣٠٦  (٧٬١٤٤٬٩١١)  ٣٬٣٢٤٬٥٦٤  (٢٬٥٨٨٬٨٥٦)  (دره

          
جح لال د األسهس ال ة ع ة خالل الف   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠              القائ
          

ارة)/ اح (ال ه ال ح لل )ال   ٠٫٠٠٥  (٠٫٠٤٨)  ٠٫٠٢٢  (٠٫٠١٧)  (دره
          
  

أية أدوات قد يكون لها تأثير  ن المجموعة لم تصدر إحيث   ، لسهم ل  ضلربح المخفّ ل /(للخسارة المخفضة)لم يتم عرض أية أرقام 
    تنفيذها.الربح للسهم عند (الخسارة)/على 

  



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٩      وش
  

  

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما   معلوماتالحول  حاتاإيض 
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
  

  القة ف ذات ع معامالت مع أطراأرصدة و -١٧
ة  لمملوكت ااوالشرك  للمجموعة  وموظفي اإلدارة العليا  رة عضاء مجلس اإلدامساهمين وأاف ذات العالقة من الرطن األتتكو

الهم و يملتالتي يسيطرون عليها وكذلك الشركات  كبيراً.  ي  تأثيراً  الموافقة على سياساتارسون عليها  وشروط التسعير    تتم 
  وعة ة المجمهذه المعامالت من قبل إدار

  

الموحدة   جزةية الموالمرحلية  لالما  المعلوماتطراف ذات العالقة المدرجة في  يما يتعلق باألف  يونيو  ٣٠القائمة في    الجوهرية  ةدألرص إن ا
  :هي كما يلي

  

   
  و ـيوني ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 درهـــــم  درهـــــم    

  قق)(مد   دقق) (غير م   
             : ة للمساهمين الرئيسيين تابعشركات 

 ٣٣٩٬٨٦٤  ٣١٨٬٢٣١    مستحقة لبات اطم
  

  :ةالموحد المرحلية الموجزةالمالية  وماتالمعلي درجة فالم المتعلقة باألطراف ذات العالقة ربح أو الخسارةفيما يلي ال
  

ة في    ه الثة أشه ال ة ال ن  ٣٠لف ة في    ي ه ة أشه ال ة ال ن  ٣٠لف   ي
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
ــ    ــدرهـــ   ــ   درهـــــ   درهـــ   درهـــ
   ( ق )  (غ م ق )   (غ م ق )  (غ م ق   (غ م

          العليا االدارة موظفي تعويضات
         

  ١٬٣٦٥٬٣٠٥  ٢٬٣٨٤٬٦٤٩  ٥٥١٬٠٠٦  ١٬٤٨٦٬٦٥٥  جلاأل قصيرة وطويلة امتيازات
          
عامالت ا ةل اف ذات العالقة خالل الف           مع األ

         
  ٥٬٥٩٨٬١٣٣  ١٬١٩١٬٢٧٣  ١٬٥٠٦٬٤٠٣  (١٬٦٧٠٬٠٦١)  ساهمات المكتتبةمال جماليإ

ة ات ال ال الي ال   ١٬٧٢٧٬٩٨٧  ٤٨٨٬٥٩٨  ٦٢٨٬٥٧٨  ٤٠٥٬٢٢٣  إج
          
  

األرص  ا تنشأ  تسجل  لم  اإلعتيادي،  العمل  سياق  الفترة/السنة ضمن  نهاية  في  المستحقة  ق دة  في  إنخفاض  أي  يمة لمجموعة 
  .ةالقعاف ذات طر أالمستحقة من  المبالغ

  
    المحتملةلوبات  المط -١٨ 

   
  و ـنييو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  درهـــــم  درهـــــم   

          (مدقق)   (غير مدقق)    
 ٣٤٣٬٥٩٣   ١٦٣٬٥٩٣   خطابات ضمان

  
    رأسماليةااللتزامات ال

  . )م يون درهمل ٨٬٢: ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١درهم (  مليون ٦٬٦مبلغ  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ بلغت االلتزامات الرأسمالية كما في
  

  يةالمطالبات القانون 
مال العادية. وبناًء ء سير األعلدعاوى قانونية أثنا  ضةل مع معظم شركات التأمين الرئيسية فإن المجموعة معرالحاوكما ه

أو   وعةمدخل المجى  ليرات جوهرية عهذه القضايا تأثة ال تعتقد بأنه سينتج عن  على استشارة قانونية مستقلة فإن المجموع
  الي.عها الموض

  



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ٢٠      وش
  

  

  الموحدة  الموجزة  المرحلية  ليةالما  علوماتمالحول   حاتإيضا
  تتمة)( ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
    

  معلومات قطاعية  -١٩
ال ملتكافل أعا   تاتشمل عملي  ر.ل وعمليات االستثما افقطاع التك  ة في قطاعين تشغيليين،مجموعتم تنظيم الألغراض إدارية  

ب ليات االستثمار إدارة االستثمارات والنقد لحسائق، بينما تشمل عملي الوثان حامة نيابة علمجموع تقوم بها االتي    فلالتكا
  . أعاله  ينرشغيلية لتشكيل القطاعين المذكوالشركة الخاص. لم يتم دمج أي قطاعات ت

  
الق أداء  تقييم  أساس األربطايتم  أع على  الخسائر اح  قياستي  ال   و  األرب  لنواحيا   ي بعضف  اهيتم  مختلفة عن  أوبطريقة   اح 

  . ليةفي البيانات الما الخسائر
  

إن أي معامالت أخرى بين القطاعات خالل الفترة.    وجد ت  لقرض الحسن، التخصيص وا الرسوم  و  باستثناء رسوم الوكالة
القطاعات  إيرادات  ونتائج  علىال  ومصاريف  تشتمل  قطاع  مالتمعا  تي  حتي  لوا  ، األعمالت  ابين  عندذفيتم  ،  التوحيد   ها 

  مبينة أدناه. 
  

  (غير مدقق)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠ة أشهر المنتهية في ثالثلفترة ال  

  همين المسا  اإلكتتاب   

  المجموع  أخرى   اإلستثمارات   المجموع  التامين على الحياة   التأمين الصحي  

  ــمـــدره  ــمدرهـــ  درهـــــم  ــمهـــدر درهـــــم درهـــــم  
            

  ٣١٬١٤٦٬٥٤٤  ٣٠٬٣٦٦٬٤١٣  ٧٨٠٬١٣١  ١٦٢٬٧٠٦٬٥١٥  ٢٣٬٠٤٦٬٤٠٥   ١٣٩٬٦٦٠٬١١٠  اعالقط داتيراإ

  ٣١٬١٤٦٬٥٤٤  ٣٠٬٣٦٦٬٤١٣  ٧٨٠٬١٣١  ٢٣٬٨٣٣٬٥٢٦  ٤٬٨٤٧٬٣٩٧  ١٨٬٩٨٦٬١٢٩  نتائج القطاع

  --   --   --   (٢٥٬٨٨٣٬٦٥٨)  (٣٬١٣٨٬٢٠٢)  (٢٢٬٧٤٥٬٤٥٦)  رسوم وكالة

  (١٢٬٠٩٣٬٢٧٠)  (١٢٬٠٩٣٬٢٧٠)  - -   --   --   --   بدة متك عموالت 

  (١٩٬٥٩١٬٩٩٨)  (١٩٬٥٩١٬٩٩٨)  --   --   - -   --   عمومية وإدارية صاريفم

  مخصص قرض حسن لصندوق  

  (٢٬٠٥٠٬١٣٢)  (٢٬٠٥٠٬١٣٢)  --   --   --   --   ئقحاملي الوثا  

  الربح/(الخسارة) العائد إلى حاملي  

  الوثائق/المساهمين   

 

(٣٬٧٥٩٬٣٢٧)  

 

١٬٧٠٩٬١٩٥ 

 

(٢٬٠٥٠٬١٣٢)  

 

٧٨٠٬١٣١  

 

(٣٬٣٦٨٬٩٨٧)  (٢٬٥٨٨٬٨٥٦)  
                   

  (معاد بيانه)  دقق)(غير م ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ية في اشهر المنته الثالثةلفترة   

  المساهمين  اإلكتتاب   

  المجموع   أخرى   اإلستثمارات   المجموع   التامين على الحياة  التأمين الصحي   

ــ   درهـــــم درهـــــم درهـــــم   ــ دره  ـــمدره   رهـــــمد  مـــ
            

  ٢٥٬٥٢٢٬٦٤٥  ٢٤٬٥٠٩٬٥٤٧  ١٬٠١٣٬٠٩٨  ١٤٥٬٨٧٥٬٧٥٩  ٢٥٬٦٤٣٬٦٤٧  ١٢٠٬٢٣٢٬١١٢  القطاع رادات  إي

  ٢٥٬٥٢٢٬٦٤٥  ٢٤٬٥٠٩٬٥٤٧  ١٬٠١٣٬٠٩٨  ١٨٬٦٩٤٬٢٦٦  (١٬١٦٦٬٧١٢)  ١٩٬٨٦٠٬٩٧٨  قطاع نتائج ال

  --   --   --   (١٩٬٤٣٧٬٥٨٩)  (٤٬٢٢٦٬٧٠٣)  (١٥٬٢١٠٬٨٨٦)  رسوم وكالة

  (٦٬٣٤٥٬٨٢٩)  (٦٬٣٤٥٬٨٢٩)  --   --   --   --   دة متكبعموالت 

  (١٥٬١٠٨٬٩٢٩)  (١٥٬١٠٨٬٩٢٩)  --   - -   --   --   ارية ومية وإدعم فمصاري

  سن لصندوق  قرض ح مخصص

  (٧٤٣٬٣٢٣)  (٧٤٣٬٣٢٣)  --   --   --   --   حاملي الوثائق   

  العائد إلى حاملي  الربح  /(الخسارة)

  ٣٬٣٢٤٬٥٦٤  ٢٬٣١١٬٤٦٦  ١٬٠١٣٬٠٩٨  (٧٤٣٬٣٢٣)  (٥٬٣٩٣٬٤١٥)  ٤٬٦٥٠٬٠٩٢  الوثائق/المساهمين  
              

  
  



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ٢١      وش
  

  

  الموحدة  جزةالمو  رحليةالم  ليةماال  معلوماتالحول   حاتضاإي
  مة)(تت ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
  (تتمة) معلومات قطاعية -١٩

  
  (غير مدقق)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال  

  همين لمساا  اإلكتتاب   

  المجموع  أخرى   اإلستثمارات   المجموع  الحياة  التامين على  ين الصحيأمتال  

  ــمدرهـــ  ــمدرهـــ  درهـــــم  ــمهـــدر درهـــــم رهـــــمد  
            

  ٥٥٬٧٦٥٬٩٨٢  ٥٤٬٩٥٨٬٦٦٤  ٨٠٧٬٣١٨  ٣١٢٬٦١١٬٦٩٨  ٤٥٬١٥٦٬١٥٧  ٢٦٧٬٤٥٥٬٥٤١  اعدات القطيراإ

  ٥٥٬٧٦٥٬٩٨٢  ٥٤٬٩٥٨٬٦٦٤  ٨٠٧٬٣١٨  ٤٤٬٢٤٧٬٧٦٧  ٩٬١٨٢٬٦٩٤  ٣٥٬٠٦٥٬٠٧٣  نتائج القطاع

  --   --   --   (٤٥٬١٥٣٬٧٦٦)  (٦٬٣٤٩٬٧٤٤)  (٣٨٬٨٠٤٬٠٢٢)  رسوم وكالة

  (٢٦٬١٠٨٬٥٤١)  (٢٦٬١٠٨٬٥٤١)  --   --   --   --   متكبدة عموالت 

  (٣٥٬٨٩٦٬٣٥٣)  (٣٥٬٨٩٦٬٣٥٣)  --   --   - -   --   عمومية وإدارية صاريفم

  قرض حسن لصندوق   استرداد

  (٩٠٥٬٩٩٩)  (٩٠٥٬٩٩٩)  - -   - -   --   --   ئقوثاحاملي ال  

  الربح/(الخسارة) العائد إلى حاملي  

  ئق/المساهمين الوثا  

 

(٣٬٧٣٨٬٩٤٩)  

 

٢٬٨٣٢٬٩٥٠ 

 

(٩٠٥٬٩٩٩)  

 

(٧٬١٤٤٬٩١١)  (٧٬٩٥٢٬٢٢٩)  ٨٠٧٬٣١٨  
                   

  (معاد بيانه)  دقق)(غير م  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ية في اشهر المنته ستةاللفترة   

  مساهمينال  اإلكتتاب   

  المجموع   أخرى   اإلستثمارات   ع المجمو  الحياةالتامين على   ن الصحي ميأالت  

ــ  درهـــــم   ــ دره  درهـــــم  درهـــــم ـــمدره   درهـــــم  ـمــ
            

  ٤٦٬٥٩٤٬٠٤٦  ٤٦٬٠٥٣٬٢٤١  ٥٤٠٬٨٠٥  ٢٩٢٬٧٦٦٬١٦٥  ٥٣٬٢٨٦٬٣٨٦  ٢٣٩٬٤٧٩٬٧٧٩  القطاع إيرادات  

  ٤٦٬٥٩٤٬٠٤٦  ٤٦٬٠٥٣٬٢٤١  ٥٤٠٬٨٠٥  ٤٠٬٦٣٦٬٨٠٠  ٤٬٠٢٠٬٦٧٦  ٣٦٬٦١٦٬١٢٤  قطاع نتائج ال

  --   --   --   (٣٧٬٨٧٤٬٧٤٨)  (٩٬٥٥٧٬٧٩٠)  (٢٨٬٣١٦٬٩٥٨)  سوم وكالةر

  (١٧٬٤٩٣٬١٩٨)  (١٧٬٤٩٣٬١٩٨)  --   --   --   --   دة متكبعموالت 

  (٣١٬٠٩٣٬٥٩٤)  (٣١٬٠٩٣٬٥٩٤)  --   --   --   --   ارية ومية وإدعم فمصاري

  سن لصندوق قرض حاسترداد 

  ٢٬٧٦٢٬٠٥٢  ٢٬٧٦٢٬٠٥٢  --   --   --   --   ثائق حاملي الو  

  العائد إلى حاملي   (الخسارة) /الربح 

  الوثائق/المساهمين  

 

٨٬٢٩٩٬١٦٦  

 

(٥٬٥٣٧٬١١٤)  

 

٢٬٧٦٢٬٠٥٢  

 

٧٦٩٬٣٠٦  ٢٢٨٬٥٠١  ٥٤٠٬٨٠٥  
              

    
  (غير مدقق)  ٢٠٢١ نيويو ٣٠  

  مجموع االكتتاب  التامين على الحياة   التأمين الصحي  
 تثماراتسا

  همين االمس
  ةعوزغير م

  لياإلجما  وعمجملا  رى أخ 

  ـمرهــــد  درهـــــم  درهـــــم  درهـــــم  مدرهـــــ درهـــــم مدرهـــــ  
                

  ١٬٠١٢٬٧٩١٬٥٠٩  ١٠٣٬٨٢٤٬٩٩١  ٧٤٬٥٨٢٬٠٤٨  ٢٩٬٢٤٢٬٩٤٣  ٩٠٨٬٩٦٦٬٥١٨  ٣٣٣٬٨٢٣٬٥٥٨  ٥٧٥٬١٤٢٬٩٦٠  موجودات القطاع 
            

  ٩٠٥٬٧٩٣٬٧٦١  ٩٦٬٤٧٨٬٨٧٦  ٩٦٬٤٧٨٬٨٧٦  --   ٨٠٩٬٣١٤٬٨٨٥  ٢٦٠٬٢٨٧٬٠٠٦  ٥٤٩٬٠٢٧٬٨٧٩  مطلوبات القطاع 
    

  (مدقق)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  مجموع االكتتاب   ن على الحياةالتامي  صحي التأمين ال  
استثمارات  
  المساهمين

  غير موزعة
  اإلجمالي   المجموع   أخرى  

ــ   درهـــــم  درهـــــم  درهـــــم درهـــــم درهـــــم     ـــــمدره  مـدرهــ
                

  ٩٤٧٬٧٣٣٬٣٨٢  ١١٢٬٦٠٢٬٤٣٥  ٦٦٬٥٠٠٬٠٩٠  ٤٦٬١٠٢٬٣٤٥  ٨٣٥٬١٣٠٬٩٤٧  ٣٠٥٬٧٣٠٬٢٨٨  ٥٢٩٬٤٠٠٬٦٥٩  ع اودات القطموج
            

  ٨٣٤٬١٥٧٬٠٠٩  ٩٩٬٢١٧٬٠٠٠  ٩٩٬٢١٧٬٠٠٠  -  ٧٣٤٬٩٤٠٬٠٠٩  ٢٣٦٬٢٥٦٬٨٢٧  ٤٩٨٬٦٨٣٬١٨٢  مطلوبات القطاع 
    



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ٢٢      وش
  

  

  الموحدة  جزةموال  رحليةالم  ليةالما  معلوماتالحول   حاتضاإي
  مة)(تت ٢٠٢١يو يون ٣٠هية في  ترة الستة أشهر المنتلف
  
  

  ات المالية القيمة العادلة لألدو  -٢٠
العاد ت القيم  للستند  والمطوجوملة  تدالوبادات  يتم  التي  المالية  األسوات  في  أو  ولها  المدرجة  السوق  أسعار  إلى  النشطة    راأسعق 

  خرى. دام أساليب التقييم األ العادلة باستخالقيم  بتحديد  مجموعةال ، تقوم خرىاأل  . بالنسبة لجميع األدوات الماليةالتبادل
  

المافيما يتعلق با التي  لألدوات  القيمةر للسع  قليلةديها شفافية  ول   ة مستمرورة  بص  ا داولهيتم ت ال  ية  أقل موضوعية    ، تكون  العادلة 
متفاو درجات  والتوتتطلب  السيولة  إلى  تستند  التي  األحكام  من  اليق  ركزتة  وافترن  يوعدم  السوق  عوامل  التسعير  من  اضات 

  األداة المحددة. ومخاطر أخرى تؤثر على 
  

المستخدمة في الأهمية المدخ  ادلة الذي يوضحالتالي للقيمة الع  هرميل الالتسلسام  تخد سلة باقياس القيم العادبم المجموعة  تقو ت 
  اسات. تحديد القي

  داة مطابقة.نشط الق  وفي س )معدلال  غير(: السعر السوقي المدرج ١المستوى 
 المد ٢مستوى  ال األالخ:  غير  المدت  المستوى  سعار  ضمن  ملوا  ١رجة  تكون  مبحلتي  بصورة  إما  أي  (  اشرة وظة 

تم تقييمها باستخدام:  دوات التي ي. تشتمل هذه الفئة على األ) ارسعستمدة من األأي م(  بصورة غير مباشرة أو    )سعاركاأل
في أسواق تعتبر  وات مطابقة أو مماثلة  در المدرجة أل سعادوات مماثلة، واألأل   أسواق نشطةفي  أسعار السوق المدرجة  

ن أسأقل  أو  تاشاطا؛  أخرى  تقييم  فليب  المدها  يكون  م  تخالجميع  بصورة  ملحوظة  مالهامة  غير  أو  من  باشرة  باشرة 
 معطيات السوق. 

   تقييمها على  ت التي تشتمل أساليب  وادى كافة األعل  ت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئةال: المدخ٣المستوى
الفئة . تشداة يم األ تقي  م علىلملحوظة تأثير هاات غير  مدخالانات ملحوظة ويكون للترتكز على بي  الت  دخالم تمل هذه 

هامة ال  فتراضاتت أو اإلت مماثلة حيث تكون التعديالدواألسعار المدرجة  قييمها بنا ًء على األوات التي يتم تدعلى األ
  دوات. األ فات بين ختالإلظهار احوظة مطلوبة إلمل لغير ا

  
  ها أسعار سوقيةمع أدوات مماثلة توجد لرنة  وم والمقامخصلقدي انماذج التدفق النومة الحالية  يب التقييم صافي القيتتضمن أسال
للرصد اإلقابلة  تشتمل  والمدخال.  افتراضات  أسعار  على  التقييم  أساليب  في  المستخدمة  المعيالفا ت  تنطوي على   الالتي    يةرئدة 

 الت العمصرف    عارسهم وأار السندات واألسعالخصم وأس  تادالتخدم في تقدير معئتمان وعوامل أخرى تسخاطر وفروق االم
  ينها.والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط ب ت أسعار األسهم األجنبية وأسعار ومؤشرا

  
صل أو دفعه سوف يتم قبضه لبيع األ المبلغ الذي    مة العادلة الذي يوضحقيل إلى قياس اول  إن الهدف من أساليب التقييم هو الوص

  تاريخ القياس. في  في السوق كينرن مشابي منظمةمعاملة  ببموج لتزام االلتحويل 
  
  ة لعادلمقاسة بالقيمة ا لا العادلة للموجودات والمطلوبات  الهرمي للقيمة لتسلسلا

،  حد الموالموجز  المركز المالي   بيان بالقيمة العادلة في تاريخ  تم قياسهاالتي  بات جودات والمطلولموا تحليل الي التالجدول    ضحيو
ترف بها  عة. تستند المبالغ على القيم المالقيمة العادل  يف قياسي يتم فيه تصن ترمي للقيمة العادلة ال هحسب المستوى في التسلسل ال 

    لموحد. از الموجمالي ال زالمركفي بيان 
  مدقق) (غير ٢٠٢١ يونيو ٣٠  
  المجموع   ٣المستوى   ٢المستوى   ١لمستوى ا  

  درهـــــم   ــــم درهـ  درهـــــم  درهـــــم   
          الموجودات 

          الخسائرأو  حاألرباادلة من خالل استثمارات بالقيمة الع
  ٥٨٬٣٣٧٬٩٤٩  --   --   ٥٨٬٣٣٧٬٩٤٩  درجةم –إستثمارات في حقوق الملكية 

  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --   --   ر مدرجةغي –ق الملكية قومارات في حستثإ
  ٢١٤٬٥٢٣٬٠٢١  --   ٢١٤٬٥٢٣٬٠٢١  --   ة صناديق مشترك

  ٤٤٬٣٠٧٬٥٩٥  --   ٤٤٬٣٠٧٬٥٩٥  --   إستثمارات صكوك 
  ٤١٬٦٢٢٬٠٥٠  --   --   ٤١٬٦٢٢٬٠٥٠  متاحة للبيع 

  ٣٧٩٬١٩٠٬٦١٥  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٥٨٬٨٣٠٬٦١٦  ٩٩٬٩٥٩٬٩٩٩  

          مطلوبات ال

  ٢٤٣٬٤٦١٬٨٤٥  --   ٢٤٣٬٤٦١٬٨٤٥  --   باالستثمار  ةمرتبط عقود

  



افل اإل عها وش ) (ش.م.ع.م أت – راتما ت ا   ٢٣      ة ال
  

  

  الموحدة  ةالموجز  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
  

  (تتمة) اليةات الممة العادلة لألدو يالق -٢٠
  
    تتمة)( ةلعادلالقيمة ا مقاسة بلا العادلة للموجودات والمطلوبات  الهرمي للقيمة لتسلسلا
  قق) (مد ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  المجموع   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  درهـــــم   درهـــــم  درهـــــم  م ـدرهــــ   
          موجودات ال

          الخسائرأو  حاألربان خالل ت بالقيمة العادلة ماستثمارا 
  ٦٣٬١٣٠٬٧٠٤  --   --   ٦٣٬١٣٠٬٧٠٤  مدرجة –لكية الم ت في حقوق ارا مإستث

  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --   --   درجةغير م –ات في حقوق الملكية إستثمار
  ١٨٥٬٧٥٠٬٧٤٥  --   ١٨٥٬٧٥٠٬٧٤٥  --   ق مشتركة صنادي 

  ٤٩٬٩٧٨٬٤٥٥  --   ٤٩٬٩٧٨٬٤٥٥  --   صكوك إستثمارات 

  ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤  --   --   ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤  متاحة للبيع 

  ٣٦٠٬٣١٥٬٦٦٨  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٣٥٬٧٢٩٬٢٠٠  ١٠٤٬١٨٦٬٤٦٨  

          لوبات لمطا

  ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤  --   ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤  --   ود مرتبطة باالستثمار عق

  
    نتائج موسمية  -٢١

يونيو    ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الستة  موجز الموحد  ال  لخسارة الربح أو ان  موسمية في بياذات طبيعة  يل إيرادات  ج سلم يتم ت 
٢٠٢١.  

  
  التنظيمية الماليةن القواني  -٢٢

  
رق للمادة  القسم  ٨(م  وفقاً  من  العربي  )٢()  اإلمارات  دولة  في  التأمين  لشركات  الصادرة  المالية  التنظيمية  القوانين   ة من 

ان ، ك ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ا في  لبات هامش المالءة المالية. كمفي جميع األوقات لمتط  االلتزام   شركةال توجب على  المتحدة، ي
وضعت الشركة    مليون درهم.   ١٠٠مال البالغة  األدنى لرأس الد  ي المالءة بالمقارنة مع متطلبات الحف  دى الشركة عجزل

الأو تق   ٢٠٢١  يويون  ٣٠  بحلولالمالية    ة ءبمتطلبات المال  بااللتزام   خطة عمل للوفاء المالية. ديم ضمان بنكي لعجز  مالءة 
الموافقة ع العمل من قتمت  بدولة اإلمارات العربية المتحدة بل  لى خطة  المركزي  تقار ا  منويطلب    البنك  ير لشركة تقديم 

،    ٢٠٢١يونيو    ٢٤في    لخطة العمل.  التزامهإلثبات ا  البنك المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ى  مرحلية شهرية إل
نهاية   حتى  إضافيًا  تمديدًا  الشركة  الحاليةطلبت  العربية   السنة  اإلمارات  لدولة  المركزي  البنك  قبل  من  الدراسة  قيد  وهو 

  المتحدة. 
مان ومتطلبات مالءة رأس المال والحد األدنى ألموال الض المال لرأس األدنى الحد متطلبات حول املخص أدناه  لجدولا يتضمن

ال  مجموعةلل المحتفظوإجمالي رأس  متطلبات    ابمالمطلوب   المالية المالءة  بهامش للوفاء به مال  التعليمات  يتماشى مع  أحكام 
  .ة المتحدة اإلمارات العربي في دولة لشركات التأمينلصادرة  ا المالية 

  
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  (مدقق)  (غير مدقق)   

  درهـــــم  درهـــــم   
      

  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (MCR)المال  لرأس األدنى الحد متطلبات
  ١١٠٬٦١٥٬٤٧٦  ٩٦٬٥٩٦٬٤١٥ (SCR) المال  رأس مالءة  متطلبات

  ٨٤٬٢٦٩٬٧١٢  ٩٤٬٣٣٠٬٨٠٨  (MGF)الحد األدنى ألموال الضمان 
  ١٬٧٥١٬٢١٠  (١٤٬٨٥٩٬٦٦٨) األساسية  الذاتية األموال  

   المال لرأس األدنى الحد متطلبات زيادة عن –المالية  المالءة  هامش
  (٩٨٬٢٤٨٬٧٩٠)  (١١٤٬٨٥٩٬٦٦٨) (الفائض / العجز)   

  (١٠٨٬٨٦٤٬٢٦٥)  (١١١٬٤٥٦٬٠٨٣) (الفائض / العجز)  المال رأس مالءة  زيادة عن متطلبات –المالية  المالءة  هامش
  (٨٢٬٥١٨٬٥٠٢)  (١٠٩٬١٩٠٬٤٧٦)  (الفائض / العجز)  للضمان زيادة عن الحد األدنى –المالية  المالءة  هامش

  



افل اإل عها وش ) (ش.م.ع.م أت – راتما ت ا   ٢٤      ة ال
  

  

  الموحدة  ةالموجز  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
  مة)تت( ٢٠٢١يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 

  
  

    بقة الساأخطاء الفترة   -٢٣
االستحواذ  بتكلفة    فترة السابقة المتعلقال   خطأبسبب تصحيح    ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠ية في  هللفترة المنتة  نقارالم  م أرقا   انم إعادة بيت

يتم اإلفصاح عنها    الوثائقعلى   لم  القابل لالسترداد بعد خصم بالمؤجلة التي  الت  المبلغ  نتج  ي  توال ،  التنازل  /خصيصرسوم 
تم تصحيح    .٢٠٢٠يونيو    ٣٠و    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١كما في  ضة  ومعرلة الالمؤج  قالوثائعلى  تحواذ  االس في تكلفة    زيادة  عنه

المبه الخطأ من خالل عكس  تكلفة  ذا  المعترف بها ضمن  على  الغ  الموحدة  المؤجلة    الوثائقاالستحواذ  المالية  البيانات  في 
ة  م لي الوثائق بالقي ة باستثمارات حاملعقود المرتبطس ام عكلة المتكبدة. ت ادة العموزيو  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المنتهية في    للسنة

  التخصيص / التنازل في اإليرادات األخرى.  يفود التكافل بينما تم االعتراف بمصارقمطلوبات ع ضمن  ةادلالع
  

رقم   الدولي  المحاسبة  "معيار  لمتطلبات  "معي  ١وفقًا  و  المالية"  البيانات  الدومحالار  عرض  رقم  اسبة  السياسات   ٨لي 
والتغيالم التقديرا حاسبية  في  ،  يرات  واألخطاء"  أبال   تصحيحتم  ت  المذكورة  وبالتاليع نود   ، بأثر رجعي  بي   اله  إعادة   انتم 

ة هيالمنتللفترة  الخاصة    ة في البيانات المالية الموجزة الموحد   ٢٠٢٠  سنةالموحدة ل   الموجزة   المرحلية  البيانات المالية  أرصدة 
  . ٢٠٢١ يويون ٣٠في 

  
  :  ٢٠١٩بر م ديس ٣١تهية في نالمالموحد للسنة  الموجز ي المالعلى بيان المركز التأثير 

  
  سابقاً في  تم بيانهكما   

  ٢٠١٩سمبر دي ٣١
  
  بيان إعادة ال

  انه كما في معاد بي 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

          درهــم   درهــم   درهــم   
  ) ٦٧٬١١٣٬٧٢٢(  ) ١١٬٦٣١٬٩١٩(  ) ٥٥٬٤٨١٬٨٠٣(  الخسائر المتراكمة

  
  :  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ة هيتلمنللفترة االموحد   الموجز الخسارة  ربح أولى بيان الثير عالتأ 
  

  فترةللسابقاً   تم بيانهكما   
  في  ةالمنتهي

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠

  
  
  بيان إعادة ال

  فترةللبيانه معاد 
  في  المنتهية

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
          درهــم   درهــم   درهــم   

        اهمين مسالالعائد إلى 
  ٨٬١٧٨٬٤٩٣  ١٬٥٠٠٬٣٦٧  ٦٬٦٧٨٬١٢٦  إيرادات أخرى 

  (١٧٬٤٩٣٬١٩٨)  ٣٬٠٥٦٬٧٣٠  (٢٠٬٥٤٩٬٩٢٨)  ت متكبدةعموال
  

  : ٢٠٢٠ يونيو ٣٠للفترة المنتهية  الموحد الموجز ديةالتدفقات النق التأثير على بيان 
  

  فترةللسابقاً   تم بيانهكما   
  في  ةالمنتهي

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠

  
  
  ان بي إعادة ال

  فترةلل بيانهعاد م
  ي ف المنتهية

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
          درهــم   درهــم   درهــم   

  ٧٦٩٬٣٠٦  ٤٬٥٥٧٬٠٩٧  (٣٬٧٨٧٬٧٩١)  فترةلل  الربح/خسارة)(ال
االستحو تكلفة  في  الوثائق  النقص  على  اذ 

  (٨٬٢٣٩٬٣٦٤)  (٤٬٥٥٧٬٠٩٧)  (٣٬٦٨٢٬٢٦٧)  المؤجلة 
 
  

    الموحدة ةجزلمرحلية الموالية اإعتماد المعلومات الم -٢٤
المعلوماإعتما  تم  الموجزة مرحلال   المالية  تد  قبل  الموحدة   ية  ا  من  إ  إلدارة والموافقةمجلس    أغسطس   ١٠  بتاريخها  رصداعلى 

٢٠٢١.  

  


