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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   ٢٠٢١مارس  ٣١كما في دبي، اإلمارات العربية المتحدة  -  (معاً "المجموعة") وشركتها التابعة

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

رقم   الدولي  المحاسبي  ال"    :٣٤للمعيار  المالية  مجلس    "  مرحليةالتقارير  إن  الدوليةالمحاسبة    ييرمعاالصادر عن   .
  إستناداً إلى مراجعتنا. الموحدة    الموجزة  مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه 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 م بيقو

تحليلية  إجراءات  وإتباع  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  من  رئيسي  بشكل  االستفسارات، 
للمعايير الدوليـة للتدقيق،  ن نطاق القيام بالت ا مهريإن نطاق المراجعة أقـل جووإجراءات مراجعة أخرى.   دقيق وفقاً 

، فإننا ال  مـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذاوبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الها
  نبدي رأي تدقيق بشأنها. 

  
  اإلستنتـاج 

المرفقة لم  الموحدة    المرحلية الموجزة   أن المعلومات الماليةب  عتقاداإل  إلىيتبين لنا ما يدعونا  لم    إلى مراجعتنا،  ستناداً إ
ً ، الجوهرية النواحي جميعمن  إعدادها،يتم    . "التقارير المالية المرحلية"   :٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا
  

  (الشرق األوسط)  ديلويت آند توش
  
  

  
  تم التوقيع من قبل:

  أكبر أحمد
  ١١٤١سجل رقم 

  ٢٠٢١ يوما ١٥
 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

   



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

احات ا إن ل إل فقة ت ءال أ  اً ج هال ي مات م ه عل ة ال ال ة ال ج ة ال حل ح ال   ة.ال

   الموحدالموجز يان المركز المالي ب
  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

 

  ات إيضاح   
  مـارس  ٣١

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  ٥٢٬٥٣٦٬٧٧٦  ٦  ت لكاممت إستثمارات في 

  ٣٠٠٬٩٥٢٬٣٦١  ٣٣٠٬٨٤٤٬٣٣٦  ٣٢٩٬٨١٥٬٩٢٠  ٧  مالية أدوات 
  ٢٠٧٬٩٧٨٬٩٥٩  ١٧١٬٤٧٤٬٩٧٤  ٢٣٩٬٥٣٠٬١٧٧    ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى 

  ٢٢٢٬١٧١٬١٦٤  ١٣١٬٦٨٠٬٩٢٣  ١٣٣٬٩٨٢٬٢١٠  ٨  موجودات عقود إعادة التكافل 
  ٧٬٣٧٣٬٧٥٤  --  --    ودائع

  ٥٢٬٨٢٧٬٣٤٣  ٦٥٬٦١٢٬٦٨٩  ٦٣٬٨٤٢٬٠١٧   استحواذ مؤجلة   ليفتكا

  ٥٧٬٥٨٣٬١٤٠  ٨٣٬٨٩٠٬٥١٥  ٧٦٬٠٩٩٬٣٢٢  ٩  نقد وأرصدة لدى البنوك 
          

  ٨٩٠٬٢٧٦٬٧٢١   ٨٣٥٬١٣٠٬٩٤٧  ٨٩٥٬٨٠٦٬٤٢٢    إجمالي موجودات عمليات التكافل 
          

         موجودات المساهمين 
  ٥٠٬٥٢٨٬٨٤٤  ٤٨٬٢٣٠٬٤٧٩  ٤٧٬٣٦٠٬٣٦٣    ممتلكات ومعدات 
  ٤٬١٨٢٬١١٦  ٣٬٠٦٨٬٢٦١  ٢٬٧٥٧٬٩٠١    ملموسة موجودات غير 

  ٢٤٬٠٧٩٬٣٤٣  ٢٩٬٤٧١٬٣٣٢  ٤٢٬٩٠٣٬٩٨٠  ٧  أدوات مالية 
  ٢٥٬٣٩٤٬١٨٢  ١١٬٢٠١٬٣٥٠  ١١٬٦١٥٬٨٩٣    ذمم مدينة أخرى 

  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠  وديعة قانونية 
  ٧٣٬٢٤٠٬٩٦٢  ٩٨٬٩٤٤٬١٥٥  ٧٧٬٦٥٥٬٢٩٥    م مدينة من حاملي الوثائق مذ

  ١١٬٧٩٦٬٥٨٠  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٢٥٬٩١٥٬٦٠١  ٩  نقد وأرصدة لدى البنوك 
          

  ١٩٣٬٢٢٢٬٠٢٧  ٢١١٬٥٤٦٬٥٩٠  ٢١٢٬٢٠٩٬٠٣٣    إجمالي موجودات المساهمين 
          

  ١٬٠٨٣٬٤٩٨٬٧٤٨  ١٬٠٤٦٬٦٧٧٬٥٣٧  ١٬١٠٨٬٠١٥٬٤٥٥    إجمالي الموجودات 
          

          والعجز   التكافلمطلوبات عمليات 
           كافللتا ياتعملمطلوبات 

  ١٩٠٬٠٣٠٬٧٠٨  ١٦١٬٥٤٢٬١٠٧  ١١١٬٠٦٤٬١٠٣    ذمم تكافل دائنة وأخرى 
  ٦١١٬٨٨٨٬٥٣٠  ٥٧٣٬٣٩٧٬٩٠٢  ٧٠٦٬٩٨٤٬٣٧٤  ٨  مطلوبات عقود التكافل 

  ٧٣٬٢٤٠٬٩٦٢  ٩٨٬٩٤٤٬١٥٥  ٧٧٬٦٥٥٬٢٩٥    مبالغ مستحقة إلى المساهمين
          

  ٨٧٥٬١٦٠٬٢٠٠  ٨٣٣٬٨٨٤٬١٦٤  ٨٩٥٬٧٠٣٬٧٧٢    عمليات التكافل إجمالي مطلوبات 
          

الوثائق وقرض   حاملي العجز في صندوق
         حسن من المساهمين 

  (٩٬٢٦٨٬٠٠٩)  )١٬٢٤٦٬٧٨٣(  (١٠٢٬٦٥٠)  ١١  عجز في صندوق حاملي الوثائق ال

  ٩٬٢٦٨٬٠٠٩  ١٬٢٤٦٬٧٨٣  ١٠٢٬٦٥٠  ١١  قرض حسن من المساهمين
          
   حاملي الوثائق في صندوق عجزال
  --  --  --    مين ساهالموالقرض الحسن من  

          

  ٨٧٥٬١٦٠٬٢٠٠  ٨٣٣٬٨٨٤٬١٦٤  ٨٩٥٬٧٠٣٬٧٧٢    فائضوال إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

  



افل اإلمارات ا  (ش.م.ع.) تأم  – ت ها ال  ٣        عة وش
  

احات ا إن ل إل فقة ت ءال أ  اً ج هال ي مات م ه عل ة ال ال ة ال ج ة ال حل ح ال   ة.ال

  الموحد  الموجز ي  بيان المركز المال
  (تتمة) ٢٠٢١مارس   ٣١كما في  

 

  ات إيضاح   
  مـارس  ٣١

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ديسمبـر ٣١

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

         لمساهمين  مطلوبات وحقوق الملكية ل 
         مطلوبات المساهمين 

  ٥٨٬٢٠٩٬٠٤١  ٧٠٬٦٠٢٬٤٧٣  ٧٥٬٩٣٩٬٥١٢    ذمم تكافل دائنة وأخرى 
  ٤٠٬٣٢٢٬٤٣٢  ٢٥٬٩٠٠٬٠٠٠ ٢٤٬٨٥٠٬٠٠٠  ١٢  إستالف من البنوك 

  ٢٬٩١٤٬٠٦٤  ٢٬٧١٤٬٥٢٧  ٢٬٥٠١٬٨٥٣    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
          

  ١٠١٬٤٤٥٬٥٣٧  ٩٩٬٢١٧٬٠٠٠  ١٠٣٬٢٩١٬٣٦٥    إجمالي مطلوبات المساهمين 
          

         وحاملي الوثائقحقوق ملكية المساهمين  
  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٣  رأس المال 
  ٦٬٥٢٦٬٣٠٢  ٦٬٥٦٧٬٦٠٠  ٦٬٥٦٧٬٦٠٠    قانوني احتياطي 

  (٦٧٬١١٣٬٧٢٢)  ) ٦٧٬٢٥٤٬٠٩٠(  (٧١٬٨١٠٬١٤٥)   خسائر متراكمة 
  --  ١٢٨٬٥٦٧  ١٢٨٬٥٦٧    إحتياطي نظامي 

  - العادلة الستثماراتتغيرات متراكمة في القيمة 
  ١٧٬٤٨٠٬٤٣١  ٢٤٬١٣٤٬٢٩٦  ٢٤٬١٣٤٬٢٩٦      حاملي الوثائق   
          

   إجمالي حقوق ملكية المساهمين وحاملي الوثائق 
 

١٠٦٬٨٩٣٬٠١١  ١١٣٬٥٧٦٬٣٧٣  ١٠٩٬٠٢٠٬٣١٨  
          

  ٢٠٨٬٣٣٨٬٥٤٨  ٢١٢٬٧٩٣٬٣٧٣  ٢١٢٬٣١١٬٦٨٣    لمساهمين ملكية ا  قوق وح  إجمالي مطلوبات 
          

  والعجز  إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
    ومطلوبات وحقوق ملكية المساهمين  

 
١٬١٠٨٬٠١٥٬٤٥٥  

 
١٬٠٤٦٬٦٧٧٬٥٣٧  

 
١٬٠٨٣٬٤٩٨٬٧٤٨  

          
  
ية الموجزة  فإن البيانات المالية المرحل  ،المالية المرحلية ير  قارووفقًا لمبادئ إعداد التقارير المعمول بها إلعداد التلى حد علمنا،  ع

المالي   المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة  بصورة  تظهر  االموجز  الموحدة  المالموحد،  الموحد  الموجز  الي  ألداء 
 الموحدة للمجموعة.  الموجزة  والتدفقات النقدية

 
 
  

 
 
  

  
  
  
  

            عدنان ساباليش    فريالش  وائل    وريحمد حاجي الخم/السيد  سعادة 
  المدير المالي    التنفيذي  ئيسالر    إلدارة س ارئيس مجل



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

احات ا إن ل إل فقة ت ءال أ  اً ج هال ي مات م ه عل ة ال ال ة ال ج ة ال حل ح ال   ة.ال

  (غير مدقق) الموحد  الموجز   ربح أو الخسارةبيان ال
  ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

  مارس ٣١ر المنتهية في  لفترة الثالثة أشه    

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  ات إيضاح  

  م ـدره    مـدره    

  انه)د بيعا(م        

         :حاملي الوثائقلى إالعائد  

  ٢٠٠٬٥٦٥٬٤٣٠    ٢٢٩٬٦٦٣٬٥٦٥  ١٤  لمساهمات المكتتبةلي ااإجم

  (٥٣٬٦٧٥٬٠٢٤)    (٧٩٬٧٥٨٬٣٨٢)  ١٤  غير المكتسبة  اتالتغيرات في المساهم
          

  ١٤٦٬٨٩٠٬٤٠٦    ١٤٩٬٩٠٥٬١٨٣    تسبة مساهمات التكافل المك
          

  (٣٤٬١٦٤٬١٨١)    (٢٧٬٧٤٢٬٧٩٠)  ١٤  مساهمات إعادة تكافل

  (١٣٬٣٣١٬٦١٤)    (١١٬٧٥٧٬٠١٦)  ١٤  المكتسبة التغير في المساهمات غير
          

  (٤٧٬٤٩٥٬٧٩٥)    (٣٩٬٤٩٩٬٨٠٦)   مساهمات إعادة تكافل متنازل عنها
          

  ٩٩٬٣٩٤٬٦١١    ١١٠٬٤٠٥٬٣٧٧    صافي المساهمات المكتسبة 
          

  (٩٤٬١٠١٬٠٢٢)    (١٢١٬٦٩٠٬٥٩١)   إجمالي المطالبات المتكبدة

  ٣٤٬٣٩٠٬٦٣٥    ٤٧٬٧٩٠٬٧٨٧    المتكبدة  حصة إعادة التكافل من المطالبات
          

  (٥٩٬٧١٠٬٣٨٧)    (٧٣٬٨٩٩٬٨٠٤)    صافي المطالبات المتكبدة 

  (٤٧٬٢٤٥٬٥١١)    (٩٬٥٩٦٬٦٩١)  ١- ٨  غير في االحتياطيات تال

    ستثمارات حاملي الوثائقال قيمة العادلة صافي التغير في ال

  ٢٦٬٣٥١٬٤٥٢    (٨٬١٩٢٬٩٤٥)   قود بطة بعالمرت  

   (٩١٬٦٨٩٬٤٤٠)    (٨٠٬٦٠٤٬٤٤٦)  
          

  ١٨٬٧٩٠٬١٦٥    ١٨٬٧١٥٬٩٣٧    التكافل  إيراداتصافي 
          

  (١٨٬٤٣٧٬١٥٩)    (١٩٬٢٧٠٬١٠٨)  ١٥  رسوم وكالة

  ٣٬١٥٢٬٣٦٩    ١٬٦٩٨٬٣٠٤    إيرادات إستثمارات
          

  ٣٬٥٠٥٬٣٧٥    ١٬١٤٤٬١٣٣    من عمليات التكافل صافي الفائض
          
         لعائد إلى المساهمين: ا

  ١٨٬٤٣٧٬١٥٩    ١٩٬٢٧٠٬١٠٨  ١٥  لة من حاملي الوثائقوكا مرسو

  (٤٧٢٬٢٩٣)    ٢٧٬١٨٧    ر االستثما (خسائر)/إيرادات

  ٣٬١٠٦٬٥٣٥    ٥٬٣٢٢٬١٤٣    إيرادات أخرى 

  (١١٬١٤٧٬٣٦٩)    (١٤٬٠١٥٬٢٧١)    بدة عموالت متك

  (١٥٬٩٨٤٬٦٦٥)    (١٦٬٣٠٤٬٣٥٥)    ى يف أخرومصار مصاريف عمومية وإدارية

  ٣٬٥٠٥٬٣٧٥    ١٬١٤٤٬١٣٣    وثائقألموال حاملي ال سترداد قرض حسنا
          

  (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)    (٤٬٥٥٦٬٠٥٥)    ى المساهمينللفترة العائد إل الخسارة
          

  (٠٫٠١٧)    ) ٠٬٠٣٠(  ١٦ (درهم)  الواحدللسهم  والمخفضة ةالخسارة األساسي
  



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

احات ا إن ل إل فقة ت ءال أ  اً ج هال ي مات م ه عل ة ال ال ة ال ج ة ال حل ح ال   ة.ال

  (غير مدقق) الموحد  وجزالم لمابيان الدخل الش 
   ٢٠٢١مارس   ٣١هية في  تهر المنلفترة الثالثة أش

  
  مـارس  ٣١ة في فترة الثالثة أشهر المنتهيل    
    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهـم  درهـم    
  (معاد بيانه)       
       

  ٣٬٥٠٥٬٣٧٥  ١٬١٤٤٬١٣٣   حاملي الوثائق العائد إلى   الربحصافي 
        

        بنود الدخل الشامل األخرى
        

  باح أو  ربنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقا ًإلى األ
                الخسائر:   

  ٤٬١٠٥٬٥٧٦  --    في إستثمارات متاحة للبيع ألرباح غير المحققةصافي ا
        

  ٤٬١٠٥٬٥٧٦  --    لفترةبنود الدخل الشامل األخرى ل 
        

  ٧٬٦١٠٬٩٥١  ١٬١٤٤٬١٣٣    فترة لل إجمالي الدخل الشامل
        
  

  (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)  (٤٬٥٥٦٬٠٥٥)   المساهمين إلى    ةالعائد  للفترة رةالخسا
        

  --  --    فترةبنود الدخل الشامل األخرى لل
        

  (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)  (٤٬٥٥٦٬٠٥٥)    فترةلل الخسارة الشاملةإجمالي  
        
  
  
  
  
  
  
  



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 ةحل ج ة. ال ح   ال
  

  موحد الالموجز    الملكيةفي حقوق بيان التغيرات  
   ٢٠٢١مارس   ٣١في    لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  

  العائد إلى حاملي الوثائق   اهمينالعائد إلى المس  

  

  إحتياطي نظامي  خسائر متراكمة   قانوني احتياطي  رأس المال

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)  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ) ١١٬٦٣١٬٩١٩(  --   --   ) ١١٬٦٣١٬٩١٩(  --   --   )٢٣تأثير خطأ السنة السابقة (إيضاح  

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

  ١٬٥٥٠٬٣١٨  ٤٬١٠٥٬٥٧٦  --   (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)  --   - -   (معاد بيانه) الدخل الشامل للفترة إجمالي

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

و معاد  (غير مدقق ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في 

  ١٠٨٬٠٧٨٬٨٢٩  ٢١٬٥٨٦٬٠٠٧  --   ) ٧٠٬٠٣٣٬٤٨٠(  ٦٬٥٢٦٬٣٠٢  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ) بيانه
        

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

  (٤٬٥٥٦٬٠٥٥)  --   --   (٤٬٥٥٦٬٠٥٥)  --   --   للفترة ة الشامل  خسارةال إجمالي
              

 ١٠٩٬٠٢٠٬٣١٨  ٢٤٬١٣٤٬٢٩٦  ١٢٨٬٥٦٧  (٧١٬٨١٠٬١٤٥)  ٦٬٥٦٧٬٦٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 
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  )قمدق  ير(غ  الموحد الموجزالنقدية    بيان التدفقات
   ٢٠٢١مارس   ٣١ترة الثالثة أشهر المنتهية في  فل

  
  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في      
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  م ـدره    مـدره    
  (معاد بيانه)        

         التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
  (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)    (٤٬٥٥٦٬٠٥٥)    للفترة الخسارة

          :تعديالتلا
  ١٬١٦٩٬٠٤٠    ١٬١٨٠٬٤٧٦    موجودات غير ملموسة طفاء إومعدات ات وممتلك استهالك  
  ٢٣٬٠٨٩٬٥٠١    (٧٬٤٢٣٬٥٧٤)    إستثمارات أخرى خسائر/)(إيرادات  
  ٣٢٦٬٦٥٩    ٦٬٦٩٧    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   
  --     ١٢٬٢٦١   مشكوك في تحصيلهاديون مخصص   
          

  ت في الموجوداتايرلتغال قبالنقدية من العمليات   تاقف التد
  والمطلوبات التشغيلية  

  
  

 
(١٠٬٧٨٠٬١٩٥)    

 
٢٢٬٠٢٩٬٩٤٢  

  ٦٠٬٢٧٣٬٠٦٢    (٢٬٣٠١٬٢٨٧)    في موجودات عقود إعادة التكافل  النقص(الزيادة)/
  (١٨٬٤٣٠٬٧٢٠)    (٦٨٬٤٨٢٬٠٠٧)   مدينة وموجودات أخرى  في ذمم تكافل الزيادة

  (٤٬٣٥٨٬٩٢٥)    ١٬٧٧٠٬٦٧٢   ثائقالو لة علىاستحواذ مؤج تكاليف في )ةدالزيا(النقص/
  (١٬٩٥٦٬٣١٨)    ١٣٣٬٥٨٦٬٤٧٢    مطلوبات عقود التكافل يف (النقص)الزيادة/
  (٧٧٬١٠٧٬٩٧٢)    (٤٥٬١٤٠٬٩٦٥)   وأخرى دائنةفل  تكاذمم  في النقص

          
  (١٩٬٥٥٠٬٩٣١)    ٨٬٦٥٢٬٦٩٠    العمليات  )المستخدم فيالناتج من/(صافي النقد 

  (٢٥٦٬٨٠٥)    (٢١٩٬٣٧١)   للموظفين عة  دفو مدمة الية الخمكافآت نها  
          

  (١٩٬٨٠٧٬٧٣٦)    ٨٬٤٣٣٬٣١٩    التشغيلية العملياتالناتج من/(المستخدم في) صافي النقد 
          

          ستثماريةاإل التدفقات النقدية من العمليات
  (٣٥٬٧٦٢٬٤٤٣)    (٤٨٬٧٣٦٬٧٢٠)    الخسائر أو  حابراألشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  أو  األرباحدلة من خالل استثمارات بالقيمة العا من بيع متحصالت
  ٢٨٬٨٧٧٬١٧٩    ٤٣٬٧٥٦٬٠٦٢   الخسائر   

  (٦١٧٬٨٩٤)    --     معدات تلكات و شراء مم
  (٧٦٬٠٠٠)    --     موجودات غير ملموسةشراء 
  - -     (٩٠٩٬٢٦٦)   إستثمارات في ممتلكات  شراء

          
  (٧٬٥٧٩٬١٥٨)    (٥٬٨٨٩٬٩٢٤)    ستثماريةاإل اتيملالع المستخدم في النقد

          
         من العمليات التمويلية التدفقات النقدية

  (٨٧٥٬٠٠٠)    (١٬٠٥٠٬٠٠٠)   تسديد قروض
          

  (٨٧٥٬٠٠٠)    (١٬٠٥٠٬٠٠٠)    عمليات التمويليةالنقد المستخدم في ال
          

  (٢٨٬٢٦١٬٨٩٤)    ١٬٤٩٣٬٣٩٥    لنقد وما يعادله ا يف (النقص) /صافي الزيادة 
          

  ٥٢٬١٢٩٬٧٢٠    ٨٣٬٢٧١٬٥٢٨    لفترةي بداية ادله كما فالنقد وما يعا
          

  ٢٣٬٨٦٧٬٨٢٦    ٨٤٬٧٦٤٬٩٢٣      الفترة في نهاية وما يعادله كماالنقد 
  

         ر نقدية:معامالت غي
          

  ) ٣٦٤٬٥٠٠(    --     زكاة
  
  
  
        الموحدة. المرحلية الموجزة اليةالم اتعلوملما ذهه منال يتجزأ  اً جزءة تشكل قفرالماإليضاحات  إن
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  الموحدة  الموجزة  يةالمرحل  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
   ٢٠٢١مارس   ٣١ة أشهر المنتهية في  الثالثلفترة  

  
  
  امةعمعلومات   -١
  

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

  "). ون الشركاتان"ق( ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (  لمتطلبات
  

ال التأنشطة  رسة  مماة بشركتقوم  التكافلي وتشمل  ا  الصحيأمين  التأمين  الحياة والتأمين على  ً والتأمين على    الدخار وتكوين األموال وفقا
  وأحكام النظام األساسي للشركة.  لمبادئ الشريعة اإلسالمية

  

  ة. ة المتحديبر عاإلمارات ال ،دبي   ،٦٤٣٤١ص. ب.  عنوان الشركة المسجل هوإن 
  

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

  الملكية  بلد التأسيس   النشاط الرئيسي   الشركة التابعة 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  مملوكة مباشرة 

  
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  المتحدة ةيالعرب اإلمارات  االستثمار  مودرن تيك لالستثمار 

  
  ى المجموعةيره عل) وتأثCOVID-19( ونافيروس كور شيتف
  

فترة أزمة رعاية صحية غير    في  دخل االقتصاد العالمي  ،)١٩-COVID(  كورونا  فيروسلتفشي    حديث والسريعمع التطور ال
تسببمسبوقة   عالمي  في  ما  اليومية.    ضخم   اضطراب  والحياة  التجارية  األنشطة  البل  تعبات  وقدفي  من  ءات  راإج دان  العديد 

ً ية ومكلفة اقثنائ است   احتواء بما في   عتياديةرية االحتى تعليق العمليات التجاالشركات تقييد أو    لبت بعض البلدان منا . طتصاديا
  ت العربية المتحدة. دولة اإلماراذلك  

  
الظروف   في  اإلدارة  نظرت  للمجموعة  ستثنائية  اال لقد  التعرض  يالتومخاطر  تأثير كون  ي  أن   مكني  أعمال على  مادي    لها 

   ن: ملمجموعة قد تنشأ ا سيولة  /  ربحيةيسية على التأثيرات الرئوخلصت إلى أن  عةمجموال
  خرى. التكافل والذمم المدينة األاسترداد ذمم  
 قياس القيمة العادلة ألدوات المالية ، 
  ،قياس القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات 
 هاغ عنالمبل ة وغيرلمتكبدة والمطالبات ادب كتات الممخصص المطالب ، 
  التأمين  قائ وث بسبب عدم تجديد ساهماتي المإجمالانخفاض. 

  
بيان المركز المالي  ربحية المجموعة كما في تاريخ    جوهري علىنه ليس هناك تأثير  رة إلى أخلصت اإلدا  ،بناًء على ما سبق

 الموحدة. جزة الموة  المرحليالمالية  تاملمعلوفي ا ما تم إظهاره باستثناء   حدالموجز المو
  
بإجر  متقا الالمجموعة  اختبار  التأمين    ماك  بصفة شهرية تحملاء  هيئة  قبل  من  مطلوب  اإلمهو  المتحدةلدولة  العربية    ارات 
ه  هذ  دادإع   تم   ،أن المجموعة ستواصل العمل كمنشأة مستمرة. وبناء على ذلك   هم مقتنعونالذين    ،قبل مجلس اإلدارة  د منمعتمو

المالمع الومات  الموالية  أساسجزة  لمرحلية  على  اإل   الموحدة  ستواصل  االستمرارية.  الوضع مبدأ  مراقبة  وستتخذ    ، دارة 
  ر المسبوق. سب لالستجابة لهذا الوضع غية والمناسبة في الوقت المنااإلجراءات الالزم
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  الموحدة الموجزة  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول  حاتإيضا
  )تتمة( ٢٠٢١مارس   ٣١في    المنتهية  أشهر  ةثالالثرة  لفت
  
     ) IFRSs( المالية الجديدة والمعّدلة  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير    -٢
  الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها تأثير مادي على المعلومات المالية   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     ١-٢

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

المعلومات المالية المرحلية الموجزة  ٢٠٢١يناير   يدة  . إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجد الموحدة  في هذه 
المدرجة في السنة الحالية والسنواجوهري على التأثير  لة لم يكن لها  دعملوا التي من الممكن أن تؤثر على  ت السابقة و مبالغ 

  المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
  
الدولي إلعداد التقارير    المعيار،  ٣٩  مرقي  الدولاسبة  المح  ريامع  عديالت على: الت٢المرحلة    –ر سعر الفائدة  ؤشم  تشكيل  عادة إ

توفر التعديالت  .  ١٦  رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية  والمعيار،  ٤  رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيار،  ٧  م رق  المالية
 ً ً   تخفيفا خالي من عر فائدة بديل  بمؤشر س  (ايبور)  بنوكبين الالبديل    السعر  لادب ستتم االتقارير المالية عندما ي   تأثيريعالج    مؤقتا

  . المخاطر
  

  :سائل العملية التاليةديالت الوتشمل التع
  

   يتطلبها التي  النقدية  التدفقات  في  تغييرات  أو  تعاقدية،  تغييرات  تتطلب  عملية  التعامل   االعفاءوسيلة  يتم  مباشرة، 
 ر الفائدة في السوق؛الحركة في سعيعادل المتغير، بما  ةدئ اعر الفمعها على أنها تغييرات في س 

 
 صات التحوط ووثائق التحوط دون وقف عالقة تغطية تخصي  ءإلجراايبور   ها إصالحالسماح بالتغييرات التي يتطلب

 التحوط؛ 
  

  المحددة بشكل منفصل عندما يتم تلبية المتطلبات  للمنشآت من االضطرار إلى   اة أد  تخصيص   توفير إعفاء مؤقت 
  .رالمخاطكتحوط لمكون 

  
ل التعلم يكن  المالية المرهذه  الديالت أي تأثير على المعلومات  استخدام    بصدد   مجموعةال  إن.  مجموعةلل  الموحدة  ة موجز حلية 

  الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 
  

  موعد تطبيقها   والتي لم يحنعّدلة ت الجديدة والمار يسوالتف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   ٢-٢

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

 قا ال اد  ولي إلع ال ار  رق  ال ة  ال ال ا    ١٧ر  د  أم  عق علل ف  ال حهن  ب ت أك  لل ًا  ض ًا  والع اس 
أمل د ال ع   ع عق ة  ات ال ا  ١( للف  . )٢٠٢٣ي ي

  
   ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال ع ة      ١٠ال ح ة ال ال انات ال ولي  ال ي ال اس ار ال وال

ار   ٢٨رق   لة وال م ات ال ال ار في  أن  ٢٠١١(  ة ع الاإلس ة)  أو    معال ع  دات م  م تقب   ج
ه    ال ارع  ل ال أو  لة  م ةال ال    ال اح  ال مع  ى  م غ  ألجل  ال  ل  تأج (ج 

 .(  ال
  

   ولي رق ة ال اس ار ال ة  ١م ال انات ال ض ال فات  -: ع يالت على ال ات التع ي.  للف   أت  ة ال
ع  اي  ١في أو   . ٢٠٢٣ي

  
  ع ولي   يالت ال ة ال اس ار ال علقة  ولي إل٣٧  رقو   ١٦  رق  ال ار ال اد ا، وال ةع ال قار ال ع    ٣  رق  ل و

ولي إل ار ال ة على ال ات ال ا ال ةد ا ع ال قار ال ولي إل١  رق   ل ار ال اد ا، وال ةع ال قار ال    رق  ل
ة ال  رام، و ٩ اس ا  ٤١   رق  وليال ولي إلوال اد ار ال ةع ال قار ال ي    اتللف    (   ١٦  رق  ل ة ال ال

أ  ع ت اي   ١ في أو   .)٢٠٢٢ي
  

 ولي إل ار ال اد اال ةع ال قار ال عل    ٤رق    ل أنال يالت  ع ل.    ال أج هاء نهج ال د   ارخأن ال تارخ ان   ال
صهنال ال ا  ةح الاء  في  إلعفاء  و ق  ال ار  إلال الي  اد  ةع ال ال قار  ار  ٤  رق   ل ال ت  ولي    م  ال

قار ال ة لل اي   ١ه  ٩ال   . ٢٠٢٣ي



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٠      وش
  

  

  الموحدة الموجزة  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول  حاتإيضا
  )(تتمة ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  
    (تتمة) ) IFRSs( دة والمعّدلة  الجدي  لماليةارير اية إلعداد التقلودلايير اتطبيق المع  -٢
  (تتمة) المالية والتفسيرات الجديدة والمعّدلة والتي لم يحن موعد تطبيقها   إلعداد التقارير المعايير الدولية   ٢-٢
 

   المالية رقم  التعديالت على التقارير  الدولي إلعداد  امتيا  ام  من تقييلتمديد اإلعفاء م  ١٦المعيار  ار  جي ز اإلاذا كان 
ة   .( يجارلعقد اإلهو تعديل  ١٩-COVID ـ بالمرتبط  ات ال ع  للف أ في أو  ي ت ل  ١ال   . )٢٠٢١إب

  
 ي  وبيان ممارسة المعيار الدول  ١  رقم   التعديالت المتعلقة باإلفصاح عن السياسات المحاسبية (معيار المحاسبة الدولي

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

  
انات   ة في ال ي يالت ال ع ات وال ف ، ال عاي ه ال قع اإلدارة أن ت ه ةت ال ة   ال ح ة ال ج لها     ع  عة لل  ال دخ

ه  أو ،  ح ال  عاي ال ن ت ه ة رق  ال ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ا ال ا ع يالت،  ع ات وال ف ة، ال   ١٧ي
ر أدناه  ن لهال ة  ا، ق ال  ال انات ال ة  تأث هام على ال ح ة ال ج   حلة ال األولى. في م عةلل  ال

  
قع   اد  لا ار   ال ي ت   نأ  ة اإلدار ت الولي إلع قار ال ة    ١٧ة رق  ال ال انات ال ة في ال ح ة ال ج ة    عة لل  ال للف

في   أ  ت ي  ال ة  اي    ١ال رق  ٢٠٢٣ي ة  ال ال قار  ال اد  إلع ولي  ال ار  ال ل  ن  ق  ه ع  ١٧.  لى تأث ج
احا رجة واإلف الغ ال اال انات ال  ةد ر ت ال ةفي ال ح   ال ة ال ج .    عةلل  ةال أم د ال عق علقة  ومع ذل فأنه م  ال

ل ال ل م ق لة ل اجعة مف ام م ا ال إلى ح إت أث ه ل ل ل إلى تق معق ص   . عةغ ال ال
  
  ٤ارير المالية رقم  قي إلعداد التلور الدمع المعيا  ةليما ال  دواتألا  ٩تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ٣-٢

    عقود التأمين 
، التي  ٤، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٢٠١٦في سبتمبر 

دوات المالية"  "األ  ٩ة رقم  يلالما  إلعداد التقارير  يلر الدوتواريخ السريان للمعيا  بشأن إختالفل مخاوف شركات التأمين  تتناو
ديد القادم. تقدم التعديالت خيارين مختلفين لشركات التأمين: اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي ومعيار عقود التأمين الج

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

  
المالية رقم   التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  يستبدل  المالية    ٤سوف  التقارير  الدولي إلعداد  بالمعيار  التعديالت)  ذلك  في  (بما 
إيقاف   المتوقع  من  وعليه،  التأمين.  بعقود  المتعلق  اإلالجديد  المنهجين،  كال  اتطبيق  التغطقؤملعفاء  و"منهج  بدء    ندع  ية"،ت 

  ن الجديدة. معايير التأمي تطبيق 
 

أجرت المجموعة تقييماً للتعديالت وخلصت إلى أن أنشطتها تتصل بشكل كبير بالتأمين. وقد طبقت اإلدارة اإلعفاء المؤقت في  
  ٩  المالية رقم   يرتقارلي إلعداد الدولا   رالمعياوعة اختيار تأجيل تطبيق  قررت المجم.  ٢٠١٨يناير    ١الفترة المالية التي تبدأ في  

المعيار "عقود التأمين" وخلصت إلى تطبيق    ٤المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير  ي التعديالت المذكورة على  الوارد ف
  .٢٠٢٣يناير  ١إبتداًء من  ٩المالية رقم الدولي إلعداد التقارير 

 
    ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ -٣
  اإلعداد  ساسأ ١-٣

إ   اعتم  الموجزةلداد  المرحلية  المالية  الدولي    الموحدة  معلومات  المحاسبي  المعيار  لمتطلبات  وفقاً    :٣٤رقم    ) IAS( المرفقة 
  ".  ر المالية المرحليةاريلتقا"
  

الم عرض  المتم  الموجزة الم  الية علومات  اإلماراتي    الموحدة  رحلية  الوبالدرهم  العملة  بها  هي  تتم  الت اممع  غالبيةتي 
  .المجموعة

  
إ المعل  عداد تم  المرحهذه  المالية  الموجزة ومات  التاريخية  الموحدة  لية  التكلفة  لمبدأ  تقييم  يما  ف   وفقاً  إعادة  اعدا  ت  ألدوابعض 

  ات. واإلستثمارات في ممتلك  المالية
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  الموحدة الموجزة  المرحلية  ليةالم ا  معلوماتالحول  حاتإيضا
  تتمة)( ٢٠٢١مارس   ٣١  في  يةمنتهر الالثالثة أشهرة  لفت
    
 
    (تتمة)  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ -٣
  (تتمة)  أساس اإلعداد ١-٣

تلك    فقة معوامتالموحدة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة  ة  يالمحاسب  ساتسيا إن ال   
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ في ةيالمنته   للسنة ةققة المدالسنوي الموحدة   ةالمالي اتالبياندمة في المستخ

  
ال تتضمن  المال  الموجزة  معلومات  المرحلية  المعة  وحد المالية  المجميع  السنويةلومات  المالية  البيانات  إدراجها ضمن    طلوب 

للمجموعة  الموحدة  هذ  المدققة  قراءة  عند  الماليويجب  المعلومات  ا  الموحدة   الموجزة   ةه  البيانات  إلى    وية سنال   لماليةالرجوع 
ال  للمجموعة  دققةلما   الموحدة  وللسنة  في  إ٢٠٢٠بر  ديسم  ٣١منتهية في  كما  باإلضافة  م.  انه ليس  أ ال ن  لى  نتائج  ضروري  ن 

ة المتوقعة للسنة  جموععمال الماً لنتائج أمؤشراً دقيقتعطي    ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ة أعمال المجموع
  .٢٠٢١  رديسمب ٣١التي ستنتهي في 

  
    ديرات غير المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية والتقات في  التغير -٤

دارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  اإلالتي اتخذتها    إن األحكام الهامة
باستثناء تأثير تفشي    ، ٢٠٢٠مبر  ديس  ٣١تهية في  نملا للسنة  البيانات المالية الموحدة كما في و  في  االمعمول به  هاهي نفسكانت  

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

    وأخرى  أرصدة التكافل المدينةاسترداد 
    .نشطةاأل  وقفنتيجة لت  لشركاتئتمان لة في مخاطر االإلى زيادة كبير  ١٩-COVIDأدى تفشي 

اإلدا تقييم  على  لم رةبناًء  جأتأي    المجموعة  دتج  ،  وأخرىر أاسترداد    إمكانيةعلى    وهريثير  المدينة  التكافل  في    صدة    كما 
  .٢٠٢١مارس  ٣١
  

    قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
في األسواق المالية العالمية. تراقب المجموعة عن    رعاساألإلى اضطراب كبير في السوق وتقلب    ١٩-COVIDأدى تفشي  
إذ ما  كانتكثب  للمقي ال   ا  العادلة  المالية  وجوداتم  ا  والمطلوبات  بين  تمثل  للمعامالت  تحقيقه  سيتم  الذي  في لسعر  المشاركين 

  سوق في السيناريو الحالي. لا
  

اإلدارة تقييم  على  ت  المجموعةفان    ،بناًء  اعل  تأثيًرا جوهريًا  أي  دج لم  العادى  المالية  لقيم  والمطلوبات  للموجودات  في لة    كما 
  . الموجزة الموحدة  لمالية المرحليةفي المعلومات ا هارهاتم إظ ت التيالتغيراتثناء إسب ٢٠٢١رس ما ٣١
  

    لالستثمارات في ممتلكاتقياس القيمة العادلة 
المحلية العقارات  سوق  حركة  تباطؤ  إجراء    قد،  مع  لتعد يلزم  للمتعديالت  العادلة  القيم  الظروف يل  عكس  أجل  من  متلكات 

  لية. االقتصادية الحا
  
تقنت سا إلى  توقرةدااإل  ييم اًدا  متاحة حول  محدودة  معلومات  هناك  سيتقدم    ٢٠٢٠عات  ،  العقارات وكيف    نتيجة  الوضعلسوق 

COVID-٢٠٢١مارس    ٣١في    كما  في ممتلكاتات  ادلة لالستثمارمجموعة أي تأثير جوهري على القيمة الع. لم تحدد ال١٩ .
 للقيم العادلة.جموعة تمثل تمثيًال دقيقًا  ن قبل المة مخدممستن األسعار الأ نتضمسو السوق باستمرار  بمراقبة مجموعةالستقوم 

  
   لمبلغ عنهاا مخصص المطالبات غير المسددة والمطالبات المتكبدة وغير 

غير المسددة والمطالبات  على ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبات    ١٩-COVIDقامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير  
المبلغ    ةدالمتكب  تضموالت  اعنهوغير  تحليالت ي  قررت    حساسية نت  أنه ال منتظمة.  مادي على مركز المجموعة  تأثير   يوجد 

المخصصات   اطالبات  مللالمخاطر وأرصدة  المبلغغير  المتكبدة وغير  والمطالبات  . ٢٠٢١مارس    ٣١في    كما  عنها  لمسددة 
مراقبة في  تستمر  الو  هامطالبات  احوال  وسوف  اوالتطورات حول  وإعادة  فباء  االفتراضاتلنظر  فترات  الفي  والمنهجيات    ي 

  .قادمةال



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٢      وش
  

  

  الموحدة لية المرحلية الموجزةالما  ماتعلوالم ولح حاتضايإ
  (تتمة) ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  
  
    إدارة التكافل وإدارة المخاطر المالية  -٥

المجموع  تتعرض ال  فةمختلعة  لمجمو  ةأنشطة  مخاطر  والمن  السوتكافل  ومخاطر  اكتتاب  مخاطر  المالية:  (التي مخاطر  ق 
  ) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ومخاطر األسعار الربحخاطر معدل عمالت األجنبية وممخاطر ال تضمنت
  

تتضمن   الموجزة   المعلوماتال  المرحلية  المال  وإدارة   تكافلال  مخاطر  إدارة   بياناتجميع    الموحدة   المالية    يةالمخاطر 
البياناواإلفص في  المطلوبة  ي احات  لذلك،  السنوية.  الموحدة  المالية  عند  ت  الموحجوع  الرقراءتها  نبغي  المالية  البيانات    دةإلى 
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي المدققة للمجموعة للسنة المنتهية ف السنوية

  
  . سنةلذ نهاية اارة المخاطر منإد اسات  سي  من إدارة المخاطر أو في أي  لم تكن هناك تغييرات في قسم

  
   استثمارات في ممتلكات – ٦

   
  مـارس  ٣١

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   ٢٠٬٤٢١٬٨٨٠  تحت التنفيذ 

         
٥١٬٦٢٧٬٥١٠    ٥٢٬٥٣٦٬٧٧٦  

 
في  ٣ستثمارات في ممتلكات في المستوى اال. تم تصنيف في ممتلكاتاإلدارة أنه لم يكن هناك تغيير في القيمة العادلة لالستثمارات  عتقدت

  ).٣: المستوى ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في 
  
  وات ماليةأد -٧
  مـارس  ٣١   

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 درهـــــم  درهـــــم   
  (مدقق)   (غير مدقق)    

        ات عمليات التكافلموجود
 ٢٨٩٬٧٨٨٬٥٧٢   ٢٨٨٬٧٦٠٬١٥٦    )١- ٧ لخسائر (إيضاحبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا

 ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤   ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤    )٢-٧بيع (إيضاح  متاحة لل
    ٣٣٠٬٨٤٤٬٣٣٦   ٣٢٩٬٨١٥٬٩٢٠ 

        لمساهمينموجودات ا
 ٢٩٬٤٧١٬٣٣٢   ٤٢٬٩٠٣٬٩٨٠    )١- ٧ل األرباح أو الخسائر (إيضاح بالقيمة العادلة من خال

 ٣٦٠٬٣١٥٬٦٦٨   ٣٧٢٬٧١٩٬٩٠٠    المجموع
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  الموحدة لية المرحلية الموجزةماال  المعلومات ولح حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١ارس  م ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  
  
  
    (تتمة)  ليةات ماأدو -٧
  ل األرباح أو الخسائرأدوات مالية بالقيمة العادلة من خال ١-٧
  
  (غير مدقق)  ٢٠٢١س  مار  ٣١  

املي  ح  إلى   العائد  
  التأمين على  وثائق

  حياة األفراد 

  
  

  العائد إلى المساهمين 

  
  العائد إلى عمليات

  كافل الت

  
  

  المجموع 
  ــمدرهـــ  درهـــــم  ـمدرهــــ  درهـــــم  
          

  ٢٠٨٬٤٥٧٬٥٥٥  --  ٢٢٬٥٠٣٬٩٨٠  ١٨٥٬٩٥٣٬٥٧٥  اديق مشتركة صن 
  ٤٥٬٢٦٢٬٣٤٥  ٧٬٣٨١٬٩٦٦  --  ٣٧٬٨٨٠٬٣٧٩  استثمارات الصكوك 

  ٥٧٬٥٤٤٬٢٣٦  ٥٧٬٥٤٤٬٢٣٦  --  --  مدرجة  -ات في حقوق الملكيةاستثمار
  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  -- مدرجة غير  - ة  استثمارات في حقوق الملكي 

          
  ٣٣١٬٦٦٤٬١٣٦  ٦٤٬٩٢٦٬٢٠٢  ٤٢٬٩٠٣٬٩٨٠  ٢٢٣٬٨٣٣٬٩٥٤  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  درهـــــم  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
 

  مـارس  ٣١   
٢٠٢١  

  ديسمبـر  ٣١
٢٠٢٠ 

 درهـــــم  درهـــــم   
  (مدقق)   (غير مدقق)    
        

 ٢٩٠٬٦٢٩٬٨٠٥   ٣١٩٬٢٥٩٬٩٠٤    السنةلفترة/االرصيد كما في بداية 
  ١٧٣٬٦٨٤٬٠٣٤    ٤٨٬٧٣٦٬٧٢٠    مشتريات خالل الفترة/السنة

  (١٥٩٬٤٩٩٬٣٦٨)    (٤٣٬٧٥٦٬٠٦٢)    خالل الفترة/السنةبعادات  إست
 ١٤٬٤٤٥٬٤٣٣   ٧٬٤٢٣٬٥٧٤    السنةلفترة/اخالل   قيمة العادلةلتغير في الا

       
 ٣١٩٬٢٥٩٬٩٠٤   ٣٣١٬٦٦٤٬١٣٦    لسنةاالفترة/الرصيد كما في نهاية 

  



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٤      وش
  

  

  لموحدةا  جزةلية المرحلية الموالما  المعلوماتحول  حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١مارس   ٣١المنتهية في    لفترة الثالثة أشهر

  
  
      (تتمة)  أدوات مالية -٧
   متاحة للبيع ٢-٧
  مـارس  ٣١   

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 درهـــــم  درهـــــم   
  (مدقق)   ق) (غير مدق    
       

 ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤   ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤    درجةم  –أسهم  

        
  

ي  أيه أرباح  تم لم  العادلةفي    تسجيل  الحاليةل  القيمة  الدرهم)    ٤٬١١  :٢٠٢٠مارس    ٣١(  لفترة  الشامل  الدخل  بيان    موجز في 
  الموحد. 

  
  تركيز االستثمار  ٣-٧

هيئة بدول  حددت  في التأمين  كما  االستثمار.  فئات  مختلف  في  التعرض  إلجمالي  األقصى  الحد  المتحدة  العربية  اإلمارات    ة 
  ١٬٠٢٨٬٥٦٢  عن هذا الحد بمبلغخرى  لموجودات المستثمر فيها األزادت استثمارات المجموعة في فئة ا،  ٢٠٢١مارس    ٣١

لمجموعة الحدود الفرعية في جميع الفئات  ت ا، في حين تجاوزت استثمارادرهم)   ١٬٠٣٤٬٥٦٢:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(درهم  
  درهم).   ٩٥٬٢١٥٬٥٧٤: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١درهم ( ١٠٢٬٩١٦٬٣٩١ األخرى باستثناء االستثمارات العقارية بمبلغ

  
   كافلات عقود إعادة التوموجود  لتكافلبات عقود امطلو -٨

   
  مـارس  ٣١

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 ـمدرهــــ  درهـــــم  

  (مدقق)   ) مدقق(غير   
     تكافلمطلوبات عقود ال إجمالي 

  ٩٠٬١٧٢٬١٧١   ١٣٥٬١٣٤٬٢٤٣  مطالبات مبلغ عنها 
  ٣٥٬٧٧٤٬٨٦١   ٣٦٬٤١٣٬٤٢٤  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

  ٢١٩٬٢٠٨٬٤٧٦   ٢٩٨٬٩٦٦٬٨٥٨  كتسبة مساهمات غير م
  ٦٬٠٥٧٬٠٤٠   ٧٬٢٠٣٬١٨٦  إحتياطيات حسابية

  ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤   ٢٢٩٬٢٦٦٬٦٦٣ طة باالستثمار تبلوثائق المرعادلة لعقود حاملي االقيمة ال
         

٥٧٣٬٣٩٧٬٩٠٢    ٧٠٦٬٩٨٤٬٣٧٤  
        كافل الت  إعادة  عقود موجودات
  ٣٥٬٣١١٬٩٨٠   ٤٩٬٩٨٤٬٦٢٥  بلغ عنها مطالبات مكافل من ة التحصة إعاد

  ١٤٬٨٠١٬٢٤١    ١٤٬٠١٨٬٧٧٠ بلغ عنها مطالبات متكبدة غير محصة إعادة التكافل من 
  ٨٠٬٦٧١٬٨٠٣    ٦٨٬٩١٤٬٧٨٧  مكتسبة مساهمات غير ل من افإعادة التك حصة

  ٨٩٥٬٨٩٩   ١٬٠٦٤٬٠٢٨  إحتياطيات حسابية حصة إعادة التكافل من 
         

١٣١٬٦٨٠٬٩٢٣    ١٣٣٬٩٨٢٬٢١٠  
        لتكافل طلوبات عقود اصافي م

  ٥٤٬٨٦٠٬١٩١    ٨٥٬١٤٩٬٦١٨  مطالبات مبلغ عنها 
  ٢٠٬٩٧٣٬٦٢٠    ٢٢٬٣٩٤٬٦٥٤  وغير مبلغ عنها  مطالبات متكبدة 

  ١٣٨٬٥٣٦٬٦٧٣    ٢٣٠٬٠٥٢٬٠٧١  مساهمات غير مكتسبة 
  ٥٬١٦١٬١٤١   ٦٬١٣٩٬١٥٨  إحتياطيات حسابية

  ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤   ٢٢٩٬٢٦٦٬٦٦٣ ار د حاملي الوثائق المرتبطة باالستثمالعادلة لعقوالقيمة 
       

  ٤٤١٬٧١٦٬٩٧٩    ٥٧٣٬٠٠٢٬١٦٤  



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٥      وش
  

  

  الموحدة الموجزة  المرحلية  ليةالما  معلوماتالول ح حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١ارس  م ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  
  
    (تتمة)  كافلوموجودات عقود إعادة الت  بات عقود التكافلمطلو -٨
  

    
  مـارس  ٣١ 

٢٠٢١  
  مبـر ديس ٣١

٢٠٢٠ 
 درهـــــم  درهـــــم   
          مدقق)(   (غير مدقق)    

  د  ا يخص العقوفيم  حاملي الوثائقمصلحة لدائنة  الحركة في الذمم ال
  المرتبطة باستثمار  

        

 ١٧٠٬٠٦٤٬٦٠٦   ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤    الرصيد اإلفتتاحي
  ٩٧٬٨٩٥٬٠١٨     ٢٠٬٩٩٣٬٣١٨    إجمالي المساهمات
  (٨٬٢٤٦٬٤٤٠)    (٢٬٥٩٥٬٢١٤)    رسوم التخصيص

 (٥٣٬٨٤٩٬٠٧٦)   (١٩٬٥٠٩٬٧٤٠)    السنة/خالل الفترة   ترداداستا
  ١٦٬٣٢١٬٢٤٦    ٨٬١٩٢٬٩٤٥      غير في القيمة العادلةالت
       

 ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤   ٢٢٩٬٢٦٦٬٦٦٣    الختاميالرصيد  
         

  
    حتياطياتالتغير في اإل ١-٨

  مـارس  ٣١  
٢٠٢١  

  مـارس ٣١
٢٠٢٠  

ــ   درهـــــم      ـــمدره
        (غير مدقق)   دقق) (غير م  

  (٨٣٦٬٧٥٢)  ٩٧٨٬٠١٧  تكافل الحياة  – الحسابي  التغير في اإلحتياطي
  (٢٠٬٠٥٧٬٣٠٧)  ١٦٬٨١١٬٦١٩  تياطي المتعلق بمنتجات تكافل الحياة لتغير في اإلحا

  اة حيعلى حاملي وثائق التأمين   –  ادلةالتغير في القيمة الع
  (٢٦٬٣٥١٬٤٥٢)  (٨٬١٩٢٬٩٤٥)  )٨األفراد (ايضاح    
      

  (٤٧٬٢٤٥٬٥١١)  ٩٬٥٩٦٬٦٩١  المجموع 
      
  
    كنقد وأرصدة لدى البنو -٩

  (مدقق) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  (غير مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  عمليات المساهمين  التكافل  عمليات  
            ـــم درهــ  ـــم درهــ  درهـــــم  درهـــــم  

  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٦٦٬٦٤٠٬٥١٥  ٢٥٬٩١٥٬٦٠١  ٥٨٬٨٤٩٬٣٢٢  لدى البنوكنقد وأرصدة 
  -  ١٧٬٢٥٠٬٠٠٠  -  ١٧٬٢٥٠٬٠٠٠ ودائع

          
  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٨٣٬٨٩٠٬٥١٥  ٢٥٬٩١٥٬٦٠١  ٧٦٬٠٩٩٬٣٢٢            

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

  ١٦٬٦٣١٬٠١٣  ٦٦٬٦٤٠٬٥١٥  ٢٥٬٩١٥٬٦٠١  ٥٨٬٨٤٩٬٣٢٢  المجموع

          
  

ً ٪) سنوي٢٫٤٠٪ إلى ١٫٧٥: ٢٠٢٠٪ (١٫٢٥٪ إلى ١تحمل الودائع معدل ربح من   ٢٠٢١أغسـطس  ٢٣مـن  قاقبتاريخ استح ا
  .٢٠٢١سبتمبر   ٣٠  إلى
  



افل اإلمارات عة  ) (ش.م.ع.تأم  – ت ا ها ال   ١٦      وش
  

  

  لموحدةا  الموجزة  المرحلية  ليةالما  اتممعلوالحول  حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١س  مار ٣١في    لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  
  

 قانونيةوديعة  -١٠
ا  لمتطلبات  وفقًا  القانونية  بالوديعة  االحتفاظ  ايتم  اإلمارات لقانون  لدولة  رقم    التحادي  المتحدة  لغرض    ٢٠٠٧لعام    ٦العربية 

٪  ١  ربح  دلمععة  الوديحمل  ت.  شركةاليومية للمليات  فر لتمويل العإجراء عمليات التكافل في اإلمارات العربية المتحدة وال تتو
  سنويا.  )٪١: ٢٠٢٠(

  
    وثائقال  امليالعجز في أموال ح -١١

  
  مـارس  ٣١

٢٠٢١ 
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  هــمدر درهــم    

        (مدقق)  (غير مدقق)   
     الوثائق  امليالعجز في أموال ح
 (٩٬٢٦٨٬٠٠٩) (١٬٢٤٦٬٧٨٣)   السنة الفترة/ الرصيد في بداية 

 ٨٬٠٢١٬٢٢٦ ١٬١٤٤٬١٣٣   خالل الفترة/السنة  ضالفائ
      

 (١٬٢٤٦٬٧٨٣) (١٠٢٬٦٥٠)   الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة 
     

     همينالمسان  قرض حسن م
 ٩٬٢٦٨٬٠٠٩ ١٬٢٤٦٬٧٨٣   السنة الفترة/ الرصيد في بداية 

 (٨٬٠٢١٬٢٢٦) (١٬١٤٤٬١٣٣)   السنةخالل الفترة/ االسترداد
      

 ١٬٢٤٦٬٧٨٣ ١٠٢٬٦٥٠   الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة 
      

  --  --   حملة الوثائقالعجز في أموال    إجمالي
  

   إستالف من البنوك  -١٢
مليون درهم تم الحصول عليه   ٣٥قرض بقيمة  جز الموحدولبنوك كما في تاريخ بيان المركز المالي الماالستالف من ا  يمثل

سنة   و    ٢٠١٧في  كمكاتب،  استخدامه  يتم  جديد  مبنى  الشراء  ال  لمبلغيبلغ  مبلغ  األساسي  للقرض  مليون   ٢٤٫٨٥مستحق 
  مليون درهم).   ٢٥٫٩: ٢٠٢٠درهم (

  
مليون درهم) في االستالف من البنوك خالل الفترة/ السنة  يتكون   ١٤٫٤٢:  ٢٠٢٠ن درهم (مليو   ١٫١بالغ  إن االنخفاض ال

  مليون درهم.  ٣٥من سداد دفعة مقابل القرض البالغ 
 

التسهيالت تأمين  الرهالمصر  تم  الممتلكاتفية عن طريق  على  العقاري  على ن  اإلسالمية  التأمين  بوليصة  والتنازل عن   ،
  ألجل والسندات اإلذنية. الوكالة ، ورهن وديعة الممتلكات

 
  رأس المال -١٣

  
  مـارس  ٣١

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  درهـــــم  درهـــــم    

  (مدقق)   (غير مدقق)   

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

 
١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

 
 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) ٢٠٢١مارس   ٣١ثالثة أشهر المنتهية في  لفترة ال

  
    (غير مدقق)  مكتسبةصافي المساهمات ال -١٤

  ٢٠٢١ارس م ٣١ة في  ثة أشهر المنتهية الثاللفتر   
    

  حيالتأمين الص
التأمين على الحياة  

  واإلدخار 
  

  المجموع
  ـــــمدره  ــــمدرهـ  درهـــــم  

        
  ٢٢٩٬٦٦٣٬٥٦٥  ٢١٬٣٩٤٬٤٧١  ٢٠٨٬٢٦٩٬٠٩٤  إجمالي المساهمات المكتتبة

  (٧٩٬٧٥٨٬٣٨٢)  ٧١٥٬٢٨١  (٨٠٬٤٧٣٬٦٦٣)  التغير في المساهمات غير المكتسبة
        

  ١٤٩٬٩٠٥٬١٨٣  ٢٢٬١٠٩٬٧٥٢  ١٢٧٬٧٩٥٬٤٣١  كافل المكتسبة مساهمات الت
        

  ٢٧٬٧٤٢٬٧٩٠  ١٬٣٤١٬٧٣٦   ٢٦٬٤٠١٬٠٥٤  مساهمات إعادة التكافل 
  ١١٬٧٥٧٬٠١٦  ٦٣٦٬١٢٤  ١١٬١٢٠٬٨٩٢  ير المكتسبةالتغير في المساهمات غ

        
  ٣٩٬٤٩٩٬٨٠٦  ١٬٩٧٧٬٨٦٠  ٣٧٬٥٢١٬٩٤٦ مساهمات إعادة تكافل متنازل عنها 

  ١١٠٬٤٠٥٬٣٧٧  ٢٠٬١٣١٬٨٩٢  ٩٠٬٢٧٣٬٤٨٥  مات المكتسبة صافي المساه
      

  ٢٠٢٠ارس م ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
    

  أمين الصحي الت
التأمين على الحياة 

  رواإلدخا
  

  المجموع 
  ـم درهــــ  درهـــــم   درهـــــم   

        
  ٢٠٠٬٥٦٥٬٤٣٠  ٢٦٬٧٧١٬٧٨٩  ١٧٣٬٧٩٣٬٦٤١  إجمالي المساهمات المكتتبة

  (٥٣٬٦٧٥٬٠٢٤)  ٨٧٠٬٩٥٠  (٥٤٬٥٤٥٬٩٧٤)  في المساهمات غير المكتسبة التغير
        

  ١٤٦٬٨٩٠٬٤٠٦  ٢٧٬٦٤٢٬٧٣٩  ١١٩٬٢٤٧٬٦٦٧  افل المكتسبة مساهمات التك
        

  ٣٤٬١٦٤٬١٨١  ١٬٣٨١٬٨٣٠  ٣٢٬٧٨٢٬٣٥١  كافل مساهمات إعادة الت
  ١٣٬٣٣١٬٦١٤  ٦٩٤٬٠٧١  ١٢٬٦٣٧٬٥٤٣  التغير في المساهمات غير المكتسبة

  ٤٧٬٤٩٥٬٧٩٥  ٢٬٠٧٥٬٩٠١  ٤٥٬٤١٩٬٨٩٤ عنها مات إعادة تكافل متنازلمساه
  ٩٩٬٣٩٤٬٦١١  ٢٥٬٥٦٦٬٨٣٨  ٧٣٬٨٢٧٬٧٧٣  همات المكتسبة صافي المسا

  
  رسوم وكالة -١٥

  

تعلق  من إجمالي مساهمات التكافل فيما ي) ٪٢٥إلى  ٪ ١٦٬٧٥: ٢٠٢٠( ٪ ٢٥إلى   ٪١٣٫٥ نسبةحتى  وكالة  رسوم  تم تحميل
ال ب التأمين  الحياة ووثائق التأمين الصحيوثائق  ال   جماعي على  تأمين  أّما بالنسبة لوثائق  تّم احالجماعي.  تساب  حياة تكافل، 

رسوم الوكالة من قبل لجنة الرقابة الشرعية مت الموافقة على ت .كحد أقصى من مساهمة مخاطر التكافل ٪٣٥وم بنسبة الرس
  عند تكبدها.  وحدالموجز الم  خسارة لأو ا  الربحويتم تحميلها إلى بيان 

  
  هم الواحدللس  والمخفضة  الخسارة األساسية -١٦

  

ة في      ه الثة أشه ال ة ال   مارس  ٣١لف
    ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 
    ( ق ) غ (    (غ م ق  م
            درهـــــم     درهـــــم   

ا ة    رة ال اهللف )العائ إلى ال   (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)    (٤٬٥٥٦٬٠٥٥)    (دره
جحال  د األسه ل  س ال ة   ع ة خالل الف   ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠     ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠                     القائ

ارة  )  ال اح (دره ه ال   (٠٫٠١٧)    (٠٫٠٣٠)    لل
  

  الخسارة دوات قد يكون لها تأثير على  ة لم تصدر أية أن المجموعإحيث    ،للسهم   للخسارة المخفضةلم يتم عرض أية أرقام  
    ا.نفيذهت د ن للسهم ع



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

  

  الموحدة الموجزة  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول  حاتاإيض 
  (تتمة) ٢٠٢١مارس   ٣١هية في  هر المنتشلفترة الثالثة أ

  
  

  ف ذات عالقة معامالت مع أطراأرصدة و -١٧
لمملوكة  ت ااوالشرك  للمجموعة  وموظفي اإلدارة العليا  رة مساهمين وأعضاء مجلس اإلدان األطراف ذات العالقة من التتكو

وشروط التسعير    تتم الموافقة على سياسات ارسون عليها تأثيراً كبيراً.  لتي يمالتي يسيطرون عليها وكذلك الشركات الهم و
  ة المجموعةهذه المعامالت من قبل إدار

  

الموحدة  جزةالمرحلية الموية  لالما  المعلوماتطراف ذات العالقة المدرجة في  فيما يتعلق باأل   مارس  ٣١القائمة في    الجوهرية ألرصدة  إن ا
  :هي كما يلي

  

   
  مـارس  ٣١

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
 درهـــــم  درهـــــم    

  قق)(مد   دقق) (غير م   
             ة للمساهمين الرئيسيين: تابعشركات 
 ٣٣٩٬٨٦٤  ٢٤٩٬٧٨٧    مستحقة مطالبات 

  
  : الموحدة المرحلية الموجزةالمالية  وماتالمعلدرجة في  الم المتعلقة باألطراف ذات العالقة  ربح أو الخسارةفيما يلي ال

  
  مارس  ٣١ة في لفترة الثالثة أشهر المنتهي  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
ــ      درهـــــم  ــم درهـ
  (غير مدقق)   (غير مدقق)   

      العليا االدارة موظفي تعويضات
  ٨١٤٬٢٩٩  ٨٩٧٬٩٩٤  األجل قصيرة وطويلة امتيازات

      
      ل الفترةت العالقة خالذا  فمع األطرالمعامالت  ا
  ٤٬٠٩١٬٧٣٠  ٢٬٨٦١٬٣٣٤  جمالي المساهمات المكتتبةإ

  ١٬٠٩٩٬٤٠٩  ٨٣٬٣٧٥  البات المتكبدة إجمالي المط
  

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

  
    المحتملةلوبات  المط -١٨ 

   
  مـارس  ٣١

٢٠٢١  
  ديسمبـر  ٣١

٢٠٢٠ 
  درهـــــم  درهـــــم   

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

  
    رأسماليةااللتزامات ال

  . )م مليون دره ٨٬٢: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١درهم (  مليون ٧٬٣مبلغ  ٢٠٢١مارس  ٣١بلغت االلتزامات الرأسمالية كما في 
  

  المطالبات القانونية
معر المجموعة  فإن  الرئيسية  التأمين  معظم شركات  الحال مع  أثنا  ضةكما هي  قانونية  األعلدعاوى  العادية. ء سير  مال 

المجموع فإن  مستقلة  قانونية  استشارة  على  عن  وبناًء  سينتج  بأنه  تعتقد  ال  دخل ة  على  جوهرية  تأثيرات  القضايا  هذه 
  الي. أو وضعها الم وعةمالمج

  



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

  

  الموحدة  الموجزة  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
  تتمة)( ٢٠٢١مارس   ٣١هية في  لفترة الثالثة أشهر المنت

  
    

  معلومات قطاعية  -١٩
ال م ات التكافل أعتشمل عملي  ل وعمليات االستثمار.افقطاع التك  تم تنظيم الشركة في قطاعين تشغيليين،ألغراض إدارية  

التي   الشركة نيابة عن حامالتكافل  ب ليات االستثمار إدارة االستثمارات والنقد لحسا لي الوثائق، بينما تشمل عمتقوم بها 
  . أعاله   ينرشغيلية لتشكيل القطاعين المذكوالشركة الخاص. لم يتم دمج أي قطاعات ت

  
 بطريقة مختلفة عن األرباح أو  ي بعض النواحيف  اهيتم قياسالتي  و الخسائر  ع على أساس األرباح أطايتم تقييم أداء الق

  . ليةالخسائر في البيانات الما
  

إن أي معامالت أخرى بين القطاعات خالل الفترة.    وجدت  لقرض الحسن، التخصيص واالرسوم  و  باستثناء رسوم الوكالة
القطاعات  إيرادات  ،  التوحيد   يتم حذفها عندتي  لوا  ، ت األعمالبين قطاعا  معامالت  تي تشتمل علىال  ومصاريف ونتائج 

  مبينة أدناه. 
  (غير مدقق)   ٢٠٢١مارس  ٣١ي  ة الثالثة أشهر المنتهية فلفتر  

  همين المسا  اإلكتتاب   

  المجموع  أخرى   اإلستثمارات   المجموع  التامين على الحياة   التأمين الصحي  

  ــمدرهـــ  ــمدرهـــ  درهـــــم  ــمهـــدر درهـــــم درهـــــم  
            

  ٢٤٬٦١٩٬٤٣٨  ٢٤٬٥٩٢٬٢٥١  ٢٧٬١٨٧  ١٤٩٬٩٠٥٬١٨٣  ٢٢٬١٠٩٬٧٥٢  ١٢٧٬٧٩٥٬٤٣١  دات القطاعيراإ

  ٢٤٬٦١٩٬٤٣٨  ٢٤٬٥٩٢٬٢٥١  ٢٧٬١٨٧  ٢٠٬٤١٤٬٢٤١  ٤٬٣٣٥٬٢٩٧  ١٦٬٠٧٨٬٩٤٤  نتائج القطاع

  --   --   --   (١٩٬٢٧٠٬١٠٨)  (٣٬٢١١٬٥٤٢)  (١٦٬٠٥٨٬٥٦٦)  رسوم وكالة

  (١٤٬٠١٥٬٢٧١)  (١٤٬٠١٥٬٢٧١)  --   --   --   --   متكبدة عموالت 

  (١٦٬٣٠٤٬٣٥٥)  (١٦٬٣٠٤٬٣٥٥)  --   --   - -   --   عمومية وإدارية  مصاريف

  مخصص قرض حسن لصندوق  

  --   --   --   --   ئقحاملي الوثا  

 

١٬١٤٤٬١٣٣  

 

١٬١٤٤٬١٣٣  

  الربح/(الخسارة) العائد إلى حاملي 

  الوثائق/المساهمين  

 

٢٠٬٣٧٨  

 

١٬١٢٣٬٧٥٥ 

 

١٬١٤٤٬١٣٣  

 

(٤٬٥٥٦٬٠٥٥)  (٤٬٥٨٣٬٢٤٢)  ٢٧٬١٨٧  
                   

  دقق) (غير م ٢٠٢٠مارس  ٣١ية في اشهر المنته  الثالثةلفترة   

  المساهمين  اإلكتتاب   

  المجموع   أخرى   اإلستثمارات   المجموع   التامين على الحياة  التأمين الصحي   

ــ دره  درهـــــم  درهـــــم درهـــــم درهـــــم     درهـــــم  ـمــ
            

  ٢١٬٠٧١٬٤٠١  ٢١٬٥٤٣٬٦٩٤  (٤٧٢٬٢٩٣)  ١٤٦٬٨٩٠٬٤٠٦  ٢٧٬٦٤٢٬٧٣٩  ١١٩٬٢٤٧٬٦٦٧  القطاع إيرادات  

  ٢١٬٠٧١٬٤٠١  ٢١٬٥٤٣٬٦٩٤  (٤٧٢٬٢٩٣)  ٢١٬٩٤٢٬٥٣٤  ٥٬١٨٧٬٣٨٨  ١٦٬٧٥٥٬١٤٦  قطاع نتائج ال

  --   --   --   (١٨٬٤٣٧٬١٥٩)  (٥٬٣٣١٬٠٨٧)  (١٣٬١٠٦٬٠٧٢)  رسوم وكالة

  (١١٬١٤٧٬٣٦٩)  (١١٬١٤٧٬٣٦٩)  --   --   --   --   دة متكبعموالت 

  (١٥٬٩٨٤٬٦٦٥)  (١٥٬٩٨٤٬٦٦٥)  --   --   --   --   ومية وإداريةعم فمصاري

  سن لصندوق قرض حاسترداد 

  ٣٬٥٠٥٬٣٧٥  ٣٬٥٠٥٬٣٧٥  --   --   --   --   حاملي الوثائق   

  العائد إلى حاملي  الربح  /(الخسارة)

  الوثائق/المساهمين  

 

٣٬٦٤٩٬٠٧٤  

 

(١٤٣٬٦٩٩)  

 

٣٬٥٠٥٬٣٧٥  

 

(٤٧٢٬٢٩٣)  (٢٬٠٨٢٬٩٦٥)  (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)  
              

  
  



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

  

  الموحدة  الموجزة  رحليةالم  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
  مة)(تت ٢٠٢١مارس   ٣١الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة  

  
    (تتمة) معلومات قطاعية -١٩

  (غير مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١  

  مجموع االكتتاب  التامين على الحياة   التأمين الصحي  
 تثماراتسا

  همين المسا
  وزعةغير م

  تتابكمجموع اال   وعمجملا  رى أخ 

  ـمرهــــد  درهـــــم  درهـــــم  درهـــــم  درهـــــم درهـــــم درهـــــم  
                

  ١٬٠٣٠٬٣٦٠٬١٦٠  ١٣٤٬٥٥٣٬٧٣٨  ٦٥٬٧٣٤٬١٥٧  ٦٨٬٨١٩٬٥٨١  ٨٩٥٬٨٠٦٬٤٢٢  ٢٩٦٬١٦٧٬٩٢٦  ٥٩٩٬٦٣٨٬٤٩٦  موجودات القطاع
            

  ٩٢١٬٣٣٩٬٨٤٢  ١٠٣٬٢٩١٬٣٦٥  ١٠٣٬٢٩١٬٣٦٥  --   ٨١٨٬٠٤٨٬٤٧٧  ٢٤٤٬٣٣٩٬٧١٣  ٥٧٣٬٧٠٨٬٧٦٤  مطلوبات القطاع 
    

  (مدقق) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  مجموع االكتتاب   ن على الحياةالتامي  صحي التأمين ال  
استثمارات  
  المساهمين

  غير موزعة
  ع المجمو  المجموع   أخرى  

ــ   درهـــــم  درهـــــم  درهـــــم درهـــــم درهـــــم     درهـــــم  مـدرهــ
                

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

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

  ات المالية القيمة العادلة لألدو  -٢٠
العاد ت   راأسعولها في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة أو  ت المالية التي يتم تدادات والمطلوباوجوملة للستند القيم 

  القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم األخرى.  بتحديد  المجموعة، تقوم  خرى . بالنسبة لجميع األدوات المالية األ التبادل
  

، تكون القيمة العادلة أقل موضوعية  ر للسع  قليلةديها شفافية  ول   مستمرة ورة  بص  ا داولهيتم ت ال  ية التي  لألدوات المافيما يتعلق با
متفاو درجات  والتركزوتتطلب  السيولة  إلى  تستند  التي  األحكام  من  التسعير    تة  وافتراضات  السوق  عوامل  من  اليقين  وعدم 

  ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة. 
  

ت المستخدمة في الادلة الذي يوضح أهمية المدخالتالي للقيمة الع  هرميالتسلسل الام  تخد سلة باقياس القيم العادبم المجموعة  تقو
  اسات. تحديد القي

  داة مطابقة.في سوق نشط ال )معدلغير ال(: السعر السوقي المدرج ١المستوى 
   المدخ٢المستوى األال:  غير  المستوى  ت  ضمن  المدرجة  ملوا  ١سعار  تكون  مبحلتي  بصورة  إما  أي (  اشرة وظة 

مباشرة أو    )سعاركاأل غير  م(   بصورة  األ أي  من  األ)سعارستمدة  على  الفئة  هذه  تشتمل  ي .  التي  تقييمها  دوات  تم 
المدرجة أل دوات مماثلة، واألأسواق نشطة ألباستخدام: أسعار السوق المدرجة في   دوات مطابقة أو مماثلة في سعار 

باشرة أو غير  الهامة ملحوظة بصورة م  تجميع المدخالها  يكون فليب تقييم أخرى تاشاطا؛ أو أسأسواق تعتبر أقل ن
 مباشرة من معطيات السوق. 

   دوات التي تشتمل أساليب تقييمها على ى كافة األت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة علال : المدخ٣المستوى
تمل هذه الفئة داة. تش يم األتقي  م علىلملحوظة تأثير هاات غير  مدخالترتكز على بيانات ملحوظة ويكون لل  الت  مدخال

هامة فتراضات الت أو اإلت مماثلة حيث تكون التعديالدواأل سعار المدرجة  وات التي يتم تقييمها بنا ًء على األدعلى األ
  دوات. فات بين األختالظهار اإلغير الملحوظة مطلوبة إل

  
ها أسعار سوقية  مع أدوات مماثلة توجد لوم والمقارنة  مخصلقدي انماذج التدفق النومة الحالية  تتضمن أساليب التقييم صافي القي

تنطوي على    ال ئدة المعيارية التي  ت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفافتراضات والمدخال. تشتمل اإلقابلة للرصد
 العمالت صرف    عارسهم وأار السندات واألسعالخصم وأس  تادالئتمان وعوامل أخرى تستخدم في تقدير معمخاطر وفروق اال

  ينها. ت أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط ب األجنبية وأسعار ومؤشرا
  

إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول  
  تاريخ القياس. في السوق في  كينرن مشابي منظمةمعاملة  ب بموج لتزام االلتحويل 
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  الموحدة  ةالموجز  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١س  مار ٣١الثالثة أشهر المنتهية في    لفترة

  
  

  (تتمة) ات الماليةالقيمة العادلة لألدو  -٢٠
  
  ةلعادلمقاسة بالقيمة الاالهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات   لتسلسلا

الت  ضحيو والمطلوبات  الموتحليل  الي  الجدول  قياسهاجودات  تم  تاريخ   التي  في  العادلة  المالي    بيان  بالقيمة  الموجز المركز 
العادلة الحد المو القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم    ي يتم فيه تصنيف قياست، حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة 
    لموحد. االموجز  مالي ال زالمركترف بها في بيان عالم

  (غير مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  المجموع   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  درهـــــم   ــــم درهـ  درهـــــم  درهـــــم   
          الموجودات 

          الخسائر أو  حاألربااستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
  ٥٧٬٥٤٤٬٢٣٦  --   --   ٥٧٬٥٤٤٬٢٣٦  درجة م –إستثمارات في حقوق الملكية 

  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  --   --   غير مدرجة –ق الملكية مارات في حقو إستث
  ٢٠٨٬٤٥٧٬٥٥٥  --   ٢٠٨٬٤٥٧٬٥٥٥  --   ة صناديق مشترك

  ٤٥٬٢٦٢٬٣٤٥  --   ٤٥٬٢٦٢٬٣٤٥  --   إستثمارات صكوك 

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

  ٣٧٢٬٧١٩٬٩٠٠  ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٥٣٬٧١٩٬٩٠٠  ٩٨٬٦٠٠٬٠٠٠  

          مطلوبات ال

  ٢٢٩٬٢٦٦٬٦٦٣  --   ٢٢٩٬٢٦٦٬٦٦٣  --   باالستثمار   مرتبطة عقود

    
  قق)(مد ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  المجموع   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  درهـــــم   درهـــــم  درهـــــم  درهـــــم   
          الموجودات 

          الخسائر أو  حاألربان خالل  استثمارات بالقيمة العادلة م
  ٦٣٬١٣٠٬٧٠٤  --   --   ٦٣٬١٣٠٬٧٠٤  مدرجة  –لكية ت في حقوق الم ارا مإستث

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

  ٤٩٬٩٧٨٬٤٥٥  --   ٤٩٬٩٧٨٬٤٥٥  --   إستثمارات صكوك 
  ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤  --   --   ٤١٬٠٥٥٬٧٦٤  متاحة للبيع 

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

          المطلوبات 

  ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤  --   ٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤  --   عقود مرتبطة باالستثمار 

  
    نتائج موسمية  -٢١

ارس م  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهرالموجز الموحد   لخسارة الربح أو اموسمية في بيان ذات طبيعة لم يتم تسجيل إيرادات  
٢٠٢١.  

  
ان   - ٢٢ ةالق ال ة ال   ال

  
) رقم  للمادة  القسم  ٨وفقاً  من  العربية   ) ٢()  اإلمارات  دولة  في  التأمين  لشركات  الصادرة  المالية  التنظيمية  القوانين  من 

،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ا في  في جميع األوقات لمتطلبات هامش المالءة المالية. كم  االلتزام   الشركة توجب على  المتحدة، ي
فلان  ك الشركة عجز  البالغة  دى  المال  لرأس  األدنى  الحد  متطلبات  مع  بالمقارنة  المالءة  درهم.  ١٠٠ي  وضعت   مليون 

ديم ضمان بنكي لعجز المالءة أو تق   ٢٠٢١  يونيو  ٣٠  بحلولبمتطلبات المالءة المالية    بااللتزام  الشركة خطة عمل للوفاء
الموافقة ع تمت  قالمالية.  من  العمل  منائة  بل هيلى خطة  إلى هيئة   لتأمين ويطلب  مرحلية شهرية  تقارير  تقديم  الشركة 

  ا لخطة العمل.لتزامهالتأمين إلثبات ا
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  الموحدة  ةالموجز  المرحلية  ليةالما  معلوماتالحول   حاتإيضا
  (تتمة) ٢٠٢١س  مار ٣١الثالثة أشهر المنتهية في    لفترة

  
  

    السابقة أخطاء الفترة  -٢٣
بيانت إعادة  المنتهة  نقارالم  م أرقا  م  في  للفترة  تصحيح    ٢٠٢٠مارس    ٣١ية  بتكلفة   خطأبسبب  المتعلقة  السابقة  الفترة 

، خصيص/ التنازلالمبلغ القابل لالسترداد بعد خصم رسوم التب المؤجلة التي لم يتم اإلفصاح عنها    الوثائقاالستحواذ على  
عنه نتج  تكلفة    زيادة  والتي  الالمؤج  الوثائقعلى  االستحواذ  في  في  ومعرلة  ه   .٢٠١٩  سنةضة  من تم تصحيح  الخطأ  ذا 

المالية الموحدة للسنةالمؤجلة    الوثائقاالستحواذ على  خالل عكس المبالغ المعترف بها ضمن تكلفة   المنتهية   في البيانات 
 ضمن  ةادلة العملي الوثائق بالقيم عكس العقود المرتبطة باستثمارات حاموزيادة العمولة المتكبدة. ت   ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  

  يف التخصيص / التنازل في اإليرادات األخرى. ود التكافل بينما تم االعتراف بمصار مطلوبات عق
  

رقم   الدولي  المحاسبة  "معيار  لمتطلبات  "معي  ١وفقًا  و  المالية"  البيانات  رقم  عرض  الدولي  المحاسبة  السياسات   ٨ار 
التقديرا   ان تم إعادة بي   اله بأثر رجعي ، وبالتالينود المذكورة أعب ال  تصحيحتم  ت واألخطاء" ،  المحاسبية والتغييرات في 

الخاصة بفترة الثالثة   ةفي البيانات المالية الموجزة الموحد  ٢٠٢٠  سنةالموحدة ل  الموجزة  المرحلية  البيانات المالية  أرصدة 
  .٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في 

  
  :  ٢٠١٩بر ديسم ٣١تهية في نالم الموحد للسنة  الموجز يالتأثير على بيان المركز المال 

  
  كما ظهرت سابقاً في   

  ٢٠١٩ديسمبر  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

  
  : ٢٠٢٠مارس  ٣١ة هيتلمنللفترة ا الموحد   الموجز ربح أو الخسارة التأثير على بيان ال

  
  فترةللكما ظهرت سابقاً    

  في  المنتهية
  ٢٠٢٠ارس م ٣١

  
  
  بيان إعادة ال

  فترةللبيانه معاد 
  في  المنتهية

  ٢٠٢٠ارس م ٣١
          درهــم   درهــم   درهــم   

        العائد إلى المساهمين 
  ٣٬١٠٦٬٥٣٥  (١٠١٬٥٢٦)  ٣٬٢٠٨٬٠٦١  إيرادات أخرى 

  (١١٬١٤٧٬٣٦٩)  (٢٧٣٬٦٢٥)  (١٠٬٨٧٣٬٧٤٤)  ت متكبدةعموال
  

  :٢٠٢٠مارس  ٣١للفترة المنتهية   الموحد الموجز التدفقات النقديةالتأثير على بيان  
  

  فترةللكما ظهرت سابقاً    
  في  المنتهية

  ٢٠٢٠ ارسم ٣١

  
  
  بيان إعادة ال

  فترةللمعاد بيانه 
  في  المنتهية

  ٢٠٢٠ارس م ٣١
          درهــم   درهــم   درهــم   

  (٢٬٥٥٥٬٢٥٨)  (٣٧٥٬١٥١)  (٢٬١٨٠٬١٠٧)  لسنة الخسارة ل
الوثائق   على  االستحواذ  تكلفة  في  النقص 

  (٤٬٣٥٨٬٩٢٥)  ٣٧٥٬١٥١  (٤٬٧٣٤٬٠٧٦)  المؤجلة 
 
  

    الموحدة لمرحلية الموجزةالية اإعتماد المعلومات الم -٢٤
المعلومات  تم  الموجزة   المالية  إعتماد  قبل  الموحدة   المرحلية  ا  من  والموافقةمجلس  إ   إلدارة  يو ما  ١٥  بتاريخها  رصداعلى 

٢٠٢١.  
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