
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  
  
  
  

 

  )ع.م.ش( تأمين -تكافل االمارات 
  شركة مساهمة عامة

  دبي
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  
 

  
  المرحلية الموجزة وتقرير المراجعة المالية المعلومات

  ٢١٢٠ يونيو ٣٠ للفترة المنتهية في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  )ع.م.ش( تأمين -تكافل االمارات 
  شركة مساهمة عامة

  يدب
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  
  
  

  رســفه
  
  
 

  
  بيـان  ةـصفح  

      

  --   ١    المالية المرحلية الموجزةالمعلوماتمراجعة تقرير 
      

  أ  ٢  المرحلي الموجزبيان المركز المالي 
      

  ب  ٣  المرحلي الموجزالشامل الدخل بيان 
      

  �ـ  ٤    المرحلي الموجزالملكية حقوق  فياتالتغير بيان

      
  د  ٥  المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدية 

      
  --   ١٩ – ٦   ةالمرحلية الموجز  الماليةالمعلوماتإيضاحات حول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  





 



  )ع.م.ش( تأمين -تكافل االمارات 
  شركة مساهمة عامة

  دبـي
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  )غير مدقق( ٢٢٠١ يونيو ٣٠ في هية أشهر المنتالستةلفترة   المرحلي الموجزالشاملالدخل بيان 

  )ب(بيان                                                                                                   
__________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  
   أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

  
   أشهر المنتهية في الستةلفترة 

  
  

  

      ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠
  عائدة مشتركي التكافل  إيضـاح  درهـم  درهـم  درهـم  درهـم

            

  كتتبةإيرادات التكافل الم  ١٦  ٩,٩٥٦,٠٠٦  ٦,٠٧٧,٤٨٠  ٥,٨١٢,٤٧٤  ٢,٦٠١,٩٧٣
  حصص معيدي تكافل  ١٦  )٥,٢١٢,٧٨١(  )٢,١٦١,٦٥٨(  )٣,٨٢٥,٥٠٢(  )٧٢٨,١٠٢(

________________  ________________  __________________  __________________      

  صافي اشتراكات مكتتبة  ١٦  ٤,٧٤٣,٢٢٥  ٣,٩١٥,٨٢٢  ١,٩٨٦,٩٧٢  ١,٨٧٣,٨٧١
________________  ________________  __________________  __________________      

            

  إجمالي مطالبات متكبدة    )٧,٥٤١,٩٤١(  )٦,٦٧١,٠٦٣(  )٣,٥٩١,١٦٤(  )٢,٩٠٢,٠٥٠(

٤,٥٥٤,٣٦٥  ٣,٠٩٥,٦٣١  ٢,٣٢٢,٠٠٥  ١,٢٦٤,٢٩٨  
ــي    ــل ف ــدي التكاف حــصص معي

  المطالبات المتكبدة
________________  ________________  __________________  __________________      

  صافي مطالبات متكبدة    )٢,٩٨٧,٥٧٦(  )٣,٥٧٥,٤٣٢(  )١,٢٦٩,١٥٩(  )١,٦٣٧,٧٥٢(
________________  ________________  __________________  __________________      

  إيرادات التكافل    ١,٧٥٥,٦٤٩  ٣٤٠,٣٩٠  ٧١٧,٨١٣  ٢٣٦,١١٩
  ريف التكافلمصا  ١٧  )١,٥٢٠,١٨٠(  )٢٠٢,٥٩٢(  )٣٧٥,٤١٣(  )٧٦,٢٩٥(

________________  ________________  __________________  __________________      

  التكافل التشغيلية ربح    ٢٣٥,٤٦٩  ١٣٧,٧٩٨  ٣٤٢,٤٠٠  ١٥٩,٨٢٤
            

  أتعاب وكالة  ١٨  )٢,٧٨١,٢٠٩(  )٤٤٠,٦٦٩(  )٦٠٦,٧٠١(  )١٣٢,١٣٦(
________________  ________________  __________________  __________________      

   التكافل للفترةربح) عجز(    )٢,٥٤٥,٧٤٠(  )٣٠٢,٨٧١(  )٢٦٤,٣٠١(  ٢٧,٦٨٨
________________  ________________  __________________  __________________      

  عائدة إلى المساهمين          
  ساهمينصافي دخل استثمارات الم  ١٩  ٨٥٩,٧٢٤  ٢,٥٨٩,٢١٨  ١٢٠,٩٢٨  ١,٣٢٣,٩٣٤

  إيرادات أخرى  ٢٠  ١,١٩٤,٥٢٢  ٢٨,٧٠١  ٦٦٩,٢٥٤  ١٥,٠٨٩
  أتعاب وكالة من مشتركي التكافل    ٢,٧٨١,٢٠٩  ٤٤٠,٦٦٩  ٦٠٦,٧٠١  ١٣٢,١٣٦

  مصاريف عمومية وإدارية  ٢١  )١٤,٤٣٥,٤١١(  )١١,٤٠٧,٤٣٧(  )٧,٦٦٨,٦٦٨(  )٦,٢٢٣,٤٠٠(
________________  ________________  __________________  __________________      

  )د( بيان – خسارة الفترة    )٩,٥٩٩,٩٥٦(  )٨,٣٤٨,٨٤٩(  )٦,٢٧١,٧٨٥(  )٤,٧٥٢,٢٤١(
            

  الدخل الشامل اآلخر    --  --  --  --
________________  ________________  __________________  __________________      

  
)٤,٧٥٢,٢٤١(  

  
)٦,٢٧١,٧٨٥(  

  
)٨,٣٤٨,٨٤٩(  

  
)٩,٥٩٩,٩٥٦(  

 –إجمالي الخسارة الشاملة للفتـرة        
  )�ـ(بيان 

==========  ==========  ===========  ===========      
  الخسارة األساسية للسهم  ٢٢  )٠,٠٦٤(  )٠,٠٥٦(  )٠,٠٤٢(  )٠,٠٣٢(

==========  ==========  ===========  ===========      
 

  

  المرحلية الموجزةمالية الالمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه 
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  )ع.م.ش( تأمين -تكافل االمارات 

  شركة مساهمة عامة
  دبـي

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  المرحلي الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  )غير مدقق (٢٢٠١ يونيو ٣٠في   أشهر المنتهيةالستةلفترة  

   
  )�ــ(بيان 

  _____________________________________________________________________________________________________________________________  
    

    س المالرأ    متراكمةخسائر  المجمـوع
    درهـم  درهـم  درهـم

        

  ٢٠١١ يناير ١الرصيد في   ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )٢٩,٣٤٧,٣٢٥(  ١٢٠,٦٥٢,٦٧٥
        

)٨,٣٤٨,٨٤٩(  )٨,٣٤٨,٨٤٩(  --  
 أشهر المنتهية في الستةلي الخسارة الشاملة لفترة إجما
  )ب( بيان – ٢٠١١ يونيو ٣٠

____________________  ____________________  ____________________    
   ٢٠١١ يونيو ٣٠الرصيد في   ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )٣٧,٦٩٦,١٧٤(  ١١٢,٣٠٣,٨٢٦

============  ============  ============    
   ٢٠١٢ يناير ١الرصيد في   ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )٤٩,٣٢٦,٦٤١(  ١٠٠,٦٧٣,٣٥٩

        

)٩,٥٩٩,٩٥٦(  )٩,٥٩٩,٩٥٦(  --  
 أشهر المنتهية الستةإجمالي الخسارة الشاملة لفترة 

  )ب( بيان – ٢٠١٢ يونيو ٣٠في 
____________________  ____________________  ____________________    
  )أ( بيان – ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد في   ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )٥٨,٩٢٦,٥٩٧(  ٩١,٠٧٣,٤٠٣

============  ============  ============    
  
  
  
  
  
  
  

    المرحلية الموجزة الماليةالمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه 
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  )ع.م.ش( تأمين -تكافل االمارات 
  شركة مساهمة عامة

  دبـي
  اإلمارات العربية المتحدة

  

   أشهر الستةلفترة المرحلي الموجز  بيان التدفقات النقدية
    )غير مدقق (٢٢٠١ يونيو ٣٠ في المنتهية

                                                                                
  )د( بيان

_________________________________________________________________________________________________________________  
  

   أشهر المنتهية في الستةلفترة 
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ يونيو ٣٠
  األنشطة التشغيلية درهـم درهـم

      

  )ب( بيان – خسارة الفترة  )٩,٥٩٩,٩٥٦(  )٨,٣٤٨,٨٤٩(
      

  :  تعديالت لـ    
  صافي موجودات عقود معيدي التكافل ومطلوبات عقود التكافل  ١٧,٩٢٦,٨٨١  )١,٤٨٤,٤٩٩(

  اإلستهالك   ٨٨٠,٠٢٥  ٧٠٠,٠٨٩
  مدرجة بالتكلفة المطفأةربح محقق من استثمارات   )٥٧٣,٠٢٨(  )٢٢٣,٤٢٣(

)٥٥٠,١١٤  )٣٨٦,٠٠١  
ربح غير المحقق من إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة ) خسارة(

  خسائرال وأالعادلة من خالل األرباح 
  التزام تعويض نهاية الخدمة  ٥٨,٥٧٣  ٤٣,٨٤٧

_________________  _________________________    

  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل) خسارة(ربح   ٩,٢٤٢,٦٠٩  )٩,٦٩٨,٨٣٦(
      

  :التغيرات في رأس المال العامل    
  شيكات مستلمة مؤجلة  )٢,٥٠٢,٢٤٩(  ٤٠٣,٨٨٠

  ذمم تكافل وأرصدة مدينة أخرى  )٤٣,٨٨٦,٦٩٥(  )١٤٢,٦٤٦(
  شيكات صادرة مؤجلة  )٣٤٤,٢٦٩(  ١,٨٤٢,١٢٠

  طرف ذو عالقة دائن  ٤٢,٥٥١  )٢٩,٢٩٠(
  ذمم معيدي تكافل وأرصدة دائنة أخرى  ٣٣,٣١٠,٢٨٥  ١,٥٩٤,٣٩١

  تسديدات التزام تعويض نهاية الخدمة   )٤٩,٢٢٤(  )١٨,٠٨٣(
_________________  _________________________    

   األنشطة التشغيليةالمستخدم في صافي النقد  )٤,١٨٦,٩٩٢(  )٦,٠٤٨,٤٦٤(
_________________  _________________________    

  ستثماريةاألنشطة اإل    
  ودائع استثمارية  --  ٤٥,٥٨٣,٦٧٣

  أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح شراء استثمارات   )١٩,٧٦٠,٢٧٨(  )١٠,٤٤٦,١٠٨(
  رباح مقبوضةتوزيعات أ  ٣٧٠,٣٨٢  ١١٨,٩٨٢

  شراء ممتلكات ومعدات  )٢,٨٨٨,٥١٨(  )١,٩٩٨,٦٩٤(
_________________  _________________________    

  ستثماريةاألنشطة اإلالمتحصل من  )المستخدم في (النقدصافي   )٢٢,٢٧٨,٤١٤(  ٣٣,٢٥٧,٨٥٣
_________________  _________________________    

  االنشطة التمويلية    
  عجز صندوق مشتركي التكافل  )٢,٥٤٥,٧٤٠(  )٣٠٢,٨٧١(

_________________  _________________________    

  التمويليةاألنشطة  المستخدم في النقدصافي   )٢,٥٤٥,٧٤٠(  )٣٠٢,٨٧١(
_________________  _________________________    

   في النقد والنقد المعادلالزيادة) النقص (صافي  )٢٩,٠١١,١٤٦(  ٢٦,٩٠٦,٥١٨
  الفترةالنقد والنقد المعادل في بداية   ٤٤,٢٤٨,٢٠٩  ١٩,٨٠٤,٢٧٠

_________________  _________________________    

  ٢٤يضاح إ - الفترةالنقد والنقد المعادل في نهاية   ١٥,٢٣٧,٠٦٣  ٤٦,٧١٠,٧٨٨
============  ============    

  

    المرحلية الموجزة الماليةالمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه 
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  )ع.م.ش( تأمين -تكافل االمارات 
  شركة مساهمة عامة

  دبي
  اإلمارات العربية المتحدة

  
   الماليةالمعلوماتإيضاحات حول 

  

___________________________________________________________________________________________________________________  

  
  الوضع القانوني والنشاط )١
  

  بـ يليمايشار إليها في (مارات العربية المتحدةاإل –دبي  –) ع.م.ش( تأمين -تكافل االمارات 
 نوالقانو) وتعديالته( ١٩٨٤ لعام ٨لقانون االتحادي رقم  وفقاً لكشركة مساهمة عامةتأسست ") الشركة"

  .مارات العربية المتحدةاإلعمالها في دولة  بشأن إنشاء هيئة التامين وتنظيم أ٢٠٠٧ لعام ٦تحادي رقم اإل
  

أمين على الحياة والتأمين على تقوم الشركة بممارسة نشاط التأمين التكافلي الخاص بالتأمين الصحي والت
  .ساسي للشركةومع نصوص النظام األال وذلك وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية مواإلدخار وتكوين األ

  
مارة دبـي وعنوانها المسجل هـو  إ–إن مركـز الشركـة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة دبي 

  .٦٤٣٤١ب .ص
  
  السياسات المحاسبية الهامة  )٢
  

  بيان التوافق
  

 ٣٤رقم لدولي المرحلية الموجزة المرفقة وفقاً للمعيار المحاسبي ا المالية المعلومات تم إعداد هذه
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات القوانين السارية في " التقارير المالية المرحلية"

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  أسس اإلعداد
  

 وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلستثمارات للشركة المالية المرحلية الموجزة المعلوماتأعدت 
  . رية واألدوات المالية التي جرى قياسها بالقيمة العادلةالعقا

  
المالية المرحلية الموجزة المرفقة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة  المعلوماتإن 

لبيانات مالية سنوية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية 
 الستةباإلضافة لذلك فإن النتائج لفترة . ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في للشركةة المدققة السنوي

 ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج الممكن توقعها للسنة المالية للشركة ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في 

  
 المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات المعلوماتإن السياسات المحاسبية المتبعة في تجهيز هذه 

  .٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في للشركةالمتبعة في تجهيز البيانات المالية السنوية المدققة 
  
  
  
  

  
- ٦ -  

  
  
  
  



  أرصدة لدى البنوكنقد و )٣
  
  :يتكون هذا البند مما يلي  -أ

  
   ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١١٢٠ ديسمبر ٣١

   )ققةغير مد(  )مدققة(

   درهـم  درهـم

     

   نقد في الصندوق  ٩,٠٤٠  ١٣,٥٧٤
  حسابات جارية–أرصدة لدى البنوك   ٢,٣٩٥,٠٢٧  ٢,٨٨٥,٢٩٧

١٢,٨٣٢,٩٩٦  ٤١,٣٤٩,٣٣٨  
ودائع استثمارية تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر 

 من تاريخ ربطها

١٤,٠٠٠,٠٠٠  ١٤,٠٠٠,٠٠٠  
ن ثالثة أشهر ودائع استثمارية تستحق خالل فترة تزيد ع

 من تاريخ ربطها
___________________ ___________________  

  )أ( بيان -المجموع  ٢٩,٢٣٧,٠٦٣ ٥٨,٢٤٨,٢٠٩
=============  =============    

  
 درهـم   ١٤,٠٠٠,٠٠٠و   درهم ١٢,٨٣٢,٩٩٦ جمالي إ ن الودائع اإلستثمارية الظاهرة أعاله بمبلغ     إ   -ب

 وتتـضمن وديعـة     العربية المتحدة  ماراتاإلسالمية في دولة    مصارف إ مربوطة لدى   على التوالي   
  . ألمر معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينمحجوزة درهم ٤,٠٠٠,٠٠٠استثمارية بمبلغ 

  
   مدينة أخرىرصدةوأذمم تكافل  )٤

  
  :يتكون هذا البند مما يلي

  
    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    هـمدر  درهـم

      

  ذمم تكافل مدينة  ٤٣,٢١٦,٠٥٨  ٤,٢٧٤,٣٢٢
  المستحق من شركات معيدي تكافل  ٣,٣٨٩,٧١٣  ٨٨٦,٢٨٣
 أرباح ودائع استثمارية مستحقة  ٣٢,٦٦٤  ٥٩,٣٩٨

 مصاريف مدفوعة مقدماً  ٣,١٧٤,٤٩٠  ١,٨٨٦,٨٧٣

  دفعات مقدمة للموردين  ١,٠٩٤,٧٦٠  ١,٦٥٣,٣٥٩
  بنكيةكفاالتتأمين على   ٤٦٧,٠٠٠  ١٩٥,٠٠٠

 تامينات مستردة  ٣٣٣,٣٦٨  ٤٢٩,٨٢٩

  ذمم موظفين  ٢٤١,٧٥٥  ٢٠٢,٧٥٣
  دفعات مقدمة للموظفين عن العموالت  ١,٧٠٠,٥٣٠  --     

  أخرى  ٢٤,١٧٤  ٢٠٠,٠٠٠
_______________ __________________  

  )أ( بيان -المجموع  ٥٣,٦٧٤,٥١٢ ٩,٧٨٧,٨١٧
==========  ============    
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )٥

  
تقوم الشركة في سياق األعمال اإلعتيادية بالدخول في معامالت متنوعة مع األطراف ذات العالقة 

 وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا المساهمين الرئيسيينوتتمثل األطراف ذات العالقة في 
. و تحت الرقابة المشتركة أو المتأثرة بشكل كبير بتلك األطراففي الشركة والشركات المدارة من قبلهم أ

  .يتم إجراء المعامالت بين األطراف وفقاً لسياسات التسعير وشروط الدفع المتفق عليها مع إدارة الشركة
  

  :كما يليالمرحلي الموجز إن رصيد الطرف ذو العالقة المدين بتاريخ بيان المركز المالي  �
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

 )أ( بيان – النمسا – فيروالتنج –يونيكا العالمية بيتيليجنجز   ٣٨٨  ٤٢,٩٣٩
=======  ======    

  
  : عالقة هي على النحو التالياتف ذاطرأعامالت مع متفاصيل أهم الإن  �

  
    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )ةغير مدقق(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

 محملةمصاريف   ٣٨٨  ٤٢,٩٣٩

=======  =======    
  

  :هي على النحو التالي مكافآت اإلدارة العلياإن  �
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

 تعويضات مدفوعة لإلدارة العليا  ١,٦٦٤,٧١٠  ٣,١٩٧,٥٦٢

=========  ========    
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   التكافلمعيديمطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود  )٦
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    )مدققةغير  (٢٠١٢ يونيو ٣٠    )مدققة (٢٠١١ ديسمبر ٣١
    التأمين الصحي  التأمين على الحياة  اإلجمالـي    التأمين الصحي  التأمين على الحياة  اإلجمالـي
  مطلوبات عقود تكافل  درهـم درهـم درهـم    هـمدر درهـم درهـم

                
  مطالبات مبلغ عنها  ٢,٢٨٤,٧٢٠  --  ٢,٢٨٤,٧٢٠    ١,٣٢١,٢٢٧  --  ١,٣٢١,٢٢٧

  مطالبات متكبدة لم يبلغ عنها  ٦٦٦,٤٤٤  --  ٦٦٦,٤٤٤    ٤٠٩,٠٢٠  --  ٤٠٩,٠٢٠
  

٥,٦٧٧,٦٤٦  
  

٧٥,٣٣٧  
  

٤٧,٤١٤,٠٦٧  ٥,٣٧٦,٦٩٠  ٥٢,٧٩٠,٧٥٧    ٥,٦٠٢,٣٠٩  
 والمبالغ المستحقة الدفع إلى أقساط تكافل غير مكتسبة

  مشتركي التكافل في العقود المرتبطة باإلستثمار
________________  _____________  ________________    ________________  ________________  __________________    

٥٠,٣٦٥,٢٣١  ٥,٣٧٦,٦٩٠  ٥٥,٧٤١,٩٢١    ٧,٣٣٢,٥٥٦  ٧٥,٣٣٧  ٧,٤٠٧,٨٩٣    
===========  =========  ===========    ===========  ===========  ============    

  موجودات عقود معيدي تكافل        
  مطالبات مبلغ عنها  ١,٣٣٤,٣٣٧  --  ١,٣٣٤,٣٣٧    ٤٦٢,٤٣٠  --  ٤٦٢,٤٣٠
  مطالبات متكبدة لم يبلغ عنها ٣٩٨,٤٠٠  -- ٣٩٨,٤٠٠   ١٤٣,١٥٧  -- ١٤٣,١٥٧

  أقساط تكافل غير مكتسبة  ٣٠,٦٠٣,٦٤٥  ٤٢٧,٦١٧  ٣١,٠٣١,٢٦٢    ١,٦٩٨,٤١٦  ٥٢,٨٤٩  ١,٧٥١,٢٦٥
________________  _____________  ________________    ________________  ________________  __________________    

٣٢,٣٣٦,٣٨٢  ٤٢٧,٦١٧  ٣٢,٧٦٣,٩٩٩    ٢,٣٠٤,٠٠٣  ٥٢,٨٤٩  ٢,٣٥٦,٨٥٢    
===========  =========  ===========    ===========  ===========  ============    

  صافي مطلوبات تكافل              
  مطالبات مبلغ عنها  ٩٥٠,٣٨٣  --  ٩٥٠,٣٨٣    ٨٥٨,٧٩٧  --  ٨٥٨,٧٩٧
  مطالبات متكبدة لم يبلغ عنها  ٢٦٨,٠٤٤  --  ٢٦٨,٠٤٤    ٢٦٥,٨٦٣  --  ٢٦٥,٨٦٣

  
٣,٩٢٦,٣٨١  

  
٢٢,٤٨٨  

  
١٦,٨١٠,٤٢٢  ٤,٩٤٩,٠٧٣  ٢١,٧٥٩,٤٩٥    ٣,٩٠٣,٨٩٣  

أقساط تكافل غير مكتسبة والمبالغ المستحقة الدفع إلى 
  مشتركي التكافل في العقود المرتبطة باإلستثمار

________________  _____________  ________________    ________________  ________________  __________________    

١٨,٠٢٨,٨٤٩  ٤,٩٤٩,٠٧٣  ٢٢,٩٧٧,٩٢٢    ٥,٠٢٨,٥٥٣  ٢٢,٤٨٨  ٥,٠٥١,٠٤١    
===========  =========  ===========    ===========  ===========  ============    
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  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات  )٧
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

   يناير١القيمة العادلة في   ١١,٠٣١,١٩٧  --
 السنة/شراء خالل الفترة  ١٩,٧٦٠,٢٧٨  ١٠,٥٩٢,٨٤٩

  الزيادة في القيمة العادلة ) النقص(  )٥٥٠,١١٤(  ٤٣٨,٣٤٨
_________________ _________________  

  )أ (بيان - السنة/في نهاية الفترة القيمة العادلة  ٣٠,٢٤١,٣٦١  ١١,٠٣١,١٩٧
==========  ==========    

 

  مدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمارات  )٨
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

  يناير١التكلفة في   ١٩,٦١٩,٦٤٤  ٤,٣٩٥,٦٣٤

 السنة/شراء خالل الفترة  --         ١٥,٠٠٠,٠٠٠

 السنة/الربح المحقق خالل الفترة  ٥٧٣,٠٢٨  ٤٥١,١٨٤

  توزيعات أرباح مستلمة  )٣٧٠,٣٨٢(  )٢٢٧,١٧٤(
_________________ _________________  

  )أ( بيان – السنة/ في نهاية الفترةالتكلفة  ١٩,٨٢٢,٢٩٠  ١٩,٦١٩,٦٤٤
==========  ==========    

  

  استثمارات عقارية )٩
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

   يناير١ في القيمة العادلة  ١٠,٥٠٠,٠٠٠  ١٠,٧٠٠,٠٠٠
  النقص في القيمة العادلة  --  )٢٠٠,٠٠٠(

_________________ _________________  

  )أ( بيان - السنة/القيمة العادلة في نهاية الفترة  ١٠,٥٠٠,٠٠٠  ١٠,٥٠٠,٠٠٠
==========  ==========    

  
لها كما في تتمثل اإلستثمارات العقارية في قيمة قطعة أرض في إمارة دبي تم إظهارها بالقيمة العادلة 

  .تاريخ تقرير المراجعة وفق تقديرات االدارة
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  ممتلكات ومعدات )١٠
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

      بـرامج  أثـاث  معدات  
  المجموع  اتسيار  كمبيوتر  شاتومفرو  مكتبية  

  درهـم  درهـم  درهـم  درهـم  درهـم  التكلفــة
            

  ٦,٨٦٨,٧٢٠  ٤٨١,٩٠٠  ٣,٦٠٦,٩٧٦  ١,٧٨٨,٥٨٦  ٩٩١,٢٥٨  ٢٠١٢ يناير ١في 
  ٢,٨٨٨,٥١٨  --  ١,٠٧٤,٦٢٠  ١,٤٤٠,٩٤٤  ٣٧٢,٩٥٤  إضافات 

  _______________  _______________  _______________  _______________  _________________  

  ٩,٧٥٧,٢٣٨  ٤٨١,٩٠٠  ٤,٦٨١,٥٩٦  ٣,٢٢٩,٥٣٠  ١,٣٦٤,٢١٢   ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في الرصيد
  _______________  _______________  _______________  _______________  _________________  

            ستهالك المتراكماإل
  ١,٣١٥,٧٧٠  ١٠٥,٠٦٣  ٦٣٢,٤٦٧  ٢٤٤,٠٢٤  ٣٣٤,٢١٦  ٢٠١٢ يناير ١في 

  ٨٨٠,٠٢٥  ٤٨,١٩٠  ٤١٣,٧٤١  ٢٩٥,٨٠٨  ١٢٢,٢٨٦  الفترةاستهالك 
  _______________  _______________  _______________  _______________  _________________  

  ٢,١٩٥,٧٩٥  ١٥٣,٢٥٣  ١,٠٤٦,٢٠٨  ٥٣٩,٨٣٢  ٤٥٦,٥٠٢   ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في الرصيد
  _______________  _______________  _______________  _______________  _________________  

            صافي القيمة الدفترية
  ٧,٥٦١,٤٤٣  ٣٢٨,٦٤٧  ٣,٦٣٥,٣٨٨  ٢,٦٨٩,٦٩٨  ٩٠٧,٧١٠  )أ( بيان -) غير مدققة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠في 

  =========  =========  =========  =========  ==========  
            صافي القيمة الدفترية

  ٥,٥٥٢,٩٥٠  ٣٧٦,٨٣٧  ٢,٩٧٤,٥٠٩  ١,٥٤٤,٥٦٢  ٦٥٧,٠٤٢  )أ( بيان –) قةمدق( ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  =========  =========  =========  =========  ==========  
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  شيكات صادرة مؤجلة )١١
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

 الجزء الجاري  ١,٢٠٣,١٩٤  ١,٢٣٣,٨١٥

 الجزء غير الجاري  ١٨٤,٨٧٢  ٤٩٨,٥٢٠
________________ _________________  

  )أ( بيان -المجموع   ١,٣٨٨,٠٦٦  ١,٧٣٢,٣٣٥
=========  ==========    

  
  ذمم معيدي تكافل وأرصدة دائنة أخرى )١٢
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )دققةم(

    درهـم  درهـم

      

  ذمم تكافل دائنة  ١,١٥٢,٩٧٧  ٣٨٤,٠٨٥
  مطلوبات لشركات معيدي التكافل  ٣٢,٤٨٠,٨٣٠  ٢,٨٣٦,٧٨٥

  دفعات مقدمة  ٣,٠٨١,٧١٣  ٥٦٦,٩٣٩
 ذمم دائنة أخرى  ٢,٩٦٩,٧٨٣  ١,٦٢٧,٦٥٠

  مخصص إجازات الموظفين  ٥٧١,٦٠٢  ٥٨١,٥٤٠
 تحقةمصاريف مس  ٣٨٣,٣٣٦  ١,٣٣٢,٩٥٧

________________ _________________  

  )أ( بيان -المجموع   ٤٠,٦٤٠,٢٤١  ٧,٣٢٩,٩٥٦
=========  ==========    

  
  التزام تعويض نهاية الخدمة  )١٣
  

  :هي على النحو التاليإن الحركة على هذا البند خالل الفترة 
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    هـمدر  درهـم

      

  الرصيد اإلفتتاحي  ٣٥٩,٦٧٤  ٣٥٩,٦٧٥
 تكلفة الخدمة الجارية  ٥٨,٥٧٣  ٢٥٨,٣٥٤

  السنة/تسديدات خالل الفترة  )٤٩,٢٢٤(  )٢٥٨,٣٥٥(
________________ ________________   

  )أ( بيان – السنة/الرصيد في نهاية الفترة  ٣٦٩,٠٢٣  ٣٥٩,٦٧٤
=========  =========    
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  صندوق مشتركي التكافل  )١٤
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

  :العجز في صندوق مشتركي التكافل
  

   ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

   )غير مدققة(  )مدققة(

   درهـم  درهـم

      

 السنة/بداية الفترة  فيرصيدال  )٢,٩٧٠,٤١٨(  )٢,٨٨٠,٨٦٥(

 السنة/صافي عجز الفترة  )٢,٥٤٥,٧٤٠(  )٨٩,٥٥٣(

_________________  _________________   

 )أ( بيان – السنة/الرصيد في نهاية الفترة  )٥,٥١٦,١٥٨(  )٢,٩٧٠,٤١٨(
_________________  _________________   

  
  :قرض حسن

  
   ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

   )غير مدققة(  )مدققة(

   درهـم  درهـم

      

 السنة/ترةبداية الف  فيرصيدال  ٢,٩٧٠,٤١٨  ٢,٨٨٠,٨٦٥

 السنة/ الفترةإضافات خالل  --  ٨٩,٥٥٣
_________________  ___________________   

 )أ( بيان – السنة/الرصيد في نهاية الفترة  ٢,٩٧٠,٤١٨  ٢,٩٧٠,٤١٨
_________________  ___________________   

 )أ( بيان – السنة/ في نهاية الفترةالصافي  ٢,٥٤٥,٧٤٠  --
==========  ===========   

  
  رأس المال  )١٥
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

   ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

   )غير مدققة(  )مدققة(

   درهـم  درهـم

      

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  : رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 درهم ١ سهم عادي بقيمة اسمية ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

 )أ( بيان –لكل سهم 
==========  ===========    
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   اشتراكات مكتتبةصافي )١٦
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

   أشهر المنتهية فيالستةلفترة 
  )غير مدققة (٢٠١١ يونيو ٣٠

  
  

   أشهر المنتهية فيالستةلفترة 
  )غير مدققة (٢٠١٢ يونيو ٣٠

 

  
  اإلجمالي

  التأمين
  على الحياة

  التأمين
  الصحي

    
  اإلجمالي

  لتأمينا
  على الحياة

  التأمين
  الصحي

 

               

   درهـم درهـم درهـم   درهـم درهـم درهـم

 إجمالي اشتراكات مكتتبة              

 إجمالي اشتراكات مكتتبة  ٥٠,٩٣٨,٤٣٨  ٦,١٣٠,٦٧٩  ٥٧,٠٦٩,١١٧    ٢,٠٣٧,٠٤٩  ١,٠٣١,١٩١  ٣,٠٦٨,٢٤٠

٤١,٨١١,٧٥٨(  )٥,٣٠١,٣٥٣(  )٤٧,١١٣,١١١(    ٣,٣٩٤,٠٢٢  )٣٨٤,٧٨٢(  ٣,٠٠٩,٢٤٠(  
والمبالغ المستحقة  التغير في مخصص اشتراكات غير مكتسبة

 الدفع إلى مشتركي التكافل في العقود المرتبطة باإلستثمار

_____________  ___________  _____________    _______________  ______________  _______________    

  ايرادات تكافل مكتتبة  ٩,١٢٦,٦٨٠  ٨٢٩,٣٢٦  ٩,٩٥٦,٠٠٦    ٥,٤٣١,٠٧١  ٦٤٦,٤٠٩  ٦,٠٧٧,٤٨٠
_____________  ___________  _____________    _______________  ______________  ________________    

 اشتراكات معيدي التكافل              

 اشتراكات معيدي تكافل  ٣٣,٦٠٣,٣٧٧  ٨٨٩,٤٠١  ٣٤,٤٩٢,٧٧٨    ٥٤,٩٧٦  ٦٩٩,٦٥٦  ٧٥٤,٦٣٢

 التغير في مخصص اشتراكات غير مكتسبة  )٢٨,٩٠٥,٢٢٩(  )٣٧٤,٧٦٨(  )٢٩,٢٧٩,٩٩٧(    ١,٦٥٧,٣٠٩  )٢٥٠,٢٨٣(  ١,٤٠٧,٠٢٦

_____________  ___________  _____________    _______________  ______________  _______________   

  حصص معيدي التكافل  ٤,٦٩٨,١٤٨  ٥١٤,٦٣٣  ٥,٢١٢,٧٨١    ١,٧١٢,٢٨٥  ٤٤٩,٣٧٣  ٢,١٦١,٦٥٨
_____________  ___________  _____________    ______________  ______________  _______________   

 )ب( بيان –صافي اشتراكات مكتتبة   ٤,٤٢٨,٥٣٢  ٣١٤,٦٩٣  ٤,٧٤٣,٢٢٥    ٣,٧١٨,٧٨٦  ١٩٧,٠٣٦  ٣,٩١٥,٨٢٢
=======  =======  =======    =========  ========  =========    

  

  مصاريف التكافل )١٧
  

  :د مما يلييتكون هذا البن
  

   أشهر المنتهية فيالستةلفترة 
  )غير مدققة (٢٠١١ يونيو ٣٠

  
  

   أشهر المنتهية فيالستةلفترة 
  )غير مدققة (٢٠١٢ يونيو ٣٠

 

  
  اإلجمالي

  التأمين
  على الحياة

  التأمين
  الصحي

    
  اإلجمالـي

  التامين
  على الحياة

  التأمين
  الصحي

 

               

   درهـم درهـم درهـم    درهـم درهـم درهـم
               

 )ب( بيان –عموالت ومصاريف أخرى   ١,٠٨٥,٩٨١  ٤٣٤,١٩٩  ١,٥٢٠,١٨٠    ١٣٠,٠١٢  ٧٢,٥٨٠  ٢٠٢,٥٩٢
=======  =======  ======    ========  ========  ========    

  

- ١٤ -  





  أتعاب وكالة )١٨
  

شـتراكات  من إجمالي ا  % ٣٥ – %١٥يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل لمشتركي التكافل مقابل         
  .التكافل المكتتبة كأتعاب وكالة

  
  استثمارات المساهمين صافي دخل  )١٩
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    أشهر المنتهية فيالستةلفترة    أشهر المنتهية فيالثالثةلفترة 

   ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠

   )ر مدققةغي(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(

   درهـم  درهـم  درهـم  درهـم

          

 عائد من ودائع استثمارية  ٣٣٦,٨١٠  ١,٩٧٩,٧٩٤  ١٤٩,٠٢٦  ٩٤٠,٥٦٨

 بالتكلفة المطفأةعائد من استثمارات   ٥٧٣,٠٢٨  ٢٢٣,٤٢٣  ٣٢٨,٧٦٩  ١١٣,٧٠٥

٥٥٠,١١٤(  ٣٨٦,٠٠١  )٨٥٦,٨٦٧(  ٢٦٩,٦٦١(  
الستثمارات  العادلة القيمة ربح )خسارة(

  دلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العا

--  ٥٠٠,٠٠٠  --  ٥٠٠,٠٠٠  
القيمة استثمارات ب من مستلمة رباحأ توزيعات

  و الخسائرالعادلة من خالل األرباح أ
______________  ______________  ______________  _____________   

 )ب( بيان –المجموع   ٨٥٩,٧٢٤  ٢,٥٨٩,٢١٨  ١٢٠,٩٢٨  ١,٣٢٣,٩٣٤
=========  =========  =========  ========    

  
  إيرادات أخرى )٢٠
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    أشهر المنتهية فيالستةلفترة    أشهر المنتهية فيالثالثةلفترة 

   ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠

   )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(

   درهـم  درهـم  درهـم  درهـم

          

--  ١,١١٢,١٤٥  --       ٦١٩,٣٦٤  
صافي عموالت موزعة من بوالص التأمين 

 على الحياة

 إيرادات متنوعة  ٨٢,٣٧٧  ٢٨,٧٠١  ٤٩,٨٩٠  ١٥,٠٨٩

_____________  ____________  _____________  ______________   

 )ب( بيان –المجموع   ١,١٩٤,٥٢٢  ٢٨,٧٠١  ٦٦٩,٢٥٤  ١٥,٠٨٩
========  ========  ========  =========    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٥ -  
  
  
  



  
  

  عمومية وإداريةصاريف م )٢١
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    أشهر المنتهية فيالستةلفترة    أشهر المنتهية فيالثالثةلفترة 

    ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠
    )غير مدققة(  )ققةغير مد(  )غير مدققة(  )غير مدققة(

    درهـم  درهـم  درهـم  درهـم
          

 رواتب ومزايا أخرى  ٨,١١٩,٤٩٦  ٥,٨٢٧,٣٦٥  ٤,٢٥٥,٨٨٢  ٣,١٨٣,٦٥٣

  مصاريف دعاية  ٧١٢,٣٢٥  ٧٩٩,٠٧٩  ٣٧٥,٣٥٥  ٤٩٣,٥٠٦
 إيجارات  ٧٦٦,١٣٥  ١,٢٧١,٠٢٥  ٣٨١,٥٢٨  ٦٨٤,٥٨٤

 مصاريف حكومية  ٣٣٩,٧١٨  ٢٣٧,٤٣٠  ١٥٣,٣٨٠  ١٨٩,١١٥

 قرطاسية  ٤١,٠٣٤  ٥٦,٠٧٣  ٢٤,٤٩٠  ٤٣,٣٥١

 بريد وهاتف وفاكس  ٣٩١,٢٦١  ٢١١,٦٥٣  ٢٠٠,٥٢٤  ١٤٨,٧٩٣

 أتعاب قانونية  ٨٨٩,٧٨٢  ٨٣٧,٨٤٤  ٧٣٥,٥٦٩  ٤١٦,٤٢٩

  مكافأة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  ٨٠,٥٩٣  ١٠٥,٠٠٠  ٥٤,٣٤٣  ٥٢,٥٠٠
  اإلستهالك  ٨٨٠,٠٢٥  ٧٠٠,٠٨٩  ٤٦٥,٦٨١  ٣٨٢,٦٦٦

١,٠٦٧,٨٤٩  ٣٢٠,٧٥١  ٦٣٢,٨٤٥  ١٨٥,٥٩١  
 وخدمات مهنية مصاريف استشارات

  أخرى
  ) TPA(أتعاب إدارة التأمين الصحي   ٢٦٣,٦٦٨  ٤٠٧,٦٥٧  ٣٢,١٧٢  ١٧٨,٠٢١
  مصاريف تأمين  ٤٠٨,٥٨٤  ١٢٩,٤٧٣  ١٨١,٠٠١  ٥٧,٦٦٦
  مصاريف صيانة  ٣٢,٠٢٢  ٢٩,٧٢٧  ١٦,٢٨٧  ١٢,٠٤٨

 مصاريف متنوعة  ٤٤٢,٩١٩  ٤٧٤,٢٧١  ١٥٩,٦١١  ١٩٥,٤٧٧
_______________  ______________  _______________  ______________   

  )ب( بيان -المجموع   ١٤,٤٣٥,٤١١ ١١,٤٠٧,٤٣٧  ٧,٦٦٨,٦٦٨ ٦,٢٢٣,٤٠٠
=========  =========  =========  =========    

  
  لسهم لة األساسيخسارةال )٢٢
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

     المنتهية في أشهرالستةلفترة    أشهر المنتهية فيالثالثةلفترة 

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠

    )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(

      درهـم  درهـم  درهـم

 )درهم(خسارة الفترة   )٩,٥٩٩,٩٥٦(  )٨,٣٤٨,٨٤٩(  )٦,٢٧١,٧٨٥(  )٤,٧٥٢,٢٤١(
============ =========== =========== =============  

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
المتوسط المرجح لألسهم القائمة 

  )سهم(
=========== =========== =========== =============  

)٠,٠٦٤( )٠,٠٥٦( )٠,٠٤٢( )٠,٠٣٢( 
) درهم(الخسارة األساسية للسهم 

 )ب( بيان –
============ ============ =========== =============  

  

  
  
  
  

- ١٦ -



 

  معلومات قطاعية )٢٣
  

  المعلومات القطاعية الرئيسية
  

  :تدير الشركة قطاعين رئيسيين من األعمال
  

العربيـة   داخل دولة اإلمـارات       هذه األعمال  تمين على اإلدخار وتكوين األموال وت     أعمال التأمين التكافلي والتي تضم التأمين الصحي، التأمين على الحياة والتأم           �
 .المتحدة

 

 .إستثمارات وتشمل اإلستثمارات في ودائع ثابتة في بنوك محلية وإستثمارات في صكوك �

  
  
  
  
  

- ١٧ -

     

  )غير مدققة (١٢٠١ يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   )غير مدققة (٢٢٠١ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة  
 ينالمساهم   التكافل   المساهمين   التكافل  
   التأمين 

  الصحي
  التأمين

  المجموع  خرىأ  اإلستثمارات  المجموع  على الحياة
  التأمين
  الصحي

  التأمين
  المجموع  خرىأ  اإلستثمارات  المجموع  على الحياة

 درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم 

             

  ٢,٦١٧,٩١٩  ٢٨,٧٠١  ٢,٥٨٩,٢١٨  ٦,٠٧٧,٤٨٠  ٦٤٦,٤٠٩  ٥,٤٣١,٠٧١  ٢,٠٥٤,٢٤٦  ١,١٩٤,٥٢٢  ٨٥٩,٧٢٤  ٩,٩٥٦,٠٠٦  ٨٢٩,٣٢٦  ٩,١٢٦,٦٨٠  إيرادات القطاع
  _____________ ___________ _____________  __________  ___________ _____________ __________ _________ ____________  ___________  _________ ____________ 

  ٢,٦١٧,٩١٩  ٢٨,٧٠١  ٢,٥٨٩,٢١٨  ١٣٧,٧٩٨  ٨٥,٠١٥  ٥٢,٧٨٣  ٢,٠٥٤,٢٤٦  ١,١٩٤,٥٢٢  ٨٥٩,٧٢٤  ٢٣٥,٤٦٩  )٢٦٩,٤٢٣(  ٥٠٤,٨٩٢  طاعنتائج الق
  ٤٤٠,٦٦٩  --  --  )٤٤٠,٦٦٩(  )٦٦,٣١٣(  )٣٧٤,٣٥٦(  ٢,٧٨١,٢٠٩      )٢,٧٨١,٢٠٩(  )٣٦٧,٩١٨(  )٢,٤١٣,٢٩١(  اتعاب وكالة

    _____________        ____________      

ائدة إلـى مـشتركي     خسارة ع 
  التكافل

    
)٢,٥٤٥,٧٤٠(  --  --  --  

    
)٣٠٢,٨٧١(        

      =========            ========        
  )١١,٤٠٧,٤٣٧(            )١٤,٤٣٥,٤١١(            تكاليف غير موزعة

         _____________        _____________ 

  )٨,٣٤٨,٨٤٩(        )٩,٥٩٩,٩٥٦(        صافي خسارة الفترة
        =========         =========  





  
  )تتمة(معلومات قطاعية 

  
  معلومات أخرى

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  
  

- ١٨ -  

     

  )مدققة (١١٢٠ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  )غير مدققة (٢٢٠١ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة  
 اإلجمالي المساهمين   التكافـل  اإلجمالي المساهمين   التكافـل  

 

   الصحيالتأمين
  التأمين

  الصحيالتأمين     المجموع  اإلستثمارات  المجموع  على الحياة
  التأمين

    المجموع  اإلستثمارات  المجموع  على الحياة
 درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم 

               

  ١٠٣,١١٦,٩٥١  ٩٢,٥٥٩,٥٧٧  ٩٢,٥٥٩,٥٧٧  ١٠,٥٥٧,٣٧٤  ١,٩٠٦,٢٢٩  ٨,٦٥١,١٤٥  ١٧٠,٠٦٧,٢٣٤  ٨١,٤٧٣,٢٦٦  ٨١,٤٧٣,٢٦٦  ٨٨,٥٩٣,٩٦٨  ٦,٣٨٢,٣٩٠  ٨٢,٢١١,٥٧٨  موجودات القطاع
موجودات غيـر   

  موزعة
    

    ١٦,٥٩٩,٦٨٠  ١٦,٥٩٩,٦٨٠  
    

--    
  

١٤,٣٨٦,٢٦٦  
  

١٤,٣٨٦,٢٦٦  
    _____________   ______________ ______________   ____________   _____________ ____________ 

ــوع  مجمــــ
  الموجودات

    
٨٨,٥٩٣,٩٦٨  

  
١٨٦,٦٦٦,٩١٤  ٩٨,٠٧٢,٩٤٦  

      
١٠,٥٥٧,٣٧٤  

    
١٠٦,٩٤٥,٨٤٣  

  
١١٧,٥٠٣,٢١٧  

    =========   ========== ==========   =========   ========== ========= 

                          
  ١٣,٥٢٧,٧٩٢  --    ١٣,٥٢٧,٧٩٢  ١,٧٣٦,١٦٨  ١١,٧٩١,٦٢٤  ٩٤,١١٠,١٢٨  --  --  ٩٤,١١٠,١٢٨  ٦,٨٤٩,٦٧٢  ٨٧,٢٦٠,٤٥٦  مطلوبات القطاع

مطلوبــات غيــر 
          ١,٤٨٣,٣٨٣  ٤,٠٢٩,١٢٣    )٢,٥٤٥,٧٤٠(      موزعة

  
٣,٣٠٢,٠٦٦  

  
٣,٣٠٢,٠٦٦  

    _____________   ______________ ______________   ____________   _____________ ____________ 

ــوع  مجمــــ
  المطلوبات

   

٩١,٥٦٤,٣٨٨ 

 

٩٥,٥٩٣,٥١١  ٤,٠٢٩,١٢٣  
   ١٦,٨٢٩,٨٥٨  ٣,٣٠٢,٠٦٦   ١٣,٥٢٧,٧٩٢  

   =========   ========== ==========   =========   ========== ========= 





  النقد والنقد المعادل )٢٤
  

  :يلييتكون هذا البند مما 
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ يونيو ٣٠

    )غير مدققة(  )مدققةغير (

    درهـم  درهـم

      

  نقد في الصندوق  ٩,٠٤٠  ١٣,٢٨٤
   حسابات جارية–أرصدة لدى البنوك   ٢,٣٩٥,٠٢٧  ٣,١١٣,٨٣٠

 ودائع استثمارية تستحق خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ ربطها  ١٢,٨٣٢,٩٩٦  ٤٣,٥٨٣,٦٧٤

_________________  _________________   

  )د( بيان -المجموع  ١٥,٢٣٧,٠٦٣ ٤٦,٧١٠,٧٨٨
==========  ==========    

  

  اإلرتباطات/ اإللتزامات الطارئة )٢٥
  

  اإللتزامات الطارئة �
  

هي كما المرحلي الموجز لشركة كما في تاريخ المركز المالي على ااإللتزامات الطارئة إن تفاصيل 
  :يلي

  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

 كفاالت بنكية  ٤٦٧,٠٥٠  ٢٤١,٢٧٢

  شيكات صادرة غير مؤرخة  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠
  

  رتباطاتإلا �
  

  : وتستحق كما يلي٢٠١٣  يونيو٣٠يجار تمتد حتى لدى الشركة ارتباطات عقود إ
  

    ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققة(

    درهـم  درهـم

      

  خالل سنة  ١,١٩٥,٦٩٤  ١,٢٣٣,٨١٥
 من خمس سنواتبعد سنة ولكن ليس اكثر   ١٨٤,٨٧٢  ٤٩٨,٥٢٠

________________  _________________   

 المجموع   ١,٣٨٠,٥٦٦ ١,٧٣٢,٣٣٥

=========  ==========    
  
  

   ٢٢٠١ يونيو ٣٠  ١٢٠١ ديسمبر ٣١

   )غير مدققة(  )مدققة(

   درهـم  درهـم

      

 ارتباطات مقابل عقود شراء ممتلكات ومعدات  ٤١٥,٦٦٠ ٨٦٧,٧٦٢

========  =========    
  

  عامـة )٢٦
  

 إلى أقرب درهم اإلمارات العربية  المرحلية الموجزة الماليةالمعلوماتهذه  في الظاهرة المبالغ تقريب تم
    .المتحدة

  

- ١٩ -  


