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المقدمة
)  " الشــــــــــــــركة"(تأمين (ش.م.ع) -مارات  اإلكة تكافل  المرفقة لشــــــــــــــر جزة لمو لية االمرح الموحدة  ت المالية  اجعة البيانا مر لقد قمنا ب

كما في الموجزالمرحليالموحد والشركة التابعة لها (یشار إليها مجتمعًة بــــــــــ "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي  
لفترتي الثالثة والتسعة امل  خل الشر والدألرباح أو الخسائة لذات العالقةالموجز يةمرحلوحدة الموالبيانات ال٢٠٢٢سبتمبر٣٠

أشــــــهر المنتهية في ذلك التاریخ  التســــــعةالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة  و أشــــــهر المنتهيتين في ذلك التاریخ،  
ـــــــؤولة عن إعداد وعرض ه ـــــــيریة. إن اإلدارة مســ ـــــــاحات التفســ ر  عایيللموفقاً المرحلية الموجزةذه البيانات المالية الموحدة واإلیضــ

ــبي الدولي  ، إعدا٣٤رقم بي الدولياســـ مح المعيار ال-ر الماليةیلدولية إلعداد التقار ا د التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاسـ
المرحلية الموجزة اســــتنادًا إلى أعمال المراجعة "). إن مســــؤوليتنا هي إعطاء اســــتنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة ٣٤رقم 

.بها قمنا التي  

مجال المراجعة
لمراجعــة "مراجعــة المعلومــات المــاليــة المرحليــة الــذي ینطبق على مهــام ا٢٤١٠الــدولي رقمنــا وفقــًا للمعيــارمراجعتتلقــد تمــ 

ـــورة المنجزة من قبل مدقق حســــابات المنشــــأة المســــتقل". تتألف مراجعة المعلومات ال مالية المرحلية من طلب االســــتفســــارات بصـ
ءات المراجعة األخرى. إن تحليلية وإجراجراءات الإلالية والمحاســبية وتطبيقا ســؤولين عن األمور المالمخاص  األشــ رئيســية من 

كننــا من  ال تمفــإنهــا ،عليــهءً مجــال عمليــة المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــا 
ــوهریة التي یمكاألمور  ع  ميالحصول على التأكيدات التي تطلعنا على ج  ـــــ ـــق. بالتدام بتحدیدها أثناء القينالجـــ ــــــ على ذلك ناءً قيـ

فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

أساس االستنتاج المتحفظ
للمجموعــة، والمــدرجــة في بيــان المركز المــالي والموجودات األخرى والــذمم المــدینــة األخرى  التكــافــل  منذمم المــدینــةالــ إن  -١

مليون درهم  ١٥٬٦و درهم)  مليون  ١٨٣٬٣–٢٠٢١دیســـــــــــــمبر ٣١رهم (دمليون  ١٤١٬٤بمبلغ الموجز  ي  الموحد المرحل
٣١مليون درهم (٨٦٬٤تتضــــــــــــــمن ذمم مـدینـة أخرى بقيمـة مليون درهم) على التوالي،  ١١٬٨–٢٠٢١دیســــــــــــــمبر ٣١(

لذمم المدینة القيمة الدفتریة لهذه اتثبتومالئمةم).  لم یتم تزویدنا بأدلة تدقيق كافية يون درهمل٤٣٬١–٢٠٢١دیســــمبر  
، وبالتالي، لم نتمكن من تحدید ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیل على البيانات المالية  ٢٠٢٢رســبتمب٣٠ي األخرى كما ف

ت.موجوداهذه العلىالموحدة الموجزة المرفقة نتيجة ألیة تعدیالت محتملة 

الموجز رحلي  د الملي الموحـ في بيـان المركز المـا ةنـة األخرى للمجموعـة، والمـدرجـ والـذمم الـدائالتكـافـل  عن  ذمم الـدائنـة  الـ إن  -٢
ــاریف  مليون درهم) تتضــــمن  ١٣٠٬٢–٢٠٢١دیســــمبر  ٣١مليون درهم (١٦٣٬٥بمبلغ  ــتحقة و مصــ أخرى دائنة  ذمم  مســ
تثـبتومالئمـةلم یتم تزویـدـنا ـبأدـلة تـدقيق كـافـية  مليون درهم).  ٧٬١–٢٠٢١بر دیســــــــــــــم٣١مليون درهم (١٧٬٢٤بقيمـة  

ــبتمبر٣٠في  ا مـ كيمـة الـدفتریـة لهـذه المطلوبـات  قال ، وبـالتـالي، لم نتمكن من تحـدیـد مـا إذا كـان یلزم إجراء أي ٢٠٢٢ســــــــــــ
وبات.هذه المطلعلى  تعدیل على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرفقة نتيجة ألیة تعدیالت محتملة

٣١مليون درهم (٤٠٦٬٤بمبلغ  الموجز  رحلي  د الملي الموحـ في بيـان المركز المـا ةللمجموعـة، والمـدرجـ األدوات المـاليـةإن  -٣
ــمبر   ـــ ــ ــ ـــــتثمارات في حقوق الملكية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل مليون درهم) تتضـــــــــــمن  ٤٤٠٬٣–٢٠٢١دیســ ــ ــ االســ

–٢٠٢١دیسـمبر  ٣١(يلتوال، على امليون درهم٥٧٬٦٢ومليون درهم٨٠٬٧٦بقيمةللبيعرةوالمتوفاألرباح أو الخسـائر  
لعـادلـةايمـة  قالتثبـتومالئمـةلم یتم تزویـدنـا بـأدلـة تـدقيق كـافيـة  ).  يلتوال، على امليون درهم٥٧٬٦٢ومليون درهم ٨٠٬٧٦
ــبتمبر٣٠في  ا  مــ كجوداتالمو لهــذه   على د مــا إذا كــان یلزم إجراء أي تعــدیــل  ، وبــالتــالي، لم نتمكن من تحــدیــ ٢٠٢٢ســــــــــــ

.الموجوداتهذه على  البيانات المالية الموحدة الموجزة المرفقة نتيجة ألیة تعدیالت محتملة 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

ساهمي تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة إلى السادة م
(تتمة)ع)تأمين (ش.م.-مارات اإلتكافل 

(تتمة)المتحفظأساس االستنتاج 
ــاباتمدققرأي  كان ــابق  الحســــ دیســــــمبر ٣١ي  فيةوللســــــنة المنتهلمجموعة كما في لالبيانات المالية الموحدةتدقيق  حولالســــ

.أعاله٢و١ین ر ماألبشأن معدًال ٢٠٢١

المتحفظج تااالستن
ــا، لى مراجعتنادًا إلستالتأثيرات المحتملة لألمور الواردة أعاله، واثناءباست ب االعتقاد بأن البيانات  ى علمنا ما یستوج إلم یرد نـــــــــــ

.٣٤رقم بي الدوليواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسالمالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها، من جميع الن

مورد األى أحكيد علتأال
ــتنتاجنا، نلفت االنتباه   ــا إلدون التحفظ في اســــــ ــــــير إالموجزة والذي  وحدة المالية المت  لبيانا حول ا٢٢ح رقم ى اإلیضــــــ لى أن یشــ

عة جمو لموأن قدرة ا٢٠٢٢ســـــــبتمبر٣٠كما فين درهم  مليو ١٠٠بمبلغالمجموعة لم تِف بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال  
دة لعربية المتح ات امار لى مصــــــــــــرف اإلالمقدمة إعملالية تعتمد على التنفيذ الفعال لخطة اللمالءة الملمتطلبات اثال  المتى اعل

ار  وعة على االسـتمر حول قدرة المجمةكبير والتي قد تلقي بشـكوك  یشـير ذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين الجوهري المركزي.
.ریةوفقًا لمبدأ االستمرا

خرآر أم
ــبتمب٣٠في ما حدة المرحلية الموجزة للمجموعة كنات المالية المو تمت مراجعة البيا  ـــــ ـــــــابات ق مدقمن قبل  ٢٠٢١رســ آخر  حســ

ــتنتـ ٢٠٢١نوفمبر٩لذي أبدى في تقریره الصــــــــــــــادر بـتاریخ  وا ية  البـيانات المـالـية الموحدة المرحلتلـكاجًا غير معـدل حول  اســــــــــــ
ــــــمبر ٣١موحدة للمجموعة كما في  يانات المالية الكما تم تدقيق البالموجزة. ــابات آخر، والذي ٢٠٢١دیســ من قبل مدقق حســــــ

ـــــــــأن  بالبيانات المالية الموحدةتلكحفظًا حول  رأیًا مت٢٠٢٢أبریل  ١٨المؤرخه  تقریر دى فيأب األمور ذاتها الواردة أعاله في شــ
."المتحفظستنتاجأساس االفقرة "

عن ارنست ویونغ
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كتها التابعةوشر .ع)(ش.ممين تأ–تكافل اإلمارات

.المرحلية الموجزةية الموحدة لمالمن هذه البيانات ااً ءجز المرفقة٢٣إلى  ١من احاتتشكل اإلیض
٥

وجز المالمرحلي األرباح أو الخسائر الموحد بيان 
)ةقق(غير مد٢٠٢٢سبتمبر٣٠للفترة المنتهية في

المنتهيةأشهرالتسعةترةفلهيةمنتالرأشهثالثةلالفترة 
سبتمبر٣٠فيسبتمبر٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

قة)مدق(غير(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
درهمدرهم درهمدرهم إیضاح 

العائد إلى حملة الوثائق:
١٤٦٥٬٧٤٦٬٧٣٧١٤٩٬١٢٠٬٣٧١٢٧١٬٣٢٤٬٠٧٠٤٩٣٬١٨٩٬٢٤٠إجمالي المساهمات المكتتبة

) ٢٬٠٥١٬٩٦٧( ١٤٣١٬٤٠٨٬٩٠٨٢٩٬٤٠٥٬٢٠٤٧٬١٠٧٬٣٣٢٦التغيرات في المساهمات غير المكتسبة

٩٧٬١٥٥٬٦٤٥١٧٨٬٥٢٥٬٥٧٥٣٣٨٬٤٣١٬٤٠٢٤٩١٬١٣٧٬٢٧٣ةبتس مك مساهمات التكافل ال 

) ١١٧٬٧٠٧٬١٨٤( ) ٥٨٬٧٥٠٬٧٠٥( ) ٦٣٬٣٩٩٬٢٤٨( ) ١٧٬٤٠٦٬٨٦٢( ١٤تكافلإعادة  مساهمات 
) ٣٬٤٢١٬٢٧١( ) ٢٦٬٦٨٣٬٥٩٣( ٢٢٬٣٢١٬٦٤٣) ١٬١٤٥٬١٣٥( ١٤التغير في المساهمات غير المكتسبة

) ١٢١٬١٢٨٬٤٥٥( ) ٨٥٬٤٣٤٬٢٩٨( ) ٤١٬٠٧٧٬٦٠٥( ) ١٨٬٥٥١٬٩٩٧( ال عنه متناز إعادة تكافل مساهمات  

٧٨٬٦٠٣٬٦٤٨١٣٧٬٤٤٧٬٩٧٠٩٧٬١٠٤٥٢٬٩٢٧٠٬٠٠٨٬٨١٨٣صافي المساهمات المكتسبة

) ٣٥٠٬٠٣٢٬٩٠٤( ) ٢١٦٬١٠٨٬٨٥٤( ) ١١٢٬٤٨٦٬٧١٠( ) ٥٧٬٥٠٥٬٢٥٣( تكبدةالمت لبا طا لم ا ي إجمال 
١٣٬٧٨٩٬٦٥٩٣٤٬٧١٦٬٢١٥٧٠٬٧٢٢٬٠٣٨١١٥٬٠٨٠٬٩٣٦مطالبات المتكبدةحصة إعادة التكافل من ال 

) ٢٣٤٬٩٥١٬٩٦٨( ) ٨١٦١٤٥٬٣٨٦٬( ) ٩٥٧٧٬٧٧٠٬٤( ) ٤٣٬٧١٥٬٥٩٤( صافي المطالبات المتكبدة

) ٤٠٬٨٣٨٬٠٤٧( ) ٨٣٬٠٢٦٬٩١٤( ) ٢٥٬٧٠٩٬٢٢٦( ) ٤٤٬٩٣٧٬٧٨١( ١- ٨ر في االحتياطيات تغي 
ود عق ل عادلة ل مة ال صافي التغّير في القي 

) ٢٤٬٣٨٠٬٤٦٨( ٢٨٬٦١٥٬٢٨٨) ٣٬٦٣٩٬٩٩١( ١٢٦٬٣٩٠٬٦٣٤- ٨الوثائقة باستثمارات حملة رتبطم ال 
٩٠٧١٦٬٣٤٠٬٣٠٬٣٢٨٬٢٥٨٥٣٬١٩٨٬٦٦٢٦٩٬٨٣٨٬٣٣٥لتكافلصافي دخل ا 

) ٧٤٬١٠٧٬٧٢٥( ) ٥٤٬٤٩٨٬٦٧٤( ) ٢٨٬٩٥٣٬٩٥٩( ) ١٤٬٠٧٣٬٤٣٦( ١٥وكالةرسوم  
١٬٥٩٧٬٨٩٧٣٧٠٬٨١٧١٬٢٨٢٬٠٦٩٥٬١٠٨٬٥٠٧ر ستثمادخل اال

٬١١٧٨٣٩) ١٧٬٩٤٣( ٣٬٨٦٥٬٣٦٨١٬٧٤٥٬١١٦فلكالت ا عمليات  من ز) (العج/ الفائض صافي  

ئد إلى المساهمين: عا ال 
١٥١٤٬٠٧٣٬٤٣٦٢٨٬٩٥٣٬٩٥٩٥٤٬٤٩٨٬٦٧٤٧٤٬١٠٧٬٧٢٥الة من حملة الوثائقرسوم وك 
٩٨٦٬٧١٨) ١٨٧٬٦٩٩( ١٧٩٬٤٠٠) ٤٣٦٬١٤٥( مار االستثدخل / (خسائر) 

٣٬٢٦٩٬١٥٧٤٬٧٩١٬٩٧٠١١٬٠٩٢٬٦٧٦١٤٬٥٩٦٬٨٦٨ر آخخل د 
) ٣٩٬٦٧٣٬٥٢٩( ) ٢٦٬١٣٧٬٥١٥( ) ١٣٬٥٦٤٬٩٨٨( ) ٨٬٣٢٠٬٢٨٣( بدةت متك عموال 

) ٥٦٬٦٢٨٬٩٧٧( ) ٤٦٬١٧٠٬٣٠٧( ) ٢٠٬٧٣٢٬٦٢٤( ) ١٣٬٩٩٩٬٣٠٢( خرى وأ مصاریف عمومية وإداریة 
حسن ُمضاف قرض (مخصص) / استرداد 
٨٣٩٬١١٧) ١٧٬٩٤٣( ٣٬٨٦٥٬٣٦٨١٬٧٤٥٬١١٦حملة الوثائقألموال 

) ٥٬٧٧٢٬٠٧٨( ) ٦٬٩٢٢٬١١٤( ١٬٣٧٢٬٨٣٣) ١٬٥٤٧٬٧٦٩( ينى المساهمالفترة العائدة إل أرباح )/ خسائر ( 

األساسية  )/ األرباح الخسائر ( 
) .٠٣٨٠( ) .٦٠٤٠( .٠٠٩٠) .٠١٠٠( ١٦)للسهم (بالدرهم اإلماراتي والمخّفضة 



كتها التابعةوشر .ع)(ش.ممين تأ–تكافل اإلمارات

.المرحلية الموجزةية الموحدة لمالمن هذه البيانات ااً ءجز المرفقة٢٣إلى  ١من احاتتشكل اإلیض
٦

وجز الم ي  رحلمالحد و لم مل اشال اخلالدبيان
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في ترةللف

المنتهيةأشهرعةالتسلفترةالمنتهيةأشهرثةثال لاة تر لف
سبتمبر٣٠فيسبتمبر٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درهمدرهم مدرهدرهم إیضاح 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

) ٥٬٧٧٢٬٠٧٨( ) ٤٦٬٩٢٢٬١١( ١٬٣٧٢٬٨٣٣) ١٬٥٤٧٬٧٦٩( ينالمساهملعائدة إلى لفترة ااربح / سارة)خ ( 

بنود الدخل الشامل األخرى 
د ق التي ى ر خ أل شامل ا ال خل الد بنود 
إلى حقًا  ال إعادة تصنيفها  یتم 
: الخسائر أو ح ربا األ 

في القيمة العادلة صافي التغيرات  
٥٦٦٬٢٨٦- - - عللبي فرة  لمتو لالستثمارات ا

٥٦٦٬٢٨٦- - - ةللفتر ى  األخر مل ود الدخل الشان ب 

األرباح / املة) الخسائر الش ( لي إجما 
) ٧٩٢٥٬٢٠٥٬( ) ٦٬٩٢٢٬١١٤( ٣٧٢٬٨٣٣١٬) ١٬٥٤٧٬٧٦٩( للفترةة الشامل 



) وشركتها التابعة.عتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 

.المرحلية الموجزةدة ة الموح نات الماليالمرفقة جزءًا من هذه البيا ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات من
٧

الموجزالمرحليلتغيرات في حقوق الملكية الموحد ن ابيا
ققة)(غير مد٢٠٢٢سبتمبر٣٠منتهية فيللفترة ال

ين العائدة إلى المساهم 
حملة  دة إلىئعاال

الوثائق 

احتياطي نظامي خسائر متراكمة قانوني احتياطي رأس المال 
يراكمة فتات متغير 

وع المجمعادلة لاة القيم
درهم درهم درهم درهم درهم م دره

١٢٨٬٥٦٧٢٤٬١٣٤٬٢٩٦١١٣٬٥٧٦٬٣٧٢) ٦٧٬٢٥٤٬٠٩٠(٢٠٢١١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠ینایر١الرصيد في 
)٥٬٢٠٥٬٧٩٢(٥٦٦٬٢٨٦-)٥٬٧٧٢٬٠٧٨(--للفترة إجمالي الخسارة الشاملة 

١٢٨٬٥٦٧٢٤٬٧٠٠٬٥٨٢١٠٨٬٣٧٠٬٥٨٠) ٧٣٬٠٢٦٬١٦٨(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠د في الرصي

٨٣٠٬٣٠٧٤٠٬٦٩٨٬١٧٣١٢٣٬١٠٩٬٢٩٣) ٧٤٬٩٨٦٬٧٨٧(٢٠٢٢١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠ینایر ١الرصيد في 
)٦٬٩٢٢٬١١٤(--)٦٬٩٢٢٬١١٤(--رة فت للالشاملة الخسارة إجمالي 

(غير  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠يد في رص ال
٨٣٠٬٣٠٧٤٠٬٦٩٨٬١٧٣١١٦٬١٨٧٬١٧٩) ٨١٬٩٠٨٬٩٠١(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠مدققة)



) وشركتها التابعة.عتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 

.المرحلية الموجزةلبيانات المالية الموحدة المرفقة جزءًا من هذه ا٢٣ى  إل١تشكل اإلیضاحات من 
٨

الموجزالمرحلي الموحد ات النقدیة التدفقانبي
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠تهية فيالمنللفترة

سبتمبر٣٠في المنتهية أشهرالتسعةةفتر 
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمدرهم ح إیضا 

غيليةتشلاألنشطة االتدفقات النقدیة من 
)٥٬٧٧٢٬٠٧٨()٦٬٩٢٢٬١١٤((الخسائر) للفترة

تالية:التعدیالت للبنود ال
٣٬٣٦٩٬٦٦٩٣٬٥٦٠٬٣٠٥وسةر الملمغيلموجودات اوإطفاء  ةت الثابتوجودااستهالك الم

قيمة العادلةارات بالالستثمابيعالمحققة عندالخسائر
٩٬٤١٢٬٨٠٥)١٬٥٥٣٬٣٢٤(من خالل األرباح أو الخسائر

الستثمارات بالقيمةدة تقييم اعا إ )حربخسارة /(
)٢٤٬٩٦٢٬٠٢٨(٧٢٩٬٢٩٧٬٢٦٧ائرح أو الخسالعادلة من خالل األربا 

١٬٤٥٧٬٩٦١٦٠٧٬٠٥٨خصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفينم
٢٬١٥٢٬٦٨٤-لها تحصيمخصص الدیون المشكوك في

)١٥٬٠٠١٬٢٥٤(٢٥٬٦٤٩٬٤٥٩التشغيليةوالمطلوبات ودات الموجبل التغيرات في قليةشغيتلاات النقدیة دفقالت
)٦٨٩٬١١٣(٣٨٬٢٧٠٬٩٠٢إعادة التكافلفي موجودات عقود دة)الزیا (/قصالن

)١٧٬٤١٢٬٢٧٧(٣٨٬٠٨٥٬٤٠٠األخرى ودات  عن التكافل والموج المدینةفي الذمم)(الزیادة/النقص
١٠٬٠٤١٬٧٧٢٩٬٣٨٥٬٤٢٧قئعلى الوثا حواذ  ستاللالمؤجلة تكلفة  الفي الزیادة)(/النقص
١٠٨٬٩٨٥٬٧٧٩)٩٦٬١١٧٬٨٢٣(في مطلوبات عقود التكافل(النقص)/الزیادة  
)٥٢٬٦١٣٬٦٦٩()٢٨٬٩٤٧٬٩٩٦(األخرى ة  نالذمم الدائفل و في الذمم الدائنة عن التكا النقص

٣٢٬٦٥٤٬٨٩٣)١٣٬٠١٨٬٢٨٦(لعمليات امن صافي النقد (المستخدم في)/
)٣٤٦٬٦١٠()٤٬٩٩٦٥٨(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

٣٢٬٣٠٨٬٢٨٣)١٣٬٦٠٣٬٢٨٢(من األنشطة التشغيليةلنقد (المستخدم في)/ي اصاف

األنشطة االستثماریةمنالتدفقات النقدیة 
)١٦٧٬٩٣٣٬٤٢١()١٢٠٬٥٨٦٬٣٣٤(رئا الخسوأاألرباح  من خاللة دلا عيمة اللقبا ات شراء استثمار 

١٢٦٬٧١٢٬٠٧٣١٥٥٬٣٣٩٬٣٥٩أو الخسائراألرباح  لقيمة العادلة من خالل ا باستثمارات  مبالغ محصلة من بيع 
)٦٩٨٬٨٩٠()٥٤٬٥٩٤(شراء موجودات ثابتة

-)٥٦٬٥٠٠(ملموسةغير شراء موجودات 
)٧٦٢٢٬٤٦٩٬()٤٬٠١٩٬٣٥٩(ماریةعقارات استثإلىإضافة  

)١٥٬٧٦٢٬٧١٤(١٬٩٩٥٬٢٨٦اریةمستثة االشطنفي) األ المستخدممن / (صافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية
)٣٬١٥٠٬٠٠٠()٣٬١٥٠٬٠٠٠(١٢سداد القروض

)٣٬١٥٠٬٠٠٠()٣٬١٥٠٬٠٠٠(األنشطة التمویليةالمستخدم فيالنقد 

١٣٬٣٩٥٬٥٦٩)١٤٬٧٥٧٬٩٩٦(ةیبه النقددیة وشقلني اصافي (النقص) / الزیادة ف

٤٩٬٦٢٨٬٠٣٩٨٣٬٢٧١٬٥٢٨بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في 

٩٣٤٬٨٧٠٬٠٤٣٩٦٬٦٦٧٬٠٩٧لفترةة اهایالنقدیة وشبه النقدیة في ن



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

٩

عامةمعلومات -١

لــة مارة دبــي بدو تأّسست في إاهمة عامةمسة كهي شر )شركة"ال"حدة (تمالة إلمارات العربي.م.ع)، دبي، ا(شن تأمي-ارات  شركة تكافل اإلم
، وتخضــع لمتطلبــات ٢٠٠٧ر فبرایــ ٦یخ قتصــاد بتــار الصــادر عــن وزارة اال٢٠٠٧) لسنة ٦٢اإلمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم رقم (

اریة").ج ات التكالشر ون ن("قا ٢٠١٥لسنة )٢متحدة رقم (الة  العربيارات  القانون االتحادي لدولة اإلم

ین األمــوال وفقــًا وتشــمل التــأمين الصــحي والتــأمين علــى الحيــاة والتــأمين علــى االدخــار وتكــو يالتكــافلالتــأمين لشــركة بممارســة أنشــطة م اتقــو 
.شركةة وأحكام النظام األساسي للادئ الشریعة اإلسالميلمب

.دةتح ة الميالعربتاار إلما، دبي، ٦٤٣٤١ب جل للشركة هو ص.المسلعنواناإن

عة بـ "المجموعة").المالية للشركة والشركة التابعة لها (یشار إليها مجتمالمعلوماتلية الموجزة موحدة المرح المالية الالمعلوماتذه تتضمن ه

الملكية بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة التابعة 

٢٠٢٢٢٠٢١رةً اشكة مبملو الم

٪ ١٠٠٪ ١٠٠تحدة عربية الممارات الإلار تثما ساالثمار تلالسمودرن تيك

) وتأثيره على المجموعة١٩-تفشي فيروس كورونا (كوفيد
ســبب تســبوقة مــا غيــر مد)، دخل االقتصاد العالمي في فترة أزمــة رعایــة صــحية وفيك-١٩فيروس كورونا (والسریع لتفشي األخيرمع التطور  

تثنائية ومكلفــة اقتصــادیًا. إجــراءات احتــواء اســ العدید من البلــدانطبقتديومية. وقاة الحيلاو جاریةتة الطخم في األنشفي اضطراب عالمي ض
دة.المتح ما في ذلك دولة اإلمارات العربية بلتجاریة االعتيادیةى تعليق العمليات البت بعض البلدان من الشركات تقييد أو حتطو 

ة جــوهري علــى العمليــات التجاریــ ن أن یكــون لهــا تــأثير یمكــ تــي خاطر اللموعة لمالمج ضات ر وتعةدارة في االعتبار الظروف الخاصاإلتأخذ
جموعة قد تنشأ من:واستنتجت أن التأثيرات الرئيسية على ربحية / وضع سيولة الم

األخرى،دینة إمكانية استرداد الذمم المدینة من التكافل والذمم الم
ةاس القيمة العادلة لألدوات المالييق،
یة،االستثمار للعقارات  ةالعادللقيمةس اا قي
 لسداد والمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها، ولبات تحت امخصص المطا
الوثائق.یدساهمة بسبب عدم تجدانخفاض في إجمالي الم

لتجاریــةعمليــات االو لمــالياالتقریــر ریخا تــ كمــا فــي جوهري على ربحية المجموعةرناك تأثيليس هرة إلى أنه على ما سبق، خلصت اإلداءً بنا 
.المرحلية الموجزةالمالية الموحدة المعلوماتاإلفصاح عنه في  باستثناء ما تم 

ةتمــت الموافقــ و المركــزي ةحــدبيــة المتالعر اإلمــاراتمصــرف هــو مطلــوب مــن قبــل ریة كمــا ار التحمــل بصــفة شــهقامت المجموعة بــإجراء اختبــ 
المعلومــاتعليــه، تــم إعــداد هــذه قًا لمبدأ االســتمراریة. وبنــاًء ستواصل العمل وفون أن المجموعة نعقتم مهنیذرة، الاإلدامن قبل مجلسعليه

ة والمالئمــ زمــة لالت اجــراءاذ اإلمتابعــة الموقــف وســوف تتخــ اإلدارة تمراریة. ستواصــل علــى أســاس مبــدأ االســ مــوجزةالمرحلية الالمالية الموحدة  
المسبوق.ير ع غضالو ذاهبة لا ج الستلفي الوقت المناسب 



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١٠

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدةانات المالية و أسس إعداد البي-٢

دإعــدا،٣٤رقــمدوليلــ االمعيــار المحاســبي -اليــة تقــاریر المعــداد الإلليــةلدو یير اللمعا وفًقا المرحلية الموجزةتم إعداد البيانات المالية الموحدة 
").٣٤لي رقم سبي الدو لية ("المعيار المحا قاریر المالية المرح لتا

أن نبغــيســنویة، ویلاكافــة المعلومــات واإلفصــاحات المطلوبــة فــي البيانــات الماليــة تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة المرحليــة المــوجزة علــى ال
أشــهر عةالتســ ، إن نتــائج فتــرة علــى ذلــكوعــالوة .٢٠٢١بر دیســم٣١فــي ا مــ ة كمجموعــ یة للو مــع البيانــات الماليــة الســنإلــى جنــبقــرأ جنبــاً ت

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١ليست بالضرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢سبتمبر٣٠ة في  المنتهي

ماليــة علــى البيانــات الري ود تــأثير جــوهيقهــا مــع عــدم وجــ بالمعایير الدولية إلعداد التقــاریر الماليــة الجدیــدة والمعدلــة التــي تــم تط١-٢
لموجزةحلية اوحدة المر الم

:٢٠٢٢ینایر  ١في  تبدأالتي  السنویةاریر  التقفترة  لالمعایير المنشورة ألول مرة ية علىت التالتعدیالقامت المجموعة بتطبيق ال

  ٣عداد التقاریر المالية رقمإلالتعدیالت على المعيار الدولي  –اإلشارة إلى اإلطار التصوري
١٦عيار المحاسبي الدولي رقم المیالت علىالتعد–لمحصلة قبل االستخدام المقصود  المبالغ ا-دات  الممتلكات والمكائن والمع.
٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –عقد الوفاء بتكاليف–تا ملة بالتزامح المود عقلا.
لتــي تقــومبعــة االشــركة التا –یر الماليــة التقــار الدوليــة إلعــدادالتباع ألول مــرة للمعــایيرا١الية رقم عداد التقاریر المالمعيار الدولي إل

باع المعيار ألول مرةبات
بالمائــــة للتوقــــف عــــن تثبيــــت ١٠الرســــوم فــــي اختبــــار نســــبة –دوات الماليــــة األ-٩م رقــــ الماليــــةاد التقــــاریر إلعــــددولي لــــ المعيــــار ا

بات الماليةو المطل

لمعایير.هذه التطبيق  تعدیالت بأثر رجعي نتيجةإجراء اسبية أوتها المح إلى تغيير سياسا وعةلم تضطر المجم

التي صدرت لكن لم یسر مفعولها بعدفسيرات لتالمعدلة واية الجدیدة و لمالریر ااالمعایير الدولية إلعداد التق٢-٢

يــة للمجموعــة تــم اإلفصــاح البيانــات الماللهــا بعــد، حتــى تــاریخ إصــدارفعو عدلــة الصــادرة، لكــن لــم یســر ممإن المعــایير والتفســيرات الجدیــدة وال
صبح ساریة المفعول.ندما تعاالقتضاء،المعدلة، عنددة و الجدیاتباع هذه المعایير والتفسيراتموعةنوي المج اه. تها أدنعن

 ين جميــع عقــود التــأمهــج قيــاس وعــرض أكثــر اتســاًقا لود التــأمين المتعلقــة بتــوفير نعق١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
.)٢٠٢٣ینایر  ١بعد للفترات السنویة التي تبدأ عولهمفیسري (

 یســري مفعولــه للفتــرة الســنویة التــي تبــدأ فات. تعــدیالت علــى التصــني-ليــة" "عــرض البيانــات الما -١رقــم المعيــار المحاســبي الــدولي
.٢٠٢٣نایر ی١في أو بعد 

ــا التعـــدیالت الم ــة باإلفصـ ــا تعلقـ ــدولي رقـــم ت المحاســـبية (ح عـــن السياسـ ــار المحاســـبي الـ ــان الممارســـة رقـــم ١المعيـ ــاص ٢وبيـ الخـ
٨متعلقـــة بتعریــف التقـــدیرات المحاســـبية، المعيــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم بالمعــایير الدوليـــة إلعـــداد التقــاریر الماليـــة) والتعـــدیالت ال

).٢٠٢٣ینایر  ١في أو بعد ترات السنویة التي تبدأ(یسري مفعولها للف

لتقـــاریر الماليــة أو تعـــدیالت علــى المعـــایير المنشـــورة والتــي قـــد تـــم إلعـــداد امــن المعـــایير الدوليــة ةمعــایير أخـــرى ذات عالقـــ أيلــيس هنـــاك 
لهــا تــأثير أن یكــون ن یتوقــع وكــا ٢٠٢٢ینــایر ١فــي تة التــي بــدأمجموعــ يــة لللولــى علــى الفتــرة الما مــرة األبيقهــا للم یــتم تطلكــن لــ دارها و إصــ 

لمالية للمجموعة.لى البيانات اجوهري ع

عنــدما تكــون قابلــة للتطبيــق، ومــن غيــر فــي البيانــات الماليــة للمجموعــةتتوقع اإلدارة أنــه ســيتم اتبــاع المعــایير والتفســيرات والتعــدیالت الجدیــدة
، المــذكور ١٧الماليــة رقــم ریقــار داد التي إلعــ الــدولثناء المعيــارســتبا ة، دیــدالج لتعــدیالتســيرات واوالتفالمتوقــع أن یكــون التبــاع هــذه المعــایير 

يق األولي.بير جوهري على البيانات المالية للمجموعة في فترة التطأعاله، تأث



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١١

(تتمة) لجدیدةمعایير والتفسيرات والتعدیالت االية والبيانات المس إعداد السأ-٢

(تتمة)مفعولها بعدلكن لم یسررت دصالتي فسيرات والمعدلة والتلجدیدة اليةلماتقاریر ااد الالمعایير الدولية إلعد٣-٢

١بدأ في  لتي تویة االسنفترةللللمجموعة  لية  لما يانات افي الب١٧الية رقم  المتتوقع اإلدارة أن یتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاریر  
المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في ير جوهري على  تأث١٧تقاریر المالية رقم  يار الدولي إلعداد الق المعي. قد یكون لتطب٢٠٢٣ینایر  

حين  ق إلى لتطبيا اذهثير  ول لتأييم معقتقالوصول إلىمن غير الممكنأنهالمتعلقة بعقود التأمين. ومع ذلك فللمجموعة  انات المالية  البي 
. المجموعةل ب إتمام مراجعة مفصلة لذلك من ق

ةالمحاسبية الهامالسياساتملخص  -٣

جموعة.ت المعامالمتي تتم بها غالبية  الملةي وهي العتااإلمار رهملدبا ة الموحدة المرحلية الموجزة  انات الماليتم عرض البي

العقـــارات لماليـــة و ة تقيـــيم بعـــض األدوات اديانـــات الماليـــة الموحـــدة المرحليـــة المـــوجزة علـــى أســـاس التكلفـــة التاریخيـــة باســـتثناء إعـــا البعـــدادإ تـــم
ریة.االستثما 

فــي مة تخدســ ملك اة مــع تلــ توافقــ جزة مو ة الموحــدة المرحليــة المــ اليـــنـــات الماد البيا ي إعــدمحاسبية والعرض والطــرق المســتخدمة فــ اسات الإن السي
.٢٠٢١دیسمبر ٣١إعداد البيانـات الماليـة الموحدة والمدققة للسنة المنتهية في  

دیرات غير المؤكدةام والتقالتغيرات في األحك-٤

اليــة الموحــدة المــوجزة المرحليــة یتطلــب مــن اإلدارة وضــع األحكــام والتقــدیرات واالفتراضــات التــي تــؤثر علــى تطبيــق معلومــات المإن إعــداد ال
ك التقدیرات.قد تختلف النتائج الفعلية عن تللسياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف.ا

ات یر دقــ التأكــد مــنم التلــة عــدا عــة والمصــادر الرئيســية لح جمو ســبية للمات المحا لسياســ ق ااتخــذتها اإلدارة فــي تطبيــ تــيالجوهریــة الإن األحكــام 
جائحــةتفشــي ، باســتثناء تــأثير ٢٠٢١دیســمبر ٣١ي البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي ا المعمــول بهــا فــ كانت هي نفســه
الذي تم تفصيله أدناه.لى المجموعة و ) ع١٩-كورونا (كوفيد

ةذمم المدینلسترداد اانية إمكا 
ئتمــان لــدى الشــركات ضــمن االقتصــاد نتيجــة لحــدوث ة في مخــاطر االإلى زیادة كبير ) ١٩-كوفيدتجد (المسورونا كأدى تفشي جائحة فيروس 

لية.ياضطرابات تشغ

.٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  المنتهيةفترة  دینة للية استرداد الذمم المى قابلوهري علثير الج المجموعة التأ تحدد ، لم بناًء على تقييم اإلدارة

اليةوات الملألددلة  ا قياس القيمة الع
ــا المى تفشـــي جائحـــة فـــا دأ ــتجد (كوفيـــدیروس كورونـ ــة ســـ ) إلـــى حـــدوث اضـــطراب كبيـــر فـــي الســـوق وتقلـــب األ١٩-سـ عار فـــي األســـواق الماليـ

یمكــن تحقيقــه للمعــامالتالــذي ل الســعر اليــة تمثــ ت المطلوبــا م العادلــة للموجــودات والمقــيإذا كانــت العــن كثــب مــا المجموعــةقب  تراة.  العالمي
لحالي.لسيناریو افي اق السو اركين في  المشبين  

ســبتمبر٣٠فــي ماليــة للفتــرة المنتهيــة البــاتلقيم العادلة للموجودات والمطلو ابناًء على تقييم اإلدارة، لم تحدد المجموعة التأثير الجوهري على 
المرحلية الموجزة.وحدة الية المانات المالبيبخالف ما تم اإلفصاح عنه في٢٠٢٢
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١٢

(تتمة) المؤكدةدیرات غير تقالاألحكام و التغيرات في -٤

ستثماریةرات االا للعقلقيمة العادلةس اا قي
تصادیة الحالية.قتعكس الظروف االللعقارات للةادععدیالت لتعدیل القيم المع تباطؤ سوق العقارات محليًا، فقد یلزم إجراء ت

فــي ضــوء ضــع و وكيــف ســوف یصــبح الاتار العقــ لســوق ٢٠٢٢ات ســنة توقعــ بنــاًء علــى تقيــيم اإلدارة، هنــاك معلومــات محــدودة متاحــة عــن
. ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠ي فــ مــا كت االســتثماریة للعقــاراالعادلــة). لــم تحــدد المجموعــة أي تــأثير جــوهري علــى القــيم١٩-(كوفيــدكورونــا جائحــة

عادلة.لاقبل المجموعة هي تمثيل دقيق للقيم  ستقوم المجموعة بمراقبة السوق باستمرار والتأكد من أن األسعار المستخدمة من 

عنها غت المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالالمطالبا مخصص المطالبات تحت السداد و 
كبــدة اتها التعاقدیة ومخصصات المطالبات تحت الســداد والمطالبــات المت) على ترتيب١٩-أجرت المجموعة تقييًما لتأثير جائحة كورونا (كوفيد

ير جــوهري علــى وضــع المخــاطر یوجــد تــأثرت المجموعــة أنــه الاســية المنتظمــة. قــر ضــمنت تحلــيالت الحسعنهــا والتــي تلم یتم اإلبــالغوالتي
. ستواصــل ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠نهــا كمــا فــي السداد والمطالبــات المتكبــدة والتــي لــم یــتم اإلبــالغ عة المخصصات للمطالبات تحتوأرصدا لدیه

ر المستقبلية.التقاریالفتراضات والمنهجيات في فتراتوإعادة النظر في الجائحةاالتطورات حول  طالبات لدیها و تجربة المالمجموعة مراقبة

مخاطر الماليةالكافل و إدارة مخاطر الت-٥

طر صـــرف تعــرض أنشـــطة المجموعـــة لعـــدد مـــن مخـــاطر التكافـــل والمخـــاطر الماليــة وهـــي: مخـــاطر التـــأمين ومخـــاطر الســـوق (تشـــمل مخـــا ت
ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.)سعاراألة ومخاطر  الفائدومخاطر أسعار مالت األجنبيةعال

لمعلومــات واإلفصــاحات المتعلقــة بــإدارة مخــاطر التكافــل والمخــاطر الماليــة افــة اعلــى كرحلية المــوجزةالممالية الموحدة الالمعلوماتشتمل  ال ت
نة للســ مع البيانــات الماليــة الموحــدة الســنویة المدققــة للمجموعــة جنب تقرأ جنبًا إلىیة، وینبغي أن لسنو الموحدة اوالمطلوبة في البيانات المالية

.  ٢٠٢١دیسمبر ٣١في  نتهيةالم

المخاطر أو في أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهایة السنة.ي قسم إدارةتغييرات فأي  لم تكن هناك 

العقارات االستثماریة-٦
مبرسدی٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)مدققة) رغي(

١٥٬٤٠١٬٨٩٦١٥٬٤٠١٬٨٩٦األراضي
٠٠٠٠٧٠٬١٦٬٠٠٠٠٧٠٬١٦٬شقق سكنية

٣١٬٤٧١٬٨٩٦٣١٬٤٧١٬٨٩٦
٣٥٩٬٥٠٩٬٢٧٥٧٦٤٩٠٬٢٣٬قيد التنفيذأعمال

٣١٨٬٩٨١٬٥٨٤٧٢٩٦٢٬٥٤٬

سلســل تمــن ٣المســتوى ضــمنتثماریة نيف العقــارات االســ تصستثماریة. یتم االة للعقاراتلترى اإلدارة أنه لم یكن هناك تغير في القيمة العاد
.)٣المستوى -٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢سبتمبر٣٠ة كما في دلمة العا القي
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األدوات المالية-٧

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 
(مدققة)مدققة) (غير

كافلموجودات عمليات الت
٣٣٦٬١٨٨٬٠٩٨٣٦٠٬٨٨٢٬٧٤٣)١-٧ائر (إیضاح  أو الخسح  األربا من خالل  ة العادلةيمبالق
٦٤١٦١٩٬٥٧٬٦٤١٦١٩٬٥٧٬)٢-٧يع (إیضاح  متوفرة للبلا

٣٩٣٩٣٬٨٠٧٬٧٣٨٤٥٠٢٬٤١٨٬

موجودات المساهمين
١٢٬٦١٨٬٨٦٠٨٩٧٩٣٬٧٢١٬)١-٧بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح  

٤٠٦٬٤٢٦٬٥٩٩٢٨١٬٩٦٢٤٤٠٬اليإلجما

الخسائرلعادلة من خالل األرباح أواألدوات المالية بالقيمة ا١-٧

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠
لىإالعائدة
وثائقحملة

إلىدةالعائإلى العائدةالتأمين على 
المجموعالتكافل عمليات المساهمين لألفراد الحياة

همدر درهم م درهدرهم 
١٩٧٬٤١٥٬٨٦٦-١٩٧٬٣٧٦٬٠٠٦٣٩٬٨٦٠مشتركةصنادیق
٦٬٧٠٩٬٢٠٤٥٨٬٠٥١٬٧٣٤-٥١٬٣٤٢٬٥٣٠رات الصكوكاستثما 
٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨--متداولة-مارات األسهماستث

٠٠٠٥٧٩٬١٢٬-٠٠٠٥٧٩٬١٢٬-غير متداولة-استثمارات األسهم

٢٤٨٬٧١٨٬٥٣٦١٢٬٦١٨٬٨٦٠٥٦٢٤٦٩٬٨٧٬٥٨٬٩٣٤٨٬٨٠٦اإلجمالي

قة)مدق(١٢٠٢دیسمبر٣١
إلىالعائدة
وثائقحملة

إلىةدالعائإلى العائدةمين على التأ 
المجموعالتكافل عملياتمساهميناللألفراد الحياة

درهمدرهم درهم درهم 

٢١٢٬٢٣٦٬٩٥٥٨٬٩٥٥٬٧٢٨٥٬٦٠١٬٤٢٤٢٢٦٬٧٩٤٬١٠٧صنادیق مشتركة
٥٤٬٨٩٢٬٨٢٣٢٥٩٬١٦٩٧٬٣٩١٬١٨٣٦٢٬٥٤٣٬١٧٥ثمارات الصكوكتاس

٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨--متداولة-استثمارات األسهم
٠٠٠٥٧٩٬١٢٬-٠٠٠٥٧٩٬١٢٬-تداولةغير م-استثمارات األسهم

٧٧٨١٢٩٬٢٦٧٬٨٩٧٧٩٣٬٢١٬٩٦٥٧٥٢٬٩٣٬٦٤٠٦٧٦٬٣٨٢٬اإلجمالي



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١٤

تتمة) ( األدوات المالية-٧

(تتمة)رباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األ ة األدوات المالي١-٧

ا یلي:خالل الفترة/السنة كانت كمإن الحركات

سمبردی٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

٣٨٢٬٦٧٦٬٦٤٠٣١٩٬٢٥٩٬٩٠٤في بدایة الفترة / السنة
١٢٠٬٥٨٦٬٣٣٤٢٠٨٬١١٠٬٨٢٣ترة / السنةالفمشتریات خالل  ال
)٢٠١٬٦٦٣٬٤٠٥()١٢٥٬١٥٨٬٧٤٩(الفترة / السنةالل  خ ستبعادات اال

٣١٨٩٦٩٬٥٦٬)٢٩٬٢٩٧٬٢٦٧(ة / السنةالعادلة خالل الفتر لقيمة التغير في ا

٣٤٨٬٨٠٦٬٩٥٨٦٤٠٦٧٦٬٣٨٢٬الفترة / السنةفي نهایة 

متوفرة للبيعال٢-٧

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مهدر درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

٦٤١٦١٩٬٥٧٬٤١٦٦١٩٬٥٧٬متداولة-األسهم 

.الموجزالمرحليالموحد تم تثبيتها في بيان الدخل الشامل  و ) درهممليون  ٠٬٥٧–٢٠٢١سبتمبر٣٠(يءال شيمة العادلة  بلغت أرباح الق

تركيزات االستثمارات ٣-٧

، ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠للتعرض الكلي في فئات االســتثمارات المختلفــة. كمــا فــياألقصى الحد المركزي دةمتح مارات العربية الاإلمصرف حدد
دیســمبر ٣١درهــم (١٤١٬٢٦٦٬٣٣٦ة يمــ عقاریــة بقالاالســتثمارات دات األخــرى مــا عــ في جميع الفئــا ةالحدود الفرعيالمجموعة  تجاوزت  حيث

درهم).١٢٣٬٥٨٣٬٩٣٣-٢٠٢١



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١٥

ودات عقود إعادة التكافلافل وموجوبات عقود التكمطل-٨

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

لإجمالي مطالبات عقود التكاف
١٢٥٬٨٢٢٬١٩٧١٣٣٬١٠٦٬١٤٣عنها معلن مطالبات  
٤٦٬٥٥٢٬٣٠٥٤٤٬٩٩٧٬٣١٩ة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها ات المتكبدالمطالب
١٠٤٬٥٠٧٬٠٩٦١٧١٬٦١٤٬٤٢٨تسبةمات غير المكالمساه

١١٬٤٤٢٬٤٩٧١٢٬٤٣٦٬٩٦٧احتياطيات حسابية
٢٤٨٬٧١٩٬٦٧٦٧٣٧٠٠٦٬٢٧١٬دلةاستثمارات حملة الوثائق بالقيمة العا العقود المرتبطة ب

٠٤٣٬٧٧١٥٣٧٬٥٩٤١٦١٬٣٣٬٦

دات عقود إعادة التكافلموجو 
٢٦٬٩٧٧٬٧٨٩٣٥٬٦١٧٬٢٤٥علن عنها مالمطالباتالمن حصة إعادة التكافل  

٩٬٧٥٨٬١٠٨١٣٬٠٤٢٬٨٤٤ة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها متكبدلامطالبات  لاحصة إعادة التكافل من 
٣٧٬١٦١٬٨٢٣٦٣٬٨٤٥٬٤١٦مكتسبةالت غير مساهما الافل من حصة إعادة التك

١٬٧٠١٬٩٢٢٠٣٩٣٦٥٬١٬حسابيالتياطي  ح االحصة إعادة التكافل من 

٧٥٬٥٩٩٬٦٤٢٥٤٤٨٧٠٬١١٣٬

فلصافي مطلوبات عقود التكا
٩٨٬٨٤٤٬٤٠٨٩٧٬٤٨٨٬٨٩٨مطالبات معلن عنها 

٣٦٬٧٩٤٬١٩٧٣١٬٩٥٤٬٤٧٥ولكن لم یتم اإلبالغ عنها بدة مطالبات متك
٦٧٬٣٤٥٬٢٧٣١٠٧٬٧٦٩٬٠١٢مساهمات غير مكتسبة

٩٬٧٤٠٬٥٧٥١١٬٠٧١٬٩٢٨احتياطيات حسابية
٢٤٨٬٧١٩٬٦٧٦٧٣٧٠٠٦٬٢٧١٬ق بالقيمة العادلةة الوثائة باستثمارات حملالمرتبطالعقود 

٤٦١٬٤٤٤٬١٢٩٠٥٠٢٩١٬٥١٩٬

ائنة لحملة الوثائق للعقود المرتبطة باستثمارات ي الذمم الدالحركة ف
٢٧١٬٠٠٦٬٧٣٧٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤يح االفتتا الرصيد  

٦٥٬٤٦٢٬١٨٩١٠١٬٦١٩٬٧٨٧إجمالي المساهمة
)١٣٬٩٤٠٬٢٤٢()٦٬١٧٧٬٨٧٩(رسوم التخصيص

)٦٩٬٣٥٧٬٢٥٦()٥٢٬٩٥٦٬٠٨٣(السنة/خالل الفترةادات استرد
٠٩٤٤٩٩٬٣٠٬)٢٨٬٦١٥٬٢٨٨(يمة العادلةالتغّير في الق

٢٤٨٬٧١٩٬٦٧٦٧٣٧٠٠٦٬٧١٬٢الرصيد الختامي



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١٦

(تتمة) عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافللوباتمط-٨

يات التغير في االحتياط١-٨

المنتهيةأشهرالتسعةلفترةالمنتهيةأشهرثالثةلالفترة 
بتمبرس٣٠فيسبتمبر٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

–الحسابي  االحتياطيات فيالتغير 
)١٬٠٨٦٬٦٦١()١٬٣٣١٬٣٥٤()١٦٤٬٠٠٨()١٨٩٬٨٠٣(تجات تكافل للتأمين على الحياةمن

قات تتعلي احتياطيفاتير تغال
)٦٤٬١٣١٬٨٥٤(٥٥٬٧٤٢٬٩٨٠)٢٩٬١٨٥٬٢٠٩(١٨٬٧٣٦٬٩٥٠بمنتجات تكافل للتأمين على الحياة

حاملي–التغير في القيمة العادلة  
٢٦٬٣٩٠٬٦٣٤٣٬٦٣٩٬٩٩١٢٨٬٦١٥٬٢٨٨٢٤٬٣٨٠٬٤٦٨مين على الحياة لألفرادوثائق التأ 

)٤٠٬٨٣٨٬٠٤٧(٨٣٬٠٢٦٬٩١٤)٬٢٢٦٢٥٬٧٠٩(٤٤٬٩٣٧٬٧٨١المجموع

النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك-٩

٢٠٢١سمبردی٢٠٢٢٣١تمبرسب٣٠
(مدققة)غير مدققة)(
عملياتت عمليا عمليات عمليات  
المساهمينالتكافل المساهمين التكافل 
درهمدرهم درهم درهم 

١٩٬٨٤٤٬٦٦٨١٠٬٠٢٥٬٣٧٥٣٨٬٢٥٠٬٠٥١١١٬٣٧٧٬٩٨٨وكى البنواألرصدة لدالنقد في الصندوق 
-٠٠٠٢٥٠٬١٧٬٥٬٠٠٠٬٠٠٠٠٠٠٠٬٢٥١٧٬ودائع

٨٣٧٬٠٩٤٬٦٦١٥٬٠٢٥٬٣٧٥٠٥١٥٠٠٬٥٥٬٩٨٨٣٧٧٬١١٬

-)٠٠٠٢٥٠٬١٧٬(-)٠٠٠٢٥٠٬١٧٬(قصًا: ودائع تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهرنا 

١٩٬٨٤٤٬٦٦٨٣٧٥١٥٬٠٢٥٬٠٥١٢٥٠٬٣٨٬٩٨٨٣٧٧٬١١٬المجموع

٨تــىح اســتحقاقها اریخ و تــ تصــل و ) ســنوًیا ٪٢٬٤٠إلــى ٪١-٢٠٢١(٪٢٬٨٥إلــى ٪١٬٠٠مــنتتــراوحتــب علــى الودائــع معــدالت ربــح یتر 
.٢٠٢٢مبردیس

القانونيةالودیعة-١٠

مليــات رض إجــراء علغــ ٢٠٠٧لســنة ٦رقــم رات العربيــة المتحــدة إلمــا یتم االحتفاظ بالودیعة القانونية وفقــًا لمتطلبــات القــانون االتحــادي لدولــة ا
٪١لودیعـــة معــدل ربـــح بنســـبة اههـــذعلــىركة. یترتـــب ة للشـــ مليـــات اليوميــ عربيـــة المتحـــدة وال تتــوفر لتمویـــل العولـــة اإلمــارات الفــل فـــي دالتكا 

) سنویًا.٪١–٢٠٢١(



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١٧

العجز في أموال حملة الوثائق-١١

ردیسمب٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمم دره

(مدققة)قة) (غير مدق

الوثائقةملأموال حالعجز في
)١٬٢٤٦٬٧٨٣()١٬٣١٠٬٧٢٠(دایة الفترة / السنةالرصيد في ب

)٩٣٧٦٣٬()٧٬٩٤٣١(ةالسنترة /الل الفخ زج الع

)٧٢٠٣١٠٬١٬()١٬٣٢٨٬٦٦٣(الرصيد في نهایة الفترة / السنة

ينقرض حسن من المساهم
١٬٣١٠٬٧٢٠١٬٢٤٦٬٧٨٣ةالفترة / السنلرصيد في بدایةا

٧٬٩٤٣١٩٣٧٦٣٬خالل الفترة / السنةالمخصص

١٬٣٢٨٬٦٦٣٧٢٠٣١٠٬١٬ة / السنةفتر الرصيد في نهایة ال

--حملة الوثائقإجمالي العجز في أموال 

القروض-١٢

لشــراء مبنــى جدیــد یــتم اســتخدامه٢٠١٧هــم تــم الحصــول عليــه فــي ســنة ليــون در م٣٥ض بقيمــة ر قــ تمثــلریــر قتالكما في تاریخ القروضإن  
مليون درهم).٢١٬٧-٢٠٢١دیسمبر ٣١(مليون درهم١٨٬٥٥لمستحق لمبلغ األساسي ابلغ اكمكاتب، وی

ن درهم.مليو ٣٥ابل القرض البالغ  دفعة مقمن سداد خالل الفترة / السنة یتكون القروضفي مليون درهم ٣٬١٥االنخفاض بمبلغ إن 

ة ، ورهــن ودیعــ العقــاروالتنــازل عــن بوليصــة التــأمين اإلســالمية علــى عقــار اللعقــاري علــىالــرهن اطریــقعــن هيالت المصــرفية التســ تــم تــأمين
الوكالة ألجل والسندات اإلذنية.

س المالرأ-١٣

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهدرهم 

(مدققة)) ر مدققة(غي

بالكامل:مصدر والمدفوعوالالمصرح به
٠٠٠٠٠٠٬٥٠٬١٠٠٠٠٠٠٬١٥٠٬درهم١ها يمة كل منسهم عادي ق٠٠٠٠٠٠٬٥٠٬١



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١٨

قة) صافي المساهمات المكتسبة (غير مدق-١٤

١٢٠٢سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرالثةالثفترة  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠نتهية فيالمأشهرالثةالثفترة 
ن على التأمي تكافل ن على  التأميفل تكا

جموعالمواالدخار الحياةصحي المجموع واالدخار لحياةاصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

٤٠٬٣٤١٬٦٢٢٢٥٬٤٠٥٬١١٥٦٥٬٧٤٦٬٧٣٧١١٠٬٤٩١٬٢٤٨٣٨٬٦٢٩٬١٢٣١٤٩٬١٢٠٬٣٧١المساهمات المكتتبةجمالي  إ
٢٩٬٤٠٥٬٢٠٤)١٬٠٦١٬٦٤٧(٣١٬٤٠٨٬٩٠٨٣٠٬٤٦٦٬٨٥١)١٬٠٢١٬٠٦٨(٣٢٬٤٢٩٬٩٧٦لمكتسبةامات غيرالتغير في المساه

٧٢٬٧٧١٬٥٩٨٢٤٬٣٨٤٬٠٤٧٩٧٬١٥٥٬٦٤٥١٤٠٬٩٥٨٬٠٩٩٣٧٬٥٦٧٬٤٧٦١٧٨٬٥٢٥٬٥٧٥فل المكتسبةساهمات التكام

)٦٣٬٣٩٩٬٢٤٨()٢٬٦٦٧٬١١٧()٦٠٬٧٣٢٬١٣١()١٧٬٤٠٦٬٨٦٢()٢٬١٨٩٬٢٧٧()١٥٬٢١٧٬٥٨٥(مساهمات إعادة التكافل
٢١٬٤٨١٬٧١٧٨٣٩٬٩٢٦٢٢٬٣٢١٬٦٤٣)١٬١٤٥٬١٣٥(٩٠١٬٧٤٦)٢٬٠٤٦٬٨٨١(سبةير المكتغير في المساهمات غالت

)٧٬٦٠٥٤١٬٠٧()١٬٨٢٧٬١٩١()٣٩٬٢٥٠٬٤١٤()١٨٬٥٥١٬٩٩٧()١٬٢٨٧٬٥٣١()١٧٬٢٦٤٬٤٦٦(إعادة تكافل متنازل عنهااهمات مس

٥٥٬٥٠٧٬١٣٢٢٣٬٠٩٦٬٥١٦٧٨٬٦٠٣٬٦٤٨١٠١٬٧٠٧٬٦٨٥٬٧٤٠٬٢٨٥٣٥١٣٧٬٤٤٧٬٩٧٠ي المساهمات المكتسبةصاف



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

١٩

ة) صافي المساهمات المكتسبة (غير مدقق-١٤

٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرالتسعةفترة  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠ية فيالمنتهأشهرالتسعةفترة 
ن على التأمي تكافل ن على  التأميتكافل 
عالمجمو واالدخار الحياةصحي المجموع واالدخار الحياةصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

٢٠٤٬٢٥٥٬٧٩٥٦٧٬٠٦٨٬٢٧٥٢٧١٬٣٢٤٬٠٧٠٤٠٩٬٩٥٦٬٦٩٠٨٣٬٢٣٢٬٥٥٠٤٩٣٬١٨٩٬٢٤٠المساهمات المكتتبةجمالي  إ
)٢٬٠٥١٬٩٦٧()٥٠٨٬٩١٧()١٬٥٤٣٬٠٥٠(٦٦٬٦٢٦٬٣٥٦٤٨٠٬٩٧٦٦٧٬١٠٧٬٣٣٢لمكتسبةاات غير التغير في المساهم

٢٧٠٬٨٨٢٬١٥١٦٧٬٥٤٩٬٢٥١٣٣٨٬٤٣١٬٤٠٢٨٬٤١٣٬٦٤٠٤٠٨٢٬٧٢٣٬٦٣٣٤٩١٬١٣٧٬٢٧٣فل المكتسبةت التكاساهمام

)١١٧٬٧٠٧٬١٨٤()٦٬٠٩٠٬٠٢٨()١١١٬٦١٧٬١٥٦()٥٨٬٧٥٠٬٧٠٥()٤٬٠٨١٬٦٤٦()٥٤٬٦٦٩٬٠٥٩(مساهمات إعادة التكافل
)٣٬٤٢١٬٢٧١(٥١٦٬٤٥٨)٣٬٩٣٧٬٧٢٩()٢٦٬٦٨٣٬٥٩٣()٣٢٣٬٨٧٤()٢٦٬٣٥٩٬٧١٩(سبةير المكتتغير في المساهمات غال

)٬١٢٨٬٤٥٥١٢١()٥٬٥٧٣٬٥٧٠()١١٥٬٥٥٤٬٨٨٥()٨٥٬٤٣٤٬٢٩٨()٤٬٤٠٥٬٥٢٠()٨١٬٠٢٨٬٧٧٨(عنهاإعادة تكافل متنازل ساهمات م

١٨٩٬٨٥٣٬٣٧٣٦٣٬١٤٣٬٧٣١٢٥٢٬٩٩٧٬١٠٤٢٩٢٬٨٥٨٬٧٥٥٧٧٬١٥٠٬٠٦٣٣٧٠٬٠٠٨٬٨١٨ي المساهمات المكتسبةصاف



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

٢٠

وكالةالرسوم-١٥

ــم تحميـــل  ــوم الوكالـــة تـ ــبةرسـ ــلمســـاهماتإجمـــاليمـــن) ٪٢٥إلـــى٪١٦٬٧٥-٢٠٢١(٪٢٥إلـــى٪١٣٫٥بنسـ ــائیتعلـــقفيمـــا التكافـ قبوثـ
تــمَ تكافــل،الحيــاةعلــىالتــأمينلوثــائقبالنســبةأمــا . والتــأمين الصــحي لألفــرادجمــاعيالحيالصــ التــأمينووثائقحياةالعلىالجماعيأمينالت
فــل. تمــت الموافقــة علــى رســوم الوكالــة مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية صــى مــن مســاهمات مخــاطر التكا د أق٪ كحــ ٣٥بنســبة ساب الرســوم  احت

كبدها.عند تالموجز  المرحليالخسائر الموحدإلى بيان األرباح أولها  يویتم تحم

المخففة للسهمساسية و األاألرباح / ) الخسارة( -١٦

أشهر المنتهية عةالتسفترة المنتهيةشهر فترة الثالثة أ
سبتمبر ٣٠في سبتمبر٣٠في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
(غير مدققة)(غير مدققة) دققة) (غير م(غير مدققة) 

العائدة إلىالفترة  أرباح  /(خسائر)  
)٥٬٧٧٢٬٠٧٨()٦٬٩٢٢٬١١٤(١٬٣٧٢٬٨٣٣)١٬٥٤٧٬٧٦٩((بالدرهم)المساهمين

٠٠٠٠٠٬٠١٥٠٬٠٠٠٠٠٠٬٠٬١٥١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٠٠٬٠٠٠١٥٠٬هم القائمة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد األس

).٠٣٨٠().٠٤٦٠(٠٠٩٬٠)٠١٠٬٠((بالدرهم)السهمرباحأ/)سائر(خ 

لهــا تــأثير علــى یكــون أدوات ماليــة قــد للســهم نظــرًا ألن المجموعــة لــم تصــدر أیــة المخفــفلــربح ا/)خففــةالملخســارة(لمیــتم عــرض أیــة أرقــا لــم 
عند استخدامها.السهم ربحية)/  خسارة(

العالقةاتعامالت مع األطراف ذرصدة والماأل -١٧

الشــركات التــي تحــت الســيطرة أو عــة و في اإلدارة العليــا للمجمو ء مجلس اإلدارة ومــوظا يسيين وأعضالمساهمين الرئاألطراف ذات العالقة یمثل
الت.امالمتعلقة بهذه المعروط الدفعسعار وشالمجموعة على األتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارةلوهري  ثير ج شتركة أو تحت تأ السيطرة الم

لمرحليــة المــوجزة موحــدة االماليــة الالمعلومــاتمن ذات عالقــة المدرجــة ضــ بخصوص األطــرافسبتمبر٣٠إن األرصدة الجوهریة القائمة في 
هي كما یلي:

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

:سيينهمين الرئيركات زميلة للمسا ش
--مطالبات تحت التسویة



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

٢١

(تتمة) ات العالقةرصدة والمعامالت مع األطراف ذاأل -١٧

كما یلي:هيالمالية الموحدة المرحلية الموجزةماتالمعلو رجة في  دعالقة المو الخسائر بخصوص األطراف ذاتإن األرباح أ

تهية ر المنأشه التسعةفترة المنتهيةشهر فترة الثالثة أ
سبتمبر ٣٠في سبتمبر٣٠في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

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

:اإلدارة العلياوظفي تعویضات م
٧٢٩١٬٨٦٢٬٩٥٢٬٧٣١٥٬٤١٨٬٦٢٣٣٬٣٣٧٬٣٨٠وطویلة األجلزایا قصيرة  م

بــالغ المســتحقة قيمــة المفــير األعمــال العادیــة. لــم تقــم المجموعــة بتســجيل أي انخفــاض ثناء ســية الفترة/السنة تنتج أة بنهایإن األرصدة القائم
قة.األطراف ذات العالمن 

وااللتزاماتالطارئةالمطلوبات -١٨

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)((غير مدققة) 

٥٩٣١٦٣٬-خطابات ضمان

ليةااللتزامات الرأسما 
ن درهم)ليو م٦-٢٠٢١دیسمبر ٣١رهم (مليون د٦٬٧مبلغ ٢٠٢٢سبتمبر٣٠بلغت االلتزامات الرأسمالية كما في 

البات القانونيةطلما
المشــورةعلــى ة. وبنــاءً األعمــال العادیــ ونيــة أثنــاء ســير عــة معرضــة لــدعاوى قانيســية فــإن المجمو الحال مع معظم شركات التأمين الرئوما هك
.  لماليوعة أو وضعها اجوهریة على دخل المجميراتتأثأیة ینتج عن هذه القضایا قد أنه ترى فإن المجموعة ال ،مستقلةالنية  قانو ال

مات القطاعيةالمعلو -١٩

ل عمليــات التكافــ الستثمار. تشــملوعمليات امال؛ عمليات التكافل سمين من قطاعات األعلتتكون من قالمجموعةألغراض إداریة، تم تنظيم 
ب الخـــاصلحســـا ة النقـــد لســـتثمارات وإدار االيـــات االســـتثمار لعمتشـــمل و نيابـــة عـــن حملـــة الوثـــائق.المجموعـــةأعمـــال التكافـــل التـــي تقـــوم بهـــا 

لتقریر أعاله.شغيلية الواردة في اية لتشكيل القطاعات التتشغيلقطاعات  أي بالشركة. لم یتم تجميع 

ر فــي البيانــات الخســائوو الخسائر التي تقاس في بعض النواحي بطریقة مختلفــة عــن األربــاح ألى أساس األرباح أالقطاعات عم تقييم أداءیت
الية.الم



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

٢٢

ة) (تتمقطاعيةعلومات الالم-١٩

ومصــاریف دخــل القطاعــات خــالل الفتــرة. إن ث معــامالت أخــرى بــين ص والقــرض الحســن، لــم تحــدلــة ورســوم التخصــيباســتثناء رســوم الوكا 
أدناه.موضحكما هو البيانات  ند توحيديتم بعد ذلك استبعادها عسبين قطاعات األعمال التي  المعامالت لك قطاع تشمل تونتائج ال

(غير مدققة) ٢٢٢٠سبتمبر٣٠لمنتهية في أشهر ا الثة  فترة الث

ن المساهمياالكتتاب 
المجموععلى الحياةصحيالمجموع على الحياةصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

١٢٬٧٣٣٬٣٧٥٢٬٢٩٧٬٢٣٠١)٤٣٦٬١٤٥(٩٨٧٢٬٧٧١٬٥٢٤٬٣٨٤٬٠٤٧٩٧٬١٥٥٬٦٤٥ادات القطاعإیر 

١٢٬٧٣٣٬٣٧٥١٢٬٢٩٧٬٢٣٠)٤٣٦٬١٤٥(١٣٬٩٣٥٬٢٨٥٤٬٠٠٣٬٥١٩١٧٬٩٣٨٬٨٠٤القطاعائج نت

---)١٤٬٠٧٣٬٤٣٦()٢٬٤٩١٬٣٧٤()١١٬٥٨٢٬٠٦٢(وكالةرسوم

)٨٬٣٢٠٬٢٨٣()٨٬٣٢٠٬٢٨٣(----ةمتكبدت عموال

)١٣٬٩٩٩٬٣٠٢()١٣٬٩٩٩٬٣٠٢(----یف عمومية وإداریةمصار 

ض حسنقر مخصص
٣٬٨٦٥٬٣٦٨٣٬٨٦٥٬٣٦٨----حملة الوثائقموالأل

لعائدة إلى ا)سائر الخ(/األرباح
)٦٬١٥٦٬٩٨٧()٥٬٧٢٠٬٨٤٢()٤٣٦٬١٤٥(٢٬٣٥٣٬٢٢٣١٬٥١٢٬١٤٥٣٬٨٦٥٬٣٦٨همينحملة الوثائق/المسا

(غير مدققة)٢٠٢١تمبرسب٣٠في  هية المنتهرأشفترة الثالثة 

المساهميناب االكتت
جموعالمعلى الحياة صحي المجموع ياة على الح صحي 
درهمم درهدرهم درهم  درهم درهم 

١٤٠٬٩٥٨٬٠٩٩٣٧٬٥٦٧٬٤٧٦١٧٨٬٥٢٥٬٥٧٥١٧٩٬٤٠٠٣٣٬٧٤٥٬٩٢٩٣٣٬٩٢٥٬٣٢٩ادات القطاعإیر 

٢٤٬٧٧٣٬٩٠٨٥٬٩٢٥٬١٦٧٣٠٬٦٩٩٬٠٧٥١٧٩٬٤٠٠٣٣٬٧٤٥٬٩٢٩٣٣٬٩٢٥٬٣٢٩القطاعنتائج 

---)٢٨٬٩٥٣٬٩٥٩()٦٬٥٦٦٬٧٠١()٢٢٬٣٨٧٬٢٥٨(رسوم وكالة

)١٣٬٥٦٤٬٩٨٨()١٣٬٥٦٤٬٩٨٨(----ةمتكبدت عموال

)٢٠٬٧٣٢٬٦٢٤()٢٠٬٧٣٢٬٦٢٤(----عمومية وإداریةیف مصار 

قرض حسنصص مخ
١٬٧٤٥٬١١٦١٬٧٤٥٬١١٦----حملة الوثائقوالمأل

العائدة إلى)سائر الخ(/رباحاأل
١٬٧٤٥٬١١٦١٧٩٬٤٠٠١٬١٩٣٬٤٣٣١٬٣٧٢٬٨٣٣)٦٤١٬٥٣٤(٢٬٣٨٦٬٦٥٠حملة الوثائق/المساهمين



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

٢٣

(تتمة) المعلومات القطاعية-١٩

(غير مدققة)٢٢٠٢سبتمبر٣٠هر المنتهية فيأشالتسعةفترة 

المساهمين كتتاب اال 
جموعالمعلى الحياةصحيمجموع العلى الحياةصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

٦٠٬٩٨٢٬١٣٢٦٠٬٧٩٤٬٤٣٣)١٨٧٬٦٩٩(٢٧٠٬٨٨٢٬١٥١٦٧٬٥٤٩٬٢٥١٣٣٨٬٤٣١٬٤٠٢ادات القطاعإیر 

٦٠٬٩٨٢٬١٣٢٦٠٬٧٩٤٬٤٣٣)١٨٧٬٦٩٩(٤٤٬٧٢٩٬٩٢٨٩٬٧٥٠٬٨٠٣٥٤٬٤٨٠٬٧٣١القطاعنتائج 

---)٥٤٬٤٩٨٬٦٧٤()٧٬٤٥١٬٨٣٤()٤٧٬٠٤٦٬٨٤٠(رسوم وكالة

)٢٦٬١٣٧٬٥١٥()٢٦٬١٣٧٬٥١٥(----ةمتكبدت عموال

)٤٦٬١٧٠٬٣٠٧()٤٦٬١٧٠٬٣٠٧(----یف عمومية وإداریةمصار 

سنقرض حمخصص
)١٧٬٩٤٣()١٧٬٩٤٣(----ثائقحملة الو والمأل

لعائدة إلى ا)ئر ساالخ(/األرباح
)١١٬٥٣١٬٣٣٢()١١٬٣٤٣٬٦٣٣()١٨٧٬٦٩٩()١٧٬٩٤٣(٢٬٢٩٨٬٩٦٩)٢٬٣١٦٬٩١٢(همينئق/المساحملة الوثا

(غير مدققة)٠٢١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةفترة 

المساهميناب االكتت
المجموععلى الحياة صحي مجموع العلى الحياة صحي 
درهمدرهم درهم درهم  م درهدرهم 

٤٠٨٬٤١٣٬٦٤٠٨٢٬٧٢٣٬٦٣٣٤٩١٬١٣٧٬٢٧٣٩٨٦٬٧١٨٨٨٬٧٠٤٬٥٩٣٨٩٬٦٩١٬٣١١دات القطاعاإیر 

٥٩٬٨٣٨٬٩٨١١٥٬١٠٧٬٨٦١٧٤٬٩٤٦٬٨٤٢٩٨٦٬٧١٨٨٨٬٧٠٤٬٥٩٣٨٩٬٦٩١٬٣١١القطاعنتائج 

---)٧٤٬١٠٧٬٧٢٥()١٢٬٩١٦٬٤٤٥()٦١٬١٩١٬٢٨٠(وم وكالةرس

)٣٩٬٦٧٣٬٥٢٩()٣٩٬٦٧٣٬٥٢٩(----ةمتكبدت عموال

)٥٦٬٦٢٨٬٩٧٧()٥٦٬٦٢٨٬٩٧٧(----یف عمومية وإداریةمصار 

قرض حسنمخصص
٣٩٬١١٧٨٨٣٩٬١١٧----حملة الوثائقموالأل

لعائدة إلى ا)ر سائالخ(/األرباح
)٥٬٧٧٢٬٠٧٨()٦٬٧٥٨٬٧٩٦(٢٬١٩١٬٤١٦٨٣٩٬١١٧٩٨٦٬٧١٨)١٬٣٥٢٬٢٩٩(همينحملة الوثائق/المسا



.ع) وشركتها التابعةتأمين (ش.م–تكافل اإلمارات 
جزة حدة المرحلية المو ية المو انات المالإیضاحات حول البي

ة)قمدق(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠ا فيكم

٢٤

(تتمة) المعلومات القطاعية-١٩

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠
غير مخصصةاستثمارات اة على الحي 

إلجمالياالمجموع أخرى مين المساهاالكتتابواالدخار صحي
درهمم درهدرهم درهم درهم درهم درهم 

٤٤٢٬٤٨٤٬٢٦٢٣٠٥٬٦١٨٬٠٢٠٧٤٨٬١٠٢٬٢٨٢٢٧٬٦٤٤٬٢٣٥٥٦٣٬٥٧٥٬٤٩٩١٬٢١٩٬٧٢٩٠١١٨٣٩٬٣٢٢٬ت القطاع موجودا

٩٠٬٩٦٣٬٠٠٢٩٠٬٩٦٣٬٠٠٢٢٣٬١٣٤٬٨٣٣٧-٣٦٢٬٠٥٢٬٩٦٢٢٧٠٬١١٨٬٨٦٩٦٣٢٬١٧١٬٨٣١القطاع لوباتمط

قة) مدق(٢٠٢١برمدیس١٣
غير مخصصةاستثمارات على الحياة 

اإلجماليالمجموع أخرى مساهمينالاالكتتاب واالدخار صحي
درهمدرهم درهم رهم ددرهم درهم درهم 

٥٤٥٬٠٩٧٬٠٨٠٣٣٢٬٢٩٧٬٣٨٠٧٧٬٣٩٤٬٤٦٠٨٣٣٬١٧١٬٨٨٥٦٣٬٠٢٠٬٦٣٥٥٢٠٩٦٬١٩٢٬٥٨٦٬٩٨٠٩٧٣٬موجودات القطاع 

١٣٢٬٠٢٤٨٧٬٤٠٢٨٧٬١٣٢٬٦٨٧٨٥٠٬٤٧٧٬-٢٤٦٨٬٢٨٣٬١٥٢٩٥٬٠٦٢٬٥١١٦٦٤٧٦٣٬٣٤٥٬القطاع لوباتمط

ادلة لألدوات الماليةالقيمة الع-٢٠

األســـعار أوق فــي الســو طة إلـــى األســعار المتداولــة فــي األســواق النشــ لمطلوبـــات الماليــة المتداولــة يــة واالقــيم العادلــة للموجــودات المالتســتند 
أخرى.استخدام أساليب تقييميم العادلة بدد المجموعة القح لنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تلنة لدى التجار. با المع

تطلــب مــة العادلــة أقــل موضــوعية وتلســعر، تكــون القيتظم ولــدیها شــفافية قليلــة فــي ايــر منــ اليــة التــي یــتم تــداولها بشــكل غوبالنســبة لــألدوات الم
داة األرى التــي تــؤثر علــى المخاطر األخــ راضات األسعار و تولة والتركيز والشك في عوامل السوق وافحكم بناًء على السيات متفاوتة من الج در 
.ةمحددال

اتسء القيا ت المستخدمة في إجراذي یعكس أهمية المدخاليمة العادلة التالي، والل القبقياس القيم العادلة باستخدام تسلستقوم المجموعة  

تطابقة.اة ملة في السوق (غير معدلة) في سوق نشط ألدل: األسعار المتداو المستوى األو 

(كاألســعار) أو بصــورة تــي تكــون ملحوظــة، ســواء بصــورة مباشــرةوال١ار المدرجــة ضــمن المســتوى : مــدخالت بخــالف األســعمســتوى الثــانيال
ســعار الســوق المتداولــة فــي أســواق نشــطة قييمهــا باســتخدام: أدوات التــي یــتم تألة علــى اعار). تشــتمل هــذه الفئــ شرة (المشتقة مــن األســ غير مبا 

أخــرى بحيــث تكــون عتبر أقل من نشطة أو أســاليب تقيــيم أو مماثلة في األسواق التي تداولة ألدوات نموذجيةاألسعار المتو مماثلة؛ أوات  ألد
نات السوق.ا ة من بيمباشرة أو غير مباشر الهامة مستقاة بصورةجميع المدخالت

تشــتمل علــى يــيم ا باســتخدام أســاليب تقي یــتم تقييمهــ لتــ األدوات اميــع ت غيــر الملحوظــة. تشــتمل هــذه الفئــة علــى ج توى الثالــث: المــدخالالمســ 
یــتم هــذه الفئــة علــى أدواتتقيــيم األداة. تشــتملغيــر الملحوظــة أثــرًا كبيــرًا فــييانــات ملحوظــة، بحيــث یكــون للمــدخالتمــدخالت تتضــمن ب

لبيان الفروق.ریة ضرو ملحوظة  الير  الهامة غضاتوات مماثلة بحيث تكون التسویات واالفتراألسعار المدرجة ألديمها بناًء على ايتق
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هــا أســعار ســوق ت مشــابهة یتــوفر لاع أدو مــ رنتهــا التــدفقات النقدیــة المخصــومة ومقا ليــة و ي القيمــة الحا صــافتشتمل أساليب التقيــيم علــى نمــاذج 
ن وأقســاطالمخــاطر وفــروق ائتمــا ائــدة مرجعيــة خاليــة مــنقيــيم أســعار فة فــي أســاليب التالمســتخدمالمــدخالت و االفتراضــات ة. تتضــمن ملحوظــ 

ســعار مؤشــر أكيــة و ملوق الدات وأسعار صرف العمالت األجنبية وحقأخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار حقوق الملكية والسن
تباطات األسعار المتوقعة.لملكية وتقلبات وار حقوق ا

مه لبيــع بنــد الموجــودات أو دفعــه لتحویــل يتم اســتالي یعكــس المبلــغ الــذي ســ س القيمة العادلة الذتوصل إلى قيا ب التقييم هو الإن هدف أسالي
س.يا خ القمنظمة بين المشاركين في السوق بتاریبند المطلوبات في معاملة

لوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلةلة للموجودات والمطلسل القيمة العادست
ر المــالي، حســب المســتوى فــي تسلســل القيمــة العادلــة الــذي یــ یخ التقر بالقيمــة العادلــة بتــار والمطلوبات المقاسة لي الموجوداتحلل الجدول التا ی

.المرحليركز المالي الموحدثبتة في بيان المميم اللقإلى اقياس القيمة العادلة. تستند المبالغ  یصنف فيه 

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠
جموعالم٣لمستوى ا٢المستوى ١مستوى ال

درهمدرهم درهم درهم 
الموجودات 

من خالل قيمة العادلة  استثمارات بال
الخسائرأو األرباح

٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨-٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨-*متداولة–استثمارات األسهم
١٢٬٥٧٩٬٠٠٠١٢٬٥٧٩٬٠٠٠--متداولةيرغ-األسهممارات استث
١٩٧٬٤١٥٬٨٦٦-١٩٧٬٤١٥٬٨٦٦-یق مشتركةصناد

٥٨٬٠٥١٬٧٣٤--٥٨٬٠٥١٬٧٣٤كصكو استثمارات
٦٤١٦١٩٬٥٧٬-٥٧٬٦١٩٬٦٤١-*متوفرة للبيع

٥٨٬٠٥١٬٧٣٤٣٣٥٬٧٩٥٬٨٦٥٠٠٠٥٧٩٬١٢٬٤٠٦٬٤٢٦٬٥٩٩
وبات المطل
--٢٤٨٬٧١٩٬٦٧٦-اراتتثمد مرتبطة باسعقو 

مدققة)(٢١٢٠دیسمبر ٣١
لمجموعا٣المستوى ٢لمستوى ا١مستوى ال

درهمدرهم درهم درهم 
الموجودات

من خالل استثمارات بالقيمة العادلة  
خسائرالأو األرباح

٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨--٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨*متداولة–استثمارات األسهم
١٢٬٥٧٩٬٠٠٠١٢٬٥٧٩٬٠٠٠--ير متداولةغ-ات األسهماستثمار 

٢٢٦٬٧٩٤٬١٠٧-٢٢٦٬٧٩٤٬١٠٧-صنادیق مشتركة
٦٢٬٥٤٣٬١٧٥--٦٢٬٥٤٣٬١٧٥كصكو استثمارات
٦٤١٦١٩٬٥٧٬--٦٤١٦١٩٬٥٧٬*متوفرة للبيع

١٧٤٩٢٣٬٢٠٠٬٠٧١٬٧٩٤٢٢٦٬٠٠٠٥٧٩٬١٢٬٢٨١٢٩٦٬٤٤٠٬
المطلوبات

٧٣٧٠٠٦٬٬٢٧١-٧٣٧٠٠٦٬٢٧١٬-اراتعقود مرتبطة باستثم
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ــًا ٢إلــى المســتوى ١تــم تصــنيف االســتثمارات فــي أســهم شــركة عنــان لالســتثمار مــن أدوات المســتوى * فــي ربــع الســنة الحــالي حيــث تــم حالي
.في الوقت المحددإقراراتها یم قدشركة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية نظرًا لعدم قيام الشركة بتهذه الالتداول علىتعليق 

النتائجموسمية  -٢١

.٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة  وحد المرحليالمبيان الدخلفي يةوسممو طبيعة ذل أي دخل  لم یتم تسجي

الماليةوائحالل-٢٢

ثــل ة، یجــب أن تمتلتــأمين فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدتنظيميــة الماليــة الصــادرة لشــركات االحائو اللمن ٢لقسممن ا)٨ة رقم (لمادلوفقًا  
لمقارنــة مــع ، كــان لــدى الشــركة عجــز فــي المــالءة با ٢٠٢١دیسمبر٣١لمالية. كما في تطلبات هامش المالءة اوقات لمفي جميع األالشركة  

٣٠متطلبـــات المـــالءة الماليـــة بحلـــول وضــعت الشـــركة خطـــة عمـــل للوفــاء برهـــم. مليـــون د١٠٠غـــة البالمــالالدنـــى لـــرأس األدمتطلبــات الحـــ 
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي عمــل مــن قبــل الموافقــة علــى خطــة الءة. تمــتیم ضــمان بنكــي لعجــز المــالأو تقد٢٠٢٢رسبتمب

لخطــة متثالهــا ثبــات اإلارات العربيــة المتحــدة المركــزي مصــرف اإلمــ إلــى طــةالخ فيــذقــدم تنحــول تریة شــهتقــدیم تقــاریر بالشــركة ةمــت مطالبــ وت
ة الســنة الحاليــة والــذي ال یــزال قيــد الدراســة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات ، طلبــت الشــركة تمدیــد آخــر حتــى نهایــ ٢٠٢٢یونيــو ٢٤فــي العمــل.

العربية المتحدة المركزي حتى اآلن.

الموجزةوحدة ية المالماللمعلوماتالى  الموافقة ع-٢٣

.٢٠٢٢فمبرنو ٢٣اریخ  عتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتوا المرحلية الموجزةحدة الماليـة المو المعلوماتعلى تمت الموافقة


