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تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة إلى السادة مساهمي 
مين (ش.م.ع)أت-مارات اإلتكافل 

المقدمة
تــأمين (ش.م.ع) والشــركة التابعــة لهــا (یشــار -مــارات اإلت المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة لشركة تكافــل اجعة البيانا مر لقد قمنا ب

يــة وحــدة المرحلموالبيانــات ال٢٠٢٢یونيــو٣٠المرحلــي كمــا فــي الموحــد إليها مجتمعًة بـ "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي 
أشــهر المنتهيــة فــي ذلــك التــاریخ الستةالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة و ر والدخل الشامل ألرباح أو الخسائة لذات العالق

لدوليــة إلعــداد ر اعــایيللموفقــاً المرحليــة المــوجزةواإلیضاحات التفسيریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة 
"). إن مســؤوليتنا ٣٤، إعداد التقاریر الماليــة المرحليــة ("المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ٣٤محاسبي الدولي رقم المعيار ال-ر الماليةیالتقار 

.بها قمنا هي إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي  

مجال المراجعة
الذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة المعلومــات الماليــة المرحليــة المنجــزة مــن قبــل ٢٤١٠نا وفقًا للمعيار الدولي رقم مراجعتتلقد تم

خاص األشـــ مـــدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتـــألف مراجعـــة المعلومـــات الماليـــة المرحليـــة مـــن طلـــب االستفســـارات بصـــورة رئيســـية مـــن 
اإلجراءات التحليليــة وإجــراءات المراجعــة األخــرى. إن مجــال عمليــة المراجعــة أقــل بكثيــر لية والمحاسبية وتطبيقا سؤولين عن األمور المالم

ع ميــ فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيــدات التــي تطلعنــا علــى ج ،عليهءً من مجال التدقيق الذي یتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية وبنا 
على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.ام بالتدقيـق. بناءً تحدیدها أثناء القينالجـوهریة التي یمكاألمور 

أساس االستنتاج المتحفظ
ي إن الذمم المدینــة مــن التكافــل والموجــودات األخــرى والــذمم المدینــة األخــرى للمجموعــة، والمدرجــة فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد المرحلــ 

١١٬٨–٢٠٢١دیســمبر ٣١مليــون درهــم (١٠٬٩مليــون درهــم) و ١٨٣٬٣–٢٠٢١دیســمبر ٣١رهــم (دمليــون ١٨٣٬٣المــوجز بمبلــغ 
مليــون درهــم).  لــم یــتم ٤٣٬١–٢٠٢١دیســمبر ٣١مليــون درهــم (٦٥٬٤مليــون درهــم) علــى التــوالي، وتتضــمن ذمــم مدینــة أخــرى بقيمــة 

، وبالتــالي، لــم نــتمكن مــن ٢٠٢٢یونيــو٣٠لــذمم المدینــة األخــرى كمــا فــي تــدعم القيمــة الدفتریــة لهــذه اتزویدنا بأدلة تدقيق كافيــة ومناســبة
تحدید ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیل على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرفقة نتيجة ألیة تعدیالت محتملة لهذه الموجودات.

١٠٦٬٥د المرحلــي المــوجز بمبلــغ فــي بيــان المركــز المــالي الموحــ ةنــة األخــرى للمجموعــة، والمدرجــ إن الذمم الدائنة من التكافــل والــذمم الدائ
مليــون درهــم ٥٬٢٥مليون درهم) تتضمن المصاریف المستحقة والــذمم الدائنــة األخــرى بقيمــة ١٣٠٬٢–٢٠٢١دیسمبر ٣١مليون درهم (

٣٠كمــا فــي يمــة الدفتریــة لهــذه المطلوبــات قتدقيق كافيــة ومناســبة تــدعم المليون درهم). لم یتم تزویدنا بأدلة ٧٬١–٢٠٢١دیسمبر  ٣١(
، وبالتالي، لم نتمكن من تحدید مــا إذا كــان یلــزم إجــراء أي تعــدیل علــى البيانــات الماليــة الموحــدة المــوجزة المرفقــة نتيجــة ألیــة ٢٠٢٢یونيو

تعدیالت محتملة لهذه المطلوبات.

بشــأن هــذه ٢٠٢١دیســمبر ٣١يــة فــي لمجموعــة كمــا فــي وللســنة المنتهلي البيانــات الماليــة الموحــدةكمــا تــم تعــدیل رأي المــدقق الســابق فــ 
األمور.



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

المتحفظج تااالستن
ب االعتقــاد بــأن البيانــات الماليــة نادًا إلــى مراجعتنـــا، لــم یــرد إلــى علمنــا مــا یســتوج ســتالتــأثيرات المحتملــة لألمــور الــواردة أعــاله، واثناءباســت

.٣٤رقم واحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدوليالموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها، من جميع الن

مورد األى أحكيد علتأال
المــوجزة والــذي یــنص علــى أن المجموعــة لــم وحــدة حول البيانات المالية الم٢٢ى اإلیضاح رقم إلدون التحفظ في استنتاجنا، نلفت االنتباه 

ــال المتى اعـــة علـــ جمو وأن قـــدرة الم٢٠٢٢یونيـــو٣٠كمـــا فـــين درهـــم مليـــو ١٠٠تـــِف بمتطلبـــات الحـــد األدنـــى لـــرأس المـــال والتـــي تبلـــغ  ثـ
یشــير ذلــك إلــى دة المركــزي.المقدمة إلــى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــ عملالية تعتمد على التنفيذ الفعال لخطة اللمالءة الملمتطلبات ا

.ریةار وفقًا لمبدأ االستمراوعة على االستمر حول قدرة المجمةكبير وجود حالة من عدم اليقين الجوهریة والتي قد تلقي بشكوك 

خرآر أم
لــذي أبــدى فــي تقریــره مــن قبــل مــدقق آخــر وا٢٠٢١یونيــو٣٠فــي مــا حدة المرحلية المــوجزة للمجموعــة كنات المالية المو تمت مراجعة البيا 
كمــا تــم تــدقيق البيانــات يــة المــوجزة.اجًا غيــر معــدل حــول هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة المرحلاســتنت٢٠٢١أغســطس١٠الصــادر بتــاریخ 

أبریــل ١٨ه الصــادر بتــاریخ تقریــر دى فــيمــن قبــل مــدقق حســابات آخــر، والــذي أبــ ٢٠٢١دیســمبر ٣١المالية الموحــدة للمجموعــة كمــا فــي 
."المتحفظستنتاجأساس االفيما یتعلق باألمور ذاتها الواردة أعاله في فقرة "رأیًا متحفظًا حول هذه البيانات المالية الموحدة٢٠٢٢

عن ارنست ویونغ

موقعة من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریك
٦٩٠: جيلرقم التس

٢٠٢٢أغسطس١٢
لعربية المتحدةارات  دبي، اإلما 
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.المرحلية الموجزةية الموحدة من هذه البيانات المالءاً المرفقة جز ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٣

المرحلي الموجز ركز المالي الموحد  الم بيان
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

)مدققة(غير مدققة) (
درهمدرهم إیضاح 

عمليات التكافلموجودات 
٩٣١٬٦٧٣٬١٨٧٥٥٬٥٠٠٬٠٥١البنوكصدة لدىر النقد في الصندوق واأل

٧٣٩٥٬٠٦٧٬٢٢٣٤١٨٬٥٠٢٬٣٨٤ت ماليةواأد
١٨٣٬٣٤٥٬٣٣٣١٨٣٬٣١٢٬٨٥٠ة من التكافل وموجودات أخرى مدینذمم 

٨٨٤٬٠٦٤٬٠٦٧١١٣٬٨٧٠٬٥٤٤موجودات عقود إعادة التكافل
٦٥٧٬٥٠٣٬٠٣١٥٤٬٩٦٢٬٤٧٢قارات استثماریةع
٤٤٬٤٦٥٬٥١٦٥١٬٢٤٦٬١٥٩لفة استحواذ مؤجلة على الوثائقكت

٧٩٦٬١١٨٬٣٥٧٤٦٠٣٩٤٬٨٧٧٬عمليات التكافلإجمالي موجودات 

موجودات المساهمين
٩١٤٬٠٦١٬٩١٦١١٬٣٧٧٬٩٨٨لدى البنوكالنقد في الصندوق واألرصدة

٧٢٢٬٤٠٦٬٠٨٩٢١٬٧٩٣٬٨٩٧أدوات مالية
١٠٬٨٥٣٬٢٨٤١١٬٧٨٥٬٥٧٣رون آخ ن مدینو 
١٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠نيةنو ة قا عودی

٤٣٬٦٢٧٬٢٥٠٤٥٬٣٦٩٬٤٥٦موجودات ثابتة
١٬٤٢١٬٣٠٢١٬٨٦٥٬٦٠٦ر ملموسةموجودات غي

١١٢٬٥٧٩٬٣٧٢١١٢٬٧٣٨٬٠٧٧ذمم مدینة من حملة الوثائق

٢٠٨٬٩٤٩٬٢١٣٥٩٧٩٣٠٬٢٠٨٬المساهمينإجمالي موجودات 

١٬٠٠٥٬٠٦٧٬٥٧٠٠٥٧٥٬٢٣٠٨٦٬٬١ات ودموجاليلإجما

والعجزت التكافلمطلوبات عمليا
مطلوبات عمليات التكافل
١٠٦٬٤٥٣٬٩٤١١٣٠٬١٨٤٬٠٦٩أخرى ة ذمم دائنذمم دائنة عن التكافل و 

٨٥٧١٬٨٩١٬٠١٢٦٣٣٬١٦١٬٥٩٤التكافلود  مطلوبات عق
١١٢٬٥٧٩٬٣٧٢٠٧٧٨٬٣٧١١٢٬مستحقة إلى المساهمينمبالغ

٧٩٠٬٩٢٤٬٣٢٥٧٤٠٠٨٣٬٨٧٦٬ت التكافلات عمليإجمالي مطلوبا

حملة الوثائق وقرض حسن من المساهمينأموالعجز في ال
)١٬٣١٠٬٧٢٠()٥٬١٩٤٬٠٣١(١١حملة الوثائقأموالعجز في  

١١٥٬١٩٤٬٠٣١٧٢٠٣١٠٬١٬قرض حسن من المساهمين

حملة الوثائقأموالالعجز في صافي 
--اهمينن المسالحسن مرضلقاو 

٧٩٠٬٩٢٤٬٣٢٥٧٤٠٠٨٣٬٨٧٦٬الفائضو عمليات البات إجمالي مطلو 
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.المرحلية الموجزةية الموحدة من هذه البيانات المالءاً المرفقة جز ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٥

المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر الموحد بيان 
)ةق(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠للفترة المنتهية في

المنتهيةأشهرالستةلفترةالمنتهيةأشهرثالثةلالفترة 
یونيو٣٠فيیونيو٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

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

العائد إلى حملة الوثائق:
١٤٦٠٬٥٧١٬٧٣٨١١٤٬٤٠٥٬٣٠٤٢٠٥٬٥٧٧٬٣٣٣٣٤٤٬٠٦٨٬٨٦٩إجمالي المساهمات المكتتبة

) ٣١٬٤٥٧٬١٧١( ١٤٥٧٬٤٩٣٬٥٢٧٤٨٬٣٠١٬٢١١٣٥٬٦٩٨٬٤٢٤التغيرات في المساهمات غير المكتسبة

١١٨٬٠٦٥٬٢٦٥١٦٢٬٧٠٦٬٥١٥٢٤١٬٢٧٥٬٧٥٧٣١٢٬٦١١٬٦٩٨ةمكتسبمساهمات التكافل ال 

) ٥٤٬٣٠٧٬٩٣٦( ) ٤١٬٣٤٣٬٨٤٣( ) ٢٦٬٥٦٥٬١٤٦( ) ١٨٬٣٥٢٬٤٦٩( ١٤تكافلإعادة  مساهمات 
) ٢٥٬٧٤٢٬٩١٤( ) ٢٥٬٥٣٨٬٤٥٨( ) ١٣٬٩٨٥٬٨٩٨( ) ١٤٬٠٢٨٬٩٨٣( ١٤التغير في المساهمات غير المكتسبة

) ٨٠٬٠٥٠٬٨٥٠( ) ٦٦٬٨٨٢٬٣٠١( ) ٤٠٬٥٥١٬٠٤٤( ) ٣٢٬٣٨١٬٤٥٢( مكتسبةإعادة تكافل مساهمات  

١٣٨٥٬٦٨٣٬٨١٢٢٬١٥٥٬٤٧١١٧٤٬٣٩٣٬٤٥٦٢٣٢٬٥٦٠٬٨٤٨صافي المساهمات المكتسبة

) ٢٣٧٬٥٤٦٬١٩٤( ) ١٥٨٬٦٠٣٬٦٠١( ) ١١٥٬٨٥٥٬٦٠٣( ) ٧٨٬٣٩٩٬٢٦٠( تكبدةالمت لبا طا لم ا ي إجمال 
٣٠٬٠٢٩٬٧٥٤٣٢٬٥٧٣٬٩٣٤٥٦٬٩٣٢٬٣٧٩٨٠٬٣٦٤٬٧٢١حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة

) ١٥٧٬١٨١٬٤٧٣() ١٠١٬٦٧١٬٢٢٢( ) ٨٣٬٢٨١٬٦٦٩( ) ٤٨٬٣٦٩٬٥٠٦( صافي المطالبات المتكبدة

) ١٥٬١٢٨٬٨٢١( ) ٣٨٬٠٨٩٬١٣٣( ) ٥٬٥٣٢٬١٣٠( ) ٢١٬٧١٧٬٦٦٧( ١- ٨ر في االحتياطيات تغي 
ود عق ل عادلة ل مة ال صافي التغّير في القي 

) ٢٠٬٧٤٠٬٤٧٧( ٢٬٢٢٤٬٦٥٤) ١٢٬٥٤٧٬٥٣٢( ٩٨٣٬١٥٢الوثائقة باستثمارات حملة رتبطم ال 
 )١٩٣٬٠٥٠٬٧٧١( ) ١٣٧٬٥٣٥٬٧٠١( ) ١٠١٬٣٦١٬٣٣١( ) ٦٩٬١٠٤٬٠٢١ (

١٦٬٥٧٩٬٧٩٢٢٠٬٧٩٤٬١٤٠٣٦٬٨٥٧٬٧٥٥٣٩٬٥١٠٬٠٧٧صافي دخل التكافل

) ٤٥٬١٥٣٬٧٦٦( ) ٤٠٬٤٢٥٬٢٣٨( ) ٢٥٬٨٨٣٬٦٥٨( ) ١٩٬٥١٧٬٧٩٤( ١٥وكالةرسوم  
٧٣٧٬٦٩٠٤٬) ٣١٥٬٨٢٨( ٣٬٠٣٩٬٣٨٦) ٢٢٦٬٢٤٦( ر دخل االستثما

) ٩٠٥٬٩٩٩( ) ٣٬٨٨٣٬٣١١( ) ٢٬٠٥٠٬١٣٢( ) ٣٬١٦٤٬٢٤٨( فلكالت ا عمليات  من العجز صافي  

العائد إلى المساهمين: 
١٥١٩٬٥١٧٬٧٩٤٢٥٬٨٨٣٬٦٥٨٤٠٬٤٢٥٬٢٣٨٤٥٬١٥٣٬٧٦٦رسوم وكالة من حملة الوثائق

٣٢٬٢٢٠٧٨٠٬١٣١٢٤٨٬٤٤٦٨٠٧٬٣١٨االستثمار دخل 
٣٬١٤١٬١٦٢٤٬٤٨٢٬٧٥٥٧٬٨٢٣٬٥١٩٩٬٨٠٤٬٨٩٨آخر دخل 

) ٢٦٬١٠٨٬٥٤١( ) ١٧٬٨١٧٬٢٣٢( ) ١٢٬٠٩٣٬٢٧٠( ) ٨٬٧٥٥٬٤٧٢( عموالت متكبدة
) ٣٥٬٨٩٦٬٣٥٣( ) ٣٢٬١٧١٬٠٠٥( ) ١٩٬٥٩١٬٩٩٨( ) ١٦٬٦٥٢٬٥٥٩( خرى وأ مصاریف عمومية وإداریة 

ألموال حسن ُمضاف  استرداد قرض 
) ٩٠٥٬٩٩٩( ) ٣٬٨٨٣٬٣١١( ) ٢٬٠٥٠٬١٣٢( ) ٢٤٨٣٬١٦٤٬( حملة الوثائق

) ٧٬١٤٤٬٩١١( ) ٥٬٣٧٤٬٣٤٥( ) ٢٬٥٨٨٬٨٥٦( ) ٥٬٨٨١٬١٠٣( الفترة العائدة إلى المساهمينخسائر 

األساسية والمخّفضة الخسائر 
) ٠.٠٤٨( ) ٠.٠٣٦( ) ٠.٠١٧( ) ٠.٠٣٩( ١٦للسهم (بالدرهم اإلماراتي)



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

.المرحلية الموجزةية الموحدة من هذه البيانات المالءاً المرفقة جز ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٦

ي الموجز رحلالمحد و لم مل اشال اخلالدبيان
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في ترةللف

المنتهيةأشهرالستةلفترةالمنتهيةأشهرثالثةلالفترة 
یونيو٣٠فيیونيو٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

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

) ٧٬١٤٤٬٩١١( ) ٥٬٣٧٤٬٣٤٥( ) ٢٬٥٨٨٬٨٥٦( ) ٥٬٨٨١٬١٠٣( المساهمينلعائدة إلىلفترة اسارة) اخ ( 

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 األرباح 

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

٥٦٦٬٢٨٦- ٥٦٦٬٢٨٦- للفترةى  األخر مل بنود الدخل الشا

) ٦٬٥٧٨٬٦٢٥( ) ٥٬٣٧٤٬٣٤٥( ) ٢٬٠٢٢٬٥٧٠( ) ٥٬٨٨١٬١٠٣( للفترةاملة)الخسائر الش (لي  إجما 



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

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

المرحلي الموجزلتغيرات في حقوق الملكية الموحد ن ابيا
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠منتهية فيللفترة ال

ين العائدة إلى المساهم 
دة إلى حملة  العائ

الوثائق 

احتياطي نظامي خسائر متراكمة قانوني احتياطي رأس المال 
يراكمة فتات متغير 

وع المجمعادلة لاة القيم
درهم درهم درهم درهم درهم م دره

١٢٨٬٥٦٧٢٤٬١٣٤٬٢٩٦١١٣٬٥٧٦٬٣٧٣) ٦٧٬٢٥٤٬٠٩٠(٢٠٢١١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠ینایر١الرصيد في 
)٦٬٥٧٨٬٦٢٥(٥٦٦٬٢٨٦-)٧٬١٤٤٬٩١١(--للفترة إجمالي الخسارة الشاملة 

١٢٨٬٥٦٧٢٤٬٧٠٠٬٥٨٢١٠٦٬٩٩٧٬٧٤٨) ٧٤٬٣٩٩٬٠٠١(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو٣٠د في الرصي

٨٣٠٬٣٠٧٤٠٬٦٩٨٬١٧٣١٢٣٬١٠٩٬٢٩٣) ٧٤٬٩٨٦٬٧٨٧(٢٠٢٢١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠ینایر ١الرصيد في 
)٥٬٣٧٤٬٣٤٥(--)٥٬٣٧٤٬٣٤٥(--رة فت إجمالي الدخل الشامل لل

٨٣٠٬٣٠٧٤٠٬٦٩٨٬١٧٣١١٧٬٧٣٤٬٩٤٨) ٨٠٬٣٦١٬١٣٢(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٥٦٧٬٦٠٠(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠يد في رص ال



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

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

المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدیة الموحد 
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠تهية فيالمنللفترة

یونيو٣٠المنتهية في أشهرالستةةفتر 
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمدرهم ح إیضا 
)ُمعاد إدراجها (

غيليةتشاألنشطة الالتدفقات النقدیة من 
)٧٬١٤٤٬٩١١()٥٬٣٧٤٬٣٤٥((الخسائر) للفترة

التعدیالت للبنود التالية:
٢٬٢٨٥٬١٠٥٢٬٣٦٥٬٠٣٧وسةر الملمغيلموجودات اوإطفاء  ةت الثابتوجودااستهالك الم

٩٬٤٦٥٬٥٦٠)٢٤٩٬٠٨٦(قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرارات باللالستثمبيعالمحققة عند األرباح)(
)٢١٬٢٨٣٬٥٨٦(٢٬٩٠٦٬٦٣٣الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإعادة تقييم اح)(رب/خسارة 

١٬٠٢٨٬٩٦٠٢١٠٬٥٣١خصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفينم
٩٥٧٬١٬٠١٧-لها تحصيمخصص الدیون المشكوك في

)١٥٬٣٦٩٬٤١٢(٥٩٧٬٢٦٧التشغيليةوالمطلوباتالموجوداتبل التغيرات في  قلية شغيتلاات النقدیة  دفقالت

٢٩٬٨٠٦٬٤٧٧١٥٬٨٦٥٬٠٥١إعادة التكافلفي موجودات عقود النقص
)٥٦٬٤٧٢٬٧٨٨(٨٩٩٬٨٠٤األخرى ودات  في الذمم المدینة عن التكافل والموج )(الزیادة/النقص
٦٬٧٨٠٬٦٤٣٤٬٢٣٧٬٧٠٠قئعلى الوثا حواذ  ستالالمؤجلة لتكلفة  الفي  النقص

١١٨٬٠٧٧٬٣٢٥)٦١٬٢٧٠٬٥٨٠(الزیادة في مطلوبات عقود التكافل(النقص)/ 
)٤٤٬٢٤٠٬٢٥٤()١٣٬٠٠٦٬٥٩٤(في الذمم الدائنة عن التكافل واألخرى )النقص(

٢٢٬٠٩٧٬٦٢٢)٣٦٬١٩٢٬٩٨٤(لعمليات الناتج من ا/في)تخدم (المسصافي النقد 
)٣١٠٬٨٥٠()٣٧٦٬٢٢٣(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

٢١٬٧٨٦٬٧٧٢)٣٦٬٥٦٩٬٢٠٧(ج من األنشطة التشغيليةصافي النقد (المستخدم في)/النات

األنشطة االستثماریةمنالتدفقات النقدیة 
)١٠٦٬٣٨١٬٨٦٤()١٢٧٬٧٥٠٬٧٧٢(رئا الخسوأاألرباح  من خاللة دلا عيمة اللقبا ات شراء استثمار 

١٤٧٬٩١٦٬١٩٤٩٩٬٨٩١٬٢٢٩أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح  استثمارات  مبالغ محصلة من بيع 
)٦٩٨٬٨٩٠()٩٨٬٥٩٣(شراء موجودات ثابتة
)١٬٥٩٧٬٤٦٦()٢٬٥٤٠٬٥٥٨(ماریةشراء عقارات استث

)٨٬٧٨٦٬٩٩١(٢٧١١٧٬٥٢٦٬اریةة االستثمشطنفي) األالمستخدممن / (لناتجصافي النقد ا

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية
)٢٬١٠٠٬٠٠٠()٢٬١٠٠٬٠٠٠(كيةنقروض البحركة في الصافي ال

)٢٬١٠٠٬٠٠٠()٢٬١٠٠٬٠٠٠(األنشطة التمویلية)المستخدم في(صافي النقد  

١٠٬٨٩٩٬٧٨١)٢١٬١٤٢٬٩٣٦(ةبه النقدیدیة وشقي النصافي (النقص) / الزیادة ف

٠٣٩٦٢٨٬٤٩٬٥٢٨٢٧١٬٨٣٬بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في 

٩١٠٣٢٨٬٤٨٥٬٩٤٬١٧١٬٣٠٩لفترةة اهایالنقدیة وشبه النقدیة في ن



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٩

عامةمعلومات -١

تأّسست في إمارة دبــي بدولــة ة مساهمة عامةكهي شر شركة")ال"حدة (تة المإلمارات العربي.م.ع)، دبي، ا(شن تأمي-ارات  شركة تكافل اإلم
، وتخضــع لمتطلبــات ٢٠٠٧فبرایــر ٦قتصــاد بتــاریخ الصــادر عــن وزارة اال٢٠٠٧) لسنة ٦٢اإلمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم رقم (

اریة").ج ات التالشركون ن("قا هدیالتوتع٢٠١٥لسنة )٢متحدة رقم (الة  العربيارات  القانون االتحادي لدولة اإلم

ین األمــوال وفقــًا وتشــمل التــأمين الصــحي والتــأمين علــى الحيــاة والتــأمين علــى االدخــار وتكــو يالتكــافلالتــأمين تقــوم الشــركة بممارســة أنشــطة 
.شركةلمبادئ الشریعة اإلسالمية وأحكام النظام األساسي لل

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

عة بـ "المجموعة").تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة البيانات المالية للشركة والشركة التابعة لها (یشار إليها مجتم

الملكية بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة التابعة 

٢٠٢٢٢٠٢١رةً اشكة مبملو الم

٪ ١٠٠٪ ١٠٠مارات العربية المتحدة إلار تثما االسثمار لالستمودرن تيك

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

العدید من البلــدان إجــراءات احتــواء اســتثنائية ومكلفــة اقتصــادیًا. طبقتد يومية. وقاة الحيالو جاریةة التطخم في األنشفي اضطراب عالمي ض
دة.المتح ما في ذلك دولة اإلمارات العربية ى تعليق العمليات التجاریة االعتيادیة بلبت بعض البلدان من الشركات تقييد أو حتطو 

تــي یمكــن أن یكــون لهــا تــأثير جــوهري علــى العمليــات التجاریــة خاطر اللموعة لالمجمضات وتعر ةدارة 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،للعقارات االستثمار ةالعادللقيمة س اقيا
مخصص المطالبات تحت السداد والمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها، و
الوثائق.ساهمة بسبب عدم تجدیدانخفاض في إجمالي الم

عمليــات التجاریــةالو لمــاليالتقریــر اریخ ا تــ كمــا فــي جوهري على ربحية المجموعةرناك تأثيليس هرة إلى أنه على ما سبق، خلصت اإلداءً بنا 
.المرحلية الموجزةباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية الموحدة 

تمــت ة و حــدبيــة المتالعر لــة اإلمــاراتهــو مطلــوب مــن قبــل هيئــة التــأمين فــي دو ار التحمــل بصــفة شــهریة كمــا قامــت المجموعــة بــإجراء اختبــ 
ون أن المجموعــة ستواصــل العمــل وفقــًا لمبــدأ االســتمراریة. وبنــاًء عليــه، تــم إعــداد هــذه نعــ قتم مهــ ینرة، الــذاإلدامــن قبــل مجلــسعليــهةالموافقــ 

زمــة لالت اجــراءاذ اإلمتابعــة الموقــف وســوف تتخــ اإلدارة علــى أســاس مبــدأ االســتمراریة. ستواصــل مــوجزةالمرحليــة الالبيانــات الماليــة الموحــدة 
المسبوق.ير  ع غضالو ذا  بة لها ج الستلفي الوقت المناسب  ة والمالئم



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٠

أسس إعداد البيانات المالية والمعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة-٢

أسس إعداد البيانات المالية١-٢

دإعــدا، ٣٤رقــمدوليلــ االمعيــار المحاســبي -اليــة تقــاریر المعــداد الإلليــةلدو وفًقا للمعایير االمرحلية الموجزةتم إعداد البيانات المالية الموحدة 
").٣٤قاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاسبي الدولي رقم لتا

أن نبغــيالســنویة، ویكافــة المعلومــات واإلفصــاحات المطلوبــة فــي البيانــات الماليــة ال تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة المرحليــة المــوجزة علــى 
وعــالوة علــى ذلــك، إن نتــائج فتــرة الســتة أشــهر .٢٠٢١بر دیســم٣١فــي ا ة كمــ مجموعــ یة للو مــع البيانــات الماليــة الســنإلــى جنــبقــرأ جنبــاً ت

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١ليست بالضرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢یونيو ٣٠المنتهية في  

ماليــة علــى البيانــات الود تــأثير جــوهري يقهــا مــع عــدم وجــ المعایير الدولية إلعداد التقــاریر الماليــة الجدیــدة والمعدلــة التــي تــم تطب٢-٢
الموحدة المرحلية الموجزة

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

  ٣عداد التقاریر المالية رقم التعدیالت على المعيار الدولي إل–اإلشارة إلى اإلطار التصوري
  ١٦عيار المحاسبي الدولي رقم المیالت علىالتعد–المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود  -الممتلكات والمكائن والمعدات.
٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –تا ملة بالتزامح المود عقلا.
لتــي تقــومبعــة االشــركة التا –یر الماليــة التباع ألول مــرة للمعــایير الدوليــة إلعــداد التقــار ا١الية رقم عداد التقاریر المالمعيار الدولي إل

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

بات الماليةالمطلو 

لمعایير.هذه اتها المحاسبية أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق  إلى تغيير سياسا لم تضطر المجموعة

التي صدرت لكن لم یسر مفعولها بعدفسيرات المعدلة والتية الجدیدة و لمالریر ااالمعایير الدولية إلعداد التق٣-٢

لهــا بعــد، حتــى تــاریخ إصــدار البيانــات الماليــة للمجموعــة تــم اإلفصــاح عدلــة الصــادرة، لكــن لــم یســر مفعو إن المعــایير والتفســيرات الجدیــدة والم
صبح ساریة المفعول.ندما تاالقتضاء، عالمعدلة، عنددة و الجدیاتباع هذه المعایير والتفسيراتموعةنوي المج اه. تها أدنعن

 ١ت إعداد التقاریر الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ود التأمين (یسري مفعوله لفتراعق-١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
معيــار أعــاله قبــل تنــوي اتبــاع الللمجموعــة والليــةا مت الا يانــ تــأثير المعيــار أعــاله علــى البيــيم موعــة بتقالمج تقــوم إدارة).  ٢٠٢٣ینایر  

تاریخ سریان مفعوله.
اولــــة أو غيــــر متداولــــة (یســــري مفعولهــــا للفتــــرات تصــــنيف المطلوبــــات كمتد-١رقــــم التعــــدیالت علــــى المعيــــار المحاســــبي الــــدولي

)؛٢٠٢٣نایری١بعد في أوبدأ  المحاسبية السنویة التي ت
یسري مفعولها لفترات المحاســبة الســنویة التــي تبــدأ ٨سبي الدولي رقم معيار المحا دیالت على الالتع–ية بتعریف التقدیرات المحاس)

)٢٠٢٣ینایر ١في أو بعد 
 المعــایير اص بالخــ ٢قــم رســة ر وبيــان المما ١تعــدیالت علــى المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ال-ات المحاســبية اإلفصاح عن السياســ

).٢٠٢٣ینایر  ١السنویة التي تبدأ في أو بعد للفتراتا ه(یسري مفعولاليةر المیالدولية إلعداد التقار 

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

جوهري على البيانات المالية للمجموعة.



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١١

(تتمة) لجدیدةمعایير والتفسيرات والتعدیالت اس إعداد البيانات المالية والسأ-٢

(تتمة)مفعولها بعدلكن لم یسرصدرت التي والمعدلة والتفسيرات لجدیدة لمالية اتقاریر ااد الالمعایير الدولية إلعد٣-٢

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

يق األولي.ير جوهري على البيانات المالية للمجموعة في فترة التطبأعاله، تأث

ةالمحاسبية الهامملخص السياسات-٣

جموعة.ت المعامالمتي تتم بها غالبية  الملةي وهي العتااإلمار رهملدبا تم عرض البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة  

العقـــارات ة تقيـــيم بعـــض األدوات الماليـــة و عـــداد البيانـــات الماليـــة الموحـــدة المرحليـــة المـــوجزة علـــى أســـاس التكلفـــة التاریخيـــة باســـتثناء إعـــادإ تـــم
االستثماریة.

تخدمة فــي ســ ملك اة مــع تلــ توافقــ جزة مو ة الموحــدة المرحليــة المــ اليـــنـــات الماد البيا ي إعــدإن السياسات المحاسبية والعرض والطــرق المســتخدمة فــ 
.٢٠٢١دیسمبر ٣١إعداد البيانـات الماليـة الموحدة والمدققة للسنة المنتهية في  

دیرات غير المؤكدةالتغيرات في األحكام والتق-٤

ات یر دقــ التأكــد مــنم التلــة عــدا عــة والمصــادر الرئيســية لح جمو ســبية للمات المحا لسياســ إن األحكــام الجوهریــة التــي اتخــذتها اإلدارة فــي تطبيــق ا
تفشــي جائحــة ، باســتثناء تــأثير ٢٠٢١دیســمبر ٣١كانت هي نفســها المعمــول بهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 

) على المجموعة والذي تم تفصيله أدناه.١٩-كورونا (كوفيد

ةذمم المدینلسترداد اانية إمكا 
إلى زیادة كبيرة في مخــاطر االئتمــان لــدى الشــركات ضــمن االقتصــاد نتيجــة لحــدوث ) ١٩-كوفيدتجد (المسورونا كأدى تفشي جائحة فيروس 

لية.اضطرابات تشغي

.٢٠٢٢یونيو٣٠في  المنتهيةفترة  ثير الجوهري على قابلية استرداد الذمم المدینة لل، لم تحدد المجموعة التأ بناًء على تقييم اإلدارة

اليةوات الملألددلة  ا قياس القيمة الع
ــتجد (كوفيـــددأ ــا المسـ ــة ) إلـــى حـــدوث اضـــطراب كبيـــر فـــي الســـوق وتقلـــب األســـ ١٩-ى تفشـــي جائحـــة فـــایروس كورونـ عار فـــي األســـواق الماليـ

یمكــن تحقيقــه للمعــامالتالــذي ل الســعر اليــة تمثــ ت المعــن كثــب مــا إذا كانــت القــيم العادلــة للموجــودات والمطلوبــا المجموعــةة. تراقب  العالمي
لسيناریو الحالي.في اق السو اركين في  المشبين  

یونيــو٣٠بــات الماليــة للفتــرة المنتهيــة فــي لقــيم العادلــة للموجــودات والمطلو بناًء على تقييم اإلدارة، لم تحــدد المجموعــة التــأثير الجــوهري علــى ا
المرحلية الموجزة.وحدة الية المانات المالبيبخالف ما تم اإلفصاح عنه في٢٠٢٢

ستثماریةرات االا للعقلقيمة العادلةس اا قي
تصادیة الحالية.ادلة للعقارات لتعكس الظروف االقمع تباطؤ سوق العقارات محليًا، فقد یلزم إجراء تعدیالت لتعدیل القيم الع

فــي ضــوء ضــع و ارات وكيــف ســوف یصــبح الالعقــ لســوق ٢٠٢٢ات ســنة توقعــ بنــاًء علــى تقيــيم اإلدارة، هنــاك معلومــات محــدودة متاحــة عــن
. ســتقوم ٢٠٢٢یونيــو٣٠ما فــي العادلة للعقارات االستثماریة ك). لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيم١٩-(كوفيدكورونا جائحة

العادلة.قبل المجموعة هي تمثيل دقيق للقيم المجموعة بمراقبة السوق باستمرار والتأكد من أن األسعار المستخدمة من 



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٢

(تتمة) دیرات غير المؤكدةتقالاألحكام و التغيرات في -٤

عنها ت المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغالمطالبا مخصص المطالبات تحت السداد و 
كبــدة ) على ترتيباتها التعاقدیة ومخصصات المطالبات تحت الســداد والمطالبــات المت١٩-أجرت المجموعة تقييًما لتأثير جائحة كورونا (كوفيد

ير جــوهري علــى وضــع المخــاطر یوجــد تــأثضــمنت تحلــيالت الحساســية المنتظمــة. قــررت المجموعــة أنــه العنهــا والتــي تلم یتم اإلبــالغوالتي
. ستواصــل ٢٠٢٢یونيــو٣٠الســداد والمطالبــات المتكبــدة والتــي لــم یــتم اإلبــالغ عنهــا كمــا فــي وأرصــدة المخصصــات للمطالبــات تحــتلــدیها 

ر المستقبلية.التقاریوإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في فتراتلجائحةاالتطورات حول  طالبات لدیها و تجربة المالمجموعة مراقبة

مخاطر الماليةإدارة مخاطر التكافل وال-٥

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

افــة المعلومــات واإلفصــاحات المتعلقــة بــإدارة مخــاطر التكافــل والمخــاطر الماليــة علــى كالمرحليــة المــوجزةماليــة الموحــدة شــتمل البيانــات الال ت
نة للســ جنب مع البيانــات الماليــة الموحــدة الســنویة المدققــة للمجموعــة تقرأ جنبًا إلىیة، وینبغي أن لسنو الموحدة اوالمطلوبة في البيانات المالية

المخاطر أو في أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهایة السنة.تغييرات في قسم إدارةأي  لم تكن هناك .  ٢٠٢١دیسمبر ٣١في  نتهيةالم

العقارات االستثماریة-٦

مبرسدی٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)مدققة) غير(

١٥٬٤٠١٬٨٩٧١٥٬٤٠١٬٨٩٦األراضي
٠٠٠٠٧٠٬١٦٬٠٠٠٠٧٠٬١٦٬شقق سكنية

٣١٬٤٧١٬٨٩٧٣١٬٤٧١٬٨٩٦
١٣٤٬٠٣١٬٢٦٥٧٦٤٩٠٬٢٣٬أعمال قيد التنفيذ

٠٣١٬٥٠٣٬٥٧٤٧٢٩٦٢٬٥٤٬

سلســل تمــن ٣المســتوى ضــمنتثماریة تصنيف العقــارات االســ ستثماریة. یتم االة للعقاراتلترى اإلدارة أنه لم یكن هناك تغير في القيمة العاد
.في دولة اإلمارات العربية المتحدةوتقع )٣المستوى -٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢ونيوی٣٠ة كما في دلمة العا القي



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٣

األدوات المالية-٧

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 
(مدققة)مدققة) (غير

كافلموجودات عمليات الت
٣٣٧٬٤٤٧٬٥٨٢٣٦٠٬٨٨٢٬٧٤٣)١-٧ائر (إیضاح  أو الخساألرباح  من خالل  ة العادلةيمبالق
٦٤١٦١٩٬٥٧٬٦٤١٦١٩٬٥٧٬)٢-٧يع (إیضاح  متوفرة للبلا

٢٢٣٬٠٦٧٬٣٩٥٣٨٤٥٠٢٬٤١٨٬

موجودات المساهمين
٠٨٩٬٦٤٠٬٢٢٨٩٧٩٣٬٧٢١٬)١-٧بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح  

٣١٢٬٤٧٣٬٤١٧٢٨١٬٢٩٦٤٤٠٬اليإلجما

الخسائرلعادلة من خالل األرباح أواألدوات المالية بالقيمة ا١-٧

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠
إلىالعائدة
وثائقحملة

إلىدةالعائإلى العائدةالتأمين على 
المجموعالتكافل عمليات المساهمين لألفراد الحياة

همدر درهم م درهدرهم 
٢٠٢٬٠٢٨٬٨٢٣-١٩٧٬٧٥٢٬٤١٢٤٬٢٧٦٬٤١١مشتركةصنادیق
٥٢٬٢٢٥٬٦٠٨٥٬٥٥٠٬٦٧٨٦٬٧٠٩٬٢٠٤٦٤٬٤٨٥٬٤٩٠رات الصكوكاستثما 

٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨--متداولة-استثمارات األسهم
٠٠٠٥٧٩٬١٢٬-٠٠٠٥٧٩٬١٢٬-غير متداولة-استثمارات األسهم

٢٤٩٬٩٧٨٬٠٢٠٬٠٨٩٢٢٬٤٠٦٥٦٢٤٦٩٬٨٧٬٣٥٩٬٨٥٣٬٦٧١اإلجمالي

قة)مدق(١٢٠٢دیسمبر٣١
إلىالعائدة
وثائقحملة

إلىدةالعائإلى العائدةمين على التأ 
المجموعالتكافل عملياتالمساهمينلألفراد 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٬-غير متداولة-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)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٤

تتمة) ( األدوات المالية-٧

(تتمة)رباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األ األدوات المالية ١-٧

خالل الفترة/السنة كانت كما یلي:إن الحركات

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

٣٨٢٬٦٧٦٬٦٤٠٣١٩٬٢٥٩٬٩٠٤في بدایة الفترة / السنة
١٢٧٬٧٥٠٬٧٧٢٢٠٨٬١١٠٬٨٢٣ترة / السنةالفمشتریات خالل  ال
)٢٠١٬٦٦٣٬٤٠٥()١٤٧٬٦٦٧٬١٠٨(الفترة / السنةالل  خ ستبعادات اال

٣١٨٩٦٩٬٥٦٬)٣٣٦٬٩٠٦٬٢(العادلة خالل الفترة / السنةالتغير في القيمة 

٦٧١٬٨٥٣٬٣٥٩٦٤٠٦٧٦٬٣٨٢٬الفترة / السنةفي نهایة 

متوفرة للبيعال٢-٧

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مهدر درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

٦٤١٦١٩٬٥٧٬٤١٦٦١٩٬٥٧٬متداولة-األسهم 

.المرحلي الموجزالموحد تم تثبيتها في بيان الدخل الشامل  و ) درهممليون  ٠٬٥٧–٢٠٢١یونيو٣٠بلغت أرباح القيمة العادلة ال شيء (

تركيزات االستثمارات ٣-٧

یونيــو٣٠للتعــرض الكلــي فــي فئــات االســتثمارات المختلفــة. كمــا فــياألقصــى الحــد متحــدة مــارات العربيــة اللــة اإلالتــأمين فــي دو حــددت هيئــة 
حيــث،)شــيءال –٢٠٢١دیســمبر ٣١(ال شــيء، استثمرت المجموعة فوق الحد في فئة الموجودات المســتثمر فيهــا األخــرى بقيمــة ٢٠٢٢

ــع الفئـــا ةالحـــدود الفرعيـــ المجموعـــة تجـــاوزت  ــا عـــ فـــي جميـ ــتثمارات ت األخـــرى مـ ــة بقالدا االسـ ــم (١٢٣٬١٨٨٬٣٦١ة يمـــ عقاریـ ــمبر ٣١درهـ دیسـ
درهم).١٢٣٬٥٨٣٬٩٣٣-٢٠٢١



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٥

وبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافلمطل-٨

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

لإجمالي مطالبات عقود التكاف
١٢٩٬٢٧٩٬١٣٥١٣٣٬١٠٦٬١٤٣عنها معلن مطالبات  
٤٣٬١٧٠٬٥٠٩٤٤٬٩٩٧٬٣١٩ة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها ات المتكبدالمطالب
١٣٥٬٩١٦٬٠٠٤١٧١٬٦١٤٬٤٢٨مات غير المكتسبةالمساه

١٣٬٥٢١٬٧٨٩١٢٬٤٣٦٬٩٦٧احتياطيات حسابية
٢٥٠٬٠٠٣٬٥٧٥٧٣٧٠٠٦٬٢٧١٬دلةالعقود المرتبطة باستثمارات حملة الوثائق بالقيمة العا 

٥٧١٬٨٩١٬٠١٢٥٩٤١٦١٬٣٣٬٦

دات عقود إعادة التكافلموجو 
٣٢٬٠٥٣٬٩٠٧٣٥٬٦١٧٬٢٤٥علن عنها مالمطالباتالمن حصة إعادة التكافل  

١٢٬١٢٤٬٩٢١١٣٬٠٤٢٬٨٤٤ة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها متكبدلامطالبات  لاحصة إعادة التكافل من 
٣٨٬٣٠٦٬٩٥٨٦٣٬٨٤٥٬٤١٦مكتسبةالت غير مساهما الافل من حصة إعادة التك

١٬٥٧٨٬٢٨١٠٣٩٣٦٥٬١٬حسابيالتياطي  ح االحصة إعادة التكافل من 

٨٤٬٠٦٤٬٠٦٧٥٤٤٨٧٠٬١١٣٬

فلصافي مطلوبات عقود التكا
٩٧٬٢٢٥٬٢٢٨٩٧٬٤٨٨٬٨٩٨مطالبات معلن عنها 

٣١٬٠٤٥٬٥٨٨٣١٬٩٥٤٬٤٧٥ولكن لم یتم اإلبالغ عنها مطالبات متكبدة 
٩٧٬٦٠٩٬٠٤٦١٠٧٬٧٦٩٬٠١٢مساهمات غير مكتسبة

١١٬٩٤٣٬٥٠٨١١٬٠٧١٬٩٢٨احتياطيات حسابية
٢٥٠٬٠٠٣٬٥٧٥٧٣٧٠٠٦٬٢٧١٬ة باستثمارات حملة الوثائق بالقيمة العادلةالمرتبطالعقود 

٤٨٧٬٨٢٦٬٩٤٥٠٥٠٢٩١٬٥١٩٬

ائنة لحملة الوثائق للعقود المرتبطة باستثمارات الحركة في الذمم الد
٢٧١٬٠٠٦٬٧٣٧٢٢٢٬١٨٥٬٣٥٤يح االفتتا الرصيد  

٤١٬٥٦٢٬٠٨٢١٠١٬٦١٩٬٧٨٧إجمالي المساهمة
)١٣٬٩٤٠٬٢٤٢()٤٬٠٦٢٬٨٦٠(رسوم التخصيص

)٦٩٬٣٥٧٬٢٥٦()٥٦٬٢٧٧٬٧٣٠(ورسوم أخرى ادات استرد
٠٩٤٤٩٩٬٣٠٬)٢٬٢٢٤٬٦٥٤(التغّير في القيمة العادلة

٢٥٠٬٠٠٣٬٥٧٥٧٣٧٠٠٦٬٢٧١٬الرصيد الختامي



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٦

(تتمة) عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافللوباتمط-٨

التغير في االحتياطيات ١-٨

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)) (غير مدققة

٥٬١٩٩٬٥٨٠)١٬١٤١٬٥٥١(تجات تكافل للتأمين على الحياةمن-االحتياطي الحسابي  ات فيالتغير 
٣٧٬٠٠٦٬٠٣٠٨٣٬١٧٨٬٥٤٥ق بمنتجات تكافل للتأمين على الحياةات تتعلي احتياطيفاتير تغال

)٣٠٬٤٩٩٬٠٩٤(٢٬٢٢٤٬٦٥٤وثائق التأمين على الحياة لألفراد  حاملي  –التغير في القيمة العادلة  

٣٨٬٠٨٩٬١٣٣٥٧٬٨٧٩٬٠٣١

النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك-٩

٢٠٢١سمبردی٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
(مدققة)غير مدققة)(
عملياتعمليات عمليات عمليات  
المساهمينالتكافل المساهمين التكافل 
درهمدرهم درهم درهم 

١٤٬٤٢٣٬١٨٧١٤٬٠٦١٬٩١٦٣٨٬٢٥٠٬٠٥١١١٬٣٧٧٬٩٨٨وكى البنواألرصدة لدالنقد في الصندوق 
-٠٠٠٠٬٢٥١٧٬-٠٠٠٢٥٠٬١٧٬ودائع

٣١٬٦٧٣٬١٨٧١٬٩١٦١٤٬٠٦٠٥١٥٠٠٬٥٥٬٩٨٨٣٧٧٬١١٬

-)٠٠٠٢٥٠٬١٧٬(-)٠٠٠٢٥٠٬١٧٬(ناقصًا: ودائع تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

١٤٬٤٢٣٬١٨٧٩١٦١٤٬٠٦١٬٠٥١٢٥٠٬٣٨٬٩٨٨٣٧٧٬١١٬المجموع

.٢٠٢٢سبتمبر٢٩في  استحقاقها وتاریخ  ٪) سنوًیا ١-٢٠٢١٪ (١تب على الودائع معدالت ربح بنسبة یتر 

القانونيةالودیعة-١٠

مليــات رض إجــراء علغــ ٢٠٠٧لســنة ٦رقــم یتم االحتفاظ بالودیعة القانونية وفقــًا لمتطلبــات القــانون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
 شــيء الودیعــة معــدل ربــح بنســبة الههــذعلــىركة. یترتــب ة للشــ مليــات اليوميــ ولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وال تتــوفر لتمویــل العفل في دالتكا 

) سنویًا.٪١–٢٠٢١(



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٧

العجز في أموال حملة الوثائق-١١

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمم دره

(مدققة)قة) (غير مدق

الوثائقةملأموال حالعجز في
)١٬٢٤٦٬٧٨٣()١٬٣١٠٬٧٢٠(الرصيد في بدایة الفترة / السنة

)٩٣٧٦٣٬()٣٬٨٨٣٬٣١١(السنةترة /الل الفالعجز خ 

)٧٢٠٣١٠٬١٬()٥٬١٩٤٬٠٣١(الرصيد في نهایة الفترة / السنة

قرض حسن من المساهمين
١٬٣١٠٬٧٢٠١٬٢٤٦٬٧٨٣ةالفترة / السنالرصيد في بدایة

٣٬٨٨٣٬٣١١٩٣٧٦٣٬خالل الفترة / السنةالمخصص  

٥٬١٩٤٬٠٣١٧٢٠٣١٠٬١٬ة / السنةفتر الرصيد في نهایة ال

--حملة الوثائقإجمالي العجز في أموال 

تمویل اإلجارة-١٢

لشــراء مبنــى جدیــد یــتم ٢٠١٧هــم تــم الحصــول عليــه فــي ســنة ليــون در م٣٥ض بقيمــة قــر ابــل قمهــوریــر قتالكما فــي تــاریخ تمویل اإلجارة  إن  
-٢٠٢١دیســمبر ٣١(٢٠٢٢یونيــو٣٠كمــا فــي مليــون درهــم١٩٬٦لمســتحق للقــرض مبلــغ لمبلــغ األساســي ابلــغ اكمكاتــب، ویاســتخدامه

مليون درهم).٢١٬٧

مــن ســداد دفعــة مقابــل ة خــالل الفتــرة / الســنة یتكــون اإلجــار رهــم) فــي تمویــل ليــون دم٢٬١-٢٠٢١مليــون درهــم (٢٬١االنخفــاض بمبلــغ إن 
ن درهم.مليو ٣٥القرض البالغ  

، ورهــن ودیعــة العقــاروالتنــازل عــن بوليصــة التــأمين اإلســالمية علــى العقــار لعقــاري علــىالــرهن اطریــقعــن هيالت المصــرفية التســ تــم تــأمين
الوكالة ألجل والسندات اإلذنية.

س المالرأ-١٣

دیسمبر٣١ونيو ی٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

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

٠٠٠٠٠٠٬١٥٠٬٠٠٠٠٠٠٬١٥٠٬



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٨

صافي المساهمات المكتسبة (غير مدققة) -١٤

٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية فيأشهرالثةالثفترة  ٢٠٢٢یونيو٣٠نتهية فيالمأشهرالثةالثفترة 
ن على التأمي تكافل ن على  التأميتكافل 
المجموعواالدخار الحياةصحي المجموع واالدخار لحياةاصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

٣٨٬٠٩٨٬٢٠٩٢٢٬٤٧٣٬٥٢٩٦٠٬٥٧١٬٧٣٨٩١٬١٩٦٬٣٤٨٢٣٬٢٠٨٬٩٥٦١١٤٬٤٠٥٬٣٠٤المساهمات المكتتبةجمالي  إ
٤٨٬٣٠١٬٢١١)١٦٢٬٥٥١(٥٦٬٨٦٨٬٧٧٦٦٢٤٬٧٥١٥٧٬٤٩٣٬٥٢٧٤٨٬٤٦٣٬٧٦٢لمكتسبةالتغير في المساهمات غير ا

٩٤٬٩٦٦٬٩٨٥٢٣٬٠٩٨٬٢٨٠١١٨٬٠٦٥٬٢٦٥١٣٩٬٦٦٠٬١١٠٢٣٬٠٤٦٬٤٠٥٧٠٦٬٥١٥١٦٢٬فل المكتسبةساهمات التكام

)٢٦٬٥٦٥٬١٤٦()٢٬٠٨١٬١٧٥()٢٤٬٤٨٣٬٩٧١()١٨٬٣٥٢٬٤٦٩()٩٠٢٬٠١٧()١٧٬٤٥٠٬٤٥٢(مساهمات إعادة التكافل
)١٣٬٩٨٥٬٨٩٨(٣١٢٬٦٥٦)١٤٬٢٩٨٬٥٥٤()١٤٬٠٢٨٬٩٨٣()٤٨٤٬٤٧٨()١٣٬٥٤٤٬٥٠٥(سبةير المكتغير في المساهمات غالت

)٤٠٬٥٥١٬٠٤٤()  ١٬٧٦٨٬٥١٩()٣٨٬٧٨٢٬٥٢٥()٣٢٬٣٨١٬٤٥٢()١٬٣٨٦٬٤٩٥()٣٠٬٩٩٤٬٩٥٧(إعادة تكافل متنازل عنهامساهمات 

٠٢٨٦٣٬٩٧٢٬٢١٬٧١١٬٧٨٥٨٥٬٦٨٣٬٨١٣١٠٠٬٨٧٧٬٥٨٥٢١٬٢٧٧٬٨٨٦١٢٢٬١٥٥٬٤٧١ي المساهمات المكتسبةصاف



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

١٩

صافي المساهمات المكتسبة (غير مدققة) -١٤

٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية فيأشهرالستةفترة  ٢٠٢٢یونيو٣٠ية فيالمنتهأشهرالستةفترة 
ن على التأمي تكافل ن على  التأميتكافل 
المجموعواالدخار الحياةصحي المجموع واالدخار الحياةصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

١٦٣٬٩١٤٬١٧٣٤١٬٦٦٣٬١٦٠٢٠٥٬٥٧٧٬٣٣٣٢٩٩٬٤٦٥٬٤٤٢٤٤٬٦٠٣٬٤٢٧٣٤٤٬٠٦٨٬٨٦٩المساهمات المكتتبةجمالي  إ
)٣١٬٤٥٧٬١٧١(٥٥٢٬٧٣٠)٣٢٬٠٠٩٬٩٠١(٣٤٬١٩٦٬٣٨٠١٬٥٠٢٬٠٤٤٬٤٢٤٣٥٬٦٩٨لمكتسبةالتغير في المساهمات غير ا

١٩٨٬١١٠٬٥٥٣٤٣٬١٦٥٬٢٠٤٢٤١٬٢٧٥٬٧٥٧٢٦٧٬٤٥٥٬٥٤١٤٥٬١٥٦٬١٥٧٬٦١١٬٦٩٨٣١٢فل المكتسبةساهمات التكام

)٥٤٬٣٠٧٬٩٣٦()٣٬٤٢٢٬٩١١()٥٠٬٨٨٥٬٠٢٥()٤١٬٣٤٣٬٨٤٣()١٬٨٩٢٬٣٦٩()٣٩٬٤٥١٬٤٧٤(مساهمات إعادة التكافل
)٢٥٬٧٤٢٬٩١٤()٣٢٣٬٤٦٨()٢٥٬٤١٩٬٤٤٦()٢٥٬٥٣٨٬٤٥٨()١٬٢٢٥٬٦٢٠()٢٤٬٣١٢٬٨٣٨(سبةير المكتتغير في المساهمات غال

)٨٠٬٠٥٠٬٨٥٠()٣٬٧٤٦٬٣٧٩()٧٦٬٣٠٤٬٤٧١()٦٦٬٨٨٢٬٣٠١()٣٬١١٧٬٩٨٩()٦٣٬٧٦٤٬٣١٢(عنهاإعادة تكافل متنازل مساهمات 

٣٤٦٬٢٤١١٣٤٬٤٠٬٠٤٧٬٢١٥١٧٤٬٣٩٣٬٤٥٦١٩١٬١٥١٬٠٧٠٤١٬٤٠٩٬٧٧٨٢٣٢٬٥٦٠٬٨٤٨ي المساهمات المكتسبةصاف



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٢٠

وكالةأتعاب ال-١٥

التــأمينبوثــائقیتعلــقفيمــا التكافــلمساهماتإجماليمن) ٪٢٥إلى٪١٦٬٧٥-٢٠٢١(٪٢٥إلى٪١٥٫٧٥منتم تحميل رسوم الوكالة 
ســاب احتتــمَ تكافــل،الحيــاةعلــىالتــأمينلوثــائقبالنســبةأما . والتأمين الصحي لألفرادجماعيالحيالصالتأمينووثائقحياةالعلىالجماعي
لهــا فل. تمت الموافقة على رسوم الوكالة من قبل لجنة الرقابة الشرعية ویــتم تحميصى من مساهمات مخاطر التكا ٪ كحد أق٣٥بنسبة  الرسوم  

كبدها.عند تالخسائر الموحد الموجز إلى بيان األرباح أو

المخففة للسهمالخسارة األساسية و -١٦

أشهر المنتهية تةالسفترة المنتهيةشهر فترة الثالثة أ
یونيو ٣٠في یونيو٣٠في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

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

)٧٬١٤٤٬٩١١()٥٬٣٧٤٬٣٤٥()٢٬٥٨٨٬٨٥٦()٥٬٨٨١٬١٠٣(العائدة إلى المساهمينالفترة  (خسائر)  /أرباح  

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

)٠.٠٤٨()٠.٠٣٦()٠١٧٬٠()٠٣٩٬٠(السهم)  سائر(خ /أرباح  

یكــون لهــا تــأثير علــى أدوات ماليــة قــد خففــة للســهم نظــرًا ألن المجموعــة لــم تصــدر أیــة م للــربح المخفــف / الخســارة المیــتم عــرض أیــة أرقــا لــم 
عند استخدامها.ربحية /خسارة السهم 

ات العالقةرصدة والمعامالت مع األطراف ذاأل -١٧

الشــركات التــي تحــت الســيطرة أو في اإلدارة العليــا للمجموعــة و ء مجلس اإلدارة ومــوظا يسيين وأعضالمساهمين الرئاألطراف ذات العالقة یمثل
امالت.روط الدفع المتعلقة بهذه المعسعار وشالمجموعة على األتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارةلثير جوهري  شتركة أو تحت تأ السيطرة الم

لمرحليــة المــوجزة هــي من البيانــات الماليــة الموحــدة اذات عالقــة المدرجــة ضــ بخصوص األطــرافیونيو٣٠إن األرصدة الجوهریة القائمة في 
كما یلي:

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

سيين:همين الرئيركات زميلة للمسا ش
٣٣٩٬٨٦٤-مطالبات تحت التسویة



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٢١

(تتمة) ات العالقةرصدة والمعامالت مع األطراف ذاأل -١٧

هي كما یلي:رجة في البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزةدو الخسائر بخصوص األطراف ذات عالقة المإن األرباح أ

ر المنتهية أشه تةالسفترة المنتهيةشهر فترة الثالثة أ
یونيو ٣٠في یونيو٣٠في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

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

:اإلدارة العلياوظفي تعویضات م
١٬٨٠٨٬٠٤٢١٬٤٨٦٬٦٥٥٣٬٥٥٥٬٨٩٤٢٬٣٨٤٬٦٤٩وطویلة األجلزایا قصيرة  م

عالقة خالل الفترةطراف ذات الالمعامالت مع األ
١٬١٩١٬٢٧٣-)١٬٦٧٠٬٠٦١(-المكتتبةالمساهمات إجمالي  

٤٨٨٬٥٩٨-٤٠٥٬٢٢٣-ةإجمالي المطالبات المتكبد

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

وااللتزاماتالمطلوبات الطارئة-١٨

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)((غير مدققة) 

٠٠٠١٥٬٥٩٣١٦٣٬خطابات ضمان

ليةااللتزامات الرأسما 

ن درهم)ليو م٦-٢٠٢١دیسمبر ٣١رهم (مليون د٦٬٧مبلغ ٢٠٢٢یونيو٣٠بلغت االلتزامات الرأسمالية كما في 

البات القانونيةطالم
المشــورةعلــى ة. وبنــاءً األعمــال العادیــ ونيــة أثنــاء ســير عــة معرضــة لــدعاوى قانالحال مع معظم شركات التأمين الرئيســية فــإن المجمو وكما ه

.  جوهریة على دخل المجموعة أو وضعها المالييراتتأثفإن المجموعة ال تعتقد بأنه سينتج عن هذه القضایا ،مستقلةالنية  قانو ال

المعلومات القطاعية-١٩

ل عمليــات التكافــ الســتثمار. تشــملوعمليــات امــال؛ عمليــات التكافــل ســمين مــن قطاعــات األعألغراض إداریة، تم تنظيم الشــركة لتتكــون مــن ق
ب الخــاص بالشــركة. لحســا االســتثمارات وإدارة النقــد ليــات االســتثمار لعمتشــمل و أعمال التكافل التي تقوم بها الشركة نيابة عن حملة الوثائق.

لتقریر أعاله.شغيلية الواردة في اتشغيلية لتشكيل القطاعات التقطاعات  أي  لم یتم تجميع 

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



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٢٢

(تتمة) قطاعيةالمعلومات ال-١٩

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

(غير مدققة) ٢٢٢٠یونيو٣٠أشهر المنتهية في الثة  فترة الث

ن المساهمياالكتتاب 
المجموععلى الحياةصحيالمجموع على الحياةصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

٩٤٬٩٦٦٬٩٨٥٢٣٬٠٩٨٬٢٨٠١١٨٬٠٦٥٬٢٦٥٣٢٬٢٢٠٢٬٦٥٨٬٩٥٦٢٢٢٬٦٩١٬١٧٦ادات القطاعإیر 

١٣٬٩٢٣٬٠٠٥٢٬٤٣٠٬٥٤١١٦٬٣٥٣٬٥٤٦٣٢٬٢٢٠٢٢٬٦٥٨٬٩٥٦٢٢٬٦٩١٬١٧٦القطاعنتائج 

---)١٩٬٥١٧٬٧٩٤()٢٬٤٧٠٬٩٤٩()١٧٬٠٤٦٬٨٤٥(وكالةرسوم

)٨٬٧٥٥٬٤٧٢()٨٬٧٥٥٬٤٧٢(----ةمتكبدت عموال

)١٦٬٦٥٢٬٥٥٩()١٦٬٦٥٢٬٥٥٩(----یف عمومية وإداریةمصار 

قرض حسنمخصص
)٣٬١٦٤٬٢٤٨()٣٬١٦٤٬٢٤٨(----حملة الوثائقموالأل

لعائدة إلى ا)سائر الخ(/األرباح
)٥٬٨٨١٬١٠٣()٥٬٩١٣٬٣٢٣(٣٢٬٢٢٠)٤٨٣٬١٦٤٬٢()٤٠٬٤٠٨()٣٬١٢٣٬٨٤٠(همينحملة الوثائق/المسا

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في  المنتهية هرأشفترة الثالثة 

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

١٣٩٬٦٦٠٬١١٠٢٣٬٠٤٦٬٤٠٥١٦٢٬٧٠٦٬٥١٥٧٨٠٬١٣١٣٠٬٣٦٦٬٤١٣٣١٬١٤٦٬٥٤٤ادات القطاعإیر 

١٨٬٩٨٦٬١٢٩٤٬٨٤٧٬٣٩٧٢٣٬٨٣٣٬٥٢٦٧٨٠٬١٣١٣٠٬٣٦٦٬٤١٣٣١٬١٤٦٬٥٤٤القطاعنتائج 

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

)١٢٬٠٩٣٬٢٧٠()١٢٬٠٩٣٬٢٧٠(----ةمتكبدت عموال

)١٩٬٥٩١٬٩٩٨()١٩٬٥٩١٬٩٩٨(----عمومية وإداریةیف مصار 

قرض حسنصص مخ
)٢٬٠٥٠٬١٣٢()٢٬٠٥٠٬١٣٢(----حملة الوثائقموالأل

العائدة إلى)سائر الخ(/األرباح
)٢٬٥٨٨٬٨٥٦()٣٬٣٦٨٬٩٨٧(٧٨٠٬١٣١)٢٬٠٥٠٬١٣٢(١٬٧٠٩٬١٩٥)٣٬٧٥٩٬٣٢٧(حملة الوثائق/المساهمين



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٢٣

(تتمة) المعلومات القطاعية-١٩

(غير مدققة)٢٢٢٠یونيو٣٠هر المنتهية في أشالستةفترة 

المساهمين االكتتاب 
جموعالمعلى الحياةصحيالمجموع على الحياةصحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

١٩٨٬١١٠٬٥٥٣٤٣٬١٦٥٬٢٠٤٢٤١٬٢٧٥٬٧٥٧٢٤٨٬٤٤٦٤٨٬٢٤٨٬٧٥٧٤٨٬٤٩٧٬٢٠٣ادات القطاعإیر 

٣٠٬٧٩٤٬٦٤٣٥٬٧٤٧٬٢٨٤٣٦٬٥٤١٬٩٢٧٢٤٨٬٤٤٦٤٨٬٢٤٨٬٧٥٧٤٨٬٤٩٧٬٢٠٣القطاعنتائج 

---)٤٠٬٤٢٥٬٢٣٨()٤٬٩٦٠٬٤٦٠()٣٥٬٤٦٤٬٧٧٨(رسوم وكالة

)١٧٬٨١٧٬٢٣٢()١٧٬٨١٧٬٢٣٢(----ةمتكبدت عموال

)٣٢٬١٧١٬٠٠٥()٣٢٬١٧١٬٠٠٥(----یف عمومية وإداریةمصار 

سنقرض حمخصص
)٣٬٨٨٣٬٣١١()٣٬٨٨٣٬٣١١(----حملة الوثائقموالأل

لعائدة إلى ا)سائر الخ(/األرباح
)٥٬٣٧٤٬٣٤٥()٥٬٦٢٢٬٧٩١(٢٤٨٬٤٤٦)٣٬٨٨٣٬٣١١(٧٨٦٬٨٢٤)٤٬٦٧٠٬١٣٥(همينئق/المساحملة الوثا

(غير مدققة)٠٢١٢یونيو٣٠أشهر المنتهية في  الثة فترة الث

المساهميناالكتتاب 
المجموععلى الحياة صحي المجموع على الحياة صحي 
درهمدرهم درهم درهم  درهم درهم 

٤٥٥٬٥٤١٢٦٧٬٤٥٬١٥٦٬١٥٧٣١٢٬٦١١٬٦٩٨٨٠٧٬٣١٨٥٤٬٩٥٨٬٦٦٤٥٥٬٧٦٥٬٩٨٢دات القطاعاإیر 

٣٥٬٠٦٥٬٠٧٣٩٬١٨٢٬٦٩٤٤٤٬٢٤٧٬٧٦٧٨٠٧٬٣١٨٥٤٬٩٥٨٬٦٦٤٥٥٬٧٦٥٬٩٨٢القطاعنتائج 

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

)٢٦٬١٠٨٬٥٤١()٢٦٬١٠٨٬٥٤١(----ةمتكبدت عموال

)٣٥٬٨٩٦٬٣٥٣()٣٥٬٨٩٦٬٣٥٣(----یف عمومية وإداریةمصار 

قرض حسنمخصص
)٩٠٥٬٩٩٩()٩٠٥٬٩٩٩(----حملة الوثائقموالأل

لعائدة إلى ا)سائر الخ(/األرباح
)٧٬١٤٤٬٩١١()٧٬٩٥٢٬٢٢٩(٨٠٧٬٣١٨)٩٠٥٬٩٩٩(٢٬٨٣٢٬٩٥٠)٣٬٧٣٨٬٩٤٩(همينحملة الوثائق/المسا



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٢٤

(تتمة) المعلومات القطاعية-١٩

(غير مدققة) ٢٠٢٢یونيو٣٠
غير مخصصةاستثمارات اة على الحي 

اإلجماليالمجموع أخرى المساهمين االكتتابواالدخار صحي
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٬٤١٠٬٧٦٣٤٨٥٣١٠٬٧٠٧٬٥٩٤٧٩٦٬١١٨٬٣٥٧٣٦٬٤٦٨٬٠٠٥٥٩٬٩٠١٬٨٣٦٩٦٬٣٦٩٬٨٤١٩٢٬٤٨٨٬١٩٨٨ت القطاع موجودا

٩٦٬٤٠٨٬٢٩٧٠٨٬٢٩٧٩٦٬٤٧٧٤٬٧٥٣٬٢٥٠-٤٠٤٬٥٨٩٬٦٦٩٢٧٣٬٧٥٥٬٢٨٤٦٧٨٬٣٤٤٬٩٥٣القطاع لوباتمط

مدققة) (٢٠٢١برمدیس٣١
غير مخصصةاستثمارات على الحياة 

اإلجماليالمجموع أخرى مساهمينالاالكتتاب واالدخار صحي
درهمدرهم درهم رهم ددرهم درهم درهم 

٥٤٥٬٠٩٧٬٠٨٠٣٣٢٬٢٩٧٬٣٨٠٧٧٬٣٩٤٬٤٦٠٨٣٣٬١٧١٬٨٨٥٦٣٬٠٢٠٬٦٣٥٥٢٠٩٦٬١٩٢٬٩٧٣٬٥٨٦٬٩٨٠موجودات القطاع 

٨٧٬١٣٢٬٠٢٤٤٠٢٨٧٬١٣٢٬٦٨٧٨٥٠٬٤٧٧٬-٤٦٨٬٢٨٣٬١٥٢٢٩٥٬٠٦٢٬٥١١٧٦٣٬٣٤٥٬٦٦٣القطاع لوباتمط

ادلة لألدوات الماليةالقيمة الع-٢٠

األســـعار ق أوفــي الســو طة إلـــى األســعار المتداولــة فــي األســواق النشــ لمطلوبـــات الماليــة المتداولــة يــة واالقــيم العادلــة للموجــودات المالتســتند 
أخرى.استخدام أساليب تقييميم العادلة بحدد المجموعة القالمعلنة لدى التجار. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، ت

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 تراضات األسعار و جات متفاوتة من الحكم بناًء على السيولة والتركيز والشك في عوامل السوق وافدر 
.ةمحددال

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

تطابقة.المستوى األول: األسعار المتداولة في السوق (غير معدلة) في سوق نشط ألداة م

(كاألســعار) أو بصــورة تــي تكــون ملحوظــة، ســواء بصــورة مباشــرةوال١ار المدرجــة ضــمن المســتوى : مــدخالت بخــالف األســعمســتوى الثــانيال
ألدوات التــي یــتم تقييمهــا باســتخدام: أســعار الســوق المتداولــة فــي أســواق نشــطة ة 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؛ أألدوات  

انات السوق.ة من بيمباشرة أو غير مباشر الهامة مستقاة بصورةجميع المدخالت

تشــتمل علــى يــيم ا باســتخدام أســاليب تقي یــتم تقييمهــ لتــ األدوات االمســتوى الثالــث: المــدخالت غيــر الملحوظــة. تشــتمل هــذه الفئــة علــى جميــع 
یــتم هــذه الفئــة علــى أدواتتقيــيم األداة. تشــتملغيــر الملحوظــة أثــرًا كبيــرًا فــييانــات ملحوظــة، بحيــث یكــون للمــدخالتمــدخالت تتضــمن ب

لبيان الفروق.ریة ضرو ملحوظة  الير  الهامة غييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون التسویات واالفتراضاتتق



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٢٥

(تتمة) ماليةالقيمة العادلة لألدوات ال-٢٠

ات مشــابهة یتــوفر لهــا أســعار ســوق ع 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 فالمســتخدمة فــي أســاليب التالمــدخالت و االفتراضــات ملحوظــة. تتضــمن 

أســعار مؤشــر كيــة و ملوق الدات وأسعار صرف العمالت األجنبية وحقأخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار حقوق الملكية والسن
حقوق الملكية وتقلبات وارتباطات األسعار المتوقعة.

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

سلسل القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلةت
ر المــالي، حســب المســتوى فــي تسلســل القيمــة العادلــة الــذي یــ یخ التقر بالقيمــة العادلــة بتــار والمطلوبات المقاسة لي الموجوداتیحلل الجدول التا 

مثبتة في بيان المركز المالي الموحد.يم اللقإلى اقياس القيمة العادلة. تستند المبالغ  یصنف فيه 

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠
جموعالم٣لمستوى ا٢المستوى ١مستوى ال

درهمدرهم درهم درهم 
الموجودات 

من خالل قيمة العادلة  استثمارات بال
الخسائرأو األرباح

٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨--٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨متداولة-استثمارات األسهم
١٢٬٥٧٩٬٠٠٠١٢٬٥٧٩٬٠٠٠--ير متداولةغ-مارات األسهماستث

٢٠٢٬٠٢٨٬٨٢٣-٢٠٢٬٠٢٨٬٨٢٣-صنادیق مشتركة
٦٤٬٤٨٥٬٤٩٠--٦٤٬٤٨٥٬٤٩٠كصكو استثمارات
٦٤١٦١٩٬٥٧٬--٦٤١٦١٩٬٥٧٬متوفرة للبيع

٢٠٢٬٨٦٥٬٤٨٩٢٠٢٬٠٢٨٬٨٢٣٠٠٠٥٧٩٬١٢٬٤١٧٬٤٧٣٬٣١٢

وبات المطل
٢٥٠٬٠٠٣٬٥٧٥-٢٥٠٬٠٠٣٬٥٧٥-اراتعقود مرتبطة باستثم

مدققة)(٢٠٢١دیسمبر ٣١
لمجموعا٣المستوى ٢لمستوى ا١مستوى ال

درهمدرهم درهم درهم 

الموجودات 
من خالل استثمارات بالقيمة العادلة  

خسائرالأو األرباح
٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨--٨٠٬٧٦٠٬٣٥٨متداولة-استثمارات األسهم
١٢٬٥٧٩٬٠٠٠١٢٬٥٧٩٬٠٠٠--ير متداولةغ-استثمارات األسهم
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



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

ة)(غير مدقق٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 

٢٦

النتائجموسمية  -٢١

.٢٠٢٢یونيو٣٠بيان الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  في يةوسممو طبيعة ذل أي دخل  لم یتم تسجي

الماليةوائحالل-٢٢

ثــل ة، یجــب أن تمتلتــأمين فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدالتنظيميــة الماليــة الصــادرة لشــركات احائو اللمن ٢من القسم)٨للمادة رقم (وفقًا  
لمقارنــة مــع ، كــان لــدى الشــركة عجــز فــي المــالءة با ٢٠٢٢یونيــو٣٠لماليــة. كمــا فــي تطلبــات هــامش المــالءة اوقــات لمفي جميــع األالشركة  

٣٠متطلبـــات المـــالءة الماليـــة بحلـــول وضــعت الشـــركة خطـــة عمـــل للوفــاء بمليـــون درهـــم. ١٠٠غـــة مــال البالالد األدنـــى لـــرأس متطلبــات الحـــ 
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي عمــل مــن قبــل الموافقــة علــى خطــة الءة. تمــتیم ضــمان بنكــي لعجــز المــالأو تقد٢٠٢٢رسبتمب

لخطة العمل.متثالها ثبات اإلى هيئة التأمين إلطة  فيذ الخ قدم تنحول تشهریة تقدیم تقاریر  بالشركة ةمت مطالبوت

الموجزةالمرحليةوحدة الموافقة على البيانات المالية الم-٢٣

.٢٠٢٢ أغسط ١٢ بتاریخ اإلدارة مجلس قبل من لإلصدار واعتمادها الموجزة المرحلية الموحدة الماليـة البيانـات على  تمت الموافقة


