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وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

الموحدة المرحلیة الموجزة.من ھذه البیانات المالیةاً المرفقة جزء١٩إلى ١من المرفقة تشكل اإلیضاحات 
-٤ -

المرحلي الموحد بیان الدخل 
٢٠١٩سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةسبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالثالثة 
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

درھمدرھمدرھمدرھمإیضاح
العائد إلى حملة الوثائق:
٩١٥٤٫٩٤٧٫٤٧٥١٥٨٫٦٢٣٫٠٦٢٤٨٤٫٥٨٨٫١١٤٤٦٣٫٣٩٢٫٦٨٩إجمالي المساھمات المكتتبة

)٧٤٫٨٨٤٫٦٠٥()٢٢٫٦٧١٫٩١٥()٢٤٫٤٤٥٫٧٨٣(٩٣٫١٥٣٫٦٥٣غیر المكتسبةاتالتغیرات في المساھم

١٥٨٫١٠١٫١٢٨١٣٤٫١٧٧٫٢٧٩٤٦١٫٩١٦٫١٩٩٣٨٨٫٥٠٨٫٠٨٤مساھمات التكافل المكتسبة

)٢٥١٫٦٣٢٫٦٩٤()١٥٣٫٢٢٩٫٦٦٠()٩٢٫٢٦٤٫٦٦٠(٩٣٫٠٦٦٫٠٠٦مساھمات إعادة تكافل
٥٣٫٦٢١٫٧٤٧)٢٠٫٣٤٤٫٩٣٩(٢٤٫٨٦٤٫٤٤٠)٢٤٫٠٤٨٫٤٥١(٩التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

)١٩٨٫٠١٠٫٩٤٧()١٧٣٫٥٧٤٫٥٩٩()٦٧٫٤٠٠٫٢٢٠()٢٠٫٩٨٢٫٤٤٥(مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا

١٣٧٫١١٨٫٦٨٣٦٦٫٧٧٧٫٠٥٩٢٨٨٫٣٤١٫٦٠٠١٩٠٫٤٩٧٫١٣٧صافي المساھمات المكتسبة

)٢٥٤٫٠١٨٫٥٣٣()٣٣٥٫١٠٦٫٤٨١()٦٢٫٥٦٩٫٥٨٦()١٠٨٫٨٨٧٫٤٤٦(إجمالي المطالبات المتكبدة
٧١١٫٥٤٤٫٢٣٣٣٨٫٨٨١١٤٨٫٠٧١٫٠٦١١٧٠٫٣٨٨٫٦٥٠حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة

)٨٣٫٦٢٩٫٨٨٣()١٨٧٫٠٣٥٫٤٢٠()٢٣٫٦٨٨٫٣٥٣()١٠٨٫١٧٥٫٩٠٢(صافي المطالبات المتكبدة

)٣٤٫٨٢٣٫٠١٣()٣٠٫٠٨١٫٠٢٧()١١٫٧٥٠٫٤٦٧()١٥٫١٢٣٫٤٧٧(١٠تغیر في االحتیاطیات
صافي التغّیر في القیمة العادلة للعقود 

)٢٫٣٧٧٫١٧٩()١٦٫٨٨١٫٠٤٢()٢٫٣٦٢٫٢٨٣()١٫٣٨٧٫٦٤١(١٠ت حملة الوثائقالمرتبطة باستثمارا

١٢٫٤٣١٫٦٦٣٢٨٫٩٧٥٫٩٥٦٥٤٫٣٤٤٫١١١٦٩٫٦٦٧٫٠٦٢صافي دخل التكافل

)٥٥٫٧٨٤٫٣٠٦()٦١٫٣٦٧٫٥٨٢()١٨٫٧٩٩٫٠٨٧()١٨٫٩٥١٫٢٥٣(١١رسوم وكالة
)١٫٠٩٢٫٢٧٣(٤٥٦٫٧٧١)١٫١٤٦٫٥٩١()١٫٥٥٢٫١١١(االستثمار، صافي/ (خسائر)دخل

من / (العجز)صافي الفائض
١٢٫٧٩٠٫٤٨٣)٦٫٥٦٦٫٧٠٠(٩٫٠٣٠٫٢٧٨)٨٫٠٧١٫٧٠١(عملیات التكافل

:المساھمینالعائد إلى 
١١١٨٫٩٥١٫٢٥٣١٨٫٧٩٩٫٠٨٧٦١٫٣٦٧٫٥٨٢٥٥٫٧٨٤٫٣٠٦وكالة من حملة الوثائقأتعاب ال

٢٫٢٨٧٫٥٤٢٤٫٤٥٨٫٦٥١١٦٫٧٨١٫٣٧٤١٠٫٩٣٨٫٢٢٤يدخل االستثمار، صاف
٣٫٦٧٣٫٤٨٢٢٫٢٠٢٫٠١٠٦٫٩٥٥٫١٧٣١٣٫١٤١٫٤٩٢دخل آخر

)٢٧٫٠٦١٫٠٣٢()٣٢٫٢٤٢٫٣٤١()٩٫٩٥١٫٨٥٨()١١٫٧١٤٫٤٠٩(عمولة مسددة
)٥٦٫٥٣٦٫٠٥٧()٦٣٫٨٦٧٫٣٣٣()١٧٫٨٧٣٫٦٣٧()٢٤٫٢٠٩٫٦٢٢(مصاریف عمومیة وإداریة

استرداد قرض حسن(مخصص)/ 
١٢٫٧٩٠٫٤٨٣)٦٫٥٦٦٫٧٠٠(٩٫٠٣٠٫٢٧٨)٨٫٠٧١٫٧٠١(ألموال حملة األسھم

٩٫٠٥٧٫٤١٦)١٧٫٥٧٢٫٢٤٥(٦٫٦٦٤٫٥٣١)٥٤٥٫١٩٫٠٨٣(العائدة إلى المساھمینأرباح الفترة(عجز)/

األساسي/(الخسارة) الربح 
٠٦٠٫٠)١١٧٫٠(٠٫٠٤٤)١٢٧٫٠(١٢والمخفف للسھم



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

الموحدة المرحلیة الموجزة.من ھذه البیانات المالیةاً المرفقة جزء١٩إلى ١من المرفقة تشكل اإلیضاحات 
-٥ -

المرحليالموحد بیان الدخل الشامل 
٢٠١٩سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةسبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالثالثة 
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

رھمددرھمدرھمدرھمإیضاح

ربح الفترة العائد(الخسارة)/ 
٩٫٠٥٧٫٤١٦)١٧٫٥٧٢٫٢٤٥(٦٫٦٦٤٫٥٣١)١٩٫٠٨٣٫٤٥٥(إلى المساھمین

بنود الدخل الشامل األخرى

الدخل الشامل الذي یمكن إعادة تصنیفھ 
إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة

الربح غیر المحقق صافي 
-١٫٨٤٠٫٤٣١-١٫٤١٥٫٧١٦(ب)٥رة للبیع من االستثمارات المتوف

-١٫٨٤٠٫٤٣١-١٫٤١٥٫٧١٦ى للفترةخراألالدخل الشاملبنود 

الدخل(الخسائر الشاملة)/مجموع
٩٫٠٥٧٫٤١٦)١٥٫٧٣١٫٨١٤(٦٫٦٦٤٫٥٣١)٧٣٩٫١٧٫٦٦٧(الشامل للفترة



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.اً المرفقة جزء١٩إلى ١اإلیضاحات من تشكل
-٦ -

المرحلي د الموحالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٩سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في

تغیرات متراكمة في خسائر متراكمةإلزامياحتیاطي رأس المال
القیمة العادلة

المجموع

درھمدرھمدرھمدرھمدرھم

١٥٫٦٤٠٫٠٠٠١٦٥٫٠٣٠٫٦٧٦)٧٫١٣٥٫٦٢٦(٢٠١٩١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٥٢٦٫٣٠٢ینایر ١في كماالرصید
)١٥٫٧٣١٫٨١٤(١٫٨٤٠٫٤٣١)١٧٫٥٧٢٫٢٤٥(--الشامل للفترةالدخل(الخسائر الشاملة)/مجموع

)١٠٫٥٠٠٫٠٠٠(-)١٠٫٥٠٠٫٠٠٠(--)٧توزیعات األرباح النقدیة (إیضاح 
-----المحول إلى االحتیاطي اإللزامي

١٧٫٤٨٠٫٤٣١١٣٨٫٧٩٨٫٨٦٢)٣٥٫٢٠٧٫٨٧١(٢٠١٩١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٥٢٦٫٣٠٢سبتمبر٣٠في كما الرصید 

١٤٨٫٨٠٨٫١٣٢-)٦٫٣١٣٫٦٦٦(٢٠١٨١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫١٢١٫٧٩٨ینایر ١في كما الرصید 
٩٫٠٥٧٫٤١٦-٩٫٠٥٧٫٤١٦--الشامل للفترةالدخلمجموع 

)١٢٫٣٧٥٫٠٠٠()١٢٫٣٧٥٫٠٠٠(--)٧توزیعات األرباح النقدیة (إیضاح 
)١٫٠٨٧٫٥٠٠(-)١٫٠٨٧٫٥٠٠(--زكاة مستحقة الدفع

--)٩٠٥٫٧٤٢(٩٠٥٫٧٤٢-المحول إلى االحتیاطي اإللزامي
١٤٤٫٤٠٣٫٠٤٨-)١١٫٦٢٤٫٤٩٢(٢٠١٨١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٠٢٧٫٥٤٠سبتمبر ٣٠في كماالرصید



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.اً المرفقة جزء١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٧ -

موحدالالمرحليبیان التدفقات النقدیة 
٢٠١٩سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةفترة
٢٠١٩٢٠١٨

درھمدرھمإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٩٫٠٥٧٫٤١٦)١٧٫٥٧٢٫٢٤٥(األرباح للفترة(الخسائر)/ 

التعدیالت للبنود التالیة:
٣٫٢٥١٫٠٠٦٣٫٤٩٢٫٤٠٨وسةوموجودات غیر ملموإطفاء ممتلكات ومعداتاستھالك

)٩٫٨٤٥٫٩٥١()٢٦٫٨٢٠٫٢٥٥(االستثمار، صافيدخل 
١٫٦٦٣٫٩٣٩٣٢١٫٣٣٥مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

-٨٥١٫٠١٨الحسابات المشكوك في تحصیلھامخصص 

العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل )/ أرباحخسائر(
٣٫٠٢٥٫٢٠٨)٣٨٫٦٢٦٫٥٣٧(نھایة الخدمة المدفوعة للموظفینومكافآت 

)١٩٣٫١٦٠()٨٩٣٫٣٢١(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٢٫٨٣٢٫٠٤٨)٣٩٫٥١٩٫٨٥٨(العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل)/ أرباحخسائر(

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
)٦٦٫٥١٠٫٠٧١(٤١٦٫٦١٩٫١٨٧رات في موجودات عقود إعادة التكافلتغی

)٣٨٫٩٦٦٫٥٢٩()٧٥٫٩١٥٫٤٧٨(مدینة وموجودات أخرىتغیرات في ذمم تكافل
)٩٫٤٢٧٫٧٢٩()٨٫٠٣٢٫٧٧٢(تكلفة استحواذ مؤجلة على الوثائقتغیرات في

٤١١٢٫٢٠٢٫٦٢٨١٠٦٫٠٣٠٫٠٧١تغیرات في مطلوبات عقود التكافل
٥٨٫٧٠٥٫٤٤٣)٦٨١٫٢٤٫٦٨٣(تغیرات في ذمم دائنة عن إعادة التكافل وأخرى

٥٢٫٦٦٣٫٢٣٣)٤٩٧٫١٩٫٣٢٩(ألنشطة التشغیلیةا)/ منالمستخدم في(صافي النقد 

االستثماریةاألنشطة 
)٢٫٩٧٦٫٠٠٠(٤٫٢٢٤٫٠٠٠تغیرات في ودائع تستحق بعد ثالثة أشھر

)١٦٩٫٣٦٩٫٦٩٦()٩٦٫٨٥٤٫٩٧١(الخسائرأو األرباحبالقیمة العادلة من خالل شراء استثمارات 
٧٨٫٦٢٩٫٤٠٥١١٩٫٦٨٠٫٢٧٩الخسائرأو األرباحاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل مبالغ محصلة من بیع

-)٧٫٣٧٣٫٧٥٤(ودائع
١٫٦١٣٫٣٨٢-االستثمارات، صافيدخل

)١٫٢٨١٫٥٥٦()٩١١٫٨٩٥(وسةغیر ملمشراء موجودات 
)٥٫٧٧٧٫٤٢٦()٢٫٧٩٥٫٠٧٠(شراء ممتلكات ومعدات

)٣٨٠٫٩٦٧()٣٫٧٧٠٫١٠٠(إضافات للعقارات االستثماریة

)٥٨٫٤٩١٫٩٨٤()٣٨٥٫٢٨٫٨٥٢(االستثماریةاألنشطة لمستخدم فياصافي النقد

األنشطة التمویلیة
)١٢٫٣٧٥٫٠٠٠()١٠٫٥٠٠٫٠٠٠(٧ت أرباح مدفوعةتوزیعا

)٣٥٦٫٠٠٠(-دفعات الزكاة
)٫٣٧٩٣٫٠١٩()٩٩٠٫١٢٫٢٠٥(٨سلفیات

)١٥٫٧٥٠٫٣٧٩()٩٩٠٫٢٢٫٧٠٥(التمویلیةالمستخدم في األنشطة صافي النقد

)٢١٫٥٧٩٫١٣٠()٧٠٫٨٨٨٫٢٦٨(في النقدیة وشبھ النقدیةالنقص

٢١٤٫٠٣٧٫١٠٢٧٢٫٤٨٨٫٤١٣في بدایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة 

٣٣١٫٣٢٥٫٧٦٩٥٠٫٩٠٩٫٢٨٣في نھایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة 



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –ل اإلماراتتكاف
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 

٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

-٨ -

الشركةعن معلومات -١

ي -شركة تكافل اإلمارات  ارة دب ي إم ت ف ة تأّسس ة المتحدة ("الشركة") ھي شركة مساھمة عام ارات العربی ي، اإلم تأمین (ش.م.ع)، دب
اریخ ٢٠٠٧) لسنة ٦٢حدة بموجب المرسوم رقم (بدولة اإلمارات العربیة المت ر ٦الصادر عن وزارة االقتصاد بت ع ٢٠٠٧فبرای ، وتخض

("قانون الشركات التجاریة").٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (لمتطلبات

أمین الصحي افلي وتشمل الت أمین التك اً تقوم الشركة بممارسة أنشطة الت وال وفق وین األم ى االدخار وتك أمین عل اة والت ى الحی أمین عل والت
لمبادئ الشریعة اإلسالمیة وأحكام النظام األساسي للشركة.

، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٦٤٣٤١إن العنوان الُمسجل للشركة ھو ص.ب. 

.٢٠١٩أكتوبر ٢٤تم اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة بتاریخ 

ة ، قامت ٢٠١٩أبریل ٢٤بتاریخ  إبالغ المجموع ى ب ة عل ة االستحواذ المقترح أن عملی الي ب ي الم افليالھالل شركة سوق دب أمین التك ، للت
، لن تستمر.٢٠١٧سنة في في األصل والتي تم اإلعالن عنھا 

السیاسات المحاسبیةوعداد البیانات المالیةإأسس -٢

د البیانات المالیةأسس إعدا١-٢

م ، اعداد التقاریر المالیةالدولیة إللمعاییر لوفقاً مجموعةللالمرحلیة الموجزةالموحدة البیانـات المالیـة یتم إعداد  دولي رق ار المحاسبي ال لمعی
. ")٣٤("المعیار المحاسبي الدولي رقم ةإعداد التقاریر المالیة المرحلی،٣٤

المرحلیةإعداد التقاریر المالیة 
ات المرحلیة الموجزةالموحدة البیانـات المالیـة في إعداد المستخدمةإن السیاسات المحاسبیة  داد البیان ي إع ك المستخدمة ف للشركة مماثلة لتل

.٢٠١٨دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في الموحدة المالیة 

التغیرات في التقدیرات المحاسبیة
ة إن السیاسات المحاسبیة متوافقة مع ات المالی ذه البیان داد ھ ي إع بیة المستخدمة ف دیرات المحاس نة السابقة. وإن التق ي الس تلك المستخدمة ف

.٢٠١٨دیسمبر٣١متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في الموحدة المرحلیة الموجزة 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة
الغ لم یكن لل ى المب وھري عل أثیر ج ة أي ت رة الحالی معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ذات العالقة التي تسري خالل الفت

ـة  ـات المالی دة المعلن عنھا واإلفصاحات الواردة في ھذه البیان ینات السنویة دورة الموح ن للتحس م یك ة الموجزة. ول ٢٠١٤-٢٠١٢المرحلی
تأثیرًا على بیان المركز المالي أو أداء المجموعة خالل الفترة.٢٠١٩ینایر ١صبحت ساریة المفعول من والتي أ

دة ة الموح ات المالی ذه البیان ةإن ھ ة المرحلی ات المالی ع البیان رأ م ب أن تق احات ویج ع اإلفص ى جمی تمل عل وجزة ال تش دة الم نة الموح للس
ائج . باإلضاف٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في  ي للتسعةة لذلك، فإن النت ة ف بتمبر ٣٠أشھر المنتھی ائج ٢٠١٩س ى النت ال تشیر بالضرورة إل

.٢٠١٩دیسمبر٣١التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 
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(تتمة)والسیاسات المحاسبیةإعداد البیانات المالیةأسس -٢

أسس التوحید٢-٢

التابعة المذكورة أدناه.تتكون المجموعة من الشركة والشركة

الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالشركة التابعة
٢٠١٩٢٠١٨

%٩٩٪٩٩اإلمارات العربیة المتحدةاالستثمارمودرن تیك لالستثمار

لغرض عقد االستثمارات.٢٠١٧مارس ٣١تأسست شركة مودرن تیك لالستثمار خالل الفترة المنتھیة في 

.٢٠١٩سبتمبر ٣٠ات المالیـة الموحدة المرحلیة الموجزة من البیانات المالیة للمجموعة والشركة التابعة لھا كما في تتألف البیانـ

دیھا معرضة إلى أو لھا لمجموعة اكون تتتحقق السیطرة عندما  ا ول ا بالشركة المستثمر فیھ رة الناتجة عن ارتباطھ حقوق في العوائد المتغی
ا القدرة على التأثیر عل ى الشركة المستثمر فیھ تم السیطرة عل ا. وت ى ھذه العوائد من خالل قدرتھا على السیطرة على الشركة المستثمر فیھ

فقط عند تحقق ما یلي:

لة · اطات ذات الص ھ النش ى توجی درة عل نح المجموعة الق ي تم ة الت وق القائم ا (الحق تثمر بھ ركة المس ى الش ة عل سیطرة المجموع
،)للشركة المستثمر بھا

،تعرض المجموعة أو حقوقھا في العوائد المتغیرة الناتجة عن ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا·
القدرة على ممارسة السیطرة على الشركة المستثمر فیھا والتأثیر على عوائدھا.·

ن ھناك افتراض مسبق أن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة.  ل م ةأعندما تمتلك المجموعة أق ابھھا غلبی ا ش وق التصویت أو م حق
ك سیطرة عند في الشركة المستثمر فیھا، تقوم المجموعة بأخذ جمیع الحقائق والظروف ذات العالقة بعین االعتبار  تحدید فیما إذا كانت تمتل

على الشركة المستثمر فیھا ویتضمن ذلك: 

فیھاالترتیبات التعاقدیة مع حملة حقوق تصویت آخرین في الشركة المستثمر·
الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى·
حقوق التصویت الحالیة وحقوق التصویت المحتملة للمجموعة·

ملكیة.حقوق على أنھا معاملة ،السیطرة، دون خسارة حصة الملكیة في أي شركة تابعةالتغیر في احتسابیتم 

ي تقعلى الشركة التابعة، السیطرةفي حال خسرت المجموعة  ا ف وم بالتوقف عن تثبیت الموجودات ذات العالقة كموجودات ذات عالقة (بم
ت  اح أو خسائر ناتجة ذلك الشھرة) والمطلوبات والحصص غیر المسیطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة، بینما یتم تثبی ة أرب ضمن أی

أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.تثبیت . یتم األرباح أو الخسائر
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النقدیة وشبھ النقدیة-٣
٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١سبتمبر ٣٠

(مدققة)
عملیاتعملیاتعملیاتعملیات 
المساھمینالتكافلالمساھمینالتكافل
درھمدرھمدرھمدرھم

٢٢٫١٦٤٫٠٥٥٧٫١٦١٫٧١٤٣٨٫٦٨٩٫٥٨٤٤٨٫٥٢٤٫٤٥٣النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
١٧٫٢٥٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠١٤٫٢٢٤٫٠٠٠الودائع

٣٩٫٤١٤٫٠٥٥٩٫١٦١٫٧١٤٦٠٫٩٣٩٫٥٨٤٦٢٫٧٤٨٫٤٥٣

)٤٫٢٢٤٫٠٠٠()١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(-)١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(ناقصاً: ودائع تستحق بعد أكثر من ثالثة أشھر

٢٢٫١٦٤٫٠٥٥٩٫١٦١٫٧١٤٤٣٫٦٨٩٫٥٨٤٥٨٫٥٢٤٫٤٥٣إجمالي

ین سنویاً ٪٣٫٤٠إلى ٪٢٫٣٥تراوح ما بین تأرباحالودائع معدالت تحمل راوح ب وبر٢٠مع تواریخ استحقاق تت سبتمبر٢٨و ٢٠١٩أكت
٢٠٢٠.

مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل-٤

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(
إجمالي مطلوبات عقود التكافل

١٥٢٫٩٥٣٫٥٥٦١٣٠٫٤٩٢٫٦٦٩مطالبات معلنة
٦٣٫٩٠٨٫١٩٣٤١٫٣٤٣٫٨٨٧مطالبات متكبدة غیر معلنة

٢٢١٫٤٨٣٫٨٢٣١٩٨٫٨١١٫٩٠٨مساھمات غیر مكتسبة
٤٫٧٣١٫٢٣٧٤٫٠٧١٫٠٠٠احتیاطیات حسابیة

١٦١٫٣٧٤٫٧١٨٩٫٤٣٦١١٧٫٥٢العقود المرتبطة باستثمارات حملة الوثائق بالقیمة العادلة

٦٠٤٫٤٥١٫٥٢٧٤٩٢٫٢٤٨٫٩٠٠

موجودات عقود إعادة التكافل 
٩٩٫٢٩١٫١٣٩١٠٠٫٧٦٦٫٨٠٧مطالبات معلنةحصة إعادة التكافل من 
٣١٫٠٨٥٫٧٢٣٢٥٫٥٩١٫١٩١مطالبات متكبدة غیر معلنةحصة إعادة التكافل من 
٩١٫٦٣٢٫٢٢٣١١١٫٩٧٧٫١٦٢ةمساھمات غیر مكتسبحصة إعادة التكافل من 
٢٫٦٣١٫٥١٧٢٫٩٢٤٫٦٢٩احتیاطي حسابيحصة إعادة التكافل من 

٢٢٤٫٦٤٠٫٦٠٢٢٤١٫٢٥٩٫٧٨٩
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(تتمة)مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل-٤

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(

صافي مطلوبات عقود التكافل
٥٣٫٦٦٢٫٤١٧٢٩٫٧٢٥٫٨٦٢مطالبات معلنة

٣٢٫٨٢٢٫٤٧٠١٥٫٧٥٢٫٦٩٦مطالبات متكبدة غیر معلنة
١٢٩٫٨٥١٫٦٠٠٨٦٫٨٣٤٫٧٤٦مساھمات غیر مكتسبة

٢٫٠٩٩٫٧٢٠١٫١٤٦٫٣٧١احتیاطیات حسابیة
١٦١٫٣٧٤٫٧١٨١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦العقود المرتبطة باستثمارات حملة الوثائق بالقیمة العادلة

٠٫٩٢٥٣٧٩٫٨١٢٥٠٫٩٨٩٫١١١

الحركة في الذمم الدائنة لحملة الوثائق للعقود المرتبطة باستثمارات 
١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨الرصید االفتتاحي
٦٦٫٤٦٨٫٦٥٧٧٤٫٧٥٦٫٥٤٨رسوم التخصیص

)١٨٫١٥٧٫٣٧٨()١٦٫٠٥٧٫١١٥(ورسوم أخرىتاستردادا
)٢٢٫٣٤٧٫٢١٠()٢٣٫٤٤٧٫٣٠٢(التغّیر في القیمة العادلة

)٥٫١٥٨٫٥٥٢(١٦٫٨٨١٫٠٤٢النھائيالرصید

١٦١٫٣٧٤٫٧١٨١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦

األدوات المالیة-٥

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(
موجودات عملیات التكافل

٢٠٥٫٥٤٥٫٩٢١١٧٨٫٥٧٧٫١٢٥(أ))٥بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح 

موجودات المساھمین
٩٢٫٨١٠٫١١٤٧٤٫٧٣٣٫٠٨٨(أ))٥بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح 

٣٤٫٤٠١٫٨٩٩٣٢٫٥٦١٫٤٦٨(ب))٥متوفرة للبیع (إیضاح 

١٢٧٫٢١٢٫٠١٣١٠٧٫٢٩٤٫٥٥٦

٣٣٢٫٧٥٧٫٩٣٤٢٨٥٫٨٧١٫٦٨١المجموع
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(تتمة)األدوات المالیة -٥

األرباح أو الخسائرستثمارات بالقیمة العادلة من خاللاالأ-٥

٢٠١٩سبتمبر ٣٠
إلىالعائدة

وثائقحملة
إلىالعائدةإلىالعائدةالتأمین على

المجموعالتكافلعملیاتالمساھمینلألفرادالحیاة
درھمدرھمدرھمدرھم

١٣٥٫١٥٠٫٣٩٧-١٣١٫٢٣٦٫٨٥٢٣٫٩١٣٫٥٤٥صنادیق مشتركة
٣٠٫١٣٧٫٨٦٦١٨٫٣٣٣٫٩٥٩٣٠٫٤٠٩٫٤٠١٧٨٫٨٨١٫٢٢٦استثمارات الصكوك

٤٨٫٢١٨٫١٠١١٣٫٧٦١٫٨٠٢٦١٫٩٧٩٫٩٠٣-متداولة-استثمارات األسھم
٢٢٫٣٤٤٫٥٠٩-٢٢٫٣٤٤٫٥٠٩-غیر متداولة-استثمارات األسھم

١٦١٫٣٧٤٫٧١٨٩٢٫٨١٠٫١١٤٤٤٫١٧١٫٢٠٣٩٨٫٣٥٦٫٠٣٥٢إجمالي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
(مدققة)

إلىالعائدة
وثائقحملة

إلىالعائدةإلىالعائدةالتأمین على
المجموععملیات التكافلالمساھمینلألفرادالحیاة

درھمدرھمدرھمدرھم

٩٥٫٤٥٥٫٣٨٧-٩٥٫١٩١٫٧٧٣٢٦٣٫٦١٤صنادیق مشتركة
٢٢٫٣٣٧٫٦٦٣١٤٫٨٩٤٫١٧٥٤٥٫٩٤٦٫٧٤١٨٣٫١٧٨٫٥٧٩استثمارات الصكوك

٤٥٫٦٣٨٫٥٣٢١٥٫١٠٠٫٩٤٨٦٠٫٧٣٩٫٤٨٠-متداولة-استثمارات األسھم
١٣٫٩٣٦٫٧٦٧-١٣٫٩٣٦٫٧٦٧-غیر متداولة–استثمارات األسھم

١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦٧٤٫٧٣٣٫٠٨٨٦١٫٠٤٧٫٦٨٩٢٥٣٫٣١٠٫٢١٣إجمالي

).٨ملیون درھم) مقابل قرض بنكي (إیضاح ٢٢٫٠٧–٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون درھم (١٢٫٤١تم رھن استثمارات صكوك بمبلغ 
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األدوات المالیة (تتمة)-٥

(تتمة)األرباح أو الخسائرستثمارات بالقیمة العادلة من خاللاالأ-٥

:كانت كالتاليالفترةوثائق خالل الحملة الحركات العائدة إلىإن 

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(

١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨الرصید في بدایة الفترة
٥٩٫٤١٤٫٤٨٤٧٤٫٧٥٦٫٥٤٨المشتریات خالل الفترة

)٤٠٫٥٠٤٫٥٨٨()٣٢٫٤٥٠٫٢٤٤(االستبعادات خالل الفترة
)٥٫١٥٨٫٥٥٢(١٦٫٨٨١٫٠٤٢خالل الفترةبالقیمة العادلةالتغیر

١٦١٫٣٧٤٫٧١٨١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦في نھایة الفترة

المتوفرة للبیعب-٥

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(

٣٤٫٤٠١٫٨٩٩٣٢٫٥٦١٫٤٦٨المتداولة-األسھم 

.ال شيء)-٢٠١٨سبتمبر ٣٠(درھم في بیان الدخل الشامل اآلخر الموحد١٫٨٤٠٫٤٣١أرباح القیمة العادلة البالغة تثبیت تم 

رأس المال-٦

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(

المصدر والمدفوع بالكامل:المصرح و
١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –ل اإلماراتتكاف
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 

٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

-١٤ -

توزیعات األرباح-٧

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(

-١٠٫٥٠٠٫٠٠٠)ومدفوعةدرھم للسھم (معلن عنھا٠٫٠٧بواقع ٢٠١٩لسنةتوزیعات أرباح نقدیة 
١٢٫٣٧٥٫٠٠٠-)ومدفوعةدرھم للسھم (معلن عنھا٠٫٠٨٢٥بواقع ٢٠١٨لسنةتوزیعات أرباح نقدیة 

١٠٫٥٠٠٫٠٠٠١٢٫٣٧٥٫٠٠٠

القروض-٨

غ ٥٣٫٢٣–٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون درھم (٤١٫٠٣القرض البالغ تكون ی ون ١٠٫٩٢ملیون درھم) من جزأین. تم الحصول على مبل ملی
روض (إیضاح  ل الق ة مقاب م استخدامھ لشراء صكوك من المستوى األول وھي مرھون د ت ة ٥درھم من بنك الخلیج األول وق ). بلغت قیم

ح بنسبة ١٢٫٤١مبلغ ٢٠١٩سبتمبر ٣٠الصكوك المرھونة كما في  دل رب روض مع ناً یسنو٪٢٫٥ملیون درھم. یترتب على الق ى م أعل
ملیون درھم من بنك دبي التجاري لشراء مبنى جدید الستخدامھ كمكاتب.٣٥لمدة ثالثة أشھر. تم الحصول على قرض بقیمة إیبورسعر 

ر ك ةذكورض الموتتضمن قروض المجموعة الناتجة عن األنشطة التمویلیة الق ن بن وظبي أعاله م ي التجاري (أب ك دب –٢٠١٩األول وبن
م، ٤١٫٠٢٨٫٠٩٢ ة ٥٣٫٢٣٤٫٠٠١–٢٠١٨درھ ة الدفتری والي). إن القیم ى الت م، عل روضدرھ اري للق ي التج ك دب ن بن نة م الل س خ

داد ٢٠١٩ ادة س و إع اط٣ھ ن أقس رضم غ الق م٢٫١٠٠٫٠٠٠بمبل ین أن، درھ ي ح ي ، ف و ظب ك أب ن بن رض م صالق غ األول نق بمبل
.استرداد صكوك بنك دبي لالستثمارنتیجةدرھم ١٠٫١٠٥٫٩٠٨



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 

٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

-١٥ -

صافي المساھمات المكتسبة-٩
٢٠١٨سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفترة ٢٠١٩سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةفترة 

التأمین علىالتأمین على 
المجموعواالدخارالحیاةصحيالمجموعواالدخارالحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

١٢٩٫٢٣٠٫٢٧٣٢٥٫٧١٧٫٢٠٢١٥٤٫٩٤٧٫٤٧٥١٣٦٫٠٠٩٫٩٠٤٢٢٫٦١٣٫١٥٨١٥٨٫٦٢٣٫٠٦٢إجمالي المساھمات المكتتبة
)٢٤٫٤٤٥٫٧٨٣()١٩٧٫١٫٦٥٣()٢٢٫٧٩٢٫٥٨٦(٣٫١٥٣٫٦٥٣)١٫١٦٢٫٠١٦(٤٫٣١٥٫٦٦٩التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

١٣٣٫٥٤٥٫٩٤٢٢٤٫٥٥٥٫١٨٦١٥٨٫١٠١٫١٢٨١١٣٫٢١٧٫٣١٨٢٠٫٩٥٩٫٩٦١١٣٤٫١٧٧٫٢٧٩مساھمات التكافل المكتسبة

٨٨٫٩٢٢٫٤٩٤٣٫٣٤٢٫١٦٦٩٢٫٢٦٤٫٦٦٠)٣٫٠٦٦٫٠٠٦(٣٫١١٨٫٥٩٠)٦٫١٨٤٫٥٩٦(مساھمات إعادة التكافل
)٢٤٫٨٦٤٫٤٤٠()١٫٣٢٥٫٠١١()٢٣٫٥٣٩٫٤٢٩(٢٤٫٠٤٨٫٤٥١)١٫٢٠٢٫١٥٩(٢٥٫٢٥٠٫٦١٠سبةالتغیر في المساھمات غیر المكت

١٩٫٠٦٦٫٠١٤١٫٩١٦٫٤٣١٢٠٫٩٨٢٫٤٤٥٦٥٫٣٨٣٫٠٦٥٢٫٠١٧٫١٥٥٦٧٫٤٠٠٫٢٢٠مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا

١١٤٫٤٧٩٫٩٢٨٢٢٫٦٣٨٫٧٥٥٣١٣٧٫١١٨٫٦٨٤٧٫٨٣٤٫٢٥٣١٨٫٩٤٢٫٨٠٦٦٦٫٧٧٧٫٠٥٩صافي المساھمات المكتسبة

٢٠١٨سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةفترة ٢٠١٩سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةفترة 
التأمین علىالتأمین على 

المجموعواالدخارالحیاةصحيالمجموعواالدخارالحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٤١٢٫٦٣٨٫٤٢٣٧١٫٩٤٩٫٦٩١٤٨٤٫٥٨٨٫١١٤٤٠١٫٨٤٩٫٢٢٤٦١٫٥٤٣٫٤٦٥٤٦٣٫٣٩٢٫٦٨٩مالي المساھمات المكتتبةإج
)٧٤٫٨٨٤٫٦٠٥()٥١٢٫٥١٢()٫٠٩٣٣٧٢٫٧٤()٢٢٫٦٧١٫٩١٥()٥٦٫٩٥٦()٦١٤٫٩٥٩٫٢٢(التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

٣٩٠٫٠٢٣٫٤٦٤٧١٫٨٩٢٫٧٣٥٤٦١٫٩١٦٫١٩٩٣٢٧٫٤٧٧٫١٣١٦١٫٠٣٠٫٩٥٣٣٨٨٫٥٠٨٫٠٨٤مساھمات التكافل المكتسبة

١٤٦٫٢٣٤٫٢٠٣٦٫٩٩٥٫٤٥٧١٥٣٫٢٢٩٫٦٦٠٢٤٤٫٧١٠٫٠١١٦٫٩٢٢٫٦٨٣٢٥١٫٦٣٢٫٦٩٤مساھمات إعادة التكافل
)٥٣٫٦٢١٫٧٤٧()٥٩٠٫٥٢٣()٥٣٫٠٣١٫٢٢٤(٫٩٣٩٢٠٫٣٤٤)٢٢٩٫٧٣٥(٢٠٫٥٧٤٫٦٧٤التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

١٦٦٫٨٠٨٫٨٧٧٦٫٧٦٥٫٧٢٢١٧٣٫٥٧٤٫٥٩٩١٩١٫٦٧٨٫٧٨٧٦٫٣٣٢٫١٦٠١٩٨٫٠١٠٫٩٤٧مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا

٢٢٣٫٢١٤٫٥٨٧٦٥٫١٢٧٫٠١٣٢٨٨٫٣٤١٫٦٠٠١٣٥٫٧٩٨٫٣٤٤٥٤٫٦٩٨٫٧٩٣١٩٠٫٤٩٧٫١٣٧صافي المساھمات المكتسبة



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 

٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

-١٦ -

ي االحتیاطیاتالتغیر ف-١٠

أشھر المنتھیةالتسعةفترة فترة الثالثة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھمدرھمدرھم 

)١٫١٨٨٫٧٨٢(٢٩٧٫٤٧٩٢٤٣٫٤٢٤٩٩٧٫٠٩٩حسابيالتغیر في احتیاطي
التغیر في احتیاطیات تتعلق بمنتجات 

١٦٫٢١٣٫٦٣٩١٣٫٨٦٩٫٣٢٦٤٥٫٩٦٤٫٩٧٠٣٨٫٣٨٨٫٩٧٤للتأمین على الحیاةتكافل
)٢٫٣٧٧٫١٧٩()١٦٫٨٨١٫٠٤٢()٢٫٣٦٢٫٢٨٣()١٫٣٨٧٫٦٤١(التغّیر في القیمة العادلة

١٥٫١٢٣٫٤٧٧١١٫٧٥٠٫٤٦٧٠٨١٫٠٢٧٫٣٠٣٤٫٨٢٣٫٠١٣

رسوم وكالة-١١

درھم). ٥٥٫٧٨٤٫٣٠٦–٢٠١٨سبتمبر ٣٠(درھم٦١٫٣٦٧٫٥٨٢بلغت٢٠١٩سبتمبر ٣٠ي رسوم الوكالة للفترة المنتھیة فإن

ة  ى تّم وضع رسوم وكال بة حت ى %١٣نس ن %٢٥إل الي م ل مساھمات إجم ائق تكاف اة ووث ى الحی اعي عل أمین الجم ائق الت ق بوث ا یتعل فیم
بة التأمین الصحي الجماعي. أّما بالنسبة لوثائق تأمین الحیاة تكافل، ت ل %٥٠ّم احتساب الرسوم بنس ن مساھمة مخاطر التكاف كحد أقصى م

دخل ان ال د الشامللوثائق تأمین الحیاة من تكافل. كما تمت الموافقة على رسوم الوكالة من قبل لجنة الرقابة الشرعیة ویتم تحمیلھا إلى بی عن
تكبدھا.

األرباح األساسیة والمخّفضة للسھم-١٢

أشھر المنتھیةالتسعةفترة ھر المنتھیةفترة الثالثة أش
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

أرباح الفترة العائدة إلى(الخسائر)/ 
٩٫٠٥٧٫٤١٦)١٧٫٥٧٢٫٢٤٤(٦٫٦٦٤٫٥٣١)١٩٫٠٨٣٫٤٥٤(المساھمین (بالدرھم)

٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة

٠٫٠٦٠)١١٧٫٠(٠٫٠٤٤)١٢٧٫٠(أرباح السھم (بالدرھم)(الخسائر)/ 

.استخدامھان المجموعة لم تصدر أیة أدوات قد یكون لھا تأثیر على الربح للسھم عند إحیث ،لم یتم عرض أیة أرقام للربح المخّفض للسھم



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 

٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

-١٧ -

الطرف ذي العالقةت واألرصدة معالمعامال-١٣

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(

شركات زمیلة للمساھمین الرئیسیین: 
٤٠٥٫٢٣١٫٤٥٫١٣٩٫٤٣٦متداولة–استثمارات في حقوق الملكیة 

سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةفترة 
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

موظفي اإلدارة العلیاتعویضات
٣٫٩٧٩٫٦٣٧٦٫٨٢٩٫٧٨١قصیرة وطویلة األجلمزایا

مع األطراف ذات العالقة خالل الفترةالمعامالت 
٣٫٤٢٠٫٠٠٠-أرباح محققة من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٠١٢٫٤٧٠٫٨٦٫٦٣٩٫٦١١إجمالي المساھمات المكتتبة

٣٫١٤٥٫٥٦٣٥٫٤٥٧٫١٤٤ي المطالبات المتكبدةإجمال

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

مدققة)(
أطراف ذات عالقةمعأرصدة 

٧٢٥٫٢٩٦٨٤٦٫٤٠٧المطالبات المعلنة

المعلومات القطاعیة-١٤

ل وعمل ي یتم تقسیم الشركة لألغراض اإلداریة إلى قطاعین تجاریین: قطاع التكاف ل الت ال التكاف ل أعم ات التكاف ات االستثمار. تشمل عملی ی
ج أ تم دم م ی ي تقوم بھا الشركة نیابة عن حاملي الوثائق، بینما تشمل عملیات االستثمار إدارة االستثمارات والنقد لحساب الشركة الخاص. ل

قطاعات تشغیلیة لتشكیل القطاعین المذكورین.

ات یتم قیاسھاألرباح أو الخسائر التي یتم تقییم أداء القطاع على أساس ا ي البیان اح أو الخسائر ف في بعض النواحي بطریقة مختلفة عن األرب
المالیة.

ة وم الوكال تثناء رس وم وباس ینالرس رى ب امالت أخ رم أي مع م تب ن، ل رض الحس یص والق رة. تخص الل الفت ات خ مل یالقطاع لش دخ
ة بین قطاعات األعمال والتي یتم حذفھا عند التوحید كما ھو مبین أدناه.ومصاریف ونتائج القطاعات المعامالت المبرم



وشركتھا التابعة(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 

٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

-١٨ -

(تتمة)المعلومات القطاعیة-١٤

٢٠١٩سبتمبر ٣٠

المساھمیناالكتتاب
المجموعأخرىاستثماراتالمجموععلى الحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھم درھمدرھم

٣٩٠٫٠٢٣٫٤٦٤٫٧٣٥٫٨٩٢٧١٤٦١٫٩١٦٫١٩٩٧٨١٫٣٧٤٫١٦٦٨٫٣٢٢٫٧٥٥٨٥٫١٠٤٫١٢٩إیرادات القطاع

٣٦٫٢٤٩٫٨٧٧١٨٫٥٥١٫٠٠٥٥٤٫٨٠٠٫٨٨٢١٦٫٧٨١٫٣٧٤٦٨٫٣٢٢٫٧٥٥٨٥٫١٠٤٫١٢٩القطاعنتائج 
---)٦١٫٣٦٧٫٥٨٢()١٨٫٣٢٨٫٣٥٧()٤٣٫٠٣٩٫٢٢٥(رسوم وكالة

)٣٢٫٢٤٢٫٣٤١()٣٢٫٢٤٢٫٣٤١(----متكبدةت عموال
)٦٣٫٨٦٧٫٣٣٣()٦٣٫٨٦٧٫٣٣٣(----مصاریف عمومیة وإداریة

قرض حسناسترداد
)٦٫٥٦٦٫٧٠٠()٦٫٥٦٦٫٧٠٠(----لصندوق حملة الوثائق

العائدة إلى األرباح/)الخسائر(
)١٧٫٥٧٢٫٢٤٥()٣٤٫٣٥٣٫٦١٩(١٦٫٧٨١٫٣٧٤)٦٫٥٦٦٫٧٠٠(٢٢٢٫٦٤٨)٦٫٧٨٩٫٣٤٨(حملة الوثائق/المساھمین

٢٠١٨سبتمبر ٣٠

المساھمیناالكتتاب
المجموعأخرىاستثماراتالمجموععلى الحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھم درھمدرھم

٣٢٧٫٤٧٧٫١٣١٦١٫٠٣٠٫٩٥٣٣٨٨٫٥٠٨٫٠٨٤١٠٫٩٣٨٫٢٢٤٦٨٫٩٢٥٫٧٩٨٠٢٢٫٧٩٫٨٦٤إیرادات القطاع

٤٨٫١٤٣٫٩٦٢١٧٫٤٩٣٫٣١٧٦٥٫٦٣٧٫٢٧٩١٠٫٩٣٨٫٢٢٤٦٨٫٩٢٥٫٧٩٨٧٩٫٨٦٤٫٠٢٢القطاعنتائج 
---)٥٥٫٧٨٤٫٣٠٦()١٥٫٨٤٣٫١١٦()٣٩٫٩٤١٫١٩٠(رسوم وكالة

)٢٧٫٠٦١٫٠٣٢()٢٧٫٠٦١٫٠٣٢(----عموالت متكبدة
)٥٦٫٥٣٦٫٠٥٧()٥٦٫٥٣٦٫٠٥٧(----مصاریف عمومیة وإداریة

قرض حسناسترداد
١٢٫٧٩٠٫٤٨٣١٢٫٧٩٠٫٤٨٣----لصندوق حملة الوثائق

العائدة إلى (الخسائر)/األرباح
٩٫٠٥٧٫٤١٦)١٫٨٨٠٫٨٠٨(٨٫٢٠٢٫٧٧٢١٫٦٥٠٫٢٠١٩٫٨٥٢٫٩٧٣١٠٫٩٣٨٫٢٢٤حملة الوثائق/المساھمین
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(تتمة)یةالمعلومات القطاع-١٤

٢٠١٩سبتمبر ٣٠
غیر مخصصةاستثماراتمجموععلى الحیاة

اإلجماليالمجموعأخرىالمساھمینالتكافلواالدخارصحي
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٥٠٧٫٢٠٣٫١٣٤٢٩٢٫٠٢٩٫١٦١٧٩٩٫٢٣٢٫٢٩٥١٣٦٫٣٧٣٫٧٢٧٩٠٫٤٤٥٫٦٦٢٢٢٦٫٨١٩٫٣٨٩١٫٦٨٤٠٢٦٫٠٥٫١موجودات القطاع

٥٧٠٫٢٢٤٫٩٦٥٢١٣٫٨٤٥٫٩٣٧٧٨٤٫٠٧٠٫٩٠٢١٠٫٩٢٨٫٧٢٢١٩٨٫٩٢٫٢٥٣٩٢٠٫١٠٣٫١٨١٨٨٧٫٢٥٢٫٨٢٢القطاعمطلوبات

(مدققة)٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
غیر مخصصةاستثماراتمجموععلى الحیاة

اإلجماليالمجموعأخرىالمساھمینالتكافلواالدخارصحي
درھمدرھمرھمددرھمدرھمدرھمدرھم

٤٩٦٫٢٨٢٫٣٥٠٢١٥٬٣٨٦٬٩٦٥٧١١٫٦٦٩٫٣١٥١٧٠٬٠٤٣٬٠٠٩٩٤٬٤٨٧٬٥١٧٢٦٤٬٥٣٠٬٥٢٦٩٧٦٫١٩٩٫٨٤١موجودات القطاع

٥٢١٬١٨٧٬٩٣٥١٦٢٬٥٧١٬٥٠٥٦٨٣٬٧٥٩٬٤٤٠٢١٬٠٣٤٬٦٢٩١٠٦٬٣٧٥٬٠٩٦١٢٧٬٤٠٩٬٧٢٥٨١١٬١٦٩٬١٦٥القطاعمطلوبات

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٥

في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق بند مطلوبات أو دفعھ لتحویل بند موجودات قیمة العادلة ھي المبلغ الذي سیتم استالمھ لبیع إن ال
راض بتاریخ القیاس.  ة افت ة العادل ف القیم وعلى ھذا النحو، یمكن أن تنتج فروقات بین القیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. یتضمن تعری

غیر مالئمة.الشركة تعمل وفق مبدأ االستمراریة دون أي نیة أو حاجة لتقلیص حجم عملیاتھا بصورة كبیرة أو إجراء معاملة بشروط أن

القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
ي ترى اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المثبتة بالتكلفة المط اتفأة ف ة البیان دة المالی ارب الموح ة الموجزة تق المرحلی

قیمھا العادلة.

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة
ي الب ة یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة باستخدام أسالیب التقییم المماثلة واالفتراضات المستخدمة ف ات المالی یان

.٢٠١٨دیسمبر ٣١السنویة المدققة للسنة المنتھیة في 

أسالیب قیاس القیمة العادلة المثبتة في بیان المركز المالي
ن الموجودات والمطلوباتیقدم الجدول التالي تحلیل  ى المستویات م ة، مقسمة إل ١المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً للتثبیت األولي بالقیمة العادل

استناداً إلى الحد الذي تكون فیھ القیمة العادلة ملحوظة:٣إلى 

یشمل األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.:المستوى األول·

ة المدرجة ضمن المستوى األول، الجالمدخالتیشمل :المستوى الثاني· بة األخرى، بخالف األسعار الُمعلن دیرة بالمالحظة بالنس
للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة (وھي المستمدة من األسعار).

تند المدخالتیشمل :المستوى الثالث· ي ال تس ات الت الموجودات أو المطلوب ة ب ات الخاص یم وتضم المعطی المستمدة من أسالیب التقی
ة بالمالحظة (المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة).إلى بیانات سوق جدیر
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٥

٢٠١٩سبتمبر ٣٠
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات
الخسائرأو األرباحاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

٦١٫٩٧٩٫٩٠٣--٦١٫٩٧٩٫٩٠٣ةمتداول-استثمارات األسھم
٢٢٫٣٤٤٫٥٠٩٢٢٫٣٤٤٫٥٠٩--غیر متداولة-استثمارات األسھم
١٣٥٫١٥٠٫٣٩٧-١٣٥٫١٥٠٫٣٩٧-صنادیق مشتركة

٧٨٫٨٨١٫٢٢٦--٧٨٫٨٨١٫٢٢٦صكوكاستثمارات
٣٤٫٤٠١٫٨٩٩--٣٤٫٤٠١٫٨٩٩أوراق مالیة متوفرة للبیع

٤٢٫٦٩١٫٣٥٦-٤٢٫٦٩١٫٣٥٦-تثماریةعقارات اس

٠٢٨٫١٧٥٫٢٦٣٧٥٣٫١٧٧٫٨٤١٢٢٫٣٤٤٫٥٠٩٣٧٥٫٤٤٩٫٢٩٠

المطلوبات
١٦١٫٣٧٤٫٧١٨-١٦١٫٣٧٤٫٧١٨-عقود مرتبطة باستثمارات

(مدققة)٢٠١٨دیسمبر ٣١
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات
الخسائرأو األرباحاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

٦٠٫٧٣٩٫٤٨٠--٦٠٫٧٣٩٫٤٨٠متداولة-استثمارات األسھم
١٣٫٩٣٦٫٧٦٧١٣٫٩٣٦٫٧٦٧--متداولةغیر –استثمارات األسھم
٩٥٫٤٥٥٫٣٨٧-٩٥٫٤٥٥٫٣٨٧-صنادیق مشتركة

٨٣٫١٧٨٫٥٧٩--٨٣٫١٧٨٫٥٧٩صكوكاستثمارات
٣٢٫٥٦١٫٤٦٨--٣٢٫٥٦١٫٤٦٨أوراق مالیة متوفرة للبیع

٣٨٫٩٢١٫٢٥٦-٣٨٫٩٢١٫٢٥٦-عقارات استثماریة

١٧٦٫٤٧٩٫٥٢٧١٣٤٫٣٧٦٫٦٤٣١٣٫٩٣٦٫٧٦٧٣٢٤٫٧٩٢٫٩٣٧

المطلوبات
١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦-١١٧٫٥٢٩٫٤٣٦-عقود مرتبطة باستثمارات
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الوثائقأموال حملة-١٦

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨
درھمدرھم

)معاد تصنیفھ(

العجز في أموال حملة الوثائق
)٤٠٫٧٨٢٫٧٠٥()٣٠٫٩٠٥٫١٥١(الرصید في بدایة الفترة

٩٫٨٧٧٫٥٥٤)٦٫٥٦٦٫٧٠٠(للفترةالمستردالفائض(العجز)/ 
-٣٠٫٩٠٥٫١٥١قرض حسن مشطوب

)٣٠٫٩٠٥٫١٥١()٦٫٥٦٦٫٧٠٠(ترةالفنھایةالرصید في 

قرض حسن من المساھمین
٣٠٫٩٠٥٫١٥١٤٠٫٧٨٢٫٧٠٥الفترةنھایةالرصید في 

)٩٫٨٧٧٫٥٥٤()٦٫٥٦٦٫٧٠٠(الفترةالمسترد خاللالفائض
-)٣٠٫٩٠٥٫١٥١(قرض حسن مشطوب

٦٫٥٦٦٫٧٠٠٣٠٫٩٠٥٫١٥١الفترةنھایةالرصید في 

--ال المساھمینالعجز في أموإجمالي

المطلوبات الطارئة-١٧

المطلوبات الطارئة
ـبلغ ٢٠١٩سبتمبر ٣٠في  ور أخرى بم االت أخـرى وأم ة وكف االت بنكی وص كف ة بخص ات طارئ ٦٢٥٫٥٣٧، كان لدى المجموعة مطلوب

دم ظھور مطلوبات جوھریة نتیجة لھا.درھم) ناتجة أثناء سیر األعمال العادیة ومن المتوقع ع٩٦٧٫٥٣٧–٢٠١٨دیسمبر ٣١درھم (

المطالبات القانونیة
اًء  ة. وبن ال العادی اء سیر األعم ى كما ھي الحال مع معظم شركات التأمین الرئیسیة فإن المجموعة معرضة لدعاوى قانونیة أثن استشارة عل

على دخل المجموعة أو وضعھا المالي.قانونیة مستقلة فإن المجموعة ال تعتقد بأنھ سینتج عن ھذه القضایا تأثیرات جوھریة

درھم فقط.١٠٠٫٠٠٠المجموعة على مطالبةتقتصر ولكن مالیین دوالر، ٤بلغ بم، مطالبة وفاة قائمةھناك 

موسمیة النتائج-١٨

بتمبر ٣٠المنتھیة في تي الثالثة والتسعة أشھر لفتردرھم ألف٧٦٥مبلغ ال شيء وتوزیعات األرباح دخلبلغ والي، وال ٢٠١٩س ى الت ، عل
ى توزیعات األرباحدخلعتمد ی. ، على التوالي٢٠١٨سبتمبر ٣٠المنتھیة في الثالثة والتسعة أشھر لفترتيدرھم ألف٦٠٠ومبلغ شيء عل

اًء إوللمجموعةظروف السوق واألنشطة االستثماریة  ة موسمیة. بن ا، وھي ذات طبیع تثمر فیھ ھ، عالن األرباح من قبل الشركات المس علی
نة غیر قابلة للمقارنة ٢٠١٩سبتمبر ٣٠فإن نتائج الفترة المنتھیة في  مع تلك المرتبطة بفترة المقارنة، وال تعتبر مؤشرًا للنتائج المتوقعة للس

.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 
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معلومات المقارنة-١٩

التصنیفعملیات إعادة 
ي التسعةالتي تم تكبدھا خالل لألعمال التي لیس لھا مخاطر تم إعادة تصنیف مصاریف إداریي الطرف الثالث  ة ف بتمبر ٣٠أشھر المنتھی س

غ ٢٠١٨ م ٢٫٩٣٧٫٥١٠بمبل دة درھ ات المتكب الي المطالب ن إجم ةم ة واإلداری اریف العمومی ى المص ادة .إل نیفالأدى إع ویة تص ى تس إل
ائد للمساھمین.صافي الفائض من عملیات التكافل، ولكن دون تأثیر على الربح الع

غ ٢٠١٨دیسمبر ٣١بلغ إجمالي مصاریف إداریي الطرف الثالث المعاد تصنیفھا للسنة المنتھیة في  ى ٣٫٤٠٢٫٣٥٤بمبل ا أدى إل م مم درھ
صافي الفائض من عملیات التكافل، ولكن دون تأثیر على الربح العائد للمساھمین.تسویةإعادة 

على البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.إعادة التصنیفتلخص الجداول التالیة تأثیر تسویات 

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٨
درھمدرھم

(معلن عنھا سابقاً)(معاد إدراجھ)
الموجزبیان الدخل الشامل الموحد المرحلي

)٢٥٦٫٩٥٦٫٠٤٣()٢٥٤٫٠١٨٫٥٣٣(إجمالي المطالبات المتكبدة
١٢٫٧٩٠٫٤٨٣٩٫٨٥٢٫٩٧٣التكافلصافي الفائض من عملیات
)٥٣٫٥٩٨٫٥٤٧()٥٦٫٥٣٦٫٠٥٧(مصاریف عمومیة وإداریة

الموجزبیان المركز المالي الموحد المرحلي

)٣٠٫٩٢٩٫٧٣٢()٢٧٫٩٩٢٫٢٢٢(العجز في أموال حملة الوثائق
٢٧٫٩٩٢٫٢٢٢٣٠٫٩٢٩٫٧٣٢قرض حسن من المساھمین

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٨٢٠١٨
درھمدرھم

(معلن عنھا سابقاً))تصنیفھ(معاد 

الموجزبیان الدخل الشامل الموحد المرحلي

)٣٨٥٬٥٠٣٬١٤٣()٣٨٢٬١٠٠٬٧٨٩(إجمالي المطالبات المتكبدة
٩٬٨٧٧٬٥٥٤٦٬٤٧٥٬٢٠٠صافي الفائض من عملیات التكافل

)٨٣٬٨٦٢٬٦١٨()٨٧٬٢٦٤٬٩٧٢(مصاریف عمومیة وإداریة


