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(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

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

المرحلي الموحد بیان الدخل الشامل 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في

یونیو٣٠أشھر المنتھیة فيالستة یونیو٣٠أشھر المنتھیة فيالثالثة 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

درھمدرھمدرھمدرھمإیضاح
العائد إلى حملة الوثائق:

١٠٨٩٫٧٣١٫٤٧٤٩٠٫١٥٥٫٣٧٧٣٠٤٫٧٦٩٫٦٢٧٣٥٠٫٧٤٥٫٠٤١إجمالي المساھمات المكتتبة
)٣٨٫٩٨١٫٠٥٦()٥٠٫٤٣٨٫٨٢٢(١٠٣٥٫٨٣٤٫١٩٥٦٩٫٤٤٨٫٤٢٣غیر المكتسبةاتتغیرات في المساھمال

١٢٥٫٥٦٥٫٦٦٩١٥٩٫٦٠٣٫٨٠٠٢٥٤٫٣٣٠٫٨٠٥٣١١٫٧٦٣٫٩٨٥مساھمات التكافل المكتسبة

)٩٤٫٦٣٩٫٣٦٥()١٥٩٫٣٦٨٫٠٣٤()٣١٫٣١٦٫٣١٩()٣٢٫٤٠٣٫٢٠٥(١٠مساھمات إعادة تكافل
٢٨٫٧٥٧٫٣٠٧٥٫٤٧٥٫٢١٤)١٢٫٢٥١٫٢٩٧()٣١٫٩٥٠٫٩٩٦(١٠تغیر في المساھمات غیر المكتسبةال

)٨٩٫١٦٤٫١٥١()١٣٠٫٦١٠٫٧٢٧()٤٣٫٥٦٧٫٦١٦()٦٤٫٣٥٤٫٢٠١(مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا

٦١٫٢١١٫٤٦٨١١٦٫٠٣٦٫١٨٤١٢٣٫٧٢٠٫٠٧٨٤٢٢٢٫٥٩٩٫٨٣صافي المساھمات المكتسبة

)١٩٧٫٧٣٥٫١٦٩()١٩٣٫٣٧٧٫٢٤٦()١٠٧٫٩٠٣٫٥٦٧()٩٩٫٥٩٤٫٢٢٢(إجمالي المطالبات المتكبدة
٦٥٫٠١٥٫٢١٨٣٢٫٦٣٢٫٠٥٨١٣١٫٥٠٧٫٤١٧٥٥٫٧٩٤٫٣٩٤حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة

)١٤١٫٩٤٠٫٧٧٥()٦١٫٨٦٩٫٨٢٩()٧٥٫٢٧١٫٥٠٩()٣٤٫٥٧٩٫٠٠٤(صافي المطالبات المتكبدة

)١٥٫٠٨٥٫٧٩٧()٢٣٫٠٧٢٫٥٤٦()٨٫٢٧٣٫٧٥٦()١١٫٠٩٩٫٨٠٥(١١تغیر في االحتیاطیات
صافي التغیّر في القیمة العادلة للعقود 

)١٫٧٩٥٫٥٠١()١٤٫٨٩٦()١٫١٠٠٫٤٩١()٢٣٧٫٥٥٥(١١المرتبطة باستثمارات حملة الوثائق

١٥٫٢٩٥٫١٠٤٣١٫٣٩٠٫٤٢٨٣٨٫٧٦٢٫٨٠٧٦٣٫٧٧٧٫٧٦١صافي دخل التكافل

)٥٦٫٠٢١٫٤٢٧()٣٦٫٩٨٥٫٢١٩()٢٨٫٥١٣٫٨٧١()١٥٫٩٢٠٫٧٩٦(١٢رسوم وكالة
٥٦٤٫٦٢٦٥٤٫٣١٨١٫٠٣٨٫٥٩٧)٣٣٫٩٦٢(دخل االستثمار، صافي

٣٫٤٤١٫١٨٣١٫٨٣١٫٩٠٦٨٫٧٩٤٫٩٣١)٦٥٩٫٦٥٤(/ (العجز) من عملیات التكافلصافي الفائض



(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

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

(تتمة)المرحلي الموحد الدخل الشامل بیان 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة فيالستة یونیو٣٠أشھر المنتھیة فيالثالثة 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

درھمدرھمدرھمدرھمإیضاح

العائد إلى المساھمین:
١٢١٥٫٩٢٠٫٧٩٦٢٨٫٥١٣٫٨٧١٣٦٫٩٨٥٫٢١٩٥٦٫٠٢١٫٤٢٧رسوم وكالة من حملة الوثائق

)٧٧٤٫٦٥٤(٧٫٠١٩٫٣٢٧٨٦٢٫٣٤٤٦٫٤٧٩٫٥٧٣االستثمار، صافي(خسارة)/خلد
١٫٨٤٤٫٢١٩١٫٠٧٦٫٩٥٢١٠٫٩٣٩٫٤٨٢٢٫٠٨٢٫١٩٩دخل آخر

)٢١٫٥٠٠٫٠٩٣()١٧٫١٠٩٫١٧٤()١٠٫٧٤٢٫٤٦٠()٧٫٠٠٢٫٠٧٦(عموالت متكبدة
)٤٣٫٦٧٩٫١٤٢()٣٦٫٧٣٤٫١٢١()٢٢٫٨٩٨٫٣٩٤()١٦٫٧٧٥٫٥٢٨(یف عمومیة وإداریةمصار

استرداد/(مخصص) قرض حسن 
٣٫٤٤١٫١٨٣١٫٨٣١٫٩٠٦٨٫٧٩٤٫٩٣١)٦٥٩٫٦٥٤(ُمضاف ألموال حملة الوثائق

ربح الفترة العائد (خسارة)/
٣٤٧٫٠٨٤٢٥٣٫٤٩٦٢٫٣٩٢٫٨٨٥٦٨٩٤٤٫٦إلى المساھمین

١٣٠٫٠٠٢٠٠٢٫٠٠١٦٫٠٠٠٦٫٠األرباح األساسیة والمخفّضة للسھم

----ىخرالدخل الشامل األبنود 

٣٤٧٫٠٨٤٢٥٣٫٤٩٦٢٫٣٩٢٫٨٨٥٩٤٤٫٦٦٨مجموع األرباح الشاملة للفترة



(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

مالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.من ھذه البیانات الاًالمرفقة جزء١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٦

المرحلي الموحد الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في

المجموعخسائر متراكمةإلزامياحتیاطي رأس المال
درھمدرھمدرھمدرھم

١٤٨٫٨٠٨٫١٣٢)٦٫٣١٣٫٦٦٦(٢٠١٨١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫١٢١٫٧٩٨ینایر ١الرصید في 
٢٫٣٩٢٫٨٨٥٢٫٣٩٢٫٨٨٥--الشامل للفترةالدخلمجموع 

)١٢٫٣٧٥٫٠٠٠()١٢٫٣٧٥٫٠٠٠(--)٧ح النقدیة (إیضاح توزیعات األربا
)١٫٠٨٧٫٥٠٠()١٫٠٨٧٫٥٠٠(--)٨زكاة مستحقة الدفع (إیضاح 

-)٢٣٩٫٢٨٩(٢٣٩٫٢٨٩-المحول إلى االحتیاطي اإللزامي
١٣٧٫٧٣٨٫٥١٧)١٧٫٦٢٢٫٥٧٠(٢٠١٨١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٣٦١٫٠٨٧یونیو ٣٠الرصید في 

١٤١٫٩٦٢٫١٣٣)١١٫٢٧٨٫٤٤٦(٢٠١٧١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٢٤٠٫٥٧٩ینایر ١الرصید في 
٩٤٤٫٦٦٨٩٤٤٫٦٦٨--الشامل للفترةالدخلمجموع 

)١٠٫٥٠٠٫٠٠٠()١٠٫٥٠٠٫٠٠٠(--)٧توزیعات األرباح النقدیة (إیضاح 
-)٩٤٫٤٦٧(٩٤٫٤٦٧-المحول إلى االحتیاطي اإللزامي

١٣٢٫٤٠٦٫٨٠١)٢٠٫٩٢٨٫٢٤٥(٢٠١٧١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٣٣٥٫٠٤٦یونیو ٣٠الرصید في 



(ش.م.ع)تأمین –تكافل اإلمارات

من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.اًالمرفقة جزء١٦إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٧

الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترة
٢٠١٨٢٠١٧

درھمدرھمإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٢٫٣٩٢٫٨٨٥٩٤٤٫٦٦٨اح للفترةاألرب

التعدیالت للبنود التالیة:
٩٩٧٫٤١٢٩٦٩٫٢٠٦وموجودات غیر ملموسةوإطفاء ممتلكات ومعداتاستھالك

)٢٦٣٫٩٤٣()٩٫٧٠٨٫٤٢٠(االستثمار، صافي)/خسارةدخل(
-٦٢٫٧٣٥خسارة من بیع ممتلكات ومعدات 

١٧٫٨٩٨٨٥٧٫٤٤١لموظفینمخصص مكافأة نھایة الخدمة ل
-٢٫٢٢٧٫٥٩١الحسابات المشكوك في تحصیلھامخصص 

العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل )خسائر(/أرباح
٢٫٥٠٧٫٣٧٢)٤٫٠٠٩٫٨٩٩(ومكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

)٨١٫٦٦٢()١٦٠٫٧٨٣(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٢٫٤٢٥٫٧١٠)٤٫١٧٠٫٦٨٢(العملیات قبل التغیرات في رأس المال العاملأرباح)/خسائر(

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
)١٩٫٩٦٨٫٦٢٢()٤٤٫٥٨٥٫٨٧٣(٤تغیرات في موجودات عقود إعادة التكافل

)٨٢٫٩٥٨٫٨٤٣()٧٢٫٣٦٣٫٨٠٧(مدینة وموجودات أخرىتغیرات في ذمم تكافل
)٤٫٧٦٩٫٥٤٦()٦٫٢٢٩٫٨٨٧(تكلفة استحواذ مؤجلة على الوثائقتغیرات في

٤٨٦٫٠٩١٫٦٠٦٨٧٫١٨٦٫٥٢٩تغیرات في مطلوبات عقود التكافل
١٥٫٦٢٠٫٤٣٤١٥٫٣٧١٫١٨٢تغیرات في ذمم دائنة عن إعادة التكافل وأخرى

)٢٫٧١٣٫٥٩٠()٢٥٫٦٣٨٫٢٠٩(نشطة التشغیلیةألامن(المستخدم في)/صافي النقد 

االستثماریةاألنشطة 
١٦٫٩٤٤٫٠٠٠١١٫٢٥٠٫٠٠٠تغیرات في ودائع تستحق بعد ثالثة أشھر

)١٢٥٫٠٤٧٫٧٧٤()٤١٫٩١١٫٠٦٩(الخسائرأو األرباحشراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
٣٨٫٧٥٤٫٢٣٦٦٩٫٩٩١٫٩٤٤الخسائرأو األرباحدلة من خالل استثمارات بالقیمة العامبالغ محصلة من بیع

)٨٫٠٠٠٫٠٠٠(-ودائع
١٫٠٠٠٫٠٠٠-استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

٦٫٥٣٣٫٨٩١٢٦٣٫٩٤٣(دخل) االستثمارات، صافي/خسائر
)١٫٢٧٨٫٨٧٩()٨٧٤٫٤٧٩(غیر ملموسةشراء موجودات 

)٢٤٩٫٣٠٢()٤٫٣٦٩٫١٧٣(عداتشراء ممتلكات وم
-٨٫٠٠٠محصلة من استبعاد ممتلكات ومعداتمبالغ 

)٨٢٫٤٢٩()٢٤٥٫٥٤٢(إضافات للعقارات االستثماریة

)٥٢٫١٥٢٫٤٩٧(١٤٫٨٣٩٫٨٦٤االستثماریةاألنشطة )المستخدم في(صافي النقد

األنشطة التمویلیة
)١٠٫٥٠٠٫٠٠٠()١٢٫٣٧٥٫٠٠٠(٧ت أرباح مدفوعةتوزیعا
٣٫٦٧٥٫٠٠٠)٢٫٣١٩٫٣٧٩(٩سلفیات

)٦٫٨٢٥٫٠٠٠()١٤٫٦٩٤٫٣٧٩(التمویلیةالمستخدم في األنشطة صافي النقد

)٦١٫٦٩١٫٠٨٧()٢٥٫٤٩٢٫٧٢٤(في النقدیة وشبھ النقدیةالنقص

٣٧٢٫٤٨٨٫٤١٣١٥٩٫٩٠٨٫٦٦٧في بدایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة 

٣٤٦٫٩٩٥٫٦٨٩٩٨٫٢١٧٫٥٨٠في نھایة الفترةیة وشبھ النقدیة النقد



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

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 تأمین (ش.م.ع)، دبي، اإلم
اریخ ٢٠٠٧سنة ) ل٦٢بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بموجب المرسوم رقم ( ر ٦الصادر عن وزارة االقتصاد بت ع ٢٠٠٧فبرای ، وتخض

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

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

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

.٢٠١٨یولیو ٢٩تم اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة بتاریخ 

السیاسات المحاسبیةوالبیانات المالیةعدادإأسس -٢

أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

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

إعداد التقاریر المالیة المرحلیة
ات المرحلیة الموجزةالموحدة البیانـات المالیـة في إعداد المستخدمةإن السیاسات المحاسبیة  داد البیان ي إع ك المستخدمة ف للشركة مماثلة لتل
.٢٠١٧دیسمبر٣١المالیة للسنة المنتھیة في 

المحاسبیةالتغیرات في التقدیرات
ات الما ذه البیان ي إعداد ھ دیرات المحاسبیة المستخدمة ف ي السنة السابقة. وإن التق ة إن السیاسات المحاسبیة متوافقة مع تلك المستخدمة ف لی

.٢٠١٧دیسمبر٣١متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

الجدیدةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت
وھري على أثیر ج ة أي ت رة الحالی الغ لم یكن للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ذات العالقة التي تسري خالل الفت المب

ـة  ـات المالی دة المعلن عنھا واإلفصاحات الواردة في ھذه البیان م یكن للتحسینات السنویة دورةالموح ة الموجزة. ول ٢٠١٤-٢٠١٢المرحلی
على بیان المركز المالي أو أداء المجموعة خالل الفترة.٢٠١٨ینایر ١والتي أصبحت ساریة المفعول من  تأثیراً

ي المرحلیةإن ھذه البیانات المالیة الموحدة ٣١الموجزة ال تشتمل على جمیع اإلفصاحات ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة للسنة المنتھیة ف
ائج ٢٠١٧دیسمبر تة. باإلضافة لذلك، فإن النت ي للس ة ف ھر المنتھی و ٣٠أش ا ٢٠١٨یونی ن توقعھ ي یمك ائج الت ى النت ال تشیر بالضرورة إل

.٢٠١٨دیسمبر٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

توحیدالأسس ٢-٢

تتكون المجموعة من الشركة والشركة التابعة المذكورة أدناه.

الملكیةبلد التأسیسئیسيالنشاط الرالشركة التابعة
٢٠١٨٢٠١٧

-٪١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةاالستثمارمودرن تیك لالستثمار

لغرض عقد االستثمارات.٢٠١٨یونیو ٣٠تأسست شركة مودرن تیك لالستثمار خالل الفترة المنتھیة في 



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

٩

والسیاسات المحاسبیةإعداد البیانات المالیةأسس -٢

یدأسس التوح٢-٢

.٢٠١٨یونیو ٣٠تتألف البیانـات المالیـة الموحدة المرحلیة الموجزة من البیانات المالیة للمجموعة والشركة التابعة لھا كما في 

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 القدر ى الشركة المستثمر فیھ تم السیطرة عل ا. وت ة على التأثیر على 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
،ركة المستثمر بھا)للش

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

ل من عندما تمتلك المجموھناك افتراض مسبق أن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة.  ا شابھھا أعة أق ویت أو م وق التص ة حق غلبی
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: 

الشركة المستثمر فیھاالترتیبات التعاقدیة مع حملة حقوق تصویت آخرین في•
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 

ا في شركة التابعة، على الالسیطرةفي حال خسرت المجموعة  تقوم بالتوقف عن تثبیت الموجودات ذات العالقة كموجودات ذات عالقة (بم
ت  ة ذلك الشھرة) والمطلوبات والحصص غیر المسیطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة، بینما یتم تثبی اح أو خسائر ناتج ة أرب ضمن أی

القیمة العادلة.أي استثمار محتفظ بھ بتثبیت . یتم األرباح أو الخسائر

النقدیة وشبھ النقدیة-٣
٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١یونیو ٣٠

درھمدرھم
(مدققة)

عملیاتعملیاتعملیاتعملیات 
المساھمینإعادة التكافلالمساھمینإعادة التكافل

درھمدرھمدرھمدرھم

١٩٫٨٢١٫٦٤٥٢٧٫١٧٤٫٠٤٤٦١٫٧١٥٫٦٥٩١٠٫٧٧٢٫٧٥٤النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
١٧٫٢٥٠٫٠٠٠٢٢٤٫٠٠٠٢٤٫٢٥٠٫٠٠٠١٦٨٫٠٠٠الودائع

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠---رواتب التقاعد للموظفین–ودائع مقیدة 

٣٧٫٠٧١٫٦٤٥٢٧٫٣٩٨٫٠٤٤٨٥٫٩٦٥٫٦٥٩٢٠٫٩٤٠٫٧٥٤

)١٦٨٫٠٠٠()٢٤٫٢٥٠٫٠٠٠()٢٢٤٫٠٠٠()١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(ناقصاً: ودائع تستحق بعد أكثر من ثالثة أشھر
)١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(---رواتب التقاعد للموظفین–ودائع مقیدة 

١٩٫٨٢١٫٦٤٥٢٧٫١٧٤٫٠٤٤٦١٫٧١٥٫٦٥٩١٠٫٧٧٢٫٧٥٤إجمالي

ین سنویاً٪٢٫٤٠إلى ٪١٫٧٥تراوح ما بین تأرباحتحمل الودائع معدالت  راوح ب مارس١٠و ٢٠١٨سبتمبر٢٠مع تواریخ استحقاق تت
٢٠١٩.



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

١٠

مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل-٤

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھم

مدققة)(
إجمالي مطلوبات عقود التكافل

٩٤٫٢٧٧٫٤٠٢٨٧٫٣٣٨٫١٩٤مطالبات معلنة
٥٥٫٤٨٢٫٩٢١٣٨٫٨٨١٫٦٠٢مطالبات متكبدة غیر معلنة

١٨١٫١١٦٫٥١٤١٣٠٫٦٧٧٫٦٩٢ساھمات غیر مكتسبةم
٣٫٤٩١٫٣٥٦٤٫١٧٥٫٨٠٣احتیاطیات حسابیة

١٠١٫٢٣٢٫٧٣٢٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨العقود المرتبطة باستثمارات حملة الوثائق بالقیمة العادلة

٤٣٥٫٦٠٠٫٩٢٥٣٤٩٫٥٠٩٫٣١٩

موجودات عقود إعادة التكافل 
٦٠٫٠٧١٫٣٣٥٦٤٫٢٣٢٫٨٩١ت معلنةمطالباحصة إعادة التكافل من 
٣٥٫٩٨٤٫١٠٦١٦٫٧٣٧٫٦٣٢مطالبات متكبدة غیر معلنةحصة إعادة التكافل من 
٩٢٫٣٦١٫١٠٠٦٣٫٦٠٣٫٧٩٣ةمساھمات غیر مكتسبحصة إعادة التكافل من 
٢٫٤١٨٫٣٩٧١٫٦٧٤٫٧٤٩احتیاطي حسابيحصة إعادة التكافل من 

١٩٠٫٨٣٤٫٩٣٨٠٦٥٫١٤٦٫٢٤٩

صافي مطلوبات عقود التكافل
٣٤٫٢٠٦٫٠٦٧٢٣٫١٠٥٫٣٠٣مطالبات معلنة

١٩٫٤٩٨٫٨١٥٢٢٫١٤٣٫٩٧٠مطالبات متكبدة غیر معلنة
٨٨٫٧٥٥٫٤١٤٦٧٫٠٧٣٫٨٩٩مساھمات غیر مكتسبة

١٫٠٧٢٫٩٥٩٢٫٥٠١٫٠٥٤احتیاطیات حسابیة
١٠١٫٢٣٢٫٧٣٢٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨العادلةالعقود المرتبطة باستثمارات حملة الوثائق بالقیمة

٢٤٤٫٧٦٥٫٩٨٧٢٠٣٫٢٦٠٫٢٥٤

الحركة في الذمم الدائنة لحملة الوثائق للعقود المرتبطة باستثمارات 
٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨٥٥٫٩٦٩٫١٥٣الرصید االفتتاحي
٣٦٫٨٢٤٫٠١٤٩١٫٨٢٣٫٥٩٥رسوم التخصیص

)٢٠٫٠٦٦٫٢١٣()٣٫٩٦٠٫٩٧٥(السنةخالل الفترة/تاستردادا
)٤١٫٤٤٢٫٣٨٤()٢٠٫٠٨١٫٢٣١(التغیّر في القیمة العادلة

١٤٫٨٩٦٢٫١٥١٫٨٧٧النھائيالرصید

١٠١٫٢٣٢٫٧٣٢٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

١١

األرباح أو الخسائرستثمارات بالقیمة العادلة من خاللاال-٥

٢٠١٨یونیو ٣٠
إلىالعائدة

وثائقحملة
إلىالعائدةإلىائدةالعالتأمین على

المجموعالتكافلعملیاتالمساھمینلألفرادالحیاة
درھمدرھمدرھمدرھم

٨٧٫٧٧١٫٣٩٧-٨٢٫٥٨٦٫٣٠١٥٫١٨٥٫٠٩٦صنادیق مشتركة
١٨٫٦٤٦٫٤٣١٢٫٦٢٤٫٤٢٣٥٣٫٤٨٨٫٦٠٩٧٤٫٧٥٩٫٤٦٣استثمارات الصكوك

٢٣٫٨٢٤٫٥٠٠-٢٣٫٨٢٤٫٥٠٠-متداولة-استثمارات األسھم
١٣٫٩٣٦٫٧٦٧-١٣٫٩٣٦٫٧٦٧-غیر متداولة-استثمارات األسھم

١٠١٫٢٣٢٫٧٣٢٢١٫٧٤٦٫٢٨٦٧٧٫٣١٣٫١٠٩٢٠٠٫٢٩٢٫١٢٧إجمالي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
(مدققة)

إلىالعائدة
وثائقحملة

إلىالعائدةإلىالعائدةالتأمین على
المجموعكافلعملیات التالمساھمینلألفرادالحیاة

درھمدرھمدرھمدرھم

٧٤٫٥٧١٫٧٣٠-٧٣٫٣١٤٫٦٣٨١٫٢٥٧٫٠٩٢صنادیق مشتركة
١٥٫١٢١٫٣٩٠٢٤٫٤٧١٫٠٨٥٣١٫٩٤٩٫٧٩٣٧١٫٥٤٢٫٢٦٨استثمارات الصكوك

٣٣٫٩١٠٫٠٠٠-٣٣٫٩١٠٫٠٠٠-متداولة-استثمارات األسھم
١٣٫٩٣٦٫٧٦٧-١٣٫٩٣٦٫٧٦٧-غیر متداولة–استثمارات األسھم

٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨٧٣٫٥٧٤٫٩٤٤٣١٫٩٤٩٫٧٩٣١٩٣٫٩٦٠٫٧٦٥إجمالي

).٨ملیون درھم) مقابل قرض بنكي (إیضاح ٢٣٫٥٢–٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون درھم (٢٢تم رھن استثمارات صكوك بمبلغ 

:كانت كالتاليالفترةوثائق خالل الحملة الحركات العائدة إلىإن 

بردیسم٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھم

مدققة)(

٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨٥٥٫٩٦٩٫١٥٣الرصید في بدایة الفترة
٣٢٫٨٦٣٫٠٣٩٩١٫٨٢٣٫٥٩٥المشتریات خالل الفترة

)٦١٫٥٠٨٫٥٩٧()٢٠٫٠٨١٫٢٣١(االستبعادات خالل الفترة
١٤٫٨٩٦٢٫١٥١٫٨٧٧خالل الفترةبالقیمة العادلةالتغیر

١٠١٫٢٣٢٫٧٣٢٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨في نھایة الفترة



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

١٢

رأس المال-٦

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھم

مدققة)(

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

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

والمدفوعةةتوزیعات األرباح المقترح-٧

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھم

مدققة)(

-١٢٫٣٧٥٫٠٠٠)ومدفوعةدرھم للسھم (معلن عنھا٠٫٠٨٢٥بواقع ٢٠١٨لسنةتوزیعات أرباح نقدیة 
١٠٫٥٠٠٫٠٠٠-درھم للسھم (معلن عنھا ومدفوعة)٠٫٠٧بواقع ٢٠١٧لسنةتوزیعات أرباح نقدیة 

١٢٫٣٧٥٫٠٠٠١٠٫٥٠٠٫٠٠٠

:الجمعیة العمومیة السنوياجتماع لموافقة علیھا خالل لیتم االمقترحة 
-١٢٫٣٧٥٫٠٠٠درھم للسھم)٠٨٢٥٫٠بواقع توزیعات أرباح نقدیة -٢٠١٨(

١٢٫٣٧٥٫٠٠٠-

الزكاة-٨

إبالغ المساھمی ت اإلدارة ب د قام د إن الزكاة مستحقة الدفع من قبل المساھمین. وق ب كل مساھم. وق ن جان دفع م اة المستحق ال غ الزك ن بمبل
درھم.١٫٤٤٦٫١٨٨بمبلغ ٢٠١٧درھم وزكاة مدفوعة في دیسمبر ١٫٠٨٧٫٥٠٠بلغت الزكاة مستحقة الدفع خالل الفترة الحالیة مبلغ 

القروض-٩

غ ملیون درھم) من جز٥٨٫٥٢–٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون درھم (٥٦٫٢٠تكون القرض البالغ ی ون ٢٢٫٦٠أین. تم الحصول على مبل ملی
ل القروض (إیضاح  ة مقاب م استخدامھ لشراء صكوك من المستوى األول وھي مرھون د ت ة ٥درھم من بنك الخلیج األول وق ت قیم ). بلغ

ىاًیسنو٪١٫٢٥ملیون درھم. یترتب على القروض معدل ربح بنسبة ٢٢مبلغ ٢٠١٨یونیو٣٠الصكوك المرھونة كما في  عر منأعل س
ة لفترة ثالثة أشھرفترة استحقاق ولھالیبور لمدة ثالثة أشھر ي التجاري لشراء ٣٥. تم الحصول على قرض بقیم ك دب ون درھم من بن ملی

مبنى جدید الستخدامھ كمكاتب.

ر ة الق طة التمویلی ذكوروتتضمن قروض المجموعة الناتجة عن األنش ك الةض الم ي التجاري (أعاله من بن ك دب یج األول وبن –٢٠١٨خل
نة ١٫٤٠٠٫٦٢٩البالغ النقصدرھم، على التوالي). إن ٥٦٫٢٠٠٫٦٢١–٢٠١٧درھم، ٣٣٫٥٩٩٫٣٧١ درھم في القیمة الدفتریة خالل س

.القرضمن اثنینینھو إعادة سداد لقسط٢٠١٨



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

١٣

صافي المساھمات المكتسبة-١٠
٢٠١٧یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفترة ٢٠١٨یونیو ٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةفترة 

التأمین علىالتأمین على 
المجموعواالدخارالحیاةصحيالمجموعواالدخارالحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٧١٫٣٥٧٫٤٤٣١٨٫٣٧٤٫٠٣١٨٩٫٧٣١٫٤٧٤٧١٫٢٤١٫٨٤٦١٨٫٩١٣٫٥٣١٩٠٫١٥٥٫٣٧٧إجمالي المساھمات المكتتبة
٦٩٫٤٤٨٫٤٢٣)١٫٧٣٠٫١٥١(٣٤٫٦٩٤٫٩٩٦١٫١٣٩٫١٩٩٣٥٫٨٣٤٫١٩٥٧١٫١٧٨٫٥٧٤التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

١٠٦٫٠٥٢٫٤٣٩١٩٫٥١٣٫٢٣٠١٢٥٫٥٦٥٫٦٦٩١٤٢٫٤٢٠٫٤٢٠١٧٫١٨٣٫٣٨٠١٥٩٫٦٠٣٫٨٠٠مساھمات التكافل المكتسبة

٣٠٫٩٠٣٫٩٩٥١٫٤٩٩٫٢١٠٣٢٫٤٠٣٫٢٠٥٢٧٫٧٢٨٫٢٨٦٣٫٥٨٨٫٠٣٣٣١٫٣١٦٫٣١٩ة التكافلمساھمات إعاد
١٢٫٢٥١٫٢٩٧)١٫٣٠٦٫١٤٩(٣١٫١٣٣٫٥٤١٨١٧٫٤٥٥٣١٫٩٥٠٫٩٩٦١٣٫٥٥٧٫٤٤٦التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

٦٢٫٠٣٧٫٥٣٦٢٫٣١٦٫٦٦٥٣٥٤٫٢٠١٫٦٤٤١٫٢٨٥٫٧٣٢٢٫٢٨١٫٨٨٤٤٣٫٥٦٧٫٦١٦مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا

٤٤٫٠١٤٫٩٠٣١٧٫١٩٦٫٥٦٥٦١٫٢١١٫٤٦٨١٠١٫١٣٤٫٦٨٨١٤٫٩٠١٫٤٩٦١١٦٫٠٣٦٫١٨٤صافي المساھمات المكتسبة

٢٠١٧یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة ٢٠١٨یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة 
التأمین علىالتأمین على 

المجموعواالدخارالحیاةصحيالمجموعواالدخارالحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٢٦٥٫٨٣٩٫٣٢٠٣٨٫٩٣٠٫٣٠٧٣٠٤٫٧٦٩٫٦٢٧٣١٥٫٥٢١٫١٣٧٣٥٫٢٢٣٫٩٠٤٣٥٠٫٧٤٥٫٠٤١إجمالي المساھمات المكتتبة
)٣٨٫٩٨١٫٠٥٦()١٫٤٦٤٫٤٩٥()٣٧٫٥١٦٫٥٦١()٥٠٫٤٣٨٫٨٢٢(١٫١٤٠٫٦٨٥)٥١٫٥٧٩٫٥٠٧(التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

٢١٤٫٢٥٩٫٨١٣٤٠٫٠٧٠٫٩٩٢٢٥٤٫٣٣٠٫٨٠٥٢٧٨٫٠٠٤٫٥٧٦٣٣٫٧٥٩٫٤٠٩٣١١٫٧٦٣٫٩٨٥مساھمات التكافل المكتسبة

١٥٥٫٧٨٧٫٥١٧٣٫٥٨٠٫٥١٧١٥٩٫٣٦٨٫٠٣٤٨٨٫٨٦٩٫٣٥٢٥٫٧٧٠٫٠١٣٩٤٫٦٣٩٫٣٦٥مساھمات إعادة التكافل
)٥٫٤٧٥٫٢١٤()١٫٢٢٧٫٣٣٠()٤٫٢٤٧٫٨٨٤()٢٨٫٧٥٧٫٣٠٧(٧٣٤٫٤٨٨)٢٩٫٤٩١٫٧٩٥(التغیر في المساھمات غیر المكتسبة

١٢٦٫٢٩٥٫٧٢٢٤٫٣١٥٫٠٠٥١٣٠٫٦١٠٫٧٢٧٨٤٫٦٢١٫٤٦٨٤٫٥٤٢٫٦٨٣٨٩٫١٦٤٫١٥١مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا

٨٧٫٩٦٤٫٠٩١٣٥٫٧٥٥٫٩٨٧١٢٣٫٧٢٠٫٠٧٨١٩٣٫٣٨٣٫١٠٨٢٩٫٢١٦٫٧٢٦٢٢٢٫٥٩٩٫٨٣٤مات المكتسبةصافي المساھ



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

١٤

التغیر في االحتیاطیات-١١

فترة الستة أشھر المنتھیةفترة الثالثة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھمدرھمدرھم 

٦٢٨٫٧٠٢)١٫٤٣٢٫٢٠٦(٤١٨٫٧٠٢)٨٣٤٫٥١٢(تكافل للتأمین على الحیاة-حسابيتغیر في احتیاطيال
١٢٫١٧١٫٨٧٢٨٫٩٥٥٫٥٤٥٢٤٫٥١٩٫٦٤٨١٦٫٢٥٢٫٥٩٦التغیر في احتیاطیات تتعلق بمنتجات تكافل للتأمین على الحیاة

)١٫٧٩٥٫٥٠١()١٤٫٨٩٦()١٫١٠٠٫٤٩١()٢٣٧٫٥٥٥(الحیاة لألفرادحملة وثائق التأمین على -التغیّر في القیمة العادلة

١١٫٠٩٩٫٨٠٥٨٫٢٧٣٫٧٥٦٢٣٫٠٧٢٫٥٤٦١٥٫٠٨٥٫٧٩٧

رسوم وكالة-١٢

درھم). ٥٦٫٠٢١٫٤٢٧–٢٠١٧یونیو٣٠درھم (٣٦٫٩٨٥٫٢١٩بلغت٢٠١٨یونیو ٣٠رسوم الوكالة للفترة المنتھیة في إن

وضع رسو ائق %٢٥إلى %١٦٫٧٥نسبة حتى م وكالة تّم من إجمالي مساھمات التكافل فیما یتعلق بوثائق التأمین الجماعي على الحیاة ووث
احتساب الرسوم بنسبة  ل %٥٠التأمین الصحي الجماعي. أّما بالنسبة لوثائق تأمین الحیاة تكافل، تّم كحد أقصى من مساھمة مخاطر التكاف

تكافل. كما تمت الموافقة على رسوم الوكالة من قبل لجنة الرقابة الشرعیة ویتم تحمیلھا إلى بیان الدخل عند تكبدھا.لوثائق تأمین الحیاة من

األرباح األساسیة والمخفّضة للسھم-١٣

فترة الستة أشھر المنتھیةفترة الثالثة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھمدرھمدرھم 

٣٤٧٫٠٨٤٢٥٣٫٤٩٦٢٫٣٩٢٫٨٨٥٩٤٤٫٦٦٨أرباح الفترة العائدة إلى المساھمین (بالدرھم)

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة

٠٫٠٠٢٠٠٢٫٠٠١٦٫٠٠٠٦٫٠أرباح السھم (بالدرھم)

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



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

١٥

الطرف ذي العالقةالمعامالت واألرصدة مع-١٤

یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترة 
٢٠١٨٢٠١٧
مدرھدرھم

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
٥٫٠١٥٫٠٦٠٣٫٢٠٩٫١٠٥قصیرة وطویلة األجلمزایا

مع األطراف ذات العالقة خالل الفترةالمعامالت 
١٤٫١٨٧٫٩٩٠٢٫٧٤٠٫٥٤٥أرباح محققة من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٦٫٧٦٠٫٥٨٠٢٥٨٫٠٤٧إجمالي المساھمات المكتتبة

٣٫٦٩٣٫٢٣٦١٣٤٫٠٧٩إجمالي المطالبات المتكبدة

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھم

مدققة)(
أطراف ذات عالقةمعأرصدة 

٨٤٦٫٤٠٧٩٢٥٫٣٠٧المطالبات المعلنة

المعلومات القطاعیة-١٥
ي یتم تقسیم الشركة لألغراض اإلداریة إلى قطاعین تجاریین: قطا ل الت ال التكاف ل أعم ات التكاف ات االستثمار. تشمل عملی ل وعملی ع التكاف

تم دمج أ 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 قیاسھاطاع على أساس األرباح أو الخسائر التي یتم تقییم أداء الق 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
معامالت المبرمة بین قطاعات األعمال والتي یتم حذفھا عند التوحید كما ھو مبین أدناه.ومصاریف ونتائج القطاعات ال

٢٠١٨یونیو ٣٠

المساھمیناالكتتاب
المجموعأخرىاستثماراتالمجموععلى الحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھم درھمدرھم

٢١٤٫٢٥٩٫٨١٣٤٠٫٠٧٠٫٩٩٢٨٠٥٫٢٥٤٫٣٣٠٦٫٤٧٩٫٥٧٣٤٧٫٩٢٤٫٧٠١٥٤٫٤٠٤٫٢٧٤إیرادات القطاع

٢٦٫١٠٢٫٠٧٤١٢٫٧١٥٫٠٥١٣٨٫٨١٧٫١٢٥٦٫٤٧٩٫٥٧٣٤٧٫٩٢٤٫٧٠١٥٤٫٤٠٤٫٢٧٤القطاعنتائج 
---)٣٦٫٩٨٥٫٢١٩()١٠٫٨٨٢٫٢٨٩()٢٦٫١٠٢٫٩٣٠(رسوم وكالة

)١٧٫١٠٩٫١٧٤()١٧٫١٠٩٫١٧٤(----متكبدةت عموال
)٣٦٫٧٣٤٫١٢١()٣٦٫٧٣٤٫١٢١(----صاریف عمومیة وإداریةم

قرض حسناسترداد
١٫٨٣١٫٩٠٦١٫٨٣١٫٩٠٦----لصندوق حملة الوثائق

العائدة إلى )الخسائر(/األرباح
٩٢٫٨٨٥٢٫٣)٤٫٠٨٦٫٦٨٨(١٫٨٣٢٫٧٦٢١٫٨٣١٫٩٠٦٦٫٤٧٩٫٥٧٣)٨٥٦(حملة الوثائق/المساھمین



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

١٦

(تتمة)المعلومات القطاعیة-١٤

٢٠١٧یونیو٣٠

المساھمیناالكتتاب
المجموعأخرىاستثماراتالمجموععلى الحیاةصحي
درھمدرھمدرھمدرھم درھمدرھم

٥٨٫١٠٣٫٦٢٦٥٧٫٣٢٨٫٩٧٢)٧٧٤٫٦٥٤(٢٧٨٫٠٠٤٫٥٧٦٣٣٫٧٥٩٫٤٠٩٣١١٫٧٦٣٫٩٨٥إیرادات القطاع

٥٨٫١٠٣٫٦٢٦٥٧٫٣٢٨٫٩٧٢)٧٧٤٫٦٥٤(٥٢٫٦٦٤٫٢٢١١٫٧٤٢٫١٨٢٥٤٫٤٠٦٫٤٠٣القطاعنتائج 
---)٤٥٫٦١١٫٤٧٢()١٫٩٨٠٫٥١٥()٤٣٫٦٣٠٫٩٥٧(رسوم وكالة

)٢١٫٥٠٠٫٠٩٣()٢١٫٥٠٠٫٠٩٣(----عموالت متكبدة
)٤٣٫٦٧٩٫١٤٢()٤٣٫٦٧٩٫١٤٢(----مصاریف عمومیة وإداریة

قرض حسناسترداد
٨٫٧٩٤٫٩٣١٨٫٧٩٤٫٩٣١----لصندوق حملة الوثائق

العائدة إلى (الخسائر)/األرباح
١٫٧١٩٫٣٢٢٩٤٤٫٦٦٨)٧٧٤٫٦٥٤(٨٫٧٩٤٫٩٣١)٢٣٨٫٣٣٣(٩٫٠٣٣٫٢٦٤حملة الوثائق/المساھمین

٢٠١٨یونیو ٣٠
غیر مخصصةتثماراتاسمجموععلى الحیاة

اإلجماليالمجموعأخرىالمساھمینالتكافلواالدخارصحي
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٤٩٣٫٩٠٣٫٥٨٦١٧٣٫٢٠٥٫٧٩٢٦٦٧٫١٠٩٫٣٧٨٢٥٫٩٧٠٫٢٨٦١٦٠٫٩٩٣٫٦٦٨١٨٦٫٩٦٣٫٩٥٤٨٥٤٫٠٧٣٫٣٣٢موجودات القطاع

٤٨٢٫١٠٢٫٠٣٠١١٨٫٠٩٩٫٦٩١١٫٧٢١٦٠٠٫٢٠٢٢٫٦٠١٫٢٥٠٩٣٫٥٣١٫٨٤٤١١٦٫١٣٣٫٠٩٤٧١٦٫٣٣٤٫٨١٥القطاعمطلوبات

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
غیر مخصصةاستثماراتمجموععلى الحیاة

اإلجماليالمجموعأخرىالمساھمینالتكافلواالدخارصحي
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٣٥٨٫٣٠٧٫٧٨٩٠٤١٨١٫٣٠٣٫٥٥٣٩٫٦١١٫٢٩٣٧٧٫٥٧٤٫٩٤٤١٤٧٫٦١٩٫٤٣٤٢٢٥٫١٩٤٫٣٧٨٧٦٤٫٨٠٥٫٦٧١موجودات القطاع

٣٦٣٫٥٤٦٫٥٨٦١٤٠٫٨٢١٫٣٥٥٥٠٤٫٣٦٧٫٩٤١٢٣٫٥٢٠٫٠٠٠٨٨٫١٠٩٫٥٩٨١١١٫٦٢٩٫٥٩٨٦١٥٫٩٩٧٫٥٣٩القطاعمطلوبات

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٦

في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق بند مطلوبات أو دفعھ لتحویل ودات بند موجإن القیمة العادلة ھي المبلغ الذي سیتم استالمھ لبیع 
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.لتقلیص حجم عملیاتھا بصورة كبیرة أو إجراء معاملة بشروط أن الشركة تعمل وفق مبدأ االستمراریة دون أي نیة أو حاجة 
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٦

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

قیمھا العادلة.

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة
ي البیا ات المایتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة باستخدام أسالیب التقییم المماثلة واالفتراضات المستخدمة ف ة ن لی

.٢٠١٧دیسمبر ٣١السنویة المدققة للسنة المنتھیة في 

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

إلى الحد الذي تكون فیھ القیمة العادلة ملحوظة:استن٣إلى  اداً

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

دخالتیشمل :المستوى الثاني• ة المدرجة ضمن المستوى األول، الجدیرة بالمالالم حظة بالنسبة األخرى، بخالف األسعار الُمعلن
كانت مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة (وھي المستمدة من األسعار). للموجودات أو المطلوبات، سواًء

ي ال تستند المدخالتیشمل :المستوى الثالث• ات الت الموجودات أو المطلوب ات الخاصة ب یم وتضم المعطی المستمدة من أسالیب التقی
ة (المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة).إلى بیانات سوق جدیرة بالمالحظ

٢٠١٨یونیو ٣٠
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات
الخسائرأو األرباحاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

٢٣٫٨٢٤٫٥٠٠--٢٣٫٨٢٤٫٥٠٠متداولة-استثمارات األسھم
١٣٫٩٣٦٫٧٦٧١٣٫٩٣٦٫٧٦٧--ر متداولةغی-استثمارات األسھم
٨٧٫٧٧١٫٣٩٧-٨٧٫٧٧١٫٣٩٧-صنادیق مشتركة

٧٤٫٧٥٩٫٤٦٣--٧٤٫٧٥٩٫٤٦٣صكوكاستثمارات
٣٩٫٠١٧٫٩٧١-٣٩٫٠١٧٫٩٧١-عقارات استثماریة

٩٦٣٫٩٨٫٥٨٣٣٦٨٫١٢٦٫٧٨٩١٣٫٩٣٦٫٧٦٧٢٣٩٫٣١٠٫٠٩٨

المطلوبات
١٠١٫٢٣٢٫٧٣٢-١٠١٫٢٣٢٫٧٣٢-ة باستثماراتعقود مرتبط
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٦

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات
الخسائرأو األرباحاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

٣٣٫٩١٠٫٠٠٠--٣٣٫٩١٠٫٠٠٠متداولة-ماستثمارات األسھ
١٣٫٩٣٦٫٧٦٧١٣٫٩٣٦٫٧٦٧--متداولةغیر –استثمارات األسھم
٧٤٫٥٧١٫٧٣٠-٧٤٫٥٧١٫٧٣٠-صنادیق مشتركة

٧١٫٥٤٢٫٢٦٩--٧١٫٥٤٢٫٢٦٩صكوكاستثمارات
٣٨٫٧٧٢٫٤٢٩-٣٨٫٧٧٢٫٤٢٩-عقارات استثماریة

٢٦٩٫١٠٥٫٤٥٢١١٣٫٣٤٤٫١٥٩١٣٫٩٣٦٫٧٦٧١٩٥٫٢٣٢٫٧٣٣

المطلوبات
٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨-٨٨٫٤٣٦٫٠٢٨-عقود مرتبطة باستثمارات

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧
درھمدرھم

العجز في أموال حملة الوثائق
)٥٦٫٩٥٠٫٨٣٧()٤٠٫٧٨٢٫٧٠٥(الرصید في بدایة الفترة / السنة

١٫٨٣١٫٩٠٦١٦٫١٦٨٫١٣٢/ للسنةةاألرباح للفتر
)٤٠٫٧٨٢٫٧٠٥()٣٨٫٩٥٠٫٧٩٩(الفترة / السنةنھایةالرصید في 

قرض حسن من المساھمین
٤٠٫٧٨٢٫٧٠٥٥٦٫٩٥٠٫٨٣٧الفترة / السنةنھایةالرصید في 

)١٦٫١٦٨٫١٣٢()١٫٨٣١٫٩٠٦(الفترة / السنةالعجز المسترد خالل

٣٨٫٩٥٠٫٧٩٩٤٠٫٧٨٢٫٧٠٥ة / السنةالفترنھایةالرصید في 

--العجز في أموال المساھمینإجمالي

المطلوبات الطارئة-١٧

المطلوبات الطارئة
ـبلغ ٢٠١٨یونیو ٣٠في  ور أخرى بم االت أخـرى وأم ة وكف االت بنكی ١٫١١٥٫٤٤٦، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة بخصوص كف

درھم) ناتجة أثناء سیر األعمال العادیة ومن المتوقع عدم ظھور مطلوبات جوھریة نتیجة لھا.١٫٠١١٫٩٢٤–٢٠١٧دیسمبر 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 ارة عل استش

المجموعة ال تعتقد بأنھ سینتج عن ھذه القضایا تأثیرات جوھریة على دخل المجموعة أو وضعھا المالي.قانونیة مستقلة فإن
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االلتزامات الرأسمالیة
ى شركة (٣٧، بلغت االلتزامات الرأسمالیة للمجموعة ٢٠١٨یونیو ٣٠في  ص االستحواذ عل ا یخ م فیم ون درھ مبر ٣١ملی –٢٠١٧دیس
ملیون درھم).٣٧

األحداث بعد فترة إعداد التقاریر-١٨

اریخ  و ٥بت أمین ٢٠١٨یولی الل للت ھم شركة الھ ع أس ى جمی تحواذ عل ى االس أمین عل ة الت ة من ھیئ ة النھائی ى الموافق ، حصلت الشركة عل
بوضع اللمسات األخیرة على اإلجراءات والوثائق الال زمة إلتمام عملیة االستحواذ.التكافلي. تقوم الشركة حالیاً

موسمیة النتائج-١٩

ي ألف درھم ٦٠٠توزیعات األرباح بمبلغ ال شيء ودخلبلغ ة ف و ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھی والي. ٢٠١٧یونی ى الت عل
ا، وھي عالن األرباإوللمجموعةعلى ظروف السوق واألنشطة االستثماریة توزیعات األرباحدخلعتمد ی ح من قبل الشركات المستثمر فیھ

ي  ة ف رة المنتھی ائج الفت إن نت ھ، ف علی و٣٠ذات طبیعة موسمیة. بناًء ة ٢٠١٨یونی ة للمقارن ر قابل ة، وال غی رة المقارن ة بفت ك المرتبط ع تل م
للنتائج المتوقعة للسنة المنتھیة في  .٢٠١٨دیسمبر ٣١تعتبر مؤشراً


