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 4                                                                           ان( )ش.م.ع.(التأمين )أممين وإعادة شركة دبي اإلسالمية للتأ
 

 قق(ي الموحد )غير مدحلمربيان الدخل الموجز ال
 2021مارس    31نتهية في ثة أشهر الملفترة الثال

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات 
 مارس 31

  2021 2020 
 درهم درهم  
    

    العائد إلى حملة الوثائق

    إيرادات التكافل
 59,603,343  60,337,778  19 ت التكافلمالي مساهماإج

(32,088,978)  19 من إجمالي مساهمات التكافلكافل لتا  حصة إعادة  (29,791,851)  
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

  29,811,492   28,248,800   صافي مساهمات التكافل
(3,927,113)   بةات غير مكتسياطي مساهمصافي التحويل إلى احت   (66,958,80)  

125,88  )160,553(   صافي التغير في االحتياطي الحسابي   
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

 22,878,567  24,161,134   ةصافي مساهمات التكافل المكتسب
  4,332,886   3,479,874   خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه

 3,377,874   2,767,665   ئقثارسوم و
  ---------------------------------- ---------------------------------- 
  30,408,673 30,589,327 
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

    مصاريف التكافل
(34,630,497)  )32,426,743(  19 إجمالي المطالبات المسددة  

  19,936,145   16,114,757  19 المسددة من إجمالي المطالبات ادة التكافلصة شركات إعح
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

(14,694,352)  )16,311,986(   صافي مطالبات التكافل  
(4,117,009)  )7,921,151(   ر المسددةغيتحرير مخصص المطالبات المعلنة   

  3,849,194   7,718,473   طالبات المعلنة غير المسددةكافل من المة إعادة التحص
(2,131,711)   1,665,069   ر المعلنةطالبات المتكبدة غيصافي التغير في الم  

(12,768)   100,912   صافي التغير في مصاريف تسوية خسائر غير موزعة  
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

(17,106,646)  )14,748,683(   صافي المطالبات المتكبدة  
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

  13,482,681   15,659,990   صافي إيرادات التكافل
(19,543,852)  )18,524,422(  15 ةال رسوم وك  

54115,9   217,513  16 إيرادات االستثمار، بالصافي   
(28,989)  )54,378(  15 مضاربحصة ال   

  ---------------------------------- ---------------------------------- 
(2,701,297)  صافي العجز من عمليات التكافل للفترة  (5,974,206)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.  يتجزأ من  تبر جزءاً التع  31إلى    9اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  



   

 

 

 5 )أمان( )ش.م.ع.(تأمين وإعادة التأمين شركة دبي اإلسالمية لل
 

  الموحد )غير مدقق(موجز المرحلي البيان الدخل 
 )تابع(  2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31
 2021 2021 إيضاحات 
 درهم درهم  
    

     العائد إلى المساهمين 

     اإليرادات
 (743,979)  (60,847)  16 إيرادات االستثمار، بالصافي

  19,543,852   18,524,422  15 رسوم وكالة من حاملي الوثائق
  28,989   54,378  15 حصة المضارب من حملة الوثائق

  47,773  (3,320)   ية أخرىرادات تشغيل صاريف( / إي)م
  ---------------------------------- ---------------------------------- 
  18,514,633 18,876,635 
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

    المصاريف

 (6,027,672)  (4,709,277)    تكلفة االستحواذ على الوثائق
 (7,998,106)  (7,404,084)   داريةف عمومية وإ مصاري

 (1,665,901)     -   مساهمة من قرض حسن لصندوق حملة الوثائق
  ---------------------------------- ---------------------------------- 
  (12,113,361)  (15,691,679) 
  ---------------------------------- ---------------------------------- 
    

 3,184,956 6,401,272   العمليات الجارية عن ربح الفترة 
    

     العمليات المتوقفة
    

 3,989 -   الربح من العمليات المتوقفة
  ---------------------------------- ---------------------------------- 

 3,188,945 6,401,272  ربح الفترة 
    
    

    ئد إلى:العا
  3,188,292   6,401,272   مساهمي الشركة األم

  653     -    الحصص غير المسيطرة
  ---------------------------------- ---------------------------------- 
  6,401,272 3,188,945 
  =========== =========== 
    

.0280 17  ربحية السهم    0.014 
   =========== =========== 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من ه  31إلى    9اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  



   

 

 

 6 شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(
 

 بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 2021مارس    31هية في أشهر المنت  ترة الثالثةلف

 
 نتهية فيفترة الثالثة أشهر الم 

 مارس 31
 2021 2021 
 درهم درهم 

   العائد إلى حملة الوثائق:
 )5,974,206( (2,701,297) صافي العجز من عمليات التكافل للفترة

   

   الدخل الشامل اآلخر

   

   الخسارة: ي الربح أو  بنود لن يُعاد تصنيفها الحقًا ف 

   

 )3,196,738( (74,956)  لة من خالل الدخل الشامل اآلخررجة بالقيمة العادلية المدلمادات االتغيرات في القيمة العادلة للموجو

 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 )9,170,944( (2,776,253) ائقمجموع الخسارة الشاملة للفترة العائدة إلى حملة الوث

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

   

   العائد إلى المساهمين:

 3,188,945 6,401,272 ربح الفترة

   

   الدخل الشامل اآلخر

   

   بنود لن يُعاد تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة: 

   

 )10,195,976( (179,544)  اآلخر  لدخل الشامل ة من خالل االمالية المدرجة بالقيمة العادل التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  

 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 )7,007,031( 6,221,728 لمساهمينمجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة العائدة إلى ا

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

   

   العائد إلى:

 )7,007,684(  6,221,728 مساهمي الشركة األم

  653  -  الحصص غير المسيطرة 

 ---------------------------------- ---------------------------------- 
 6,221,728 )7,007,031( 

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

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 حدة. مرحلية المو الموجزة ال  ات الماليةلمعلومتعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه ا  31إلى    9اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  



   

 

 7                                                               ادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(مية للتأمين وإعشركة دبي اإلسال
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي الموحد
 2021س  مار  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 احتياطي عام قانونياحتياطي  الرأس الم

 احتياطي إعادة
 -رات تقييم استثما

ة العادلة من بالقيم
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر
 خسائر متراكمة

 

حقوق الملكية 
العائدة إلى  

مساهمي الشركة 
 األم

 

الحصص غير 
 المسيطرة

 

مجموع حقوق 
 الملكية

 
 درهم مدره درهم مدره درهم درهم درهم درهم 
         

  72,941,416  (1,324,466)   74,265,882  (102,648,627)  (55,163,447)   3,163,978   3,163,978   225,750,000  ()مدقق  2020اير  ين  1الرصيد في  
  3,188,945   653   3,188,292   3,188,292   -   -   -   -  ربح الفترة

 (10,195,976)   -  (10,195,976)   -  (10,195,976)   -   -   -  خرى للفترة الخسارة الشاملة األ
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 (7,007,031)   653  (7,007,684)   3,188,292  (10,195,976)   -   -   -  فترةمجموع )الخسارة( / الدخل الشامل لل 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  65,934,385  (1,323,813)   67,258,198  (99,460,335)  (65,359,423)   3,163,978   3,163,978   225,750,000  )غير مدقق(  2020مارس    31الرصيد في  
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

         

  83,838,054  (1,326,522)   85,164,576  (88,293,501)  (62,452,179)  5,080,128   5,080,128   225,750,000 قق()مد  2021يناير    1الرصيد في  

  6,401,272     -   6,401,272   6,401,272     -     -     -     -  ربح الفترة
 (179,544)     -  (179,544)     -  (179,544)     -     -     -  الشاملة األخرى للفترةارة  الخس

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  6,221,728     -   6,221,728   6,401,272  (179,544)     -     -     -  لدخل الشامل للفترةمجموع )الخسارة( / ا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 90.059.782 (1,326,522)   91,440,606  (81,892,229)  (62,631,723)  5,080,128   5,080,128   225,750,000 )غير مدقق(  2021مارس    31الرصيد في  
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 رحلية الموحدة. الية الموجزة الم ذه المعلومات الم تعتبر جزءاً ال يتجزأ من ه  31إلى    9  اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من



   

 

 8 ان( )ش.م.ع.(ين وإعادة التأمين )أمسالمية للتأماإلشركة دبي 
 

 بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

  

 ر المنتهية فيالثة أشهفترة الث 
 مارس 31

 2021 2020 
 درهم درهم 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  3,188,945  6.401.272 ربح الفترة
   

    ت لـ:تسويا

  47,511   35,338  استهالك ممتلكات ومعدات
  2,598,460  10.557.670 أو الخسارة، بالصافي  من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  خسارة

  300,906   158,040  فين ية الخدمة للموظمخصص مكافآت نها
 (522,113)  (114.276)  األرباحدات  رايإ

 (1,290,322)  (10.516.561)  ت أرباحتوزيعا  إيرادات
 ---------------------------------- ---------------------------------- 
 6.521.483  4,472,346  

   ت في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرا

  1,540,799  (6,882,105)  لتكافل موجودات عقود إعادة ا
 (7,060,674)  (8,162,684)  ذمم تكافل مدينة

 (1,405,304)  (81,208)  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
 (32,614,472)   26,940,249  كافلعقود التات  مطلوب

  371,961   147,918  بها بموجب اتفاقات إعادة التكافل  مبالغ محتفظ
 (10,539,709)   3,998,411  ئنةافل داذمم تك

 (17,638,444)  (31,241,302)  ذمم دائنة تجارية وأخرى
 (422,862)  717 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  27,213  (11,708)  قة إلى أطراف ذات عالقةمستح  غالمب
 (233,719)  (47,822)  مؤجلخصم  

 (296,010)  (1.387.682)  تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق 
 (4.159.346)  (2.583.950)  ئق ملة الوثاي حياطاحت

  2,698  - موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
  3,155  - محتفظ بها للبيع  داتمطلوبات مرتبطة مباشرة بموجو 

 ---------------------------------- ---------------------------------- 
 (68,101,327) (12.789.682)  النقد الناتج من العمليات

 (464,386) (4,764)  فوعة للموظفينالخدمة المد  مكافآت نهاية
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 (68,565,713) (12.794.447) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

   ةلنقدية من األنشطة االستثماريقات االتدف

 (89,725)  (66.862)  شراء ممتلكات ومعدات
 (30,000,000)  - في ودائع وكالةدة  زيا

 40,418,892 (17,533,781)  رتبطة بوحداتمفي استثمارات  صافي الزيادة  
 2,071,006  10.516.561  ضةات أرباح مقبوإيرادات توزيع

 522,113  114,276   اح مقبوضةإيرادات أرب
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 12,922,286 (6.969.806) دم في( / الناتج من األنشطة االستثماريةالمستخلنقد )صافي ا
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

   يليةالتدفقات النقدية من األنشطة التمو

 1,862 - مبالغ مستحقة للبنوك
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 1,862 - نقد الناتج من األنشطة التمويليةصافي ال
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 (55,641,565) (19,764,252) صافي النقص في النقد وما في حكمه
 82,383,065 55,567,060  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 ---------------------------------- ---------------------------------- 
 26,741,500 35,802,808 (5)إيضاح  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  

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

 
 

 لية الموجزة المرحلية الموحدة. علومات الماتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعت  31إلى    9اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  



 9 ة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(مية للتأمين وإعادشركة دبي اإلسال
 

 ة الموحدةالية الموجزة المرحليات الملمعلومإيضاحات حول ا
 2021مارس    31ة في الثالثة أشهر المنتهيلفترة  

 

 

 معلومات عامة .1
 

لشركة  ساهمة عامة في دبي، اإلمارات العرب( )"الشركة"( هي مسجلة كشركة مين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.عشركة دبي اإلسالمية للتأم ا وم  ة. تق ية المتحد
لعتاة وفقًا لعادة التكافل والتكافل على الحيبأعمال التكافل العام وأعمال إ لتكافل  اليم الشريعة اإلسالمية. كذلك فإن الشركة مرخصة للقيام بأعمال إعادة ا ا ل و تكاف

  دة. ، دبي، اإلمارات العربية المتح157  لعنوان المسجل للشركة هو ص. ب.على الحياة. إن ا
 

  . 2003أبريل    8وبدأت أنشطتها في    2003مارس    12حصلت الشركة على الرخصة التجارية في  
 

ية  والحوادث العامة والمخاطر الطبرية والحرائق واألعمال الهندسية  صدار عقود تكافل قصيرة األجل بخصوص السيارات ومخاطر الحوادث البحشركة بإتقوم ال
  ستثمارية والعقارات.ك تقوم الشركة باستثمار أموالها في األوراق المالية االومخاطر التكافل على الحياة. كذل

 

بدور إشرافي لتحديد ما إذا    بل المساهمين. وتقوم هيئة الفتوىالرقابة الشرعية المكونة من ثالثة أعضاء معينين من ق شراف هيئة الفتوى وة إلطة الشركتخضع أنش
 ن وأحكام الشريعة. نت عمليات الشركة تتم وفقاً لقوانيكا

 

أعاد تشكيل مجلس اإلدارة من خالل انتخاب الدكتور صالح هاشم سيد  امسي، والش   رة على استقالة السيد مبارك مطر، وافق مجلس اإلدا2020سبتمبر    29في  
  وسف المهيري نائباً للرئيس. اشمي رئيساً، والسيد محمد عمير يشريف اله

 

، تتكون  2020و 2021 مارس 31في ة المرحلية الموحدة.  لومات المالية الموجزتابعة باسم "المجموعة" في هذه المعيشار إلى كل من الشركة وشركاتها ال 
  الشركة من الشركات التابعة التالية: 

 

 
 

 

 اسم الشركة التابعة

 

قر التأسيس )أو التسجيل(  م
 النشاط  ومزاولة

 

 نسبة أرباح الملكية 

 

نسبة التصويت  
 المملوكة

 اسيالنشاط األس

  % %  

     

التجارية والصناعية    ي المشروعاتاالستثمار ف  100.00 100.00 لمتحدةالعربية ااإلمارات   نواة لالستثمارات ش.ذ.م.م
 والزراعية وإدارتها

مة السيارات  شركة تكنيك مركز خد
  ش.ذ.م.م

 خدمات إصالح السيارات 100.00 100.00 تحدةلعربية الماإلمارات ا

  ش.ذ.م.مأميتي هيلث  
 

 الفواتير الطبيةإعداد  خدمات   90.00 90.00 اإلمارات العربية المتحدة

 

ابة  من شركة تكنيك مركز خدمة السيار  %1في شركة نواة لالستثمارات ش.ذ.م.م، ونسبة    % 1ة نسبة  جلس إدارة المجموعئيس منائب ريمتلك   لني ا ات ش.ذ.م.م. ب
 وعة ولصالحها. عن المجم

 

ة رقم  تحادي  ن اال المعدّل لبعض أحكام القانو  2020( لسنة  26ارات العربية المتحدة رقم )التحادي لدولة اإلمتم إصدار القانون ا لمتحد ا ة  لدولة اإلمارات العربي
ير بعض المواد  ، ومع ذلك، تش2021يناير    2بتاريخ    قد دخلت التعديالت حيز التنفيذ، و2020سبتمبر    27تجارية بتاريخ  والمتعلق بالشركات ال  2015( لسنة  2)

يدة وستطبق المتطلبات الخاصة بها بحد أقصاه سنة واحدة من تاريخ  دجاألحكام الارها. إن المجموعة بصدد مراجعة  المعدلة إلى لوائح تنفيذية أخرى سيتم إصد
 تعديالت حيز التنفيذ.دخول ال

 

بشأن   2007لسنة  (6قانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )المعدّل لبعض أحكام ال  2020( لسنة  24قانون اتحادي رقم )المرسوم بتم إصدار  
طاع  2021  يناير  2. واعتباراً من  2021ناير  ي  2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ    2020بر  سبتم  27أعمالها بتاريخ    أمين وتنظيمسيس هيئة التتأ ، أصبح ق

 دة المركزي وسلطته.إشراف مصرف اإلمارات العربية المتحالتأمين تحت  
 

لعاملة  بشأن متطلبات التقرير لشركات التأمين ا  2016( لعام  9( و)4والتعميم رقم )المالية  ات  الصلة لالمتثال الكامل للتعليم  المجموعة بصدد تنفيذ المتطلبات ذات
ا1اء على الملحق )اد البيانات المالية واإلفصاحات بنالمتحدة. يتضمن ذلك أساسا إعد  في دولة اإلمارات العربية ى  إل ل  ( من التعليمات المالية باإلضافة  المتثا

 د التعرض الفردي للطرف المقابل. ودالمالية وح لمتطلبات نسبة المالءة  
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 الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية
  )تابع(  2021مارس    31الثة أشهر المنتهية في لفترة الث

 

 

 لمالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير ا  .2
 

الماليلمعايير المنشورة أو التفسيرات الصديدة أو التعديالت على اير الجالمعاي ر  تقاري اادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لل رية على  السا ترة  ة  لف
 2021يناير    1لتي تبدأ في  للمجموعة ا  المحاسبية

 

 المعدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و

سارية المفعول على  
ات السنوية التي تبدأ  الفتر

 دأو بع  في
 19-ر ذات الصلة بكوفيدامتيازات اإليجا  -يجار"  "عقود اإل  16قارير المالية رقم  التعديل على المعيار الدولي للت 

 

وعة، بما  تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االم  (،19-كورونا )كوفيدروس  وباء فينتيجة ل تيازات أشكااًل متن
اًل  2020مايو    28أجيل دفعات اإليجار. في  لك التوقف المؤقت عن السداد وتفي ذ ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدي

اإليجار  ويالذي    16م  يار الدولي للتقارير المالية رق على المع فر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز 
نفس طريقة ين اختيار حساب امتيازات اإليجار بل لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرهو تعدي 19-المرتبط بفيروس كوفيد

حساب االمتياز كدفعات إيجار    نتج عن ذلكإليجار. في كثير من الحاالت، سياالحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد ا
  خفيض الدفعات. الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تمتغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها  

 2020يونيو    1

 يةبتعريف األهمية النسب فيما يتعلق    8لي رقم  والمعيار المحاسبي الدو  1دولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسبي ال
 

لك  القضايا التي تنشأ عن تنفيذ اإل  2020أغسطس    27صدرت في    رحلة الثانية التي ت المتعديالتعالج   صالحات، بما في ذ
ة  تي ينطبق عليها قياس التكلفة المطفار واحد بآخر بديل. لألدوات ال استبدال معي ل انات، كوسي أة، تتطلب التعديالت من الكي

ية التعاقدية نتيجة إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك )إيبور(  دقتدفقات النبة عن التغيير في أساس تحديد العملية، المحاس
لية  من المعيار الدولي لل   5-4-5لفقرة بستخدام التوجيهات الواردة في ايق تحديث معدل الفائدة الفعلي باعن طر لما تقارير ا

لتغيير    ةهذه الطريقي أرباح أو خسائر فورية. تنطبق  . ونتيجة لذلك، ال يتم االعتراف بأ9رقم  ا ا  العملية فقط على مثل هذ
السابق. يتعين  لجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس  صالح إيبور وعندما يكون األساس اوفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إل

ة.  ي ل وسيلة العمأيضًا تطبيق نفس ال  9مالية رقم  لتي تطبق اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير العلى شركات التأمين ا
لمحاسبة  لمستأجرين استخدام وسيلة عملية مأيضًا ليتطلب من ا  16تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ا ماثلة عند 

ل، عند  د دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة إلصالح إيبور )على سبعقود اإليجار التي تغير أساس تحدي  عن تعديالت يل المثا
 ور(.بيار بمعدل إربط دفعات اإليج

 2021يناير   1

 

المعايير    ة للتقارير المالية أو تعديالت على لجنة تفسيرات المعايير الدولي  رير المالية أو تفسيرات صادرة عنال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقا
الموجزة    نأمن الممكن  وكان    2021يناير    1لتي بدأت في  كانت سارية للمرة األولى على السنة المالية ا ة  لي الما المعلومات  ى  يكون لها تأثير جوهري عل

 للمجموعة.  المرحلية الموحدة
 

رية ورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعاايير المنشالتعديالت على المع  المعايير الجديدة أو ريخه  يير الدولية للتقارير المالية الصادرة لكن غير السا حتى تا
 ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر   2021يناير    1التي تبدأ في  للمجموعة  ة  بيعلى الفترة المحاس

 

 عةى المعايير السارية على المجموير الجديدة والتعديالت الهامة علالمعاي
 

 تاريخ السريان 

 حول تصنيف المطلوبات"، "عرض البيانات المالية  1بي الدولي رقم  المعيار المحاسالتعديالت على  
 

لمطلوبات  ، "عرض البيانات ا1على المعيار المحاسبي الدولي رقم  الطفيفة التي أجريت  ت  التعديال  توضح هذه ا أن  لمالية" 
لتصنيف  ة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة ف مطلوبات متداولة أو غير متداولتصنف إما ك ا أثر  ي نهاية فترة التقرير. ال يت

ى سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيضًا  لعالتقرير )  ة أو األحداث الالحقة بعد تاريخبتوقعات المنشأ
 ام.عند اإلشارة إلى "تسوية" التز  1ه المعيار المحاسبي الدولي رقم  ما يعني

 2022يناير   1
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 ة الموجزة المرحلية الموحدةاحات حول المعلومات الماليإيض
  )تابع(  2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 رير المالية الجديدة والمعدلة )تابع(الدولية للتقا  تطبيق المعايير  .2
 

ريخلدولية للتقارير المالية الالمنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير اى المعايير  ايير الجديدة أو التعديالت علمعال رية حتى تا ه  صادرة لكن غير السا
 تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر )تابع(ولم    2021يناير    1عة التي تبدأ في  على الفترة المحاسبية للمجمو

 

 ة على المجموعةايير الساري ت الهامة على المعيدة والتعديال المعايير الجد
 

 تاريخ السريان 

 ، "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

محاسبي حول عقود التأمين وأصدر    الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار  معايير المحاسبة  ، أنهى مجلس 2017مايو    18في  
حل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  م  17يار الدولي رقم  لمع". يحل االتأمين   "عقود  17ر المالية رقم  المعيار الدولي للتقاري

ع المنشآت  لى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميإ  17سيؤدي المعيار الدولي رقم  ح حالياً بالعديد من الممارسات.  والذي يسم  4
 ة المشاركة االختيارية. التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميز

 

لتقديرات لكل فترة تقرير. وجود نموذج قياس حالي حيث يتم إعادة قياس ا 17لية رقم ولي للتقارير المار الدالمعيايتطلب 
أرباح  دية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاالقياس على أسس التدفقات النق  ويعتمد ل  طر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمث

يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا    ط سّط لألقساالمكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبالعقد غير  
أقل.اً عن النموذج العام أو إذا كالوب طريقة قياس غير مختلفة جوهرياألس ومع ذلك، يجب   نت فترة التغطية تمتد لسنة أو 

  خاطر والمرجحة.ملالمعدلة باسس التدفقات النقدية المخصومة وقياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أ
 

ًا معوبهدف العرض والقياس، على المنشآت عند االعتراف المبد طر مشابهة  ئي فصل أي محفظة )تشمل عقود لمخا رضة 
ط  كما لو كانت محفظة واحدة( إلى ثالثوتدار معاً   وي على خطر  مجموعات من العقود وهي: العقود الشاقة، والعقود ال تن

 واحدة.عقود المتبقية. ويجب أال تجتمع العقود المصدرة ألكثر من سنة في مجموعة  لااً شاقة، وجوهري بأن تصبح عقود
 

ق  ويسمح بالتطبيق الم  2023يناير    1د  أو بع  ات السنوية التي تبدأ فيينطبق المعيار على الفتر ًا مع تطبي بكر إذا كان متزامن
"األدوات   9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لعمالء" وعقود مع اال "اإليرادات من    15المالية رقم    المعيار الدولي للتقارير

للمجموعة في تاريخ  في البيانات المالية الموحدة    17م  ار الدولي للتقارير المالية رق قع اإلدارة أنه سيتم تطبيق المعيالمالية". تتو
  التطبيق.

 

ا ما تكون  ية الالتغط  بات عنقساط اختياري مبسط للمطلو يُسمح باتباع نهج توزيع أ متبقية للعقود قصيرة األجل، والتي غالب
لمتغيرة"  لنموذج القياس العام الذي يطل  أمين على غير الحياة. هناك تعديلالت  مبرمة من قبل شركات ا الرسوم  ق عليه "نهج 

ية. عند تطبيق نهج  س البنود األسسم حاملو الوثائق العائدات من االعقود التي تبرمها شركات التأمين على الحياة حيث يتقا  لبعض
لك   سية في هامش الخدمة التعاقدية.في القيمة العادلة للبنود األسا  الرسوم المتغيرة، يتم إدراج حصة المنشأة من التغيرات ولذ

لكات التأمين التي تستخدم هذا النموذج أقل تقلبا من النممن المرجح أن تكون نتائج شر ة  وذج العام. سوف تؤثر القواعد ا جديد
ت مشاركة  تأمين أو عقود استثمار ذات ميزا  بيانات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية لجميع الكيانات التي تصدر عقودلاعلى  

  تقديرية.
 

ي، فإن  مين غير عملن عقود التأإذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة مبيق بأثر رجعي. ومع ذلك،  عيار التطيتطلب الم
جديد سينتج عنه تغير في  وعة أن المعيار ال إما نهج رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة. تتوقع المجمبة باختيار  المنشأة مطال

 العرض واإلفصاحات.دة التأمين، إلى جانب تعديالت على  المحاسبية لعقود التأمين وإعا  السياسات
 

على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في  تأثير    17م  يار الدولي للتقارير المالية رق تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المع
ليس  تأمين الصادرة وعقود إعادة التزة المرحلية فيما يتعلق بعقود الهذه المعلومات المالية الموج أمين المحتفظ بها. ومع ذلك، 

لتنفيذ    ةللة بعد مرحتقوم المجموعة بعمل مراجعة مفص  العملي تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى  من ا تصميم 
 والتي هي قيد اإلجراء.

 

 2023يناير   1
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 دةموجزة المرحلية الموحلية الت الماإيضاحات حول المعلوما
  )تابع(  2020مارس    31أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة

 

 

 دلة )تابع(لمالية الجديدة والمعر الدولية للتقارير اتطبيق المعايي  .2
 

ريخه  ادرة لكن غي الدولية للتقارير المالية الص  ر ير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعاي أو التعديالت على المعايي   الجديدة  المعايير رية حتى تا ر السا
 ها بشكل مبكر )تابع(تقم المجموعة بتطبيق  ولم  2021يناير    1للمجموعة التي تبدأ في  على الفترة المحاسبية  

 

 رية على المجموعةالمعايير السا  لتعديالت الهامة علىالمعايير الجديدة وا
 

 تاريخ السريان 

م  ، والمعيار المحا16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3لمالية رقم  يار الدولي للتقارير اعلى المع  التعديالت سبي الدولي رق
رقم ، والمع1المالية رقم  يار الدولي للتقارير  نات السنوية على المع، وبعض التحسي 37 المالية  ر  ري ي للتقا ،  9يار الدول

 16ر الدولي للتقارير المالية رقم  ، والمعيا41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

ة  المعيار الدولي للتقا"اندماجات األعمال" مرجعاً في    3ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لتعديالتحدّث ا لي لما ا رير 
  .المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال عداد التقارير المالية دون تغيير  ل اإلطار المفاهيمي إلحو  3رقم 

 

لفة  "الممتلكات والمنشآت والم  16لدولي رقم  المحاسبي ا  تحظر التعديالت على المعيار عدات" على الشركة أن تقتطع من تك
امبيع األصناف المنتجة  المبالغ المستلمة من  ت والمنشآت والمعدات  الممتلكا .  أثناء إعداد الشركة لألصل الستخد لمقصود ا ه 

 ة.أو الخسار  لة في الربح تحصالت البيع والتكاليف ذات الصوبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بم
 

ليف  ودات المحتملة" التكاوبات المحتملة والموج "المخصصات والمطل   37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 ذا كان العقد سيكون خاسًرا. كة في عين االعتبار عند تقييم ما إالتي تأخذها الشر

 

ا  1ي للتقارير المالية رقم  معيار الدول الت طفيفة على ال ت السنوية تعديتُدخل التحسينا لمرة  ل ة  ولي لد ا ى"  "تبني المعايير  ألول
توضيحية  ، "الزراعة" واألمثلة ال41ولي رقم  المعيار المحاسبي الد"األدوات المالية" و  9تقارير المالية رقم  والمعيار الدولي لل 

 "عقود اإليجار".   16لمالية رقم  المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير ا
 

 2023يناير   1

 المطلوبات"  ، "عرض البيانات المالية حول تصنيف 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

لمطلوبات  ، "عرض ال1ار المحاسبي الدولي رقم  يالت الطفيفة التي أجريت على المعيه التعدتوضح هذ ا أن   " لية بيانات الما
حقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف ال علىعتمادًا وبات متداولة أو غير متداولة، اتصنف إما كمطل

ا  المثال، استالم تنازلخ التقرير )على سبيل  داث الالحقة بعد تاريبتوقعات المنشأة أو األح   أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيضً
 د اإلشارة إلى "تسوية" التزام.عن  1ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 2022يناير   1

ية  ت على المعيار الدول، "عقود التأمين" والتعديال17التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   المال ير  ي للتقار
 ، "عقود التأمين"4قم  ر

 

و  يوني  25في    ، "عقود التأمين"،17لمالية رقم  للتقارير ا  ية التعديالت على المعيار الدولي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدول
هلة تطبيق المعيار  ن شركات التأمين المؤ، بحيث ال يزال بإمكا4ية رقم  ، إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير المال 2020

لى التعديالت المستهدفة  . وأدى ذلك إ17الدولي للتقارير المالية رقم  جنبًا إلى جنب مع المعيار    9ة رقم  دولي للتقارير الماليال
لمعيار  والتي تهدف إلى تسهي  17الدولية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المحاسبة    مجلس معاييرمن قبل   ا طبيق  ل ت

نتائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير    لكيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهمطبيق، مما يسهل على االل تقليل تكاليف التمن خ
 .17ية رقم  المال

 

 2023يناير   1

 

ق  دة للمجموعة عندما تدموجزة المرحلية الموحذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على المعلومات المالية الأن يتم تطبيق هاإلدارة  قع  تتو خل حيز التطبي
أثلمتوقع أن ي، من غير ا17قارير المالية رقم  ديالت الجديدة، باستثناء المعيار الدولي للتبني هذه المعايير والتفسيرات والتعوأن ت ه ت ل ير جوهري على  كون 

 رة التطبيق المبدئي. عة في فتو المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة للمجم
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  )تابع(  2021ارس  م  31ي تهية فلفترة الثالثة أشهر المن

 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 ادس اإلعدأسا 3-1
 

لمعايير  رحليةلمالية المالتقارير ا"،  34ي رقم  معيار المحاسبي الدوللية الموحدة وفقاً للالمالية الموجزة المرح   تم إعداد هذه المعلومات ا لصادر عن مجلس  ا  ،"
دة على أساس االستمرارية  ات المالية الموجزة المرحلية الموحلمتحدة. أعدت المعلومة اإلمارات العربية اوانين النافذة في دولالمحاسبية الدولية وامتثاالً ألحكام الق

مة العادلة من خالل  قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية المقاسة بالقيلمقاسة بالت المالية اة التاريخية، باستثناء الموجودابتطبيق مبدأ التكلف
 ت.للمقابل المدفوع نظير الموجودا  لتكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة المدرجة بالقيمة العادلة. تستند ا  الستثمارات العقارية،لدخل الشامل اآلخر واا

 

ة  أو غير المتداول، إالن المركز المالي الموجز المرحلي الموحد للمجموعة باستخدام التصنيف المتداول  عرض بياال يتم  لي لتا ا ة  األرصد ُتصّنف عمومًا  أن 
ة من خالل الربح أو  يمة العادلمالية بالق  ل الدخل الشامل اآلخر وموجوداتمدينة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال لة: النقد وما في حكمه وذمم تكافل  كمتداو

وذمم  ة كمحتفظ بها للبيع وعالقة وموجودات مصنف  مستحقة من أطراف ذات  الخسارة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى ومبالغ وأخرى  ذمم دائنة تجارية 
لبيع.  لوبات مرتبت عالقة ومط ئنة ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذادائنة ومبالغ مستحقة للبنوك وذمم مرابحة دا  تكافل ل طة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها 

بيعة مختلطة )بما في ذلك كل  عة نظامية. واألرصدة التالية ذات ط ستثمارات عقارية وودية: ممتلكات ومعدات واة عموماً كغير متداولبينما تُصنّف األرصدة التالي
االتكافل و  عقود إعادة  داولة وغير المتداولة(: موجوداتمن األجزاء المت ة  لوثائق  تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق ومطلوبات عقود التكافل واحتياطي حمل

 . والخصم المؤجل 
 

لمالية الموجزة المرحلية الموحدة متوافقة مع تلب المستخدمة في هذه المعلومات الماإن السياسات المحاسبية والعرض واألسالي ا انات  لبي ا ي  ة  ليك المستخدمة ف
ة   فة المعلومات الالزمةالمرحلية الموحدة كا  . وال تتضمن هذه المعلومات المالية الموجزة 2020ديسمبر    31المنتهية في  لمدققة للسنة  الموحدة ا لي لما ا انات  للبي

  . 2020ديسمبر    31منتهية في  دققة للمجموعة كما في وللسنة ال اً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة المسنوية الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنبال
 

المتوقعة للسنة المالية التي   على نتائج األعمال  تعتبر بالضرورة مؤشراً ال    2021مارس    31في    باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 .2021ديسمبر    31نتهي في  سوف ت

 

 المالية  إدارة المخاطر 3-2
 

ة  يانات المالية الموحدتلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البالمالية لدى المجموعة تتوافق مع  رة المخاطر  إن أهداف وسياسات إدا ة كما في وللسن
 .2020ديسمبر    31تهية في  المن

 

 .  األحكام والتقديرات4
 

غ  يراكام وتقدحلية الموحدة من اإلدارة وضع أحداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرب إعيتطل ال لمب وا ت وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 
ة    لتقديرات. عند إعداد هذه المعلوماتائج الفعلية عن هذه ااريف. وقد تختلف النتبات وااليرادات والمصوالمدرجة للموجودات والمطل  المرحلي المالية الموجزة 

البيانات    سات المحاسبية والمصادر الرئيسية لشكوك التقديرات هي نفس تلك المطبقة على طبيق السيادارة عند تحكام الجوهرية التي اتخذتها اإل الموحدة، كانت األ
 . 2020ر  ديسمب  31المنتهية في  موحدة كما في وللسنة  المالية ال
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 أرصدة نقدية وبنكية .5
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 18,576 30,924 الصندوق  في نقد

   أرصدة بنكية:

 60,000,000 60,000,000  ودائع وكالة

 54,539,508 34,762,908 حسابات جارية
 ------------------------------ ------------------------------ 
 94,793,832 114,558,084 

 (25,177) (25,177) لقيمةاالنخفاض في اناقصاً: مخصص  
 ------------------------------ ------------------------------ 
 94,768,655 114,532,907 
 ========== ========== 

 

 (.%1.3إلى    %1.0:  2020)  % 1.25إلى    % 0.70  لدى البنوك ما بين  على ودائع الوكالة   تتراوح نسب الفائدة
 

 : 9مة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  قيمخصص انخفاض ال فيما يلي تفاصيل  
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 20,376 25,177 ةاية الفترة / السنبد  في  الرصيد
 4,801 - محمل خالل الفترة / السنةلا

 ------------------------------ ------------------------------ 

 25,177 25,177 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ========== ========== 

 

 كمه كما يلي:لتدفقات النقدية، تم تحليل النقد وما في حاض األغر
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

  114,558,084  94,793,832 دية وبنكيةة نقأرصد
  1,008,976   1,008,976  حتفظ بها للبيعأرصدة نقدية وبنكية متضمنة في الموجودات الم

 (60,000,000)  (60,000,000)  رائع بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهدو
 ------------------------------ ------------------------------ 

 55,567,060 35,802,808 كمهي حالنقد وما ف 
 ========== ========== 
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 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة .6
 

 ديسمبر  31 مارس 31  
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( ة()غير مدقق 

 خالل  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من
   الدخل الشامل اآلخر )أ( 

  27,588,001   27,333,504  مدرجة -
  30,656,498   30,656,498  غير مدرجة -

 ------------------------------ ------------------------------ 

 57,990,002 58,244,499 
 ------------------------------ ------------------------------ 

  لمة العادلة من خالموجودات مالية مقاسة بالقي
   الربح أو الخسارة )ب(

 4,072,568  4,051,078  مدرجة -
 30,800,773  20,264,593  غير مدرجة -
 839,410,979 856,944,760 استثمارات مرتبطة بوحدات -

 ------------------------------ ------------------------------ 

 881,260,431 874,284,320 
 ------------------------------ ------------------------------ 

 932,528,819 939,250,433 سة بالقيمة العادلة )أ + ب(الموجودات المالية المقامجموع  
 ========== ========== 

 

 لي:كيز الجغرافي هي كما ياالستثمارات بحسب التر
 

 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( غير مدققة() 
   

 61,516,929 50,731,204 دةت العربية المتح خل دولة اإلمارادا  -
 871,011,890 888,519,229 المتحدة  ات العربيةولة اإلمارج دخار  -

 ------------------------------ ------------------------------ 
 939,250,433 932,528,819 
 ========== ========== 

 

i.   درهم(   58,244,499:  2020درهم )  57,990,002رجة وغير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المالية المدبلغت قيمة األوراق
غ    درهم(. يتضمن  83,479,102:  2020م )دره  83,733,599حواذ األساسية البالغة  مع انخفاض في قيمتها العادلة مقارنة مع تكاليف االست لمبل ا ا  هذ

درهم  21,101,877ين، وقيمة قدرها درهم( تم اقتطاعها من حقوق الملكية للمساهم 62,452,179: 2020) درهم 62,631,723قيمة قدرها 
يها  مساهمين وحملة الوثائق المصادق علوفقا لتوزيع خسائر االستثمارات على الدرهم( تم اقتطاعها من صندوق حملة الوثائق    21,026,921:  2020)

 ة للمجموعة. رقابة الشرعيمن قبل هيئة الفتوى وال

 

ii. درهم( وتمثل بشكل أساسي استثمارات المجموعة    61,457,271:  2020درهم )  50.921.091لعادلة  تبلغ قيمة األوراق المالية غير المدرجة بالقيمة ا
  المية األخرى.ض األسواق الع والجزائر وبع  الشركات المسجلة في دبي  في أسهم

 

iii. (. 23انظر اإليضاح    -  2013ة  جزائر والتي يحتفظ بها الرئيس التنفيذي السابق )المستقيل في سنال  -السالم    المجموعة أسهماً في مصرفلك  تمت 
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 ل مدينةتكافذمم   .7
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

  28,025,280  36,198,368 ي الوثائق قة من حاملمبالغ مستح
 (4,117,920)  (4,117,920)  القيمةاالنخفاض في  ناقصاً: مخصص  

 ------------------------------ ------------------------------ 
 

32,080,448 
23,907,360 

  25,101,769   27,936,876   تكافلل / إعادة الشركات التكاف تحقة من  مبالغ مس
  16,436,142   13,590,630  وكالءن الوسطاء / ال مبالغ مستحقة م

 (6,842,746)  (6,842,746)   ص االنخفاض في القيمةناقصاً: مخص
 ------------------------------ ------------------------------ 
 66,765,208 58,602,525 
 ========== ========== 

 

 نخفاض في القيمة:فيما يلي الحركة في مخصص اال
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 9,481,602 10,960,666 ترة / السنةالرصيد في بداية الف
 1,479,064 - رة / السنةل للفتاالنخفاض في القيمة المحمّ 

 ------------------------------ ------------------------------ 

 10,960,666 10,960,666 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ========== ========== 

 
 

 
 



 17 أمين )أمان( )ش.م.ع.(ة للتأمين وإعادة التركة دبي اإلسالميش
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2021مارس    31منتهية في لفترة الثالثة أشهر ال

 

 

 دات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافلموجو .8
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   بات عقود التكافل:لومط

  81,204,057   82,899,895  غير مكتسبةاحتياطي مساهمات   

  71,931,439   79,852,590  البات معلنة غير مسددةطم 

  2,847,862   4,335,070  بيحسا  احتياطي 

  62,602,479   61,005,662  مطالبات متكبدة غير معلنة 

  2,343,996   2,243,084  موزعة  ة خسائر غيرمصاريف تسوي 

  839,410,979   856,944,760  حداتمطلوبات مرتبطة بو 
 ------------------------------ ------------------------------ 

 1,060,340,812 1,087,281,061 كافل، اإلجمالي مجموع مطلوبات عقود الت
 ------------------------------ ------------------------------ 

   :التكافل  إعادة  ت عقودوداجمو

  30,778,105   28,546,830  احتياطي مساهمات غير مكتسبة 

  58,009,511   65,727,984  مطالبات معلنة غير مسددة 

  700,293   2,026,948  احتياطي حسابي 

  37,500,160   37,568,412  مطالبات متكبدة غير معلنة 
 ------------------------------ ------------------------------ 

 126,988,069 133,870,174 مجموع حصة إعادة التكافل من مطلوبات التكافل
 ------------------------------ ------------------------------ 

   الصافي

  50,425,952   54,353,065  تسبةاطي مساهمات غير مكتياح 

  13,921,928   14,124,606   مسددةمطالبات معلنة غير   

  2,147,569   2,308,122  احتياطي حسابي 

  25,102,319   23,437,250  مطالبات متكبدة غير معلنة 

  2,343,996   2,243,084  مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

  839,410,979   856,944,760  بات مرتبطة بوحداتلومط 
  ------------------------------ ------------------------------ 

 953,410,887 933,352,743 
 ========== ========== 

 

  وديعة نظامية .9
 

إنشاء هيئة   2007لسنة    (6ائع الوكالة في صورة ودائع مقيدة وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )تفاظ بوديتم االح في شأن 
 العمليات اليومية للمجموعة. ل  ويالمتحدة، وهي غير متاحة لتمالتأمين بدولة اإلمارات العربية  



 18 ين )أمان( )ش.م.ع.(التأم وإعادةشركة دبي اإلسالمية للتأمين 
 

 موجزة المرحلية الموحدةحول المعلومات المالية ال إيضاحات
  )تابع(  2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 ق ياطي حملة الوثائاحت .10

 
 

 ال
ي صندوق  ئض ففا

 حملة الوثائق

احتياطي إعادة  
  -تقييم استثمارات  
بالقيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر
  مخصص وديعة

 المجموع كافلإعادة الت
 درهم درهم درهم درهم 
     

 (14,753,823) - (19,062,128) 4,308,305 2020يناير    1ي  الرصيد ف 

 (5,974,206) - - (5,974,206) كافل للفترةجز من عمليات التصافي الع
 (3,196,738) - (3,196,738) - الخسارة الشاملة األخرى للفترة العائدة إلى حملة الوثائق 

 665,9011, - - 1,665,901 همة من قرض حسن لصندوق حملة الوثائقمسا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 (22,258,866) - (22,258,866) - 2020مارس    31الرصيد في  
 ========== ========== ========== ========== 

     

 (12,844,358) 1,311,762 (21,026,921) 6,870,801 2021يناير    1الرصيد في  
 (2,701,297)     -     -  (2,701,297)  ترةصافي العجز من عمليات التكافل للف

 (74,956)      -  (74,956)     -  ق وثائخسارة الشاملة األخرى للفترة العائدة إلى حملة الال
    54,302     54,302     -     -  تسوية مخصصات إعادة التكافل 

    -  (227,077)     -  (227,077)  حويل خالل الفترةالت
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 (15,566,309)   1,593,141  (21,101,877)   3,942,427  2021مارس    31الرصيد في  
 ========== ========== ========== ========== 

 

 استثمارات عقارية .11
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 58,188,000 54,750,000 ة الفترة / السنةصيد في بدايالر
 (3,438,000) - يخسارة من إعادة تقييم االستثمار العقار

 ------------------------------ ------------------------------ 

 54,750,000 54,750,000 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ========== ========== 

 

 رأس المال .12
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 رهمد درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 المصدر والمدفوع بالكامل: 
   عادي(سهم   225.750.000: 2020درهم لكل سهم )  1سهم عادي بقيمة   225.750.000

 

225,750,000 
 

225,750,000 
 ========== ========== 

 

 تياطي قانونياح .13
 

لشركة    %10ت العربية المتحدة، قامت المجموعة بتكوين احتياطي قانوني بنسبة  لدولة اإلمارا  2015( لسنة  2ات القانون االتحادي رقم )طلببمت  عمالً  من أرباح ا
باستثناء ما  يع  لتوزحتياطي غير متوفر لمن رأس المال. إن هذا اال   % 50  يصل رصيد االحتياطي إلى ما يعادل  عن كل سنة، تُخصص على أساس سنوي، إلى أن 

 ينص عليه القانون.
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 موجزة المرحلية الموحدةحول المعلومات المالية ال إيضاحات
  )تابع(  2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 طي عام احتيا .14
 

االحتياطي  من أرباح الشركة للسنة إلى االحتياطي العام، تُخصص على أساس سنوي. وهذا   % 10نظام األساسي للمجموعة أن تقوم المجموعة بتحويل  يقضي ال
 ق توصية مجلس اإلدارة. وف   اديةلجمعية العمومية العمساهمي المجموعة بعد موافقة اقابل للتوزيع بقرار من  

 

 وحصة المضاربرسوم الوكالة   .15
 

المساه33:  2020مارس    31% )33دير المجموعة عمليات التكافل لحاملي الوثائق في مقابل  ت لوسيطة  %( من إجمالي مساهمات التكافل بالصافي من  ا مات 
:  2020مارس  31)% 100المساهمات الوسيطة كرسوم وكالة ولى  %( ع2:  2020مارس    31% )2إلى ذلك، تحمل المجموعة نسبة  كرسوم وكالة. وإضافة  

ة  %( على الرسوم اإلدارية. وقد تم اعتماد نسب رسوم الوكالة هذه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمجموعة. تدير المجم100 ق حمل وعة أيضا صنادي
لغت  ملة الوثائق كحصثمار المكتسبة على صناديق استثمارات حستت اال %( من صافي إيرادا25:  2020مارس    31)  % 25تحق نسبة  الوثائق وتس ة مضارب. ب

 (. 28,989:  2020مارس    31درهم )  54,378حصة المضارب مبلغ  
 

 إيرادات االستثمار، بالصافي  .16
 

 نتهية في فترة الثالثة أشهر الم 
 مارس 31

 2021 2020 
 درهم درهم 
 مدققة()غير   )غير مدققة( 
   

 (2,598,460) (10,557,671) بح أو الخسارة، بالصافيقيمة العادلة من خالل الرر محققة من بيع استثمارات مدرجة بالعي  خسارة
 522,113  114,276  إيرادات من ودائع استثمارية

 1,290,322  10,516,561  إيرادات توزيعات أرباح
 158,000  83,500   إيرادات اإليجار

 ------------------------------ ------------------------------ 
 156,666 (628,025) 
 ========== ========== 

    المخصص إلى:

 115,954 217,513 حملة الوثائق
 (743,979) (60,847) مساهمون

 ------------------------------ ------------------------------ 
 156,666 (628,025) 
 ========== ========== 

  
ائق على أساس تناسبي. تم اعتماد هذا التوزيع من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة  وثن وحملة الر االستثمارات على المساهميإيرادات وخسائتوزع  

  على أساس سنوي. 
 

 ضةربحية السهم األساسية والمخف   .17
 

 ة كما يلي:ترة خالل الفالمرجح لعدد األسهم القائم  م على المتوسط مي الشركة األربح الفترة العائد لمالكي لمساه تُحتسب ربحية السهم بقسمة  
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس 31

 2021 2020 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 3,188,292 6,401,272 م )بالدرهم(ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة األ
 ========== ========== 

 225,750,000 225,750,000 لقائمة خالل الفترةمتوسط المرجح لعدد األسهم اال
 ========== ========== 

 0.014 0.028 ربحية السهم )بالدرهم(
 ========== ========== 

 
 



 20 مان( )ش.م.ع.(وإعادة التأمين )أ شركة دبي اإلسالمية للتأمين
 

 ة الموحدةالموجزة المرحلي ول المعلومات الماليةاحات حإيض
  )تابع(  2021ارس  م  31ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .18
 

صاحات  إف 24رقم  في المعيار المحاسبي الدوليالقة على النحو الوارد  الع  آت تندرج ضمن تعريف األطراف ذاتالت مع شركات ومنش المجموعة معامتبرم 
تتم  ظفي اإلدارة. . تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات والمنشآت تحت الملكية و/أو اإلدارة والسيطرة المشتـركة وشركائها وكبار مواألطراف ذات العالقة

لهامة  عمالء وأط  لوقت للمعامالت المماثلة معلشروط السائدة في نفس افس ااألطراف ذات العالقة تقريباً بنالمعامالت مع   ا األرصدة  ي  ل راف خارجيين. فيما ي
  حلية الموحدة: القائمة في فترة التقرير فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالية الموجزة المر

 

 )مدققة(  2020ر  يسمبد  31كما في   )غير مدققة(  2021س  مار  31كما في   
  

اهمون  المس
 الرئيسيون

  أطراف أخرى
 ذات عالقة

 

 المجموع

 

المساهمون  
 الرئيسيون

أطراف أخرى  
 ذات عالقة

 المجموع

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
القيمة الدفترية لالستثمارات في  

 - ([)أ  18]إيضاح    أسهم عادية

 

30,656,498  

 

30,656,498   -  30,656,498  30,656,498  
ألطراف ذات  مبالغ مستحقة  

  272,814   246,616   26,198   261,106   246,616   14,490  )ب([  18عالقة ]إيضاح  
مبالغ مستحقة من أطراف ذات  

  18باإلجمالي ]إيضاح    -عالقة  
  5,142,234   54,783   5,087,451   5,141,517   54,783   5,086,734  )ج([

 

(a)  ون درهم ) 34.1الجزائر بقيمة    -صرف السالم  لس إدارة مد كبار المساهمين، عضوا بمجاء مجلس اإلدارة، وبصفته أحأعض  يعد أحد لي ديسمبر   31م
لسالم يس التنفيذي السابق للمجموالرئ  للحصول على تفاصيل األسهم التي يملكها  23مليون درهم(. راجع أيضًا إيضاح    34.1:  2020 ا   -عة في مصرف 
 الح المجموعة.ر لصالجزائ

 

(b)  لي: عالقة ما يدة المستحقة إلى أطراف ذات  تشمل األرص 
 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( مدققة(  )غير 

   منشآت مملوكة من قبل نائب رئيس مجلس اإلدارة

 226,944 226,944 متحدةاإلمارات العربية ال  -م.م  ات ذ.فاست لتأجير السيار
 26,198 14,490 لعربية المتحدةاإلمارات ا  -يوسف وأوالده    ر بنعمي

 19,672 19,672 اإلمارات العربية المتحدة   -اإلمارات  تاكسي  
 ------------------------------ ------------------------------ 

 272,814 261,106  المجموع
 ========== ========== 

(c)    المستحقة من أطراف ذات عالقة ما يلي: تشمل األرصدة 
 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 

 درهم درهم 
 )مدققة( مدققة(  )غير 

   اإلدارة  منشآت مملوكة من قبل نائب رئيس مجلس

  2,447,222   2,454,556  اإلمارات العربية المتحدة  -ة  مؤسسة بن عمير التعليمي
  1,789,012   1,789,012  لمتحدةاإلمارات العربية ا  -نيشن    مستشفى

  443,818   445,204  لعربية المتحدةاإلمارات ا  -عة بن عمير القابضة  مجمو
  360,584   360,584  العربية المتحدة اإلمارات    -مجموعة بن عمير الطبية  

  46,815   37,378  المتحدة   ة اإلمارات العربي  -مجموعة انترناشونال ماركت للخدمات العامة  
  37,959   37,959  ارات العربية المتحدةاإلم  -ياس لتعبئة المياه المعدنية  

  15,558   15,558  اإلمارات العربية المتحدة  -شوكلتير  
  1,266   1,266  ة المتحدة اإلمارات العربي  -للمنتجات الفنية    الماسة

 ------------------------------ ------------------------------ 
  5,141,517  5,142,234 

 (2,163,139) (2,163,139) خفاض في القيمةناقصاً: مخصص االن
 ------------------------------ ------------------------------ 

 2,979,095 2,978,378 المجموع
 ========== ========== 

 
 



 21 مان( )ش.م.ع.(وإعادة التأمين )أ شركة دبي اإلسالمية للتأمين
 

 ة الموحدةالموجزة المرحلي ول المعلومات الماليةاحات حإيض
  )تابع(  2021ارس  م  31ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

 

 

 ت األطراف ذات العالقة )تابع(معامال .18
 

 : 9م  ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق مخصص انخفاض القيمة وفق  صيل فيما يلي تفا
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 درهم درهم 
 )مدققة( مدققة(  )غير 
   

 1,921,512 2,163,139 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 241,627 - السنة   الل الفترة /مخصص خ

 ------------------------------ ------------------------------ 

 2,163,139 2,163,139 يد في نهاية الفترة / السنةالرص
 ========== ========== 

 

 لية الموحدة:المرح  مات المالية الموجزة ريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في المعلوفيما يلي اإليرادات والمصا 
 

 ققة()غير مد  2020مارس    31 )غير مدققة(  2021مارس   31 
المساهمون   

 الرئيسيون
أطراف أخرى ذات  

 مجموعال عالقة
مون  المساه

 الرئيسيون
أطراف أخرى  

 المجموع ذات عالقة
 درهم درهم درهم مدره درهم درهم 
       

  404,386   -   404,386   57,286   -   57,286   إجمالي المساهمات
  126,280   106,575   19,705   83,910   9,675   74,235  إجمالي المطالبات المدفوعة

 

 رة كالتالي: موظفي اإلدا  تعويضات كبار
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس 31

 2021 2020 
 درهم درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

  964,089   490,041  جلافع موظفين قصيرة األمن
  20,943   20,713  مكافآت نهاية الخدمة

 ------------------------------ ------------------------------ 

 985,032 510,754 عويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارةمجموع الت
 ========== ========== 

 

  معلومات القطاعات  .19
 

ص  أجل تخصي  منظمة من قبل إدارة المجموعة  تقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتطاعات التشغيلية على أساس ال يتم تحديد الق
ألعمال ستند المعلومات المقدمة لمجلس إدارة المجموعة من أجل تخصيص الموارد وتقييم األداء على أنشطة اع وتقييم أدائه. تالموارد الالزمة لكل قطا

 :االستراتيجية التالية
 

  لمجموعة.قوم بها ات  الحياة والتأمين الطبي التيأنشطة التكافل وتتضمن أعمال التكافل العامة والتكافل على   -
 

 الستثمار والنقد لحساب المجموعة الخاص.مار وتمثل إدارة اأنشطة االستث -
 

 اجها في التقرير المالي الموحد.ها الشركات التابعة ويتم إدرأنشطة أخرى وتمثل أنشطة المصاريف والدخل التي تمارس -
  

 



 22 مان( )ش.م.ع.(وإعادة التأمين )أ شركة دبي اإلسالمية للتأمين
 

 ة الموحدةالموجزة المرحلي ول المعلومات الماليةاحات حإيض
  )تابع(  2021ارس  م  31ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

 

 

 ع(معلومات القطاعات )تاب .19
 

 )غير مدققة(  2020مارس    31لمنتهية في  رة الثالثة أشهر افت )غير مدققة(  2021مارس    31هية في  نتفترة الثالثة أشهر الم 
 المجموع أخرى االستثمارات التكافل المجموع أخرى االستثمارات التكافل 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم  
             التكافل

 30,589,327  -   -  30,589,327  30,408,673     -     -   30,408,673  إيرادات التكافل
  ( 17,106,646)  -   -  ( 17,106,646) (14,748,683)    -     -  (14,748,683) مصاريف التكافل

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  13,482,681   -   -   13,482,681   15,659,990     -     -   15,659,990  صافي إيرادات التكافل
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  -   -   19,543,852  ( 19,543,852)    -     -   18,524,422  (18,524,422) سوم وكالةر

  -   -   28,989  (28,989)     -     -   54,378  (54,378)  م المضاربسور

  (6,027,672)   -  (6,027,672)   -  (4,709,277)     -  (4,709,277)     -  تكلفة االستحواذ على الوثائق 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  

(18,578,800)  13,869,523   -     (4,709,277) (19,572,841 )  13,545,169   -     (6,027,672) 
 (628,025)   -  (743,979)   115,954   156,666     -  (60,847)   217,513  رادات االستثمارإي

  47,773   -   47,773   -  (3,320)     -  (3,320)     -  )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (7,998,106)   -  (7,998,106)   -  (7,404,084)     -  (7,404,084)     -  ريةمصاريف عمومية وإدا

  -  - (1,665,901)   1,665,901  - - - - رض حسن لصندوق حملة الوثائقمساهمة من ق 
  3.336 3.336 - - - - - - الربح من العمليات المتوقفة

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 (1,120,013)   3,336   3,184,956  (4,308,305)   3,699,975      -   6,401,272  (2,701,297)   / )الخسارة( للفترة  صافي الربح
 

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

 

 معلومات أخرى
 

 المجموع االستثمارات تكافلال 
 ديسمبر  31 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( ير مدققة(غ) )مدققة( )غير مدققة( 
       

 1,362,247,737 1.353.090.316 217,867,840 207,055,673 1,144,379,897 1.146.034.643 عموجودات القطا
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 1,291,254,041 1.278.596.843 - - 1,291,254,041 1.278.596.843 مطلوبات القطاع
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 



 22 مان( )ش.م.ع.(وإعادة التأمين )أ شركة دبي اإلسالمية للتأمين
 

 ة الموحدةالموجزة المرحلي ول المعلومات الماليةاحات حإيض
  )تابع(  2021ارس  م  31ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

 

 

 معلومات القطاعات )تابع( .9
 

 )غير مدققة(  2020مارس    31أشهر المنتهية في    فترة الثالثة  )غير مدققة(  2021مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في    فترة همات التكافلصافي مسا
 الصافي إعادة التكافل اإلجمالي  الصافي إعادة التكافل اإلجمالي 
 درهم درهم درهم  درهم درهم درهم 
        

  13,284,816   1,750,938   15,035,754   17,211,757 1,630,931 18,842,688 مركبات
  78,012   709,756   787,768   84,749 779,751 864,500  هندسي

  241,186   841,564   1,082,750   76,894 437,972 514,866  بحري وجوي
  473,741   6,072,754   6,546,495   469,114 5,139,015 5,608,129  حريق
  1,849,898   9,439,325   11,289,223   1,881,033 10,165,192 12,046,225 يةن عام وضد المسؤولتأمي

  11,500,278   598,297   12,098,575   6,188,483 434,971 6,623,454 صحي
  2,383,561   10,379,217   12,762,778   2,336,770 13,501,146 15,837,916 على الحياة

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  29,811,492   29,791,851   59,603,343   28,248,800 32,088,978 60,337,778 المجموع
 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 

 

 ققة()غير مد  2020مارس    31فترة الثالثة أشهر المنتهية في    ()غير مدققة  2021مارس    31فترة الثالثة أشهر المنتهية في   ات التكافل صافي مطالب
 الصافي إعادة التكافل اإلجمالي  الصافي إعادة التكافل اإلجمالي 
 مدره درهم درهم  درهم درهم درهم 
        

  11,179,180   4,125,462   15,304,642    8,303,838   2,333,718   10,637,556  مركبات
  1,420   30,774   32,194    57,981   567,254   625,235   هندسي

  41,123   923,982   965,105    34,629   1,137,702   1,172,331   بحري وجوي
  17,884   283,204   301,088    49,214   1,294,969   1,344,183   حريق

  827,369   7,855,924   8,683,293    535,237   5,294,836   5,830,073  تأمين عام وضد المسؤولية
  2,520,064   6,294,291   8,814,355    6,306,573   933,650   7,240,223  صحي

  107,312   422,508   529,820    1,024,514   4,552,628   5,577,142  على الحياة
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  14,694,352   19,936,145   34,630,497   16,311,986 16,114,757 32,426,743 المجموع
 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 



  24  ع.(سالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.شركة دبي اإل
 

 موجزة المرحلية الموحدةالمعلومات المالية الإيضاحات حول 
  )تابع(  2021مارس    31ترة الثالثة أشهر المنتهية في لف

 

 

  مطلوبات طارئة .20
 

االعتيادي بقيمة  بنكية واألخرى الناشئة في سياق العان لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بالضمانات الريخ التقرير، ككما في تا )أ( مل 
  مليون درهم(.  0.4:  2020ديسمبر    31ن درهم )مليو  0.4

 

ة  عدد من شركات    رى بصفة المدعي عليه في عدد من القضايا القانونية معركات التأمين األخ تدخل المجموعة مثل ش التأمين وإعادة التأمين األخرى وحمل
لمجيا عندما يكون من المرجح أن  ين مخصص بشأن كل قضية من تلك القضاالوثائق. ويتم تكو ا موعة خسارة بخروج موارد  تؤدي النتيجة إلى تكبد 

 المستقبلية.ءات القانونية  لقيمتها. وتعتمد نتيجة القضايا المتوقعة على اإلجرا  ن وضع تقدير موثوقاقتصادية ويمك
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية .21
 

لسوق  وبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملو دفعها لتحويل أي من المطلبضها من بيع أحد الموجودات أيمة العادلة هي القيمة التي يمكن ق تعد الق ين با
 دلة. ية وفقا لطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العا ن القيم الدفترخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشا الفروقات بيفي تاري

 

(a) ةلية المقاسة بالتكلفة المطفأالقيمة العادلة لألدوات الما 
 

 ها العادلة.معلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة تقارب قيمالمسجلة في هذه الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية  ترى اإلدارة أن القيم ال
 

(b) العادلةساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة  أ 
 

  غيرها من أساليب التقييم.على أسعار السوق المدرجة و   لية المسجلة بالقيمة العادلةيستند تقييم األدوات الما
 

  موجودات والمطلوبات المالية كالتالي:القيم العادلة لل  يتم تحديد
 

لنشدات والمطلوبات المالية ذات األحكام والشروط القياسية والعادلة للموجو تُحدد القيم   • ا أسعار  المتداولة في األسواق المالية  أساس  ى  طة عل
 معلنة في السوق. الشراء ال

 

لتلنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة، وذلك على  لية األخرى وفقاً  يم العادلة للموجودات والمطلوبات الما تُحدد الق • ا دفقات  أساس تحليل 
 ر لألدوات المالية المشابهة. ية الملحوظة في السوق وأسعار التجاالنقدية المخصومة باستخدام أسعار المعامالت الحال

 

 أساس متكرر  المالية المقاسة بالقيمة العادلة على   القيمة العادلة للموجودات
 

ى  لعادلة بعد االعتراف المبدئي حيث يتم تجميعها في مستويااسها بالقيمة االجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قي  يعرض إل األول  لفة من  ت مخت
 ة.حظة بالنسبة للقيمة العادل أساس المعطيات الجديرة بالمالالثالث على  

 

 ات أو المطلوبات المتطابقة. النشطة للموجودتقة من األسعار المُعلنة )غير المُعدلة( في األسواق  عادلة هي تلك المش المستوى األول: قياسات القيمة ال  -

ستوى األول، الجديرة ر المُعلنة المدرجة ضمن الممعطيات األخرى، بخالف األسعاقيمة العادلة هي تلك المشتقة من الالمستوى الثاني: قياسات ال  -
 تمدة من األسعار(.اشرة )وهي المسمطلوبات، سواءً كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مبة للموجودات أو البالمالحظة بالنسب

ى معطيات    جودات أو المطلوبات التي الييم والتي تتضمن مدخالت للمو دلة هي تلك المشتقة من أساليب التقالمستوى الثالث: قياسات القيمة العا  - تستند إل
 ير الجديرة بالمالحظة(. الحظة )المعطيات غالسوق الجديرة بالم



 25 .م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش 
 

 زة المرحلية الموحدةالموج لماليةإيضاحات حول المعلومات ا
  )تابع(  2021رس  ما  31هر المنتهية في لفترة الثالثة أش

 

 

 (المالية )تابع  القيمة العادلة لألدوات .21
 

(b)  قيمة العادلة )تابع(أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس ال 
 

  متكرر )تابع(  ة بالقيمة العادلة على أساس لة للموجودات المالية المقاسالقيمة العاد
 

 

 الموجودات المالية
 في  لقيمة العادلة كماا

التسلسل  
الهرمي  

 للقيمة العادلة

أساليب التقييم  
 ةالمعطيات الهامو

المعطيات الهامة غير  
 الجديرة بالمالحظة

ت غير  عالقة المعطيا
الجديرة بالمالحظة  

 لعادلةبالقيمة ا

 مارس 31
 2021 

يسمبر  د  31
2020 

 ألف درهم 
 )غير مدققة(

 ألف درهم
 )مدققة(

موجودات المالية  ال
القيمة العادلة من خالل  ب

 الدخل الشامل اآلخر

      

 27,588 27,334  جةوراق مالية مدرأ
المستوى  

 األول
أسعار الشراء المدرجة  

 ال ينطبق. ال يوجد في سوق نشطة.

 30,656 30,656 وراق مالية غير مدرجةأ
المستوى  

 الثالث

قة تقييم صافي  طري
الموجودات ومنهج  

فات القابلة  المضاع
 رنةللمقا

صافي قيمة  
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة  
ودات للشركات  الموج

لمستثمر فيها،  ا
 ارتفعت القيمة العادلة.

ية  الموجودات المال
بالقيمة العادلة من خالل  

       أو الخسارةالربح  

 4,073 4,051 ية مدرجةأوراق مال
وى  المست
 األول

أسعار الشراء المدرجة  
 ينطبق.  ال ال يوجد نشطة.  في سوق

 30,801 20,265 أوراق مالية غير مدرجة
وى  المست
 الثالث

ة تقييم صافي  طريق
 الموجودات.

صافي قيمة  
 الموجودات

ع صافي قيمة  كلما ارتف
الموجودات للشركات  

ستثمر فيها،  الم
 لعادلة.ارتفعت القيمة ا

استثمارات مرتبطة  
 839,411 856,945 بوحدات

المستوى  
 ثالثال

ي  طريقة تقييم صاف 
 الموجودات.

صافي قيمة  
 الموجودات

يمة  كلما ارتفع صافي ق 
للشركات  الموجودات  

المستثمر فيها،  
 ارتفعت القيمة العادلة.

 

 الل الفترة. ن هناك أي تحويالت بين المستويات خلم تك
 

 ر في المستوى الثالث:الدخل الشامل اآلخ لية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  يمة العادلة للموجودات الماتسوية قياس الق
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 34,728 30,656 السنة  في بداية الفترة /
 (4,072) - القيمة العادلةتغيّرات في  

 ------------------------------ ------------------------------ 

 30,656 30,656  ةاية الفترة / السن في نه
 ========== ========== 

 



 26 .م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش 
 

 زة المرحلية الموحدةالموج لماليةإيضاحات حول المعلومات ا
  )تابع(  2021رس  ما  31هر المنتهية في لفترة الثالثة أش

 

 

 ات المالية )تابع(العادلة لألدو  القيمة .21
 

(b)  عادلة )تابع(ة ألغراض قياس القيمة ال أساليب التقييم واالفتراضات المطبق 
 

 ى الثالث: الخسارة في المستوسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  لة للموجودات المالية المقاتسوية قياس القيمة العاد
 

 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   استثمارات مرتبطة بوحدات

 750,500 839,411 يناير  1في  
 88,911 17,534 ر/ االنسحاب(يمة العادلة وصافي االستثماصافي التغير خالل السنة )التغير في الق

 ------------------------------ ------------------------------ 

 839,411 856,945 ة الفترة / السنةفي نهاي
 ========== ========== 
   

   جةأوراق مالية غير مدر

 - 30,801 ايرين  1في  
 22,044 - مشتريات خالل السنة

 8,757 (10,536) السنةير في القيمة العادلة خالل  التغ
 ------------------------------ ------------------------------ 

 30,801 20,265 في نهاية الفترة / السنة
 ========== ========== 

م وجود أي مطلوبات يتعين قياسها  احة لكل استثمار. ونظرا لعدة على أساس المعلومات المتئة المستوى الثالث بالقيمة العادلت ف تقييم االستثمارات المصنفة تح تم
 ي الجدول أعاله.م القيام بأي إفصاحات ف مة العادلة، لم يتبالقي

 على المجموعة  19أثر كوفيد   .22
 

األنشط  لصين الرئيسي وخارجه، األمروقد تفشى عبر بر ا  2020ائل سنة  ي أو( ف 19-س كورونا المستجد )كوفيدتم تأكيد ظهور فيرو ة  الذي أدى إلى تعطيل 
وتعطيل  لي في جميع قطاعات االقتن في االقتصاد الكالتجارية واالقتصادية. يوجد عدم يقي صاد بسبب سعر النفط والطلب عليه، وانخفاض النشاط االقتصادي، 

ولكن يمك يزال حجم ومدة هذه التطورالمحتمل ألحداث واسعة النطاق. الجيل  سالسل التوريد العالمية، والتأ األرباح  ات أمراً غير مؤكد  ؤثر على  أن ت ن 
  تهديدات يتم تحديدها.  ابلة. تقوم المجموعة بمراقبة هذه المقاييس بشكل منتظم وسوف تواجه أيللمجموعة وأطرافنا المق  دية والوضع المالي والتدفقات النق

 

  د التكافلعلى قياس مطلوبات عقو   19-كوفيد  يروسأثر ف 
 

لكامل في  و 19-فيما يتعلق بكوفيد  ة تم اإلبالغ عنهامطالب  47لي الموحد، كان لدى المجموعة  المركز المالي الموجز المرحفي تاريخ بيان   ا ُأدرجت ب لتي  ا
ت تتعلق بانقطاع  إخطار المجموعة بأي مطالبا  الموجز المرحلي الموحد، لم يتم  مالي. كما في تاريخ بيان المركز الالمعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة

. وكان التأثير على التأمين على الحياة ضئيالً  2021مارس    31فنية بشكل مناسب كما في  بت احتياطياتها ال راقب المجموعة تجربة الخسارة وقد احتساألعمال. ت
 النقطة.عند هذه  

 

 ةياس الخسائر االئتمانية المتوقعلى ق ع  19-أثر فيروس كوفيد
 

لخسائر  قتصادية الحالية والمتو اءً على الظروف اال تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بن  9لي للتقارير المالية رقم  يتطلب إطار المعيار الدو ا قعة. ومن أجل تقييم 
أن  متفاوتة الشدة وبأوزان مناسدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات  عة عصادية المتوقعة، تستخدم المجمو االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقت لتأكد من  بة ل

 تصادية المحتملة.ة من النتائج االق خسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموع تقديرات ال
 

لية افتراضات قياس الخسائر االئتمانعلى معطيات وا   19-الشركة بمراجعة التأثير المحتمل لتفشي فيروس كوفيدقامت  لتقارير  لمتوقعة بموجب المعيار الدولي 
من الصعب إدراج  هذه المرحلة، مما يجعل    ر ويتطور بسرعة فيغير مستق  19-ماً، فإن وضع فيروس كوفيدوء المعلومات المتاحة. وعموفي ض  9المالية رقم  

ى بيئة  بشكل موثوق.    التأثيرات في تقديراتنا الخسائر االئتمانية المتوقعة أثير عل على الرغم من ذلك ، وإدراكًا منها أنه من المتوقع أن يكون لتفشي المرض ت
  2021مارس    31مليون درهم إماراتي كما في    0.8االقتصاد الكلي بما ال يدع مجاالً للشك ، فقد أقرت المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية البالغة  

 اله.لمراعاة العوامل المذكورة أع 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 27 .م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش 
 

 زة المرحلية الموحدةالموج لماليةإيضاحات حول المعلومات ا
  )تابع(  2021رس  ما  31هر المنتهية في لفترة الثالثة أش

 

 

 لمجموعة )تابع(على ا  19ثر كوفيد  أ .22
 

 على االستثمارات العقارية والموجودات المالية غير المدرجة   التأثير
 

لمعهمن قبل شركات تقييم مؤهل  2020ديسمبر    31راتها العقارية كما في  مجموعة تقييمًا مفصاًل الستثماأجرت ال ا للمساحين  ة دولياً تطبق معايير  لملكي  ا د 
)سابقًا، هيئة التأمين(. قامت  لشركات التأمين الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي    فق مع التعليمات الماليةللتقييم بما يتوا  القانونين العالمية

االستقد المجموعة أن القيم العادلة المبلغ  مدخالت المتاحة. وعليه، تعتغير المدرجة مقابل أحدث ال  المجموعة أيضًا بتقييم محفظة األسهم ثمارات  عنها لكل من 
 .2021مارس    31ستثمارات العقارية تعكس ظروف السوق الحالية كما في  غير المدرجة واال

 

 األعمالدارة السيولة / خطة استمرارية  إ
 

ل اتها. وضعت الشركة خططاً للعمل عن بعدافية للشركة للوفاء بالتزامبط حكيمة لضمان السيولة الكاتخذت اإلدارة تدابير وضوا ا استمرار  خدمات  لضمان 
اآلثار عن قرب  الوثائق ومعالجة المطالبات. و  الشركة من أن تفشي الوباء لم يتسبب في أي انحرافات جوهرية عند إصدارلعمالئها. وتتأكد   ستراقب الشركة 

 لمطلوبة. جميع اإلجراءات المناسبة ا  وستتخذ
 

 ريةاألمور الجوه .23
 

داد و/ أو  ، أبرمت المجموعة اتفاقية مع الرئيس التنفيذي السابق لس2013يوليو    9. وبتاريخ  2013يوليو    10موعة استقالته في  قدم الرئيس التنفيذي السابق للمج
ل للمجموعة 2021  مارس  31المجموعة. وكما في    ات التي كان يحتفظ بها بنفسه لمصلحة تحويل بعض االستثمار غ   ، لم تُحوَّ ل ة تب   9.2استثمارات بقيمة دفتري

م  ت، والتي تنطوي على درجة من عدذي السابق. شرعت المجموعة بإجراءات قانونية بشأن تحويل تلك الموجوداتزال باسم الرئيس التنفيون درهم والتي ال  ملي
الوقت المناسب. وعلى الرغم مالقانونية بشكل كامل وفي ا  التأكد فيما يتعلق بتحويل الملكية لن ذلك، فإن مجلس اإلدارة على ثقة من  ل لنهائي  ا ة  لتحويل  ملكي

 لم يتطلب إجراء أي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات.القانونية، ولذلك  
 

لحين دون    لمجموعة والتي تم استبعادهانفيذي السابق بالنيابة عن ابها لدى كيان يسيطر عليه الرئيس التالمجموعة موجودات أخرى محتفظ    كان لدى منذ ذلك ا
ترداد المبلغ المذكور.  مليون درهم. شرعت المجموعة بإجراءات قانونية بشأن اس  11لشراء حوالي  ذه الموجودات في تاريخ اقيمة اإلجمالية لهموافقتها. بلغت ال

ط عند، و2021مارس    31وحد كما في  المالي الموجز المرحلي الم  م الموجودات بالكامل في بيان المركزتم تقدي ما يكون  سيتم االعتراف باألصل المحتمل فق
 راء القانوني مؤكد.نجاح اإلج

 
 

 
 
 

 
 



 27 ي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دب
 

 لموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية ا
  )تابع(  2021مارس    31ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

 

 

  ات المساهمين وحملة الوثائقموجودات ومطلوب  -بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد   .24
 

 ديسمبر 31 مارس 31  
  2021 

 درهم
 غير مدققة()

2020 
 درهم
 ة()مدقق

    الموجودات

    عمليات التكافلموجودات  

 43,615,858 52,048,881  ةأرصدة نقدية وبنكي
 661.581 645.497  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية  

 11.560.619 11.485.666  والخسارةالعادلة من خالل الربح    مةموجودات مالية مقاسة بالقي
 58,602,525 66,765,208  ذمم تكافل مدينة

    موجودات عقود إعادة التكافل 

 30,778,105 28,546,830  احتياطي مساهمات غير مكتسبة
 58,009,511 65,727,984  ددةمطالبات معلنة غير مس

 700,293 2,026,948  احتياطي حسابي
 37,500,160 37,568,412  ير معلنةمطالبات متكبدة غ

    
 10,240,775 10.240.775  ات عقاريةاستثمار

 45,286,960 32.690.740  المساهمين  مبالغ مستحقة من
  ------------------------------ ------------------------------ 

 296,956,387 307.746.941  ت التكافلمجموع موجودات عمليا
  -------------------------------- -------------------------------- 
    

    موجودات المساهمين

 70,917,049 42,719,774  ةيأرصدة نقدية وبنك
 873.622.739 880.614.934  والخسارةمة العادلة من خالل الربح  ت مالية مقاسة بالقيموجودا

 46.683.880 46.504.336  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات مالية مقاسة
 2,979,095 2,978,378  مستحقة من أطراف ذات عالقة  مبالغ

    
 7,071,414 7,152,622  أخرىوذمم مدينة  وعة مقدماً  مبالغ مدف 

 7,642,874 9,030,556  تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق 
 10,000,000 10,000,000  وديعة نظامية

 44,509,225 44,509,225  ارات عقاريةاستثم
 281,753 250,229  ممتلكات ومعدات

 1,583,321 1,583,321  صنفة كمحتفظ بها للبيعمموجودات  
  ------------------------------ ------------------------------ 

 1,065,291,350 1,045,343,375  موجودات المساهمين  مجموع
  -------------------------------- -------------------------------- 

 1,362,247,737 1.353.090.316  تمجموع الموجودا
  ========== ========== 



 29 ( )ش.م.ع.(دة التأمين )أمانسالمية للتأمين وإعادبي اإلشركة 
 

 الموجزة المرحلية الموحدةات حول المعلومات المالية إيضاح
  )تابع(  2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 الوثائق )تابع(  موجودات ومطلوبات المساهمين وحملة  -لمرحلي الموحد  بيان المركز المالي الموجز ا .24
 برديسم 31 سمار 31  
  2021 

 درهم
 )غير مدققة(

2020 
 درهم

 )مدققة(
    ت عمليات التكافل والعجز مطلوبا

    عمليات التكافلمطلوبات  

 20,747,516 20,755,046  ذمم دائنة تجارية وأخرى
 55,291,582 59,289,993  ذمم تكافل دائنة

    مطلوبات عقود التكافل:

 81,204,057  82,899,895   ةحتياطي مساهمات غير مكتسبا 
 71,931,439  79,852,590   معلنة غير مسددة  مطالبات 
 2,847,862  4,335,070   احتياطي حسابي 
 62,602,479  61,005,662   مطالبات متكبدة غير معلنة 
 2,343,996  2,243,084   خسائر غير موزعةمصاريف تسوية   

 6,456,898  6,409,076   خصم مؤجل
 6,374,916 6,522,834  التكافل  تفظ بها بموجب اتفاقات إعادةمبالغ مح

  ------------------------------ ------------------------------ 

 309,800,745 323,313,250  ت عمليات التكافلمجموع مطلوبا
  ------------------------------ ------------------------------ 

    ات التكافلز في عمليعجال

 6,870,801 3.942.427  الفائض في صندوق حملة الوثائق 
 (21,026,921) (21,101,877)  عادة تقييم استثمارات حملة الوثائق احتياطي إ

 1,311,762 1.593.141  خصص وديعة إعادة التكافلم
  ------------------------------ ------------------------------ 

 (12,844,358) (15,566,309)  لعجز في عمليات التكافلا  مجموع
  ------------------------------ ------------------------------ 

 296,956,387 307,746,941  ائض ليات التكافل والفمجموع مطلوبات عم
  ------------------------------ ------------------------------ 

    طلوبات وحقوق الملكية للمساهمينالم

    مطلوبات المساهمين

 19,981,327 19,981,327  مبالغ مستحقة للبنوك
 48,239,254 17,143,698  ة وأخرىدائنة تجاري ذمم
 272,814 261,106  غ مستحقة إلى أطراف ذات عالقةمبال

 839,410,979 856,944,760  مطلوبات مرتبطة بوحدات
 15,239,606 15,239,606  ة دائنةذمم مرابح

 45,286,960 32,690,740  مبالغ مستحقة إلى حملة الوثائق 
 13,022,356 13,022,356  مصنفة كمحتفظ بها للبيع  رة بموجوداتشبات مرتبطة مبامطلو

  ------------------------------ ------------------------------ 

 981,453,296 955,283,593  مجموع مطلوبات المساهمين
  ------------------------------ ------------------------------ 

    مينحقوق الملكية للمساه

 225,750,000 225,750,000  رأس المال
 5,080,128 5,080,128  احتياطي قانوني

 5,080,128 5,080,128  احتياطي عام
 (62,452,179) (62,631,723)  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربا  -إعادة تقييم استثمارات  احتياطي  

 (88,293,501) (81,892,229)  متراكمةخسائر  
  ------------------------------ ------------------------------ 

 85,164,576 91,386,304  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 (1,326,522) (1,326,522)  مسيطرة ر الالحصص غي

  ------------------------------ ------------------------------ 

 83,838,054 90,059,7  لكيةالم  مجموع حقوق
82  ------------------------------ ------------------------------ 

 1,065,291,350 1,045,343,375  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين
  ------------------------------ ------------------------------ 

 عجز يات التكافل وال مجموع مطلوبات عمل
 ات وحقوق الملكية للمساهمينالمطلوب

 

1,353,090,316 1,362,247,737 
  ========== ========== 

 



 30 أمان( )ش.م.ع.(ن وإعادة التأمين )شركة دبي اإلسالمية للتأمي
 

 زة المرحلية الموحدةالموج لماليةإيضاحات حول المعلومات ا
  )تابع(  2021رس  ما  31هر المنتهية في لفترة الثالثة أش

 

 

 الحياة(  وغير موجودات ومطلوبات حملة الوثائق )الحياة    -د  لمالي الموجز المرحلي الموح بيان المركز ا .25
 )مدققة( 2020ديسمبر  31كما في   )غير مدققة(  2021مارس  31كما في  
 على الحياة اةغير الحي المجموع  على الحياة الحياة غير المجموع  

        الموجودات
        موجودات عمليات التكافل

  4,069,694   39,546,164   43,615,858    2,719,495   49,329,386   52,048,881  أرصدة نقدية وبنكية
  -   661,581   661,581      -   645,497   645,497  لعادلة من خالل الربح والخسارةموجودات مالية مقاسة بالقيمة ا 

  -   11,560,619   11,560,619      -   11,485,666   11,485,666  آلخرخل الشامل ا دلة من خالل الدموجودات مالية مقاسة بالقيمة العا
  2,895,062   55,707,463   58,602,525    9,694,695   57,070,513   66,765,208  ذمم تكافل مدينة

        موجودات عقود إعادة التكافل
  3,619,973   27,158,132   30,778,105    6,094,904   22,451,926   28,546,830  سبةمات غير مكتاحتياطي مساه 
  3,487,601   54,521,910   58,009,511    3,145,722   62,582,262   65,727,984  ير مسددةمعلنة غ  مطالبات 
  700,293   -   700,293    2,026,948     -   2,026,948  احتياطي حسابي 
  3,900,888   33,599,272   37,500,160    4,528,987   33,039,425   37,568,412  مطالبات متكبدة غير معلنة 

  -   10,240,775   10,240,775      -   10,240,775   10,240,775  استثمارات عقارية
  1,119,763   44,167,197   45,286,960   (5,027,906)   37.718.646   32,690,740  مبالغ مستحقة من المساهمين

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
  19,793,274   277,163,113   296,956,387    23,182,845   284.564.096   307.746.941  مجموع موجودات عمليات التكافل

 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 
        مطلوبات عمليات التكافل والعجز

        افلوبات عمليات التكمطل

  -   20,747,516   20,747,516      -   20,755,046   20,755,046  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  13,075,280   42,216,302   55,291,582    14,612,568   44,677,425   59,289,993  دائنةذمم تكافل 

        مطلوبات عقود التكافل:
      7,968,929   74,930,966   82,899,895  طي مساهمات غير مكتسبةاحتيا 
  5,003,012   76,201,045   81,204,057    3,765,986   76,086,604   79,852,590  مطالبات معلنة غير مسددة 
  4,401,479   67,529,960   71,931,439    4,335,070     -   4,335,070  احتياطي حسابي 
  2,847,862   -   2,847,862    5,561,137   55,444,525   61,005,662  ة غير معلنةمطالبات متكبد 
  4,821,166   57,781,313   62,602,479    81,857   2,161,227   2,243,084  ئر غير موزعةمصاريف تسوية خسا 

  90,980   2,253,016   2,343,996    458,531   5,950,545   6,409,076  خصم مؤجل
  -   6,374,916   6,374,916      -   6,522,834   6,522,834  مبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقات إعادة التكافل

 ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------  --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
  30,546,958   279,253,787   309,800,745    36,784,078   286,529,172   323,313,250  مطلوبات عمليات التكافلمجموع 

 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 
        العجز في عمليات التكافل

 (10.753.684)   17,624,485   6.870.801   (13,601,233)   17,543,660   3.942.427  وق حملة الوثائقالفائض في صند
   -  (21,026,921)  (21,026,921)      -  (21,101,877)  (21,101,877)  م استثمارات حملة الوثائقاطي إعادة تقيياحتي

 1,593,141   1.593.141   -       1,311,762   1,311,762  - 
 ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------  ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 

 (10,753,684)  (2.090.674)  (12,844,358)   (13,601,233)  (1.965.076)  (15,566,309)  العجز في عمليات التكافلمجموع 
 ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------  ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 

  19,662,945   277,293,442   296,956,387    23,182,845   284.564.096  307.746.941 ل والعجزمجموع مطلوبات عمليات التكاف
 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 

 



 31 اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( شركة دبي
 

 حلية الموحدةمالية الموجزة المرإيضاحات حول المعلومات ال
  )تابع(  2021ارس  م  31ي لفترة الثالثة أشهر المنتهية ف

 

 

 ة وغير الحياةالحيا -حملة الوثائق    -لموحد لمرحلي ابيان الدخل الموجز ا .26
 

  2021مارس   31تهية في فترة الثالثة أشهر المن 
 )غير مدققة(

 2020مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  فترة 
 ر مدققة()غي

 على الحياة غير الحياة المجموع  على الحياة اةغير الحي جموع الم  
         لعمليات الجاريةا
        ى حملة الوثائقلعائد إلا

        ات التكافلإيراد
 12,762,778 46,840,565 59,603,343   15,837,916   44,499,862   60,337,778  افلإجمالي مساهمات التك

 (10,379,217) (19,412,634) (29,791,851)  (13,501,146)  (18,587,832)  (32,088,978)  همات التكافلمن إجمالي مساإعادة التكافل  حصة
 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

 2,383,561 27,427,931 29,811,492  2,336,770  25,912,030   28,248,800  صافي مساهمات التكافل
 (32,195) (6,926,611) (6,958,806)  (490,986) (3,436,127)  (3,927,113)   اطي مساهمات غير مكتسبةصافي التحويل إلى احتي
 25,881 - 25,881  (160,553)  - (160,553)  طي الحسابيصافي التغير في االحتيا

 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
 2,377,247 20,501,320 22,878,567  1,685,231  22,475,903   24,161,134   لتكافل المكتسبةصافي مساهمات ا

 560,408 3,772,478 4,332,886  350,293  3,129,581   3,479,874  كافل متنازل عنهإعادة ت خصم مستلم من
 3,298,068 79,806 3,377,874  2,593,275 174,390  2,767,665   رسوم وثائق

 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
  30,408,673   25,779,874  4,628,799  30,589,327 24,353,604 6,235,723 
 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

        مصاريف التكافل

 (529,820) (34,100,677) (34,630,497)  (5,577,142) (26,849,601)  (32,426,743)  إجمالي المطالبات المسددة
 422,508 19,513,637 19,936,145  4,552,628  11,562,129   16,114,757  الي المطالبات المسددةكات إعادة التكافل من إجمحصة شر

 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
 (107,312) (14,587,040) (14,694,352)  (1,024,514) (15,287,472)  (16,311,986)  ي مطالبات التكافلصاف

 (1,422,671) (2,694,338) (4,117,009)  635,493 (8,556,644)  (7,921,151)  القائمةالتغير في مخصص المطالبات 
 1,249,825 2,599,369 3,849,194  (341,879)  8,060,352   7,718,473  ئمةحصة إعادة التكافل من المطالبات القا

 91,828 (2,223,539) (2,131,711)  (111,872) 1,776,941  1,665,069  لمتكبدة غير المعلنةصافي التغير في المطالبات ا 
 (4,203) (8,565) (12,768)   9,123  91,789  100,912  وية خسائر غير موزعةصافي التغير في احتياطي مصاريف تس

 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
 (192,533) (16,914,113) (17,106,646)  (833,648)  (13,915,034)  (14,748,683)  صافي المطالبات المتكبدة

 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
 6,043,190 7,439,491 13,482,681  3,795,150  11,864,840   15,659,990  ي إيرادات التكافلصاف

 (6,596,650) (12,947,202) (19,543,852)  (6,512,371) (12,012,051)  (18,524,422)  رسوم وكالة
 - 115,954 115,954  - 217,513  217,513  تثمارإيرادات االس

 - (28,989) (28,989)  - (54,378)  (54,378)  حصة المضارب
 ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

 (553,460) (5,420,746) (5,974,206)  (2,717,221)  15,924 (2,701,297)  صافي العجز من عمليات التكافل للفترة
 ========== ========== ==========  ========== ========== ========== 

 
 


