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دبي 
المتحدة اإلمارات العربیة دولة 

 مساھمي السادة إلى المرحلیة الموحدة المختصرةتقریر مراجعة البیانات المالیة  
  )ش.م.ع(التأمین (أمان)  شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة 

مقدمة
المرفقة   المختصرة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  البیانات  بمراجعة  قمنا  (ش.م.ع) للقد  (أمان)  التأمین  وإعادة  اإلسالمیة للتأمین  دبي    شركة 

  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في    المختصر  ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي المرحلي الموحد
الثالثة أشھر لتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة لفترة واذات الصلة للدخل والدخل الشامل المختصرة والبیانات المرحلیة الموحدة 
یضاحات األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المنتھیة في ذلك التاریخ واإل

التقاریر المالیة المرحلیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة    ٣٤المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
راجعة التي قمنا بھا. استنادًا إلى أعمال الم

نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

ین عن األمور المالیة والمحاسبیة المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من المسؤول
الذي یتم وفقاً لمعاییر    التدقیقوبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق  

جوھریة خالل أعمال التدقیق. ونظرًا  التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة األمور ال
لذلك فإننا ال نبدي رأي مدقق الحسابات.

االستنتاج  
المرفقة لم یتم   المختصرةأن البیانات المالیة المرحلیة  ما یستوجب االعتقاد بانتباھنا    یسترع، لم  أعمال المراجعة التي قمنا بھا بناًء على  

. ٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم   اً النواحي الجوھریة، وفق كافةإعدادھا، من 

مسائل أخرى 
 والذي أصدر من قبل مدقق حسابات آخر  ٢٠٢١مارس  ٣١للمجموعة كما في  المختصرةتمت مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 

حول . كذلك، تم تدقیق  ٢٠٢١یونیو    ٨  الصادر بتاریخفي تقریره  المختصرة  تلك البیانات المالیة المرحلیة الموحدة    استنتاجاً غیر متحفظاً 
تلك البیانات المالیة    حول  اً غیر متحفظ  والذي أبدى رأیاً من قبل مدقق حسابات آخر    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١البیانات المالیة الموحدة كما في  

. ٢٠٢٢مارس  ٣١ الصادر بتاریخفي تقریره  الموحدة

عن إرنست ویونغ

 :بتوقیع
 إبراھیم وردة
 شریك
١٢٥٨: القید رقم

 ٢٠٢٢ مایو ١٨
المتحدة العربیة االمارات دبي،
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. المختصرةالموحدةالمرحلیة جزءًا من ھذه البیانات المالیة ٣٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

المرحلي الموحد المختصرالدخل  بیان 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات 

درھمدرھم

إیرادات التكافل  
١٧٦٣٫٣٢٤٫٨٦٥٦٠٫٣٣٧٫٧٧٨اشتراكات التكافل إجمالي 

)٣٢٫٠٨٨٫٩٧٨()٣٣٫٧٠٧٫٥٨٩(١٧حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٢٩٫٦١٧٫٢٧٦٢٨٫٢٤٨٫٨٠٠اشتراكات التكافل المكتتبة  صافي 
التغیر في احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر  

)٣٫٩٢٧٫١١٣()٥٢٩٫٩٠٥(صافي  –المنتھیة 
٢٩٫٠٨٧٫٣٧١٢٤٫٣٢١٫٦٨٧المكتسبة صافي اشتراكات التكافل

١٩٠٫٤٥٧٢٫٧٦٧٫٦٦٥رسوم الوثائق  
٤٫١٠٨٫١٥٧٣٫٤٧٩٫٨٧٤الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  

٣٣٫٣٨٥٫٩٨٥٣٠٫٥٦٩٫٢٢٦إجمالي إیرادات التكافل  
التكافل مصاریف 

)٣٢٫٤٢٦٫٧٤٣()٣٣٫٣٤٠٫٠٥١(١٨إجمالي المطالبات المدفوعة
١٨٩٫٧١٥٫٠٣٦١٦٫١١٤٫٧٥٧المطالبات المدفوعةإجمالي حصة إعادة التكافل من 

)١٦٫٣١١٫٩٨٦()٢٣٫٦٢٥٫٠١٥(المدفوعة مطالبات التكافلصافي 
) ٢٠٢٫٦٧٨(١٫٢٩٧٫٢٥٨صافي –التغیر في مخصص المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 

١٫٦٦٥٫٠٦٩)٢٫٢٠١٫١٦٧(صافي –التغیر في مخصص المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا 
١٠٠٫٩١٢)١٥٤٫٦١٦(التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

) ١٦٠٫٥٥٣()٥٨٫٨٥٧(صافي  –التغیر في االحتیاطي الحسابي 
)١٤٫٩٠٩٫٢٣٦()٢٤٫٧٤٢٫٣٩٧(المطالبات المتكبدةصافي 

)٤٫٧٠٩٫٢٧٧()٧٫٧٨٨٫٧٧٤(تكلفة االستحواذ على الوثائق  
)١٩٫٦١٨٫٥١٣()٣٢٫٥٣١٫١٧١(إجمالي مصاریف التكافل  

٨٥٤٫٨١٤١٠٫٩٥٠٫٧١٣التكافل صافي إیرادات 
٢٠١٫٥٨١٫٤٧٥١٥٦٫٦٦٦االستثمار  إیرادات 

)٧٫٤٠٤٫٠٨٤()٧٫١١٢٫٩٠٤(المصاریف العمومیة واإلداریة 
)٣٫٣٢٠(-األخرى التشغیلیةاإلیرادات

٣٫٦٩٩٫٩٧٥)٤٫٦٧٦٫٦١٥(الربح للفترة من العملیات المستمرة  
٣٫٦٩٩٫٩٧٥)٤٫٦٧٦٫٦١٥(اإلسناد  الربح للفترة قبل 

٣١٧٫٧٦٢٫٨٧٥٢٫٧٠١٫٢٩٧العجز من عملیات التكافل للفترة  
-)٢٫٩٩٩٫٦١١(٢٨المساھمة من قرض حسن لعملیات التكافل  

٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢للفترةالربح
العائد إلى: 

٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢مساھمي الشركة األم   
--الحقوق غیر المسیطرة  

٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢
٢١٠٫٠٠٠٤٠٫٠٢٨٤العوائد للسھم الواحد 
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. المختصرةالموحدةالمرحلیة جزءًا من ھذه البیانات المالیة ٣٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

المرحلي الموحد المختصر بیان الدخل الشامل 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات 

درھمدرھم

٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢الربح للفترة  

اآلخرالشامل )الخسارة(الدخل / 

ر: إلى األرباح أو الخسائإعادة تصنیفھا الحقاً یتم لنالتي بنود ال
التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 

) ٢٥٤٫٥٠٠(٥٫٤٣١٫٩٢٩من خالل الدخل الشامل اآلخر  
٥٫٥١٨٫٥٧٨٦٫١٤٦٫٧٧٢إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
٥٫٥١٨٫٥٧٨٦٫١٤٦٫٧٧٢مساھمي الشركة األم

--المسیطرة الحقوق غیر 

٥٫٥١٨٫٥٧٨٦٫١٤٦٫٧٧٢

. ٣٢و٣١ین رقمیضاح اإلضمنلدخل والدخل الشامل المنفصلة لعملیات التكافل والمساھمین البیانات الموحدة لتم عرض 
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. المختصرةالموحدةالمرحلیة جزءًا من ھذه البیانات المالیة ٣٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٧

المختصر الموحد المساھمینبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في للفترة

الخسائر المتراكمة عام الحتیاطي االقانونيالحتیاطي االرأس المال 

احتیاطي إعادة تقییم  
بالقیمة  – االستثمارات 

العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر  

مخصص إیداعات  
إعادة التكافل  

حقوق المساھمین  
العائدة إلى مساھمي  

الشركة األم 
حقوق غیر  ال

اإلجمالي المسیطرة 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٦٤٫١٢٢٫٨٩٥) ١٫٣٢٦٫٥٢٢(١٫٣١١٫٧٦٢٦٥٫٤٤٩٫٤١٧) ٨٣٫٤٧٩٫١٠٠() ٨٨٫٢٩٣٫٥٠١(٢٠٢١٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٥٫٠٨٠٫١٢٨٥٫٠٨٠٫١٢٨ینایر ١الرصید في 
٦٫٤٠١٫٢٧٢- ٦٫٤٠١٫٢٧٢- - ٦٫٤٠١٫٢٧٢- - - الربح للفترة  

) ٢٥٤٫٥٠٠(- ) ٢٥٤٫٥٠٠(- ) ٢٥٤٫٥٠٠(- - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة  

٦٫١٤٦٫٧٧٢- ٦٫١٤٦٫٧٧٢- ) ٢٥٤٫٥٠٠(٦٫٤٠١٫٢٧٢- - - إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة  

٥٤٫٣٠٢- ٥٤٫٣٠٢٥٤٫٣٠٢- - - - - تعدیل على مخصص إیداعات إعادة التكافل 
٢٢٧٫٠٧٧- ٢٢٧٫٠٧٧٢٢٧٫٠٧٧- - - - - ) ١٦(إیضاح  تحویل خالل الفترة 

٧٠٫٥٥١٫٠٤٦) ١٫٣٢٦٫٥٢٢(١٫٥٩٣٫١٤١٧١٫٨٧٧٫٥٦٨) ٨٣٫٧٣٣٫٦٠٠() ٨١٫٨٩٢٫٢٢٩(٢٠٢١٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٥٫٠٨٠٫١٢٨٥٫٠٨٠٫١٢٨مارس ٣١الرصید في 

٨٥٫٢١١٫٩٠٣) ١٫٣٢٧٫٠٩٠(٢٫١٠٦٫٧٢١٨٦٫٥٣٨٫٩٩٣) ٧٤٫٩٧٥٫٦٤٤() ٧٨٫٩٦١٫٤٢٢(٢٠٢٢٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٦٫٣٠٩٫٦٦٩٦٫٣٠٩٫٦٦٩ینایر ١الرصید في 
٨٦٫٦٤٩- ٨٦٫٦٤٩- - ٨٦٫٦٤٩- - - الربح للفترة  

٥٫٤٣١٫٩٢٩- ٥٫٤٣١٫٩٢٩- ٥٫٤٣١٫٩٢٩- - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة  

٥٫٥١٨٫٥٧٨- ٥٫٥١٨٫٥٧٨- ٨٦٫٦٤٩٥٫٤٣١٫٩٢٩- - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  

الفترة من فائض عملیات التكافلتحویل خالل 
١٦٨٫٥٣٩- ١٦٨٫٥٣٩١٦٨٫٥٣٩- - - - - ) ١٦ضاح (إی

٩٠٫٨٩٩٫٠٢٠) ١٫٣٢٧٫٠٩٠(٢٫٢٧٥٫٢٦٠٩٢٫٢٢٦٫١١٠) ٦٩٫٥٤٣٫٧١٥() ٧٨٫٨٧٤٫٧٧٣(٢٠٢٢٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٦٫٣٠٩٫٦٦٩٦٫٣٠٩٫٦٦٩مارس ٣١الرصید في 
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. المختصرةالموحدةالمرحلیة جزءًا من ھذه البیانات المالیة ٣٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٨

صر المرحلي الموحد المخت بیان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

التشغیلیة األنشطةمن التدفقات النقدیة 
٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢الربح للفترة 

تعدیالت على البنود التالیة: 
٣٤٫٢٧٠٣٥٫٣٣٨استھالك ممتلكات ومعدات 

الربح / (الخسارة) غیر المحقق على االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من 
١٠٫٥٥٧٫٦٧٠)٤٠٠٫٨٣٤(خالل األرباح أو الخسائر 

٢٧٩٫٢٤٠١٥٨٫٠٤٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
) ١١٤٫٢٧٦()١٤٫٢١٩(الربح على الودائع 

)١٠٫٥١٦٫٥٦١()١٫٠٦٦٫٦٩٢(إیرادات توزیعات األرباح 
)٦٫٥٢١٫٤٨٣)١٫٠٨١٫٥٨٦

والمطلوبات التشغیلیة التغیرات في الموجودات
)٦٫٨٨٢٫١٠٥()١٫٠٠٠٫١٦٩(موجودات عقود إعادة التكافل  

)٨٫١٦٢٫٦٨٣()٨٫٦٢٤٫٠٤٢(ذمم التكافل المدینة 
) ٨١٫٢٠٨(٢٫٢٦٠٫٩١٨المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  

٢٦٫٩٤٠٫٢٤٩)١٩٫٩٦٠٫٨٥٧(مطلوبات عقود التكافل  
١٦٠٫٧٣٨١٤٧٫٩١٨المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل  

٣٫٩٩٨٫٤١١)١٣٫١٦٣٫٦١٩(ذمم التكافل الدائنة  
)٣١٫٢٤١٫٣٠٢(٤٫٥٩٦٫٥٠٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والمستحقات 

٧١٧-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
) ١١٫٧٠٨(-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

) ٤٧٫٨٢٢()١٤٩٫٢١٨(الخصم المؤجل  
)١٫٣٨٧٫٦٨٢(٨٣٫٦١٣تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق  

)٢٫٥٨٣٫٩٥٠()٤٫٩٣١٫٨٠٢(احتیاطي مشتركي التكافل 

)١٢٫٧٨٩٫٦٨٢()٤١٫٨٠٩٫٥١٨(النقد المستخدم في العملیات 
)٤٫٧٦٤()٦٫٥٦٧(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

)١٢٫٧٩٤٫٤٤٦()٤١٫٨١٦٫٠٨٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة  

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
) ٦٦٫٨٦٢()١١٫٢٤٤(شراء ممتلكات ومعدات 

)١٧٫٥٣٣٫٧٨١(٢٢٫٦٠٨٫٣١٣صافي الزیادة / (النقص) في االستثمارات المرتبطة بالوحدة  
١٫٠٦٦٫٦٩٢١٠٫٥١٦٫٥٦١إیرادات توزیعات األرباح المستلمة 

١٤٫٢١٩١١٤٫٢٧٦إیرادات األرباح المستلمة  
)٦٫٩٦٩٫٨٠٦(٢٣٫٦٧٧٫٩٨٠االستثماریة صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
--المبالغ المستحقة إلى البنوك 

--صافي النقد المولد من األنشطة التمویلیة 
)١٩٫٧٦٤٫٢٥٢()١٨٫١٣٨٫١٠٥(صافي النقص في النقد وما یعادلھ 

٨٨٫٠٥٦٫٧٤٤١١٥٫٥٦٧٫٠٦٠) ٥(إیضاح الفترةالنقد وما یعادلھ في بدایة 
٦٩٫٩١٨٫٦٣٩٩٥٫٨٠٢٫٨٠٨) ٥النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة (إیضاح 
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٩

معلومات عامة ١

شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) ("الشركة") كشركة مساھمة عامة في دبي، اإلمارات  تم تسجیل  
ما العربیة المتحدة. تقوم الشركة بتنفیذ أعمال التكافل العام وإعادة التكافل والتكافل على الحیاة وفقًا لتعالیم الشریعة اإلسالمیة. ك

الحیاة.  تم ترخیص الشركة لمزاولة أ والتكافل على  التكافل  ب  إن  عمال إعادة  ھو ص.  دبي، ١٥٧العنوان المسجل للشركة   ،
اإلمارات العربیة المتحدة وتعمل من خالل فروعھا في دبي وأبوظبي والشارقة. إن األسھم العادیة للشركة مدرجة في سوق دبي 

المالي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

. أصدرت الشركة عقود تكافل ٢٠٠٣أبریل  ٨وبدأت عملیاتھا في  ٢٠٠٣مارس  ١٢التجاریة في  رخصتھا حصلت الشركة على  
ة والحوادث العامة والمخاطر الطبیة یالھندساألعمال البحریة والحرائق والحوادث وبحوادث السیاراتقصیرة األجل فیما یتعلق 

.والعقاراتفي األوراق المالیة كذلكركة ومخاطر التكافل على الحیاة. تستثمر الش

") المكونة من ثالثة أعضاء یتم تعیینھم من قبل  الھیئة("والرقابة الشرعیةتخضع األنشطة التجاریة للشركة إلشراف ھیئة الفتوى  
ة اإلسالمیة.لقواعد ومبادئ الشریعاً لتحدید ما إذا كانت عملیات الشركة تتم وفقبدور إشرافيتقوم الھیئةالمساھمین. 

، كان  ٢٠٢١و٢٠٢٢مارس ٣١باسم "المجموعة" في ھذه البیانات المالیة الموحدة. في اً شار إلى الشركة وشركاتھا التابعة معیُ 
لدى الشركة الشركات التابعة التالیة: 

التسجیل)  مقر التأسیس (أو اسم الشركة التابعة 
ومزاولة النشاط 

أرباح  نسبة 
الملكیة

نسبة 
التصویت 
المملوكة

الحالة النشاط األساسي 

 % %

االستثمار في المشروعات التجاریة  ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اإلمارات العربیة المتحدة نواة لالستثمارات ذ.م.م 
والصناعیة والزراعیة وإدارتھا 

نشطة

شركة تكنیك مركز خدمة  
السیارات ذ.م.م 

قید التصفیة خدمات إصالح السیارات ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠اإلمارات العربیة المتحدة 

قید التصفیة  خدمات إعداد الفواتیر الطبیة ٩٠٫٠٠٩٠٫٠٠اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م أمیتي ھیلث 

في ٪  ١حصة بنسبةوم.مذ.اتشركة نواة لالستثمارفي٪  ١حصة بنسبةنائب رئیس مجلس اإلدارة السابق للمجموعةیمتلك  
عن المجموعة ولصالحھا. نیابةً شركة تكنیك مركز خدمة السیارات ذ.م.م

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١لم تقدم المجموعة مساھمات اجتماعیة خالل السنة المنتھیة في  

(إن   رقم  المتحدة  العربیة  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  بموجب  مسجلة  لسنة  ٢الشركة  المعدلة٢٠١٥)  المتعلق  بصیغتھ 
بشأن إنشاء  ٢٠٠٧لسنة  ٦رقم  لدولة اإلمارات العربیة المتحدةاالتحاديالقانونلتعلیماتبالشركات التجاریة. تخضع الشركة  

المركزي ("المصرف  اإلمارات العربیة المتحدة  مصرفلدىفي سجل شركات التأمین  ةمسجلھي  ھیئة التأمین وتنظیم عملیاتھا و
. ٠٧٠تسجیل  الرقم ب) ("ھیئة التأمین")، ھیئة التأمین اإلماراتیةاً (سابقالمركزي") 

("قانون الشركات") ٢٠٢١لسنة٣٢مرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  ال، صدر  ٢٠٢١سبتمبر ٢٠في  
. لدى  ٢٠١٥لسنة٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم قام بإلغاءحیث٢٠٢٢ینایر ٢ودخل حیز التنفیذ في 

قانون الشركات. لالمتثال ألحكام٢٠٢٢ینایر ٢مناعتباراً شھر ١٢الشركة 
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١٠

(تتمة) معلومات عامة١

بعض أحكام القانون االتحادي والذي قام بتعدیل٢٠٢٠) لسنة  ٢٤مرسوم بقانون اتحادي رقم (تم إصدار ال،  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧في  
دخلت التعدیالت حیز التنفیذ  حیث  بشأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم عملیاتھا  ٢٠٠٧لسنة  ٦رقم  لدولة اإلمارات العربیة المتحدة

اإلمارات العربیة المتحدة  شراف وسلطة مصرف  خاضعاً إل، أصبح قطاع التأمین  ٢٠٢١ینایر ٢من  اً . اعتبار ٢٠٢١ینایر ٢في  
").المصرف المركزيالمركزي ("

حدود ل لمتطلبات المالءة المالیة وكذلك  بعدالمجموعة  تمتثللم ،  المختصرةھذه البیانات المالیة الموحدةاعتمادكما في تاریخ
التعلیمات من  الفصل األولمن  ٣رقموالمادةالثانيالفصلمن  ٨رقمالتعرض للطرف المقابل كما ھو منصوص علیھ في المادة

یرجى الرجوع إلى  مبدأ االستمراریة. وفقاً له البیانات المالیة الموحدة . ومع ذلك، تواصل المجموعة إعداد ھذيالمالیة على التوال 
التفاصیل.لمزید من٣٣رقم یضاح اإل

الجدیدة والمعدلة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتطبیق ٢

الجدیدة والمعدلة المطبقة مع عدم وجود تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة٢٫١
المختصرةالموحدة

: ٢٠٢٢ینایر  ١التي تبدأ في  ةالسنویالتقاریر المالیةلفترة  للمرة األولى  طبقت المجموعة التعدیالت التالیة على المعاییر المنشورة  

٣رقمعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیةت-إلى اإلطار المفاھیمي اإلشارة
 :١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -قبل االستخدام المقصود المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات
 ٣٧رقمتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي-العقد استیفاءتكالیف -المكلفةالعقود
  تابعة  الشركة  ال-للمرة األولى: اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى 
  المتعلق باستبعاد "  في المائة١٠"الـفي اختبارالرسوم  -األدوات المالیة  -٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

المطلوبات المالیة 

لم تضطر المجموعة إلى تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي نتیجة لتطبیق ھذه المعاییر. 

بعد فعالةغیر الجدیدة والمعدلة ولكنھا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمعاییر وتفسیرات ٢٫٢

موضحة حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة للفرعھا غیر فعالة بعد  المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولكنإن
. فعالة، عندما تصبح في حال إمكانیة التطبیقھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، النیة في اعتمادالفرع لدى. أدناه

١التي تبدأ في أو بعد  المالیة السنویةفترات التقاریرلفعالعقود التأمین (-١٧لتقاریر المالیة رقم  عداد ا المعیار الدولي إل
). تقوم إدارة الفرع بتقییم تأثیر المعیار أعاله على البیانات المالیة للفرع وال تنوي اعتماد المعیار المذكور أعاله  ٢٠٢٣ینایر  

.ان مفعولھسری قبل تاریخ 
المالیة لفترات التقاریرفعالمتداولة أو غیر متداولة (ك: تصنیف المطلوبات  ١رقمتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

.)٢٠٢٣ینایر  ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 
  السنویة التي تبدأ لمالیة  ا لفترات التقاریر  فعال(٨رقمتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي-تعریف التقدیرات المحاسبیة

.)٢٠٢٣ینایر ١في أو بعد 
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(تتمة) الجدیدة والمعدلة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتطبیق ٢

(تتمة) بعدغیر فعالةالجدیدة والمعدلة ولكنھا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمعاییر وتفسیرات ٢٫٢

  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  وبیان ممارسة ١رقمتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي-السیاسات المحاسبیة اإلفصاح عن
. )٢٠٢٣ینایر  ١على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد قابل للتطبیق(٢المالیة رقم 

غیر فعالة لتطبیقھا للمرة  وتعدیالت على المعاییر المنشورة التي تم إصدارھا ولكنھا  جدیدة أخرى قابلة للتطبیق  ال توجد معاییر  
من المتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة  التي و٢٠٢٢ینایر ١فترة المالیة للمجموعة التي تبدأ في العلىاألولى

.للمجموعة

للتطبیق،  البیانات المالیة للمجموعة عندما تكون قابلةً علىفسیرات والتعدیالت الجدیدة  تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق ھذه المعاییر والت
،  ١٧رقملتقاریر المالیةعداد ا وال یتوقع أن یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة، باستثناء المعیار الدولي إل

لمجموعة في فترة التطبیق المبدئي. على البیانات المالیة لتأثیر ماديالمذكور أعاله، 

الھامة ملخص السیاسات المحاسبیة٣

أساس اإلعداد

، التقاریر المالیة المرحلیة، ٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم  اً للمجموعة وفقالمختصرةتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة
مع متطلبات القوانین المعمول بھا في دولة اإلمارات العربیة  كما تتوافق كذلك ،  المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیةالصادر عن  

راریة بتطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء مبدأ االستملالمختصرة وفقاً المتحدة. تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة  
، والموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  األرباح أو الخسائرالموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  

الشامل اآلخر   العادلة.  واالستثمارات العقاریةالدخل  بالقیمة  ة التاریخیة بشكل عام على القیمة التكلفتعتمد، والتي یتم إدراجھا 
.الموجوداتمقابل  الممنوحلالعتبارالعادلة 

ھي  العملة  أن ھذه  باعتباراإلمارات العربیة المتحدة (درھم)  المختصرة بدرھمتم عرض المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة  
معامالت المجموعة. معظمعملة 

متداول. ومع ذلك، المتداول / غیر  التصنیف  الللمجموعة باستخدام  المختصر  لم یتم عرض بیان المركز المالي المرحلي الموحد  
عموم متداولة: النقد  اً یتم تصنیف األرصدة التالیة  یعادلھعلى أنھا  العادلة من خالل  والموجودات،  وما  بالقیمة  المالیة المقاسة 

التكافل  وذمم، العالقةمن األطراف ذات والمبالغ المستحقةوالذمم المدینة األخرى، والمبالغ المدفوعة مقدماً ، األرباح أو الخسائر
متوقفة، العملیات  ن الضمفترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر، والموجودات  ذات  ، وودائع الوكالة لدى البنوك  المدینة

التجاریة الدائنة والذمم الدائنة  ذمم  وال،  عالقةألطراف ذات  والمبالغ المستحقة،  وذمم المرابحة الدائنة،  للبنوكوالمبالغ المستحقة
مباشرة  إعادة التكافل والمطلوبات المرتبطة  اتفاقیاتمحتفظ بھا بموجب  المبالغ  والدائنة،  التكافل  الذمم  ومستحقات،  الواألخرى

واالستثمارات ،  النظامیةودیعة  العلى أنھا غیر متداولة:  اً العملیات المتوقفة. یتم تصنیف األرصدة التالیة عمومضمنبالموجودات  
الموجوداتمتداولة وغیر متداولة):  أي تشمل أجزاءاألرصدة التالیة ذات طبیعة مختلطة (تعتبر  معدات.  الممتلكات وال، والعقاریة
االستحواذ المؤجلة على قاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وموجودات عقود إعادة التكافل، وتكالیف  المالیة الم
عقود التكافل والخصم المؤجل. ومطلوباتالوثائق، 



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٢

(تتمة) الھامةملخص السیاسات المحاسبیة٣

(تتمة) أساس اإلعداد

والعرض   المحاسبیة  السیاسات  الموحدةالمتبعةواألسالیبإن  المرحلیة  المالیة  المعلومات  ھذه  تلك متوافقةالمختصرةفي  مع 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المستخدمة في البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في  

السنویة المدققة الموحدة كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة المختصرةال تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة
جانب، ویجب قراءتھا  الكاملة وللسنة المنتھیة في  الموحدة  البیانات المالیة  إلى  دیسمبر ٣١السنویة المدققة للمجموعة كما في 
على النتائج التي  اً شربالضرورة مؤ٢٠٢٢مارس  ٣١تھیة في  فترة الثالثة أشھر المنلالنتائج  ذلك، ال تعتبر  . باإلضافة إلى  ٢٠٢١

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

ة غیر المؤكدات التغیرات في األحكام والتقدیر٤

تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة أثناءكانت األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ھي نفسھا التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

النقد واألرصدة البنكیة (باستثناء الودیعة النظامیة) ٥

النقد ما یعادلھ  ٥٫١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٣٫٠٢٥١٠٫٢٥٢النقد في الصندوق 
٦٩٫٨٨٥٫٦١٤٨٨٫٠٤٦٫٤٩٢األرصدة البنكیة في الحسابات الجاریة  

٦٩٫٩١٨٫٦٣٩٨٨٫٠٥٦٫٧٤٤
) ١٧٫٦٢٢()١٧٫٠٧٤(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

٦٩٫٩٠١٫٥٦٥٨٨٫٠٣٩٫١٢٢اإلجمالي 

: ٩رقملتقاریر المالیةعداد اللمعیار الدولي إلاً القیمة وفقفي نخفاض االتفاصیل مخصص فیما یلي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٧٫٦٢٢٢٥٫١٧٧ینایر ١الرصید كما في 
)٧٫٥٥٥()٥٤٨(المحمل للفترة 

١٧٫٠٧٤١٧٫٦٢٢الرصید كما في نھایة الفترة 



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٣

(تتمة) النقد واألرصدة البنكیة (باستثناء الودیعة النظامیة)٥

(تتمة) النقد ما یعادلھ  ٥٫١

: یعادلھ على النحو التاليلغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، تم تحلیل النقد وما 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٥٫١٦٩٫٩١٨٫٦٣٩٨٨٫٠٥٦٫٧٤٤إیضاح –النقد وما یعادلھ 
١٫٠٠٨٫٩٧٦١٫٠٠٨٫٩٧٦النقد وما یعادلھ المدرج ضمن الموجودات ضمن العملیات المتوقفة

٧٠٫٩٢٧٫٦١٥٨٩٫٠٦٥٫٧٢٠

استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر تواریخودائع الوكالة لدى البنوك ذات ٥٫٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠تستحق خالل سنة واحدة (متداولة)

٪).١٫٢٥٪ إلى ٠٦٥: ٢٠٢١٪ (١٫٢٥٪ إلى ٠٫٦٥ودائع الوكالة لدى البنوك من تتراوح معدالت الربح على 

الودیعة النظامیة ٦

) من القانون االتحادي ٤٢(رقمللمادة اً مالیین درھم) لدى أحد البنوك، وفق١٠: ٢٠٢١مالیین درھم (١٠تم إیداع ودیعة بقیمة 
مقابل كفالة صادرة عن البنك لصالح  الودیعة للبنك كضمانرھن ھذه. تم  ٢٠٠٧) لسنة  ٦لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

مصرف اإلمارات  بنفس المبلغ. ال یمكن سحب ھذه الودیعة دون موافقة مسبقة من  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  
).اً ٪ سنوی٠٫٦: ٢٠٢١(اً ٪ سنوی٠٫٦بنسبةربحمعدلوتحمل المتحدة المركزي العربیة



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٤

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل  ٧

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

(أ) –اإلجمالي –مطلوبات عقود التكافل 
٩٠٫٦٤٨٫٠٦٥٨٩٫٩٩٩٫٦٨١احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٨٤٫٦٥٨٫٩٢٣٨٤٫١٥٥٫٣٩٠المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
٢٫٦٦٠٫٣٨٦٢٫٤٧٠٫٩٥١االحتیاطي الحسابي  

٥١٫١٠٥٫٥٧٤٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٨٢٨٫١٧١٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢مطلوبات مرتبطة بالوحدة  

١٫٠٧٣٫٥٤٨٫٩٧٨١٫٠٩٣٫٥٠٩٫٨٣٥

(ب) –موجودات عقود إعادة التكافل 
٢٧٫٦٥٥٫٢٨٢٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٦٥٫٦٠٥٫٧٧٢٦٣٫٨٠٤٫٩٨١المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
٩١٤٫٨٨٥٧٨٤٫٣٠٧االحتیاطي الحسابي  

٣٠٫٩٤٦٫٤٣٨٣١٫٩٩٦٫١١٧المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

١٢٥٫١٢٢٫٣٧٧١٢٤٫١٢٢٫٢٠٨

ب) -(أ  – الصافي –مطلوبات عقود التكافل 
٦٢٫٩٩٢٫٧٨٣٦٢٫٤٦٢٫٨٧٨احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

١٩٫٠٥٣٫١٥١٢٠٫٣٥٠٫٤٠٩المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
١٫٧٤٥٫٥٠١١٫٦٨٦٫٦٤٤االحتیاطي الحسابي  

٢٠٫١٥٩٫١٣٦١٧٫٩٥٧٫٩٦٩المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٨٢٨٫١٧١٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢مطلوبات مرتبطة بالوحدة  

٩٤٨٫٤٢٦٫٦٠١٩٦٩٫٣٨٧٫٦٢٧

المعین من قبل  اإلكتواري من قبل الخبیر  المعتمدة، بلغ إجمالي وصافي مطلوبات عقود التأمین  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
:  ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون درھم على التوالي (٩٤٨ملیون درھم و١٫٠٧٤، ما قیمتھ الشركة، شاما االستشاریة دي إم سي سي

ملیون درھم على التوالي). ٩٦٩ملیون درھم و١٫٠٩٤



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٥

(تتمة) موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ٧

اإلجمالي مما یلي:–تتكون مطلوبات عقود التكافل 

احتیاطیات االشتراكات  
غیر المكتسبة والمخاطر  

غیر المنتھیة 

المطالبات المبلغ  
عنھا ولم تتم  

االحتیاطي الحسابي تسویتھا
المطالبات المتكبدة 

ولكن غیر مبلغ عنھا 

مصاریف تسویة  
الخسارة غیر  

الموزعة
مطلوبات مرتبطة 

اإلجمالي بالوحدة
درھم  درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
٨٤٫١٥٧٫٢٥٦-٧٫٨٣٩٫٥٩٥٢٫٥٨٢٫٢٧١-٣٥٫٦٨٥٫٦٩٦٣٨٫٠٤٩٫٦٩٤السیارات  

١٣٫٠٣٢٫٢٥٠-١٫٥٦٩٫٢١٩٣٤٫٤٦١-٤٫٤٥٦٫٢٧٤٦٫٩٧٢٫٢٩٦األعمال الھندسیة  
٧٫٠١٧٫٤٥٩-٦١٠٫٨٣٥٣٣٫٥٧٠-٧٠٧٫٩٨٠٥٫٦٦٥٫٠٧٤التأمین البحري والجوي  

٢٥٫٢١٤٫٨٨٣-١٠٫٤٦٣٫٦٢٦٨٦٫٧٤١-١٠٫٩٣٢٫٧٢٠٣٫٧٣١٫٧٩٦الحرائق  
٥٥٫٣٠٤٫٥٦٨-٢٢٫٦٧٦٫١٠٩٦٩٥٫٧٨٦-٧٫٩٠٥٫٨٤٤٢٤٫٠٢٦٫٨٢٩التأمین العام والمسؤولیات  

٣٣٫٣٩٧٫٤٥٦-٤٫٩٣١٫٥٨١٣٣٢٫٤٨٦-٢٥٫٨٤٤٫٧٣٣٢٫٢٨٨٫٦٥٦الطبي  
٥٫١١٤٫٨١٨٣٫٩٢٤٫٥٧٨٢٫٦٦٠٫٣٨٦٣٫٠١٤٫٦٠٩٦٢٫٨٥٦٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٥٥٫٤٢٥٫١٠٦التأمین على الحیاة  

٩٠٫٦٤٨٫٠٦٥٨٤٫٦٥٨٫٩٢٣٢٫٦٦٠٫٣٨٦٥١٫١٠٥٫٥٧٤٣٫٨٢٨٫١٧١٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩١٫٠٧٣٫٥٤٨٫٩٧٨

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٨٥٫٢٢٨٫١٠٥-٥٫٣١٣٫٥٨٣٢٫٣١٧٫٥٤٧-٣٩٫١٥٠٫٩٨١٣٨٫٤٤٥٫٩٩٤السیارات  

١٠٫٣٤٧٫١٣٢-١٫٣٩٢٫٢٩٧٣١٫٤٥٠-٢٫٥٣٩٫٨٠٥٦٫٣٨٣٫٥٨٠األعمال الھندسیة  
٧٫٦١٦٫٦٢٧-١٫٣٣١٫٣٩٥٤١٫١٦٣-٥٤٣٫٦٠٩٥٫٧٠٠٫٤٦٠التأمین البحري والجوي  

٢٤٫٨٦٨٫١٥٤-١٠٫٤٣٩٫٦٠٠٨١٫٩١١-١٠٫٤٧٨٫٥٠١٣٫٨٦٨٫١٤٢الحرائق  
٥٧٫٨٠٤٫٧٩٩-٢٣٫٠٠٢٫٢٨٤٨٢٧٫٥٢٧-٨٫٩٩٢٫٥٥٦٢٤٫٩٨٢٫٤٣٢التأمین العام والمسؤولیات  

٣٠٫٣٩٤٫٠٩٢-٤٫٤٩٦٫٧٧٤٣١٧٫٤٨٧-٢٣٫٤٢٩٫٣٢٢٢٫١٥٠٫٥٠٩الطبي  
٤٫٨٦٤٫٩٠٧٢٫٦٢٤٫٢٧٣٢٫٤٧٠٫٩٥١٣٫٩٧٨٫١٥٣٥٦٫٤٧٠٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢٨٧٧٫٢٥٠٫٩٢٦التأمین على الحیاة  

٨٩٫٩٩٩٫٦٨١٨٤٫١٥٥٫٣٩٠٢٫٤٧٠٫٩٥١٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦٣٫٦٧٣٫٥٥٥٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢١٫٠٩٣٫٥٠٩٫٨٣٥



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٦

(تتمة) موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ٧

الصافي مما یلي: –تتكون مطلوبات عقود التكافل 

احتیاطیات االشتراكات  
غیر المكتسبة والمخاطر  

غیر المنتھیة 

المطالبات المبلغ  
عنھا ولم تتم  

االحتیاطي الحسابي تسویتھا
المطالبات المتكبدة 

ولكن غیر مبلغ عنھا 

مصاریف تسویة  
الخسارة غیر  

الموزعة
مطلوبات مرتبطة 

اإلجمالي بالوحدة
درھم  درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
٥٦٫٦٦٩٫٧٤٦-٧٫٨١٨٫٨٤٢٢٫٥٨٢٫٢٧١-٣٣٫٤٢٩٫٣٠٩١٢٫٨٣٩٫٣٢٤السیارات  

٧٩٠٫٣٤٣-١٥٨٫٥٨٣٣٤٫٤٦١-٣٢٥٫١١٦٢٧٢٫١٨٣األعمال الھندسیة  
٥٩٤٫١٥٨-١٣٢٫٨٠٨٣٣٫٥٧٠-١٤٠٫٩٦٣٢٨٦٫٨١٧التأمین البحري والجوي  

٢٫٢٠٢٫٨٨٠-٨١٠٫٧٥٠٨٦٫٧٤١-١٫٠٣١٫٨٨٢٢٧٣٫٥٠٧الحرائق  
١٢٫٠٦٥٫٧٢٥-٥٫٧٤٦٫٧٣٣٦٩٥٫٧٨٦-٢٫٦٧٢٫٦١٠٢٫٩٥٠٫٥٩٦التأمین العام والمسؤولیات  

٣١٫١٨٠٫١٥٩-٤٫٩٣١٫٥٨١٣٣٢٫٤٨٦-٢٤٫١٩٧٫٩٤٦١٫٧١٨٫١٤٦الطبي  
١٫١٩٤٫٩٥٧٧١٢٫٥٧٨١٫٧٤٥٫٥٠١٥٥٩٫٨٣٩٦٢٫٨٥٦٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٤٤٫٩٢٣٫٥٩٠التأمین على الحیاة  

٦٢٫٩٩٢٫٧٨٣١٩٫٠٥٣٫١٥١١٫٧٤٥٫٥٠١٢٠٫١٥٩٫١٣٦٣٫٨٢٨٫١٧١٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٩٤٨٫٤٢٦٫٦٠١

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٥٦٫٨٠٩٫٥٩١-٥٫٢٢٣٫٦٥٤٢٫٣١٧٫٥٤٧-٣٥٫٩٥١٫٦٧٦١٣٫٣١٦٫٧١٤السیارات  

٩٢٤٫٤٧٦-١٤٧٫٧٧٤٣١٫٤٥٠-٤٩٩٫٨٩٥٢٤٥٫٣٥٧األعمال الھندسیة  
٦٧٣٫٩٥٣-١٩٢٫٩٤٨٤١٫١٦٣-١١٨٫٢٤٩٣٢١٫٥٩٣التأمین البحري والجوي  

٢٫٠٠١٫٦٤٧-٧٧٦٫٤٢٨٨١٫٩١١-٨٩٥٫٨٥٠٢٤٧٫٤٥٨الحرائق  
١٣٫٦٧٦٫٣٤٣-٦٫٤٤٨٫٢٠٠٨٢٧٫٥٢٧-٢٫٥٠٤٫٧٢٧٣٫٨٩٥٫٨٨٩التأمین العام والمسؤولیات  

٢٨٫٠٢٣٫١٣٢-٤٫٤٩٦٫٧٧٤٣١٧٫٤٨٧-٢١٫٣٥٥٫٩١٠١٫٨٥٢٫٩٦١الطبي  
١٫١٣٦٫٥٧١٤٧٠٫٤٣٧١٫٦٨٦٫٦٤٤٦٧٢٫١٩١٥٦٫٤٧٠٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢٨٦٧٫٢٧٨٫٤٨٥التأمین على الحیاة  

٦٢٫٤٦٢٫٨٧٨٢٠٫٣٥٠٫٤٠٩١٫٦٨٦٫٦٤٤١٧٫٩٥٧٫٩٦٩٣٫٦٧٣٫٥٥٥٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢٩٦٩٫٣٨٧٫٦٢٧



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٧

ذمم التكافل المدینة  ٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٨٫٨٣٤٫٣٩٠٢٤٫١٧٣٫٠٢٥مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل 
)٤٫٣٣٠٫٨٨٦()٣٫٩٩٣٫٣٤٧(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

٢٤٫٨٤١٫٠٤٣١٩٫٨٤٢٫١٣٩
٢١٫٤٢٢٫٧٠٤٢١٫٩٦٢٫٦١٤مبالغ مستحقة من شركات التكافل / إعادة التكافل 

١٨٫٧٨١٫٩٧٥١٤٫٢٧٩٫٣٨٨مبالغ مستحقة من الوسطاء / الوكالء  
)٥٫٩٨٠٫٧٦٠()٦٫٤٤٥٫٧٣٥(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

٥٨٫٥٩٩٫٩٨٧٥٠٫١٠٣٫٣٨١

فیما یلي الحركة في مخصص االنخفاض في القیمة:

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٣١١٫٦٤٦١٠٫٩٦٠٫٦٦٦الرصید في بدایة الفترة  
)١٫٨٣٤٫١٨٣(١٢٧٫٤٣٦مخصص / (عكس) االنخفاض في القیمة 

٢٫١٦٣٫١٣٩-محول من المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
) ٩٧٧٫٩٧٦(-المشطوب خالل الفترة 

١٠٫٤٣٩٫٠٨٢١٠٫٣١١٫٦٤٦الرصید في نھایة الفترة  



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٨

االستثمار في الموجودات المالیة  ٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
اآلخر (أ) 

٤١٫٣٥٩٫٧٥٥٣٥٫٩٢٧٫٨٢٦مدرجة -
٣٤٫٣١٣٫٢٧٧٣٤٫٣١٣٫٢٧٨غیر مدرجة -

٧٥٫٦٧٣٫٠٣٢٧٠٫٢٤١٫١٠٤

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  
الخسائر (ب) 

٥٫٨٢٨٫٤٣٢٥٫٤٢٧٫٥٩٩مدرجة -
٤١٫٢٢٩٫٥٣٤٤١٫٢٢٩٫٥٣٤غیر مدرجة -
٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢استثمارات مرتبطة بالوحدة  -

٨٨٧٫٧٠٥٫٨٢٥٩٠٩٫٩١٣٫٣٠٥

إجمالي االستثمارات في الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة    
٩٦٣٫٣٧٨٫٨٥٧٩٨٠٫١٥٤٫٤٠٩(أ+ب)

حسب التركیز الجغرافي: تفیما یلي االستثمارا

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٨٦٫٩٢٥٫٢٦٥٨١٫١٦٥٫٢٠٥العربیة المتحدة داخل دولة اإلمارات -
٨٧٦٫٤٥٣٫٥٩٢٨٩٨٫٩٨٩٫٢٠٤خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة -

٩٦٣٫٣٧٨٫٨٥٧٩٨٠٫١٥٤٫٤٠٩



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٩

المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  ١٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٫٥٩٠٫٣٩٧٢٫٥١٥٫١٨٢المبالغ المدفوعة مقدماً 
٦٠٧٫٢٠٦٥٦١٫٣٥٩الذمم المدینة من الموظفین  

١٫٠٦٥٫٠٠٠١٫٠١٥٫٠٠٠سلفات للموردین  
٢٥٨٫١٦٩٢٥٨٫١٦٩ودائع قابلة لالسترداد  
٢٫٣٤٢٫٩٨٥٤٫٧٥٢٫٢١٠الذمم المدینة األخرى  

٦٫٨٦٣٫٧٥٧٩٫١٠١٫٩٢٠

الممتلكات والمعدات ١١

اإلجمالي  المعدات المكتبیة  األثاث والتركیبات  السیارات   
درھم  درھم درھم درھم 

التكلفة  
٢٠٢١٢٢٧٫٢٩٠٥٫٤٠٤٫٩٩١٥٫٨٧٧٫١٣٤١١٫٥٠٩٫٤١٥دیسمبر ٣١في 

٩٨٠٥٧٥٩٫٦٨٩١١٫٢٤٤إضافات  
----استبعادات  

٢٠٢٢٢٢٨٫٢٧٠٥٫٤٠٥٫٥٦٦٥٫٨٨٦٫٨٢٣١١٫٥٢٠٫٦٥٩مارس ٣١في 

االستھالك المتراكم  
٢٠٢١٢١٨٫٦٦٨٥٫٣٨٠٫٠٣٤٥٫٦٧٣٫٢٨٩١١٫٢٧١٫٩٩١دیسمبر ٣١في 

٢٥٢٫٧٧٩٧٫٦١٨٢٣٫٨٧٣٣٤٫٢٧٠إیضاح –المحمل للفترة 
----استبعادات  

٢٠٢٢٢٢١٫٤٤٧٥٫٣٨٧٫٦٥٢٥٫٦٩٧٫١٦٢١١٫٣٠٦٫٢٦١مارس ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة  
٦٫٨٢٣١٧٫٩١٤١٨٩٫٦٦١٢١٤٫٣٩٨) (غیر مدققة٢٠٢٢مارس  ٣١في 

٢٠٢١٨٫٦٢٢٢٤٫٩٥٧٢٠٣٫٨٤٥٢٣٧٫٤٢٤دیسمبر ٣١في 

الدائنة مرابحة ذمم ال١٢

أشھر إیبور + ٦بمعدلربحیحملاإلمارات العربیة المتحدة والذي  دولةتمتلك المجموعة تمویل مرابحة من بنك إسالمي في
یرجى  –) وبألسھم المؤھلة (الفئة أ مقابل البنك لشركة وساطة تابعةإلكتروني لدى حفظمضمون برھن /  ھو واً ٪ سنوی٢٫٥

. ٩الرجوع إلى اإلیضاح رقم

تتوافق المجموعة مع ھذه التعھدات وتلتزم بھا.حیث للتعھدات، الدائنةالمرابحة ذمم باإلضافة إلى ذلك، تخضع 



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٠

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والمستحقات  ١٣

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٧٫١١٠٫٩٨٣٥٠٫٥٤٧٫٢٧٥الذمم الدائنة األخرى والمستحقات  
٦٫٤٧٢٫١٠٦٦٫١٩٩٫٤٣٣)١(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٦٢٨٫٨٠٧٦٢٨٫٨٠٧الزكاة الدائنة

٤٤٫٢١١٫٨٩٦٥٧٫٣٧٥٫٥١٥

كانت الحركة في مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین خالل الفترة كما یلي: )١(

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٦٫١٩٩٫٤٣٣٥٫٨٩٧٫٨٣٩الرصید في بدایة الفترة  
٢٧٩٫٢٤٠٧٢١٫٥٥٥المبالغ المحملة خالل الفترة  

) ٤١٩٫٩٦١()٦٫٥٦٧(المبالغ المدفوعة خالل الفترة  

٦٫٤٧٢٫١٠٦٦٫١٩٩٫٤٣٣الرصید في نھایة الفترة  

طارئة المطلوبات ال١٤

سیاق ضمنلدى المجموعة مطلوبات طارئة فیما یتعلق بضمانات بنكیة وضمانات أخرى ناشئة  كان  ،  المالیةالتقاریر  في تاریخ  
ملیون درھم). ٠٫٤: ٢٠٢١ملیون درھم (٠٫٤بمبلغ االعتیادیةاألعمال  

ین مخصص فیما المجموعة مدعى علیھ في عدد من القضایا القانونیة مع شركات تأمین وإعادة تأمین أخرى وعمالء. یتم تكوإن
التي  وخسارة بخروج موارد اقتصادیة  تكبد المجموعة لإلى  تؤول في النھایةمن المحتمل أن  والتيعلى حدة  قضیةیتعلق بكل  

موثوق لقیمتھا. تعتمد النتیجة المتوقعة للقضایا على اإلجراءات القانونیة المستقبلیة. تقدیریمكن وضع 

رأس المال ١٥

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

: الصادر والمدفوع بالكامل
:  ٢٠٢١بقیمة درھم واحد للسھم الواحد (عاديسھم٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠

٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠بقیمة درھم واحد للسھم الواحد)عادي سھم ٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢١

إیداعات إعادة التكافل  مخصص ١٦

مایو  ١٥من  اً اعتباراً ثمانیة عشر شھرلمدةالفعال٢٠١٩) لسنة  ٢٣من قرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (٣٤رقمللمادةاً وفق
:  ٢٠٢١(٢٠٢٢مارس  ٣١درھم كما في  ٢٫٢٧٥٫٢٦١تكافل بقیمة  الإعادة  إلیداعات  ، قامت المجموعة بتكوین مخصص  ٢٠١٩

إعادة التكافل التي تنازلت عنھا المجموعة في دولة اإلمارات العربیة  اشتراكات٪ من إجمالي  ٠٫٥درھم)، تمثل  ٢٫١٠٦٫٧٢١
دون الحصول  التصرف فیھعلى المجموعة تجمیع ھذا المخصص على أساس سنوي وعدم  یتوجبفئات األعمال.  كافةالمتحدة في  

في دولة اإلمارات العربیة  ، ھیئة التأمین  اً (سابقات العربیة المتحدة المركزيلمصرف اإلمار على موافقة خطیة من المدیر العام  
). المتحدة

صافي اشتراكات التكافل  ١٧

إجمالي اشتراكات  
التكافل

حصة إعادة التكافل  
من إجمالي اشتراكات  

التكافل 
صافي اشتراكات  

التكافل 
درھم درھم درھم 

(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في فترة الثالثة
١١٫٥٦٩٫٦٥٩٨٩٨٫٣٤٠١٠٫٦٧١٫٣١٩السیارات 

٣٫٢٣٣٫٥٠٠٣٫٠٨٧٫٠٣٠١٤٦٫٤٧٠األعمال الھندسیة
٦٠٤٫٤٧٩٥١٦٫٩٢٢٨٧٫٥٥٧التأمین البحري والجوي

٦٫٣٠٣٫٥٧٠٥٫٨٢٠٫٨٥٦٤٨٢٫٧١٤الحرائق
١٣٫٥٦٥٫٠٨٩١١٫٦٤٠٫١٨٣١٫٩٢٤٫٩٠٦التأمین العام والمسؤولیات

١٤٫٢٨٤٫٤٧٤٣٦٦٫٨١٦١٣٫٩١٧٫٦٥٨الطبي
١٣٫٧٦٤٫٠٩٤١١٫٣٧٧٫٤٤٢٢٫٣٨٦٫٦٥٢التأمین على الحیاة

٦٣٫٣٢٤٫٨٦٥٣٣٫٧٠٧٫٥٨٩٢٩٫٦١٧٫٢٧٦اإلجمالي  

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١أشھر المنتھیة في فترة الثالثة
١٨٫٨٤٢٫٦٨٨١٫٦٣٠٫٩٣١١٧٫٢١١٫٧٥٧السیارات 

٨٦٤٫٥٠٠٧٧٩٫٧٥١٨٤٫٧٤٩األعمال الھندسیة
٥١٤٫٨٦٦٤٣٧٫٩٧٢٧٦٫٨٩٤التأمین البحري والجوي

٥٫٦٠٨٫١٢٩٥٫١٣٩٫٠١٥٤٦٩٫١١٤الحرائق
١٢٫٠٤٦٫٢٢٥١٠٫١٦٥٫١٩٢١٫٨٨١٫٠٣٣التأمین العام والمسؤولیات

٦٫٦٢٣٫٤٥٤٤٣٤٫٩٧١٦٫١٨٨٫٤٨٣الطبي
١٥٫٨٣٧٫٩١٦١٣٫٥٠١٫١٤٦٢٫٣٣٦٫٧٧٠التأمین على الحیاة

٦٠٫٣٣٧٫٧٧٨٣٢٫٠٨٨٫٩٧٨٢٨٫٢٤٨٫٨٠٠اإلجمالي  
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(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٢

التكافل  مطالبات صافي ١٨

المطالبات  إجمالي 
التي تمت تسویتھا

حصة إعادة التكافل  
المطالبات  من إجمالي 

التي تمت تسویتھا
مطالبات صافي 
التكافل 

درھم درھم درھم 

(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في فترة الثالثة
١٨٫٤٢٨٫٢٥٩٣٫١١٦٫٣٦٩١٥٫٣١١٫٨٩٠السیارات 

٢٧٫٩٦٨٢٦٫٣٩٩١٫٥٦٩األعمال الھندسیة
٥٨٫٨٠٥٤٥٫٣٠١١٣٫٥٠٤التأمین البحري والجوي

١٫١١٩٫١٥٩١٫٠٤٩٫٩٦٣٦٩٫١٩٦الحرائق
٢٫٤٩١٫٨٢٠١٫٥٤٥٫٨٤٧٩٤٥٫٩٧٣التأمین العام والمسؤولیات

٩٫٤٠١٫٦٩٥٢٫٤٨٧٫٤٦٤٦٫٩١٤٫٢٣١الطبي
١٫٨١٢٫٣٤٥١٫٤٤٣٫٦٩٣٣٦٨٫٦٥٢التأمین على الحیاة

٣٣٫٣٤٠٫٠٥١٩٫٧١٥٫٠٣٦٢٣٫٦٢٥٫٠١٥اإلجمالي  

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١أشھر المنتھیة في فترة الثالثة
١٠٫٦٣٧٫٥٥٦٢٫٣٣٣٫٧١٨٨٫٣٠٣٫٨٣٨السیارات 

٦٢٥٫٢٣٥٥٦٧٫٢٥٤٥٧٫٩٨١األعمال الھندسیة
١٫١٧٢٫٣٣١١٫١٣٧٫٧٠٢٣٤٫٦٢٩التأمین البحري والجوي

١٫٣٤٤٫١٨٣١٫٢٩٤٫٩٦٩٤٩٫٢١٤الحرائق
٥٫٨٣٠٫٠٧٣٥٫٢٩٤٫٨٣٦٥٣٥٫٢٣٧التأمین العام والمسؤولیات

٧٫٢٤٠٫٢٢٣٩٣٣٫٦٥٠٦٫٣٠٦٫٥٧٣الطبي
٥٫٥٧٧٫١٤٢٤٫٥٥٢٫٦٢٨١٫٠٢٤٫٥١٤التأمین على الحیاة

٣٢٫٤٢٦٫٧٤٣١٦٫١١٤٫٧٥٧١٦٫٣١١٫٩٨٦اإلجمالي  

رسوم الوكالة وحصة المضارب ١٩

٪) من إجمالي اشتراكات التكافل  ٣٣:  ٢٠٢١مارس  ٣١٪ (٣٣وتتقاضى  لمشتركي التكافلعملیات التكافل  بإدارة  المجموعة  تقوم
٪) على المساھمة  ٢: ٢٠٢١مارس ٣١٪ (٢كرسوم وكالة. باإلضافة إلى ذلك، تفرض المجموعة الوسیطة بعد خصم المساھمة 

الموافقة على ٪) على عقود التكافل المرتبطة بوحدات معینة. تمت  ١٠٠:  ٢٠٢١مارس  ٣١٪ (١٠٠كرسوم وكالة والوسیطة
معدالت رسوم الوكالة ھذه من قبل ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة للمجموعة.

٪) من صافي  ٢٥: ٢٠٢١مارس ٣١٪ (٢٥وتستحق نسبةلمشتركي التكافلالصنادیق االستثماریة كذلك بإدارة المجموعة تقوم
٧١٫١٠٢ما قیمتھكحصة مضارب. بلغت حصة المضارباالستثمار الذي تحققھ الصنادیق االستثماریة لعملیات التكافلإیرادات
درھم).٥٤٫٣٧٨: ٢٠٢١مارس ٣١درھم (
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٢٣

إیرادات االستثمار، صافي  ٢٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

الربح / (الخسارة) غیر المحقق على االستثمارات في الموجودات المالیة  
)١٠٫٥٥٧٫٦٧١(٤٠٠٫٨٣٤المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

١٤٫٢١٩١١٤٫٢٧٦اإلیرادات من ودائع الوكالة لدى البنوك  
١٫٠٦٦٫٦٩٢١٠٫٥١٦٫٥٦١إیرادات توزیعات األرباح  

١٢٥٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠إیرادات اإلیجار على االستثمار العقاري 
) ١٦٫٥٠٠()٢٥٫٢٧٠(مصاریف االستثمار 

١٫٥٨١٫٤٧٥١٥٦٫٦٦٦

مخصصة إلى: ال
٢٨٤٫٤٠٧٢١٧٫٥١٣عملیات التكافل  

) ٦٠٫٨٤٧(١٫٢٩٧٫٠٦٨المساھمین

١٫٥٨١٫٤٧٥١٥٦٫٦٦٦

لمشتركي  یتم اعتماد ھذا التوزیععلى أساس تناسبي.  ومشتركي التكافلیتم توزیع إیرادات وخسائر االستثمار بین المساھمین  
المجموعة على أساس سنوي. في  من قبل ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة التكافل

للسھم الواحد والمخفضةاألساسیة العوائد٢١

المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. الربح العائد للمساھمین للفترة على المتوسط بتقسیمللسھم الواحدالعوائد یتم احتساب 

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھم درھم 

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢(درھم) مساھمي الشركة األمالعائد إلى للفترةالربح 

٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠القائمة خالل الفترة عدد األسھمالمتوسط المرجح ل

٠٫٠٠٠٤٠٫٠٢٨٤) للسھم الواحدالعوائد للسھم الواحد (درھم

أدوات قد یكون لھا تأثیر على ربحیة السھم ةالمجموعة لم تصدر أیإنحیث  للعوائد المخفضة للسھم الواحدأرقاملم یتم عرض  
للسھم الواحد.األساسیةتعادل العوائد العوائد المخفضة للسھم الواحدعند استخدامھا. وعلیھ، فإن 
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(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٤

والرقابة الشرعیة  الفتوى ھیئة٢٢

والرقابة الشرعیة المكونة من ثالثة أعضاء یتم تعیینھم من قبل المساھمین. تخضع أنشطة أعمال المجموعة إلشراف ھیئة الفتوى  
لقواعد ومبادئ الشریعة اً تحدید ما إذا كانت عملیات المجموعة تتم وفقفي  یتمثلاً رقابیاً تؤدي ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة دور 

اإلسالمیة.

المعلومات القطاعیة ٢٣

مكونات المجموعة  ةالقطاعات التشغیلییتم تحدید   حول  تتم مراجعتھا بانتظام من قبل إدارة  حیثعلى أساس التقاریر الداخلیة 
المعلومات المقدمة إلى مجلس إدارة المجموعة لغرض تخصیص تعتمد  المجموعة من أجل تخصیص الموارد للقطاع وتقییم أدائھ.  

ة:االستراتیجیة التالیأنشطة األعمالعلىالموارد وتقییم األداء 

المجموعة. التي تقوم بھا أعمال التأمین العام والتأمین على الحیاة والتأمین الطبي  وتتضمن أنشطة التكافل-

االستثمار وإدارة النقد لحساب المجموعة الخاص.وتمثل إدارة األنشطة االستثماریة -

التي تقوم بھا الشركات التابعة والمدرجة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. اإلیرادات والمصاریفتمثل أنشطة  وخرىاألنشطة  األ-
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٢٥

(تتمة) القطاعیةالمعلومات ٢٣

. ٢٠٢١و٢٠٢٢مارس ٣١یعرض الجدول التالي المعلومات القطاعیة للفترة المنتھیة في 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  (غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
اإلجمالي خرى األنشطة األ التكافلأنشطة اإلجمالي األنشطة األخرى  التكافل أنشطة 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

التكافل
٣٠٫٤٠٨٫٦٧٣-٣٣٫٣٢٧٫١٢٨٣٠٫٤٠٨٫٦٧٣-٣٣٫٣٢٧٫١٢٨إیرادات التكافل

)١٤٫٧٤٨٫٦٨٣(-)١٤٫٧٤٨٫٦٨٣()٢٤٫٦٨٣٫٥٤٠(-)٢٤٫٦٨٣٫٥٤٠(مصاریف التكافل  

١٥٫٦٥٩٫٩٩٠-٨٫٦٤٣٫٥٨٨١٥٫٦٥٩٫٩٩٠-٨٫٦٤٣٫٥٨٨صافي إیرادات التكافل  

-١٨٫٥٢٤٫٤٢٢)١٨٫٥٢٤٫٤٢٢(-١٦٫٦١٩٫٧٦٨)١٦٫٦١٩٫٧٦٨(رسوم الوكالة 
-٥٤٫٣٧٨)٥٤٫٣٧٨(-٧١٫١٠٢)٧١٫١٠٢(رسوم المضارب 

)٤٫٧٠٩٫٢٧٧()٤٫٧٠٩٫٢٧٧(-)٧٫٧٨٨٫٧٧٤()٧٫٧٨٨٫٧٧٤(-تكلفة االستحواذ على الوثائق 

)٤٫٧٠٩٫٢٧٧(١٣٫٨٦٩٫٥٢٣)١٨٫٥٧٨٫٨٠٠()٧٫٧٨٨٫٧٧٤(٨٫٩٠٢٫٠٩٦)١٦٫٦٩٠٫٨٧٠(
١٥٦٫٦٦٦)٦٠٫٨٤٧(٢٨٤٫٤٠٧١٫٢٩٧٫٠٦٨١٫٥٨١٫٤٧٥٢١٧٫٥١٣إیرادات االستثمار  

)٣٫٣٢٠()٣٫٣٢٠(----(المصاریف) / اإلیرادات التشغیلیة األخرى  
)٧٫٤٠٤٫٠٨٤()٧٫٤٠٤٫٠٨٤(-)٧٫١١٢٫٩٠٤()٧٫١١٢٫٩٠٤(-المصاریف العمومیة واإلداریة  

----)٢٫٩٩٩٫٦١١(٢٫٩٩٩٫٦١١المساھمة من قرض حسن إلى صندوق مشتركي التكافل

٦٫٤٠١٫٢٧٢٣٫٦٩٩٫٩٧٥)٢٫٧٠١٫٢٩٧()٤٫٦٧٦٫٦١٥(٨٦٫٦٤٩)٤٫٧٦٣٫٢٦٤(للفترة صافي الربح / (الخسارة) 

اإلجمالي   أنشطة التكافل 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١مارس ٢٠٢١٣١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١مارس ٢٠٢١٣١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

درھم درھم درھم درھم درھم درھم 
(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

١٫١٧٩٫٨٩٨٫٣٤٧١٫١٩٤٫٠٣٣٫٦٩٧١٩٩٫٦٢٧٫٤٩٨١٩٣٫٧٩٤٫٧٣٧١٫٣٧٩٫٥٢٥٫٨٤٥١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤موجودات القطاع

١٫٢٨٨٫٦٢٦٫٨٢٥١٫٢٩٧٫٦٨٤٫٧٢٨--١٫٢٨٨٫٦٢٦٫٨٢٥١٫٢٩٧٫٦٨٤٫٧٢٨مطلوبات القطاع

األخرى األنشطة
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٢٦

الموجودات والمطلوبات ضمن العملیات المتوقفة  ٢٤

، وافق مجلس اإلدارة على تصفیة واستبعاد مركز تكنیك لخدمات السیارات ذ.م.م ٢٠١٨دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
، وھما شركتین تابعتین للمجموعة.وأمیتي ھیلث ذ.م.م

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھم درھم 

(غیر مدققة) 

١٫٥٨٣٫٣٢١١٫٥٨٣٫٣٢١الموجودات ضمن العملیات المتوقفة  

١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر بالموجودات ضمن العملیات المتوقفة

تم كما  في طور عملیة التصفیة،  اً المجموعة حالیإن  وافق مجلس اإلدارة على تصفیة شركتین من الشركات التابعة للمجموعة.  
والمطلوبات  تخفیض للموجودات  الدفتریة  االقیمة  ناقصإلى  العادلة  یلي  اً لقیمة  فیما  البیع.  والمطلوبات فئاتتكلفة  الموجودات 

: التقاریر المالیةالرئیسیة للشركات التابعة في نھایة سنة 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(غیر مدققة) 

١٫٠٠٨٫٩٧٦١٫٠٠٨٫٩٧٦النقد وما یعادلھ  
٥٧٤٫٣٤٥٥٧٤٫٣٤٥الذمم المدینة األخرى  

١٫٥٨٣٫٣٢١١٫٥٨٣٫٣٢١الموجودات ضمن العملیات المتوقفة  

١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦المطلوبات المرتبطة بالموجودات ضمن العملیات المتوقفة  

)١١٫٣٦٤٫٠٣٥()١١٫٣٦٤٫٠٣٥(العملیات المتوقفة صافي المطلوبات المرتبطة بالموجودات ضمن 

إدارة رأس المال ٢٥

إطار الحوكمة)١(

للمجموعة في حمایة مساھمي المجموعة من األحداث التي تعیق تحقیق  ورأس المالیتمثل الھدف األساسي إلطار إدارة المخاطر  
لوجود أنظمة  الحاجة الماسةأھداف األداء المالي بشكل مستدام، بما في ذلك الفشل في استغالل الفرص. تدرك اإلدارة الرئیسیة  

إدارة مخاطر تتسم بالكفاءة والفعالیة. 

ذلك بھیكل تنظیمي واضح مع تفویض الصالحیات دعممة إدارة مخاطر المجموعة. یتم  یتولى مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ مھ
والمسؤولیات من مجلس اإلدارة إلى الرئیس التنفیذي وكبار المدیرین اآلخرین. 

ر التي  المخاط . یحدد مجلس اإلدارة  ومؤسسیةقرارات تجاریة وتنظیمیة  ةاعتماد أیبھدف  بانتظام  جتماعات  االمجلس اإلدارة  یعقد
استراتیجیة ویعمل على ضمان اتساق، الموجودات وتنوعھا مالئم لنوعیةلحدود لھیكل یقوم بوضع  ، ووأسبابھا المجموعة تواجھ

متطلبات إعداد التقاریر.كما یحددوإعادة التكافل مع أھداف الشركة، االكتتاب



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٧

(تتمة) إدارة رأس المال٢٥

إطار إدارة رأس المال )  ٢(

االمتثال للمتطلبات التنظیمیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ضمان  لمجموعة ھو  اإدارة رأس مال  من  الھدف األساسي  إن  
. مساھمیھا وزیادة قیمة المجموعةدعم أعمالبھدفجیدة یةعلى نسب رأسمالوضمان الحفاظ

لمحافظة بھدف ا ي ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة.  تعدیالت علیھ فالالرأسمالي وإجراءھا ھیكلبإدارة  المجموعة  تقوم
، یجوز للمجموعة تعدیل مدفوعات توزیعات األرباح للمساھمین أو إعادة رأس  إجراء التعدیالت علیھأو  الھیكل الرأسماليعلى  
أو إصدار أسھم جدیدة.إلیھمالمال 

اإلطار التنظیمي )  ٣(

ل بحمایة حقوق مشتركي التكافل ومراقبتھم عن كثب للتأكد من أن المجموعة تدیر شؤونھم تھتم الجھات التنظیمیة في المقام األو
بشكل یحمي مصالحھم. في الوقت ذاتھ، تھتم الجھات التنظیمیة بضمان احتفاظ المجموعة بمالءة مالیة مالئمة للوفاء بااللتزامات 

في  كذلكتخضع عملیات المجموعة  یعیة.غیر المتوقعة الناشئة عن التقلبات االقتصادیة أو الكوارث الطب للمتطلبات التنظیمیة 
بعض األحكام المقیدة كذلك  البلدان التي تعمل فیھا. ال تنص ھذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ومراقبتھا فحسب، بل تفرض  

غیر بالمطلوباتبحیث یتم الوفاءعن السداد واإلعسار من جانب شركات التأمین  التعثرمخاطر  للحد من(مثل كفایة رأس المال)  
.نشوئھا المتوقعة عند 

األوقات، االمتثال لمتطلبات ھامش كافةعلى المجموعة، في  یتوجبالمالیة،  التعلیماتمن  ٢الفصل) من  ٨(رقمللمادةاً وفق
تاریخ  كما فيوھو آخر مركز مالءة متاح  ٢٠٢١دیسمبر٣١كما في وضع المالءة المالیة  بعرض  المجموعة  قامتالمالءة.  
. المختصرةھذه البیانات المالیة الموحدةاعتماد

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم

١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠الحد األدنى من متطلبات رأس المال
٤٩٫٨٣٨٥١٫٠٩٨متطلبات مالءة رأس المال

٣٤٫٥٨٨٣٢٫٠٢٥الحد األدنى من صندوق الضمان 
الصنادیق الخاصة  

) ٥٠٫٢٠١()٦٥٫٨٨٢(الصنادیق الخاصة األساسیة 
الصنادیق الخاصة اإلضافیة  

) ١٥٠٫٢٠١()١٦٥٫٨٨٢(ھامش متطلبات الحد األدنى من رأس المال  فائض 
) ١٠١٫٢٩٩()١١٥٫٧٢٠(ھامش متطلبات مالءة رأس المال  فائض / (عجز) 

) ٨٢٫٢٢٦()١٠٠٫٤٧٠(فائض / (عجز) ھامش متطلبات الحد األدنى من صندوق الضمان 



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٨

(تتمة) رأس المالإدارة ٢٥

(تتمة)اإلطار التنظیمي)  ٣(

) ملیون درھم، والذي یرجع بشكل أساسي  ١٦٥٫٨٨٢، كان لدى المجموعة عجز في المالءة قدره (٢٠٢١دیسمبر  ٣١من  اً اعتبار
التأمین  عقود التكافل للمجموعة فیما یتعلق بأعمالھا غیر المرتبطة بمطلوباتوكذلك الفجوة بین  الموجودات إلى عدم مقبولیة بعض  

. بالتأمین على الحیاةالمرتبطةألعمال غیر رة المخصصة لالمستثموإجمالي الموجوداتالحیاة على 

إدارة  ن إحیث المركزي لمعالجة عجز المالءة المالیة،  إلمارات العربیة المتحدة اإلى مصرف تعافي قدمت إدارة المجموعة خطة  
من   ثقة  على  استعادةالمجموعة  بحلول  قدرتھا على  المالیة  المالءة  الم بو٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠وضع  تواصل جموعة  أن  سوف 

ھذه البیانات المالیة الموحدة  تم إعداد  ھذه البیانات المالیة الموحدة وبالتالي  اعتمادعلى األقل من تاریخ  اً شھر١٢لمدة  أنشطتھا 
مبدأ االستمراریة. لوفقاً 

القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٦

تحویل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین  مقابل  بیع أصل أو دفعھ  مقابل  یتم استالمھ  وف  القیمة العادلة ھي السعر الذي سإن  
تقییم  أسالیبفي السوق في تاریخ القیاس، بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ أو تقدیره بشكل مباشر باستخدام  

أو   لألصل  العادلة  القیمة  تقدیر  عند  االعااللتزامأخرى.  المجموعة في  تأخذ  االلتزام  ،  أو  األصل  خصائص  كان وما  تبار  إذا 
یأخذون ھذه الخصائص في االعتبار عند تسعیر األصل أو االلتزام في تاریخ القیاس. وف المشاركون في السوق س

بناًء على  ٣أو  ٢أو  ١المستوى  ضمنیتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة  ،باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقاریر المالیة
تم تقدیم وصف حولھاأھمیة المدخالت لقیاس القیمة العادلة في مجملھا، والتي  ومدى  مالحظة مدخالت قیاسات القیمة العادلة  مدى

على النحو التالي: 

  ھي تلك المشتقة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات و١المستوى  قیاسات القیمة العادلة ضمن
ات مماثلة.أو مطلوب

 ١المستوى ضمنالواردةھي تلك المشتقة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة و٢المستوى ضمن قیاسات القیمة العادلة
إما بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي المشتقة من األسعار).،والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام

التي  وھي تلك المشتقة من أسالیب التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام  و٣مستوى  الضمنقیاسات القیمة العادلة
).للمالحظةبیانات السوق التي یمكن مالحظتھا (مدخالت غیر قابلة تعتمد علىال 



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٩

(تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة٢٦

المستویات  ضمنوالتي تم تجمیعھا بالقیمة العادلة، اإلدراج المبدئيیقدم الجدول التالي تحلیًال لألدوات المالیة التي تم قیاسھا بعد 
مالحظة القیمة العادلة. درجةبناًء على ٣إلى ١من 

القیمة العادلة كما في

مارس٣١
٢٠٢٢

مارس٣١
٢٠٢١

التسلسل  
للقیمة الھرمي 
العادلة

أسالیب التقییم والمدخالت  
الرئیسیة 

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة 

بالقیمة العادلة 
ألف درھم ألف درھم الموجودات المالیة  

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر  

ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى ٤١٫٣٦٠٣٥٫٩٢٨مدرجة  أوراق مالیة 

تقییم صافي  طریقة٣المستوى ٣٤٫٣١٣٣٤٫٣١٣غیر مدرجة  أوراق مالیة 
الموجودات وطریقة  

المضاعفات القابلة للمقارنة.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من  
األرباح أو الخسائر خالل 

ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى ٥٫٨٢٨٥٫٤٢٨مدرجة أوراق مالیة 

طریقة تقییم صافي  ٣المستوى ٤١٫٢٣٠٤١٫٢٣٠غیر مدرجة  أوراق مالیة 
الموجودات.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

طریقة تقییم صافي  ٣المستوى ٨٤٠٫٦٤٨٨٦٣٫٢٥٦استثمارات مرتبطة بالوحدة  
الموجودات.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

. ٢٠٢١و٢٠٢٢مارس ٣١في  الفترتین المنتھیتینمن المستویات خالل مستوى لم تكن ھناك تحویالت بین كل 

. ٢٠٢١و٢٠٢٢مارس  ٣١في  الفترتین المنتھیتین لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم والمدخالت الرئیسیة خالل 

المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:للموجودات٣المستوى تسویة قیاسات القیمة العادلة ضمن

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھم درھم 

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٤٫٣١٣٣٠٫٦٥٦ینایر  ١في 
٣٫٤٩٣-إضافات  

١٦٤-التغیرات في القیمة العادلة  

٣٤٫٣١٣٣٤٫٣١٣لنھایة الفترة  



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
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٣٠

(تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة٢٦

:األرباح أو الخسائرالمالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  للموجودات٣المستوى العادلة ضمنتسویة قیاسات القیمة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

االستثمارات المرتبطة بالوحدة 
٨٦٣٫٢٥٦٨٣٩٫٤١١ینایر ١في 

صافي التغیر خالل الفترة (التغیر في القیمة العادلة وصافي 
٢٣٫٨٤٥)٢٢٫٦٠٨(السحوبات) االستثمار /

٨٤٠٫٦٤٨٨٦٣٫٢٥٦لنھایة الفترة  

أوراق مالیة غیر مدرجة 
٤١٫٢٣٠٣٠٫٨٠١ینایر  ١في 

١٨٫٣٨٢-المشتریات خالل الفترة  
)٧٫٩٥٣(-خالل الفترة التغیر في القیمة العادلة 

٤١٫٢٣٠٤١٫٢٣٠لنھایة الفترة  

مالیة  مطلوباتبالقیمة العادلة بناًء على المعلومات المتاحة لكل استثمار. ال توجد  ٣تم تقییم االستثمارات المصنفة ضمن المستوى  
یتم اإلفصاح عنھا في الجدول أعاله. لمقیاسھا بالقیمة العادلة، وبالتالي یتوجب

استخدام منھجیات أو افتراضات مختلفة إلى قیاسات  قد یؤديمناسبة،  أن تقدیراتھا للقیمة العادلةبالمجموعة  اعتقادالرغم من  على  
(بخالف االستثمارات المرتبطة بالوحدات)، فإن  ٣المستوى  الواقعة ضمنمختلفة للقیمة العادلة. بالنسبة لقیاسات القیمة العادلة  

س٥واحد أو أكثر من االفتراضات بنسبة  في  التغیر تأثیر  وف  ٪  ٣٫٧٧٧٫١٥٠:  ٢٠٢١درھم (٣٫٧٧٧٫١٥٠بقیمةیكون لھ 
درھم). 

الھامة حداث األ٢٧

٩. دخلت المجموعة في اتفاقیة مع الرئیس التنفیذي السابق في  ٢٠١٣یولیو  ١٠استقال الرئیس التنفیذي السابق للمجموعة في  
، لم یتم  ٢٠٢٢مارس  ٣١يكما فلسداد و / أو تحویل بعض االستثمارات التي كان یحتفظ بھا لصالح المجموعة.  ٢٠١٣یولیو  

ملیون ٩٫٢:  ٢٠٢١ملیون درھم (٩٫١التي یبلغ إجمالي قیمتھا الدفتریة  وإلى الملكیة القانونیة للمجموعة  تحویل االستثمارات  
بیع األسھم التي یمتلكھا الرئیس التنفیذي السابق لصالح المجموعة مع  في صدد اً المجموعة حالی إندرھم) والتي ال تزال باسمھ. 

.المعاملةعند إتمام ھذهبیع ھذه األسھم إلى المجموعةمتحصالتتعھد من الرئیس التنفیذي السابق بتحویل 



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٣١

(تتمة) الھامةحداث األ٢٧

عن المجموعة والتي تم  أخرى تحتفظ بھا شركة یسیطر علیھا الرئیس التنفیذي السابق نیابةً كذلك موجوداتكان لدى المجموعة 
ملیون  ١١٫٣في تاریخ الشراء حوالي  الموجوداتمنذ ذلك الحین دون موافقة المجموعة. بلغت القیمة اإلجمالیة لھذه  استبعادھا 

تكوین مخصصملیون درھم). بدأت المجموعة إجراءات قانونیة فیما یتعلق باسترداد المبلغ المذكور. تم  ١١٫٣:  ٢٠٢١درھم (
إدراج  یتم وف وس٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢مارس ٣١كما في مختصرالالموحدبالكامل في بیان المركز المالي  للموجودات

.ة المتخذةالقانونیاتالمحتمل فقط بمجرد التأكد من نجاح اإلجراءاألصل

الفائض في صندوق عملیات التكافل  ٢٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

صندوق عملیات التكافل (العجز) / الفائض في 
٦٫٨٧٠٫٨٠١)١٠٫١٧٢٫٥٥٧(ینایر  ١الرصید في 

)١٦٫٣٠٢٫٧٠٠()٧٫٧٦٢٫٨٧٥(العجز للفترة العائد إلى عملیات التكافل  
) ٦٦٫٦٣١(-التعدیل على مخصص إیداعات إعادة التكافل  

) ٦٧٤٫٠٢٧()١٦٨٫٥٣٩(١٦إیضاح –التحویل إلى مخصص إیداعات إعادة التكافل خالل الفترة 

)١٠٫١٧٢٫٥٥٧()١٨٫١٠٣٫٩٧١(العجز في صندوق عملیات التكافل (الختامي)

القرض الحسن مقابل العجز في صندوق عملیات التكافل 
-١٥٫١٠٤٫٣٦٠ینایر ١الرصید في 

٢٫٩٩٩٫٦١١١٥٫١٠٤٫٣٦٠الحسن مقابل العجز في صندوق عملیات التكافل القرض 

١٨٫١٠٣٫٩٧١١٥٫١٠٤٫٣٦٠(الختامي)القرض الحسن مقابل العجز في صندوق عملیات التكافل

٤٫٩٣١٫٨٠٣-الفائض في صندوق عملیات التكافل (صافي) 

على المجموعة ١٩جائحة كوفید تأثیر ٢٩

البر الرئیسي للصین وخارجھا، عبرانتشر  حیث  ٢٠٢٠مطلع عام") في  ١٩("كوفید  المستجدفیروس كورونا  ظھورتم تأكید  
قطاعات االقتصاد بسبب كافةاالقتصاد الكلي في  شكوك حولھناك  تاألعمال والنشاط االقتصادي. كانتعطلمما تسبب في  

للفعالیات والتأجیل المحتملنشاط االقتصادي، وتعطیل سالسل التورید العالمیة، ، وانخفاض الأسعار النفط ومعدالت الطلب علیھ
على األرباح والتدفقات النقدیة والوضع یؤثراولكن یمكن أن  ینواسعة النطاق. ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكد

تھدیدات یتم تحدیدھا.ةتستجیب ألیوف ظم وس المقابلة. تراقب المجموعة ھذه المقاییس بشكل منتواألطرافالمالي للمجموعة 
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٣٢

(تتمة) على المجموعة١٩جائحة كوفید تأثیر ٢٩

على االستثمار العقاري ١٩كوفید جائحة تأثیر 
المجموعة   عقاريتمتلك  بـ  استثمار  قیمتھ  (٥٧تقدر  درھم  تقییم  ٥٧:  ٢٠٢١ملیون  بإجراء  المجموعة  قامت  درھم).  ملیون 
. تم تحدید القیمة العادلة بناًء على نھج السوق القابل للمقارنة والذي اً مؤھلة دولیومن قبل شركات تقییم مستقلة  لالستثمار العقاري

یعكس أسعار المعامالت الحدیثة لعقارات مماثلة. 

على قیاس مطلوبات عقود التكافل ١٩كوفید جائحة تأثیر 
والتي ١٩بكوفید  مطالبة تم اإلبالغ عنھا فیما یتعلق  ١١٩، كان لدى المجموعة  المختصرفي تاریخ بیان المركز المالي الموحد

المجموعة . كما في تاریخ بیان المركز المالي الموحد، لم یتم إخطار  المختصرةبالكامل في البیانات المالیة الموحدةتم عرضھا 
تعطل األعمال. حول مطالبات ةبأی

االئتمان المتوقعة خسائرعلى قیاس ١٩تأثیر كوفید 
تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادیة ٩یتطلب إطار عمل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

تقییم توقعات خسائر االئتمان المتوقعة في ظل الظروف االقتصادیة المتوقعة، تستخدم المجموعة مجموعة  بھدفالحالیة والمتوقعة.  
مجموعة تعبر عن، للتأكد من أن تقدیرات خسائر االئتمان المتوقعة  بترجیحات مناسبةمن السیناریوھات االقتصادیة متفاوتة الشدة،  

على المدخالت واالفتراضات الخاصة  ١٩التأثیر المحتمل لتفشي كوفید  بمراجعة  وعة  المجمقامتمن النتائج االقتصادیة المحتملة.  
في ضوء المعلومات المتاحة. بشكل عام، ال  ٩رقم  خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیةبقیاس  

التأثیرات على  إدراجعلینا ما یجعل من الصعبفي ھذه المرحلة، مبشكل سریعویتطور  غیر مستقر١٩كوفید  یزال وضع  
تأثیر على الوباءبأنھ من المتوقع أن یكون لتفشي  ندركبشكل موثوق. على الرغم من ذلك،  خسائر االئتمان المتوقعةتقدیرات  

بیئة االقتصاد الكلي بما ال یدع مجاًال للشك.

استمراریة األعمال خطةإدارة السیولة / 
عمل  الالسیولة الكافیة للمجموعة للوفاء بالتزاماتھا. وضعت المجموعة خطط توفراإلدارة تدابیر وضوابط حكیمة لضماناتخذت 

كبیرة في إصدار  تتأخیراةالوباء في أیعدم تسببلضمان  المجموعة  سعتالخدمات لعمالئھا.  تقدیم  عن بعد لضمان استمرار  
. إذا لزم األمراإلجراءات المناسبة كافةتتخذ وف لمجموعة التأثیرات عن كثب وس تراقب ا وف ومعالجة المطالبات. سالوثائق
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موجودات ومطلوبات المساھمین وعملیات التكافل  –المختصربیان المركز المالي الموحد٣٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

الموجودات 
التكافل موجودات عملیات 

٣٧٫١٠٩٫٩٧١٦٣٫٤٧٥٫٥٤١النقد وما یعادلھ  
٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر ودائع وكالة لدى بنوك 

موجودات عقود إعادة التكافل: 
٢٧٫٦٥٥٫٢٨٢٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٦٥٫٦٠٥٫٧٧٢٦٣٫٨٠٤٫٩٨١المطالبات المبلغ عنھا والتي لم تتم تسویتھا 
٩١٤٫٨٨٥٧٨٤٫٣٠٧االحتیاطي الحسابي  

٣٠٫٩٤٦٫٤٣٨٣١٫٩٩٦٫١١٧المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٥٨٫٥٩٩٫٩٨٧٥٠٫١٠٣٫٣٨١ذمم التكافل المدینة 

١٤٫٩٠٥٫٦٧٠١٣٫٧٠٥٫٤٧٥الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٨٤١٫٥٧٢٫٤٩٠٨٦٤٫١٢٤٫٠٦٧الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠االستثمار العقاري   
٦٦٫٥١٦٫٦٣٠٤٧٫٠٥٨٫٠٨٣المبالغ المستحقة من المساھمین 

١٫١٥٧٫٤٦٩٫٣٩٥١٫١٧٦٫٢٣١٫٠٢٥موجودات عملیات التكافل إجمالي 

المساھمین موجودات 
٣٢٫٧٩١٫٥٩٤٢٤٫٥٦٣٫٥٨١النقد وما یعادلھ  

٧٫٠٠٠٫٠٠٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر ودائع وكالة لدى بنوك 
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ودیعة نظامیة  

٦٠٫٧٦٧٫٣٦٢٥٦٫٥٣٥٫٦٢٩الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٤٦٫١٣٣٫٣٣٥٤٥٫٧٨٩٫٢٣٨الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

٦٫٨٦٣٫٧٥٧٩٫١٠١٫٩٢٠المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  
١٠٫٤٤٨٫٤٥٣١٠٫٥٣٢٫٠٦٦تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق  

٤٦٫٢٥٤٫٢٣٠٤٦٫٢٥٤٫٢٣٠االستثمار العقاري   
٢١٤٫٣٩٨٢٣٧٫٤٢٤الممتلكات والمعدات 

١٫٥٨٣٫٣٢١١٫٥٨٣٫٣٢١الموجودات ضمن العملیات المتوقفة  

٢٢٢٫٠٥٦٫٤٥٠٢١١٫٥٩٧٫٤٠٩موجودات المساھمین   إجمالي 

١٫٣٧٩٫٥٢٥٫٨٤٥١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤الموجودات إجمالي 
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(تتمة) موجودات ومطلوبات المساھمین وعملیات التكافل –المختصربیان المركز المالي الموحد٣٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

مطلوبات عملیات التكافل والعجز  
مطلوبات عملیات التكافل 

٢٣٫١٥٣٫٦٠٢٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والمستحقات 
٦٣٫٦٦٣٫٨٣٤٥٩٫٠٦٧٫٣٢٨ذمم التكافل الدائنة  

مطلوبات عقود التكافل: 
٩٠٫٦٤٨٫٠٦٥٨٩٫٩٩٩٫٦٨١احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٨٤٫٦٥٨٫٩٢٣٨٤٫١٥٥٫٣٩٠المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
٢٫٦٦٠٫٣٨٦٢٫٤٧٠٫٩٥١االحتیاطي الحسابي  

٥١٫١٠٥٫٥٧٤٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٨٢٨٫١٧١٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢المطلوبات المرتبطة بالوحدة  
٥٫٥٩٥٫٥٢٩٥٫٧٤٤٫٧٤٧الخصم المؤجل  

٦٫٩١٤٫٠٥٩٦٫٧٥٣٫٣٢١المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل   

١٫١٧٢٫٨٧٦٫٠٠٢١٫١٨٨٫٠٧٤٫٥٦٤مطلوبات عملیات التكافل  إجمالي 

العجز في عملیات التكافل 
)١٠٫١٧٢٫٥٥٧()١٨٫١٠٣٫٩٧١((العجز) / الفائض في صندوق عملیات التكافل 

١٨٫١٠٣٫٩٧١١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن من المساھمین 
٢٫٢٧٥٫٢٦١٢٫١٠٦٫٧٢١مخصص إیداعات إعادة التكافل  

)١٨٫٨٨٢٫٠٦٣()١٧٫٦٨١٫٨٦٨(احتیاطي إعادة تقییم استثمارات عملیات التكافل 

)١١٫٨٤٣٫٥٣٩()١٥٫٤٠٦٫٦٠٧(العجز من عملیات التكافل  إجمالي 

١٫١٥٧٫٤٦٩٫٣٩٥١٫١٧٦٫٢٣١٫٠٢٥إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والفائض  
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٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

وحقوق المساھمین  المساھمینمطلوبات 
مطلوبات المساھمین 

٢١٫٠٥٨٫٢٩٤٣٤٫٣٧٦٫١٨٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والمستحقات 
١٥٫٢٢٨٫٥٤٣١٥٫٢٢٨٫٥٤٣ذمم المرابحة الدائنة  

٦٦٫٥١٦٫٦٣٠٤٧٫٠٥٨٫٠٨٣المبالغ المستحقة إلى عملیات التكافل  
١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر بموجودات ضمن عملیات متوقفة 

١١٥٫٧٥٠٫٨٢٣١٠٩٫٦١٠٫١٦٤مطلوبات المساھمینإجمالي 

المساھمین  حقوق 
٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠رأس المال 

٦٫٣٠٩٫٦٦٩٦٫٣٠٩٫٦٦٩االحتیاطي القانوني  
٦٫٣٠٩٫٦٦٩٦٫٣٠٩٫٦٦٩العام االحتیاطي  

بالقیمة العادلة من خالل الدخل –احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات 
)٥٦٫٠٩٣٫٥٨١()٥١٫٨٦١٫٨٤٨(الشامل اآلخر  

)٧٨٫٩٦١٫٤٢٢()٧٨٫٨٧٤٫٧٧٣(الخسائر المتراكمة

١٠٧٫٦٣٢٫٧١٧١٠٣٫٣١٤٫٣٣٥حقوق المساھمین العائدة إلى مساھمي الشركة األم  
)١٫٣٢٧٫٠٩٠()١٫٣٢٧٫٠٩٠(الحقوق غیر المسیطرة 

١٠٦٫٣٠٥٫٦٢٧١٠١٫٩٨٧٫٢٤٥المساھمین  إجمالي حقوق 

٢٢٢٫٠٥٦٫٤٥٠٢١١٫٥٩٧٫٤٠٩مطلوبات المساھمین وحقوق المساھمین إجمالي 

مطلوبات المساھمین و، مطلوبات عملیات التكافل والعجزإجمالي 
١٫٣٧٩٫٥٢٥٫٨٤٥١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤وحقوق المساھمین 
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العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل –بیان الدخل الموحد ٣١

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

(غیر مدققة)مدققة) (غیر 

العائد إلى مشتركي التكافل 
إیرادات التكافل  

٦٣٫٣٢٤٫٨٦٥٦٠٫٣٣٧٫٧٧٨اشتراكات التكافل إجمالي 
)٣٢٫٠٨٨٫٩٧٨()٣٣٫٧٠٧٫٥٨٩(حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٢٩٫٦١٧٫٢٧٦٢٨٫٢٤٨٫٨٠٠اشتراكات التكافل  صافي 
)٣٫٩٢٧٫١١٣()٥٢٩٫٩٠٥(صافي التحویل إلى احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة 

) ١٦٠٫٥٥٣()٥٨٫٨٥٧(صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي   
٢٩٫٠٢٨٫٥١٤٢٤٫١٦١٫١٣٤المكتسبة صافي اشتراكات التكافل

٤٫١٠٨٫١٥٧٣٫٤٧٩٫٨٧٤الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  
١٩٠٫٤٥٧٢٫٧٦٧٫٦٦٥رسوم الوثائق  

٣٣٫٣٢٧٫١٢٨٣٠٫٤٠٨٫٦٧٣

التكافل مصاریف 
)٣٢٫٤٢٦٫٧٤٣()٣٣٫٣٤٠٫٠٥١(التي تمت تسویتھا إجمالي المطالبات 

٩٫٧١٥٫٠٣٦١٦٫١١٤٫٧٥٧التي تمت تسویتھا المطالبات إجمالي حصة إعادة التكافل من 
)١٦٫٣١١٫٩٨٦()٢٣٫٦٢٥٫٠١٥(مطالبات التكافل صافي 

)٧٫٩٢١٫١٥١()٥٠٣٫٥٣٣(تحریر مخصص المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
١٫٨٠٠٫٧٩١٧٫٧١٨٫٤٧٣تسویتھا المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم حصة إعادة التكافل من 

١٫٦٦٥٫٠٦٩)٢٫٢٠١٫١٦٧(صافي التغیر في المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
١٠٠٫٩١٢)١٥٤٫٦١٦(صافي التغیر في مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة  

)١٤٫٧٤٨٫٦٨٣()٢٤٫٦٨٣٫٥٤٠(المطالبات المتكبدةصافي 
٨٫٦٤٣٫٥٨٨١٥٫٦٥٩٫٩٩٠التكافل صافي إیرادات 
)١٨٫٥٢٤٫٤٢٢()١٦٫٦١٩٫٧٦٨(رسوم الوكالة

٢٨٤٫٤٠٧٢١٧٫٥١٣االستثمار، صافي إیرادات 
) ٥٤٫٣٧٨()٧١٫١٠٢(حصة المضارب  

)٢٫٧٠١٫٢٩٧()٧٫٧٦٢٫٨٧٥(صافي العجز من عملیات التكافل للفترة  



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٣٧

(تتمة) العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل–بیان الدخل الموحد ٣١

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

المساھمین  العائد إلى 
اإلیرادات 

) ٦٠٫٨٤٧(١٫٢٩٧٫٠٦٨إیرادات االستثمار، صافي 
١٦٫٦١٩٫٧٦٨١٨٫٥٢٤٫٤٢٢الوكالة من مشتركي التكافل رسوم 

٧١٫١٠٢٥٤٫٣٧٨حصة المضارب من مشتركي التكافل  
)٣٫٣٢٠(-(المصاریف) / اإلیرادات التشغیلیة األخرى

١٧٫٩٨٧٫٩٣٨١٨٫٥١٤٫٦٣٣
المصاریف 

)٤٫٧٠٩٫٢٧٧()٧٫٧٨٨٫٧٧٤(تكلفة االستحواذ على الوثائق 
)٧٫٤٠٤٫٠٨٤()٧٫١١٢٫٩٠٤(المصاریف العمومیة واإلداریة 

-)٢٫٩٩٩٫٦١١(المساھمة من قرض حسن لصندوق مشتركي التكافل   
)١٢٫١١٣٫٣٦١()١٧٫٩٠١٫٢٨٩(

٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢الربح للفترة من العملیات المستمرة  
العملیات المتوقفة  

--الربح من العملیات المتوقفة 
٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢الربح للفترة

العائد إلى: 
٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢مساھمي الشركة األم 

--الحقوق غیر المسیطرة  
٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢

٠٫٠٠٠٤٠٫٢٨٤العوائد للسھم الواحد  



شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) (ش.م.ع) 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٣٨

العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل  –بیان الدخل الشامل الموحد ٣٢

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

العائد إلى مشتركي التكافل: 
)٢٫٧٠١٫٢٩٧()٧٫٧٦٢٫٨٧٥(صافي العجز من عملیات التكافل للفترة  

اآلخرالشامل الدخل 

ر: إلى األرباح أو الخسائإعادة تصنیفھا الحقاً یتم لنالتي بنود ال

التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
) ٧٤٫٩٥٦(١٫٢٠٠٫١٩٥من خالل الدخل الشامل اآلخر  

)٢٫٧٧٦٫٢٥٣()٦٫٥٦٢٫٦٨٠(إجمالي الخسارة الشاملة للفترة العائدة إلى مشتركي التكافل 

: المساھمینالعائد إلى 
٨٦٫٦٤٩٦٫٤٠١٫٢٧٢الربح للفترة  

اآلخرالشامل الدخل 

ر: إلى األرباح أو الخسائإعادة تصنیفھا الحقاً یتم لنالتي بنود ال

التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
) ١٧٩٫٥٤٤(٤٫٢٣١٫٧٣٤من خالل الدخل الشامل اآلخر  

٤٫٣١٨٫٣٨٣٦٫٢٢١٫٧٢٨إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى المساھمین 

العائد إلى: 
٤٫٣١٨٫٣٨٣٦٫٢٢٣٫٧٨٤مساھمي الشركة األم

)٢٫٠٥٦(-الحقوق غیر المسیطرة 
٤٫٣١٨٫٣٨٣٦٫٢٢١٫٧٢٨



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٣٩

(أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة) موجودات ومطلوبات عملیات التكافل –المختصربیان المركز المالي الموحد٣٣

٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١
على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

التكافل موجودات عملیات 
٦٣٫٤٧٥٫٥٤١٤٥٫٧٨٨٫٢٢٨١٧٫٦٨٧٫٣١٣النقد وما یعادلھ  

باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة  ودائع وكالة لدى بنوك 
٣٧٫١٠٩٫٩٧١٢٣٫٥٣٥٫٤١٤١٣٫٥٧٤٫٥٥٧٦٣٫٤٧٥٫٥٤١٤٥٫٧٨٨٫٢٢٨١٧٫٦٨٧٫٣١٣أشھر  

: موجودات عقود إعادة التكافل
-٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠-٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٢٧٫٦٥٥٫٢٨٢٢٣٫٧٣٥٫٤٢١٣٫٩١٩٫٨٦١٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣٢٣٫٨٠٨٫٤٦٧٣٫٧٢٨٫٣٣٦المطالبات المبلغ عنھا والتي لم تتم تسویتھا  
٦٥٫٦٠٥٫٧٧٢٦٢٫٣٩٣٫٧٧٢٣٫٢١٢٫٠٠٠٦٣٫٨٠٤٫٩٨١٦١٫٦٥١٫١٤٥٢٫١٥٣٫٨٣٦االحتیاطي الحسابي  

٧٨٤٫٣٠٧-٩١٤٫٨٨٥٧٨٤٫٣٠٧-٩١٤٫٨٨٥المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٠٫٩٤٦٫٤٣٨٢٨٫٤٩١٫٦٦٨٢٫٤٥٤٫٧٧٠٣١٫٩٩٦٫١١٧٢٨٫٦٩٠٫١٥٥٣٫٣٠٥٫٩٦٢ذمم التكافل المدینة  

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
٥٨٫٥٩٩٫٩٨٧٥٢٫٩٩٣٫٧٧٢٥٫٦٠٦٫٢١٥٥٠٫١٠٣٫٣٨١٤٧٫٥٨٤٫٢١٤٢٫٥١٩٫١٦٧الشامل اآلخر 

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  
-١٣٫٧٠٥٫٤٧٥١٣٫٧٠٥٫٤٧٥-١٤٫٩٠٥٫٦٧٠١٤٫٩٠٥٫٦٧٠أو الخسائر  

٨٤١٫٥٧٢٫٤٩٠٩٢٤٫٦٣١٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٦٤٫١٢٤٫٠٦٧٨٦٧٫٨٩٥٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢االستثمار العقاري   
-١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠-١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠المبالغ المستحقة من المساھمین  

١٫١٥٧٫٤٦٩٫٣٩٥٢٨٢٫٧٢٥٫٤٤٩٨٧٤٫٧٤٣٫٩٤٦١٫١٧٩٫٥٧٨٫٠٤٩٢٨٦٫١٤٢٫٩٥٦٨٩٣٫٤٣٥٫٠٩٣إجمالي موجودات عملیات التكافل 



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٤٠

(أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة) (تتمة) موجودات ومطلوبات عملیات التكافل –المختصربیان المركز المالي الموحد٣٣

٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١
على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي الحیاة على غیر الحیاة  اإلجمالي

مطلوبات عملیات التكافل 
-٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣-٢٣٫١٥٣٫٦٠٢٢٣٫١٥٣٫٦٠٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والمستحقات  

٦٣٫٦٦٣٫٨٣٤٤٥٫٢٩١٫٩٧٨١٨٫٣٧١٫٨٥٦٥٩٫٠٦٧٫٣٢٨٤٧٫٠٥٦٫٦١٢١٢٫٠١٠٫٧١٦ذمم التكافل الدائنة  
مطلوبات عقود التكافل:  

٩٠٫٦٤٨٫٠٦٥٨٥٫٥٣٣٫٢٤٧٥٫١١٤٫٨١٨٨٩٫٩٩٩٫٦٨١٨٥٫١٣٤٫٧٧٤٤٫٨٦٤٫٩٠٧احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  
٨٤٫٦٥٨٫٩٢٣٨٠٫٧٣٤٫٣٤٥٣٫٩٢٤٫٥٧٨٨٤٫١٥٥٫٣٩٠٨١٫٥٣١٫١١٧٢٫٦٢٤٫٢٧٣المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا  

٢٫٤٧٠٫٩٥١-٢٫٦٦٠٫٣٨٦٢٫٤٧٠٫٩٥١-٢٫٦٦٠٫٣٨٦االحتیاطي الحسابي  
٥١٫١٠٥٫٥٧٤٤٨٫٠٩٠٫٩٦٥٣٫٠١٤٫٦٠٩٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦٤٥٫٩٧٥٫٩٣٣٣٫٩٧٨٫١٥٣المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٨٢٨٫١٧١٣٫٧٦٥٫٣١٥٦٢٫٨٥٦٣٫٦٧٣٫٥٥٥٣٫٦١٧٫٠٨٥٥٦٫٤٧٠مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة  

٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢-٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢-٨٤٠٫٦٤٧٫٨٥٩المطلوبات المرتبطة بالوحدة  
٥٫٥٩٥٫٥٢٩٥٫٣١٥٫٤٥٢٢٨٠٫٠٧٧٥٫٧٤٤٫٧٤٧٥٫٥٢٨٫٣٤٠٢١٦٫٤٠٧الخصم المؤجل  

-٦٫٧٥٣٫٣٢١٦٫٧٥٣٫٣٢١-٦٫٩١٤٫٠٥٩٦٫٩١٤٫٠٥٩المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل   
٣٫٣٤٧٫٠٢٤-٣٫٣٤٧٫٠٢٤---المبالغ المستحقة للمساھمین  

١٫١٧٢٫٨٧٦٫٠٠٢٢٩٨٫٧٩٨٫٩٦٣٨٧٤٫٠٧٧٫٠٣٩١٫١٩١٫٤٢١٫٥٨٨٢٩٨٫٥٩٦٫٥١٥٨٩٢٫٨٢٥٫٠٧٣إجمالي مطلوبات عملیات التكافل  

العجز في عملیات التكافل 
)١٥٫١٠٤٫٣٦٠(٤٫٩٣١٫٨٠٣)١٠٫١٧٢٫٥٥٧() ١٦٫٩٢٧٫١٣٧() ١٫١٧٦٫٨٣٤() ١٨٫١٠٣٫٩٧١((العجز) / الفائض في صندوق عملیات التكافل  

١٥٫١٠٤٫٣٦٠-١٨٫١٠٣٫٩٧١١٫١٧٦٫٨٣٤١٦٫٩٢٧٫١٣٧١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن من المساھمین  
٢٫٢٧٥٫٢٦١١٫٦٠٨٫٣٥٤٦٦٦٫٩٠٧٢٫١٠٦٫٧٢١١٫٤٩٦٫٧٠١٦١٠٫٠٢٠مخصص إیداعات إعادة التكافل  

-)١٨٫٨٨٢٫٠٦٣()١٨٫٨٨٢٫٠٦٣(-) ١٧٫٦٨١٫٨٦٨() ١٧٫٦٨١٫٨٦٨(احتیاطي إعادة تقییم استثمارات عملیات التكافل 

٦١٠٫٠٢٠)١٢٫٤٥٣٫٥٥٩()١١٫٨٤٣٫٥٣٩(٦٦٦٫٩٠٧) ١٦٫٠٧٣٫٥١٤() ١٥٫٤٠٦٫٦٠٧(إجمالي (العجز) / الفائض من عملیات التكافل  

١٫١٥٧٫٤٦٩٫٣٩٥٢٨٢٫٧٢٥٫٤٤٩٨٧٤٫٧٤٣٫٩٤٦١٫١٧٩٫٥٧٨٫٠٤٩٢٨٦٫١٤٢٫٩٥٦٨٩٣٫٤٣٥٫٠٩٣إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والعجز  



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٤١

أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة –الموحد الدخلبیان ٣٤

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في (غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
على الحیاة الحیاة غیر اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي 

العملیات المستمرة  
العائد إلى مشتركي التكافل  

إیرادات التكافل  
٦٣٫٣٢٤٫٨٦٥٤٩٫٥٦٠٫٧٧١١٣٫٧٦٤٫٠٩٤٦٠٫٣٣٧٫٧٧٨٤٤٫٤٩٩٫٨٦٢١٥٫٨٣٧٫٩١٦إجمالي اشتراكات التكافل

) ١٣٫٥٠١٫١٤٦() ١٨٫٥٨٧٫٨٣٢() ٣٢٫٠٨٨٫٩٧٨()١١٫٣٧٧٫٤٤٢()٢٢٫٣٣٠٫١٤٧()٣٣٫٧٠٧٫٥٨٩(حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٢٩٫٦١٧٫٢٧٦٢٧٫٢٣٠٫٦٢٤٢٫٣٨٦٫٦٥٢٢٨٫٢٤٨٫٨٠٠٢٥٫٩١٢٫٠٣٠٢٫٣٣٦٫٧٧٠صافي اشتراكات التكافل 
) ٤٩٠٫٩٨٦()٣٫٤٣٦٫١٢٧()٣٫٩٢٧٫١١٣() ٥٨٫٣٨٦()٤٧١٫٥١٩()٥٢٩٫٩٠٥(صافي التحویل إلى احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة 

) ١٦٠٫٥٥٣(-) ١٦٠٫٥٥٣() ٥٨٫٨٥٧(-) ٥٨٫٨٥٧(صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي 

٢٩٫٠٢٨٫٥١٤٢٦٫٧٥٩٫١٠٥٢٫٢٦٩٫٤٠٩٢٤٫١٦١٫١٣٤٢٢٫٤٧٥٫٩٠٣١٫٦٨٥٫٢٣١صافي اشتراكات التكافل المكتسبة 
٤٫١٠٨٫١٥٧٣٫١٠٦٫٢٦٧١٫٠٠١٫٨٩٠٣٫٤٧٩٫٨٧٤٣٫١٢٩٫٥٨١٣٥٠٫٢٩٣الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  

١٩٠٫٤٥٧١٨٨٫٧٥٠١٫٧٠٧٢٫٧٦٧٫٦٦٥١٧٤٫٣٩٠٢٫٥٩٣٫٢٧٥رسوم الوثائق 

٣٣٫٣٢٧٫١٢٨٣٠٫٠٥٤٫١٢٢٣٫٢٧٣٫٠٠٦٣٠٫٤٠٨٫٦٧٣٢٥٫٧٧٩٫٨٧٤٤٫٦٢٨٫٧٩٩



(ش.م.ع) شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان)  

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٤٢

أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة (تتمة) –الموحد الدخلبیان ٣٤

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في (غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي 

مصاریف التكافل 
)٥٫٥٧٧٫١٤٢() ٢٦٫٨٤٩٫٦٠١() ٣٢٫٤٢٦٫٧٤٣() ١٫٨١٢٫٣٤٤()٣١٫٥٢٧٫٧٠٧()٣٣٫٣٤٠٫٠٥١(إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا 

٩٫٧١٥٫٠٣٦٨٫٢٧١٫٣٤٣١٫٤٤٣٫٦٩٣١٦٫١١٤٫٧٥٧١١٫٥٦٢٫١٢٩٤٫٥٥٢٫٦٢٨حصة إعادة التكافل من إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا 

)١٫٠٢٤٫٥١٤() ١٥٫٢٨٧٫٤٧٢() ١٦٫٣١١٫٩٨٦()٣٦٨٫٦٥١()٢٣٫٢٥٦٫٣٦٤()٢٣٫٦٢٥٫٠١٥(صافي مطالبات التكافل 
٦٣٥٫٤٩٣)٨٫٥٥٦٫٦٤٤()٧٫٩٢١٫١٥١() ١٫٣٠٠٫٣٠٥(٧٩٦٫٧٧٢)٥٠٣٫٥٣٣(التغیر في مخصص المطالبات القائمة 

) ٣٤١٫٨٧٩(١٫٨٠٠٫٧٩١٧٤٢٫٦٢٧١٫٠٥٨٫١٦٤٧٫٧١٨٫٤٧٣٨٫٠٦٠٫٣٥٢حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة 
) ١١١٫٨٧٢(١١٢٫٣٥٢١٫٦٦٥٫٠٦٩١٫٧٧٦٫٩٤١) ٢٫٣١٣٫٥١٩() ٢٫٢٠١٫١٦٧(عنھا  ولكن غیر مبلغالمتكبدةالمطالباتصافي التغیر في  

صافي التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر 
١٠٠٫٩١٢٩١٫٧٨٩٩٫١٢٣) ٦٫٣٨٦()١٤٨٫٢٣٠()١٥٤٫٦١٦(الموزعة

) ٨٣٣٫٦٤٩() ١٣٫٩١٥٫٠٣٤() ١٤٫٧٤٨٫٦٨٣()٥٠٤٫٨٢٦()٢٤٫١٧٨٫٧١٤()٢٤٫٦٨٣٫٥٤٠(صافي المطالبات المتكبدة

٨٫٦٤٣٫٥٨٨٥٫٨٧٥٫٤٠٨٢٫٧٦٨٫١٨٠١٥٫٦٥٩٫٩٩٠١١٫٨٦٤٫٨٤٠٣٫٧٩٥٫١٥٠صافي إیرادات التكافل 
)٦٫٥١٢٫٣٧١() ١٢٫٠١٢٫٠٥١() ١٨٫٥٢٤٫٤٢٢() ٤٫٥٣٤٫٠٦٩()١٢٫٠٨٥٫٦٩٩()١٦٫٦١٩٫٧٦٨(رسوم الوكالة 

-٢١٧٫٥١٣٢١٧٫٥١٣-٢٨٤٫٤٠٧٢٨٤٫٤٠٧إیرادات االستثمار  
-) ٥٤٫٣٧٨() ٥٤٫٣٧٨(-) ٧١٫١٠٢() ٧١٫١٠٢(حصة المضارب  

)٢٫٧١٧٫٢٢١(١٥٫٩٢٤)٢٫٧٠١٫٢٩٧() ١٫٧٦٥٫٨٨٩() ٥٫٩٩٦٫٩٨٦() ٧٫٧٦٢٫٨٧٥(صافي (العجز) / الفائض من عملیات التكافل للفترة  


