
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

  
والمعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  تقرير المراجعة 

 2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 



  

 

 

-  

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

 

 لية الموجزة المرحلية الموحدةاملمعلومات الا

 2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 
 

 
 

 رقم الصفحة جدول المحتويات
 

 

 

 1 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 

 3  - 2 بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد

 

 5  - 4 بيان الدخل الموجز المرحلي الموحد 

 

 6 بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي الموحد 

 

 8  - 7 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي الموحد 

 

 9 بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد

 

 43  -  10 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 









   

 

 4 دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(   ةكر ش
 

 بيان الدخل الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 

  
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(
سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة(

 2020 2021  2020 2021 إيضاحات 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  

       العائد لعمليات التكافل

       إيرادات التكافل

   173,206,077   197,826,532  55,208,988 60,252,608 19 إجمالي مساهمات التكافل

      )32,036,564(   )30,602,496( 19 التكافل حصة إعادة التكافل من إجمالي مساهمات
)110,308,909( 

)98,109,010(  

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

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

- 
   75,097,067   87,517,623    23,172,424 29,650,112 19 صافي مساهمات التكافل

همة غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر في مسا رالتغي
   2,838,995   )4,831,060(  السارية

 

)13,642,240(   )1,492,941(  

  56,998   )49,491(    998 623,458  صافي التغير في االحتياطي الحسابي

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

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

   73,661,124   73,825,892    26,012,417 25,442,510  صافي مساهمات التكافل المكتسبة

   14,277,560   12,902,329    4,425,910 4,623,617 30 تكافل متنازل عنه من إعادة خصم مستلم

   8,773,815   6,301,414    3,274,193 1,298,700  رسوم وثائق

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

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

  31,364,827 33,712,520    93,029,635   96,712,499  

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

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

       مصاريف التكافل

  )88,065,626(   )77,970,596(    )29,716,837(   )25,813,198( 19 سددةطالبات المإجمالي الم

حصة شركات إعادة التكافل من إجمالي المطالبات 
   15,892,173   8,882,782 19 المسددة

 

29,752,501   51,769,867   

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

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

  )36,295,759(   )48,218,095(    )13,824,664(   )16,930,416( 19 صافي مطالبات التكافل

  8,364,511   )11,024,694(    3,333,584   )3,535,408(  التغير في مخصص المطالبات المعلنة غير المسددة

إعادة التكافل من المطالبات المعلنة  في حصة التغير 
   )3,027,445(   762,937  غير المسددة

 

7,243,283   )6,681,700(   

   )6,544,083(   4,794,671    )2,676,909(   4,151,670  صافي التغير في المطالبات المتكبدة غير المعلنة

    )19,844(   95,979    )74,815(   111,414  موزعةيف تسوية خسارة غير رصافي التغير في مصا

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

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

  )41,176,875( )47,108,856(    )16,270,249(   )15,439,803(  صافي المطالبات المتكبدة

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

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

   55,535,624   45,920,779    17,442,271   15,925,024  صافي إيرادات التكافل

   )55,332,389(   )59,015,875(    )17,410,969(   )18,432,315( 15 وكالةرسوم  

   )132,808(   )120,297(    )38,818(   )18,570( 15 حصة المضارب

   531,231   481,189    155,274   74,280 16 إيرادات االستثمار، بالصافي

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

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

 147,758   )2,451,581(  / الفائض من عمليات التكافل للفترة )العجز(

 

)12,734,204(   601,658  

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

 
 
 
 

 حلية الموحدة.ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المر تعتبر جزءاً  43إلى  10 مدرجة على الصفحات منفقة الاإليضاحات المر



   

 

 

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

 )تابع(  بيان الدخل الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 

  

تمبر سب 30 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
  )غير مدققة(

سبتمبر  30في  أشهر المنتهيةلفترة التسعة 
 )غير مدققة(

 2020 2021  2020 2021 إيضاح 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  

       العائد إلى المساهمين 

       اإليرادات

 55,332,389 59,015,875  17,410,969 18,432,315 15 رسوم وكالة من حملة الوثائق

 132,808 120,297  38,818 18,570 15 الوثائقب من حملة حصة المضار

 1,114,633 3,032,299  1,090,845 1,669,239 16 إيرادات االستثمار، بالصافي

 84,601 )7,855(  38,092 )690(  إيرادات / )مصاريف( تشغيلية أخرى

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

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

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

  20,119,434 18,578,724  62,160,616 56,664,431 

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

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

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

       المصاريف

  )19,010,599(   )17,689,693(   )7,124,735(   )6,756,400( 29  ستحواذ على الوثائقتكلفة اال

  )27,666,812(   )20,206,555(   )9,646,797(   )4,985,974( 31 مصاريف عمومية وإدارية

-   )2,604,595(  مساهمة من قرض حسن لعمليات التكافل  

 

)6,481,580(   -  

  )25,041(  -     )10,041(  -     بعةرة تشغيلية لشركات تاخسا  صافي

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

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

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

  )14,346,969( )16,781,573(   )44,377,828( )46,702,452(  

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

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

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

       

  9,961,979 17,782,788  1,797,151 5,772,465  يةربح الفترة من العمليات الجار

       

       فةتوقالمالعمليات 

 )17,434( )2,677(  )18,809( -    33  العمليات المتوقفةربح من 

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

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

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

  9,944,545 17,780,111  1,778,342 5,772,465  ربح الفترة

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

       

       العائد إلى:

 9,946,034 17,780,379  1,780,223 5,772,465  مساهمي الشركة األم

  )1,489(   )268(   )1,881(   -      صص غير مسيطرةح

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

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

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

  5,772,465 1,778,342  17,780,111 9,944,545  

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

=========== 

       

  0.044  0.079  0.008 0.026 17  ربحية السهم

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

=========== 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 لموجزة المرحلية الموحدة.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية ا 43إلى  10اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



   

 

 

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

 وجز المرحلي الموحد )غير مدقق(ل المان الدخل الشاميب
 

 
سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  )غير مدققة(
سبتمبر  30تهية في ة أشهر المنلفترة التسع

 )غير مدققة(

 2021 2020  2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي 

      فلكالتالعائد لعمليات ا

 601,658   )12,734,204(  147,758   )2,451,581( الفائض من عمليات التكافل للفترة ز( /)العج

      

      ملة األخرىخسارة( الشاالدخل / )ال

      

      بنود لن يُعاد تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة:  

قاسة بالقيمة  لما  التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية
   )2,088,856( 696,331  415,203 72,989 ة من خالل الدخل الشامل اآلخرادلالع

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

لى عمليات  ئدة إلشاملة للفترة العاا  مجموع الدخل / )الخسارة(
   )1,487,198( )12,037,873(  562,961 )2,378,592( التكافل

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

      

      العائد إلى المساهمين

 9,944,545 17,780,111  1,778,342 5,772,465 ربح الفترة

      

      ( الشاملة األخرىرةالدخل / )الخسا  

      

      بنود لن يُعاد تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة:  

ات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  التغيرات في القيمة العادلة لموجود
   )6,790,034( 2,239,642  1,355,251 190,643 خالل الدخل الشامل اآلخر  من

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

 3,154,511 20,019,753  3,133,593 5,963,108 عائد إلى المساهمينشامل للفترة المجموع الدخل ال

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

      

      العائد إلى:

 3,156,000 20,020,021  3,135,474 5,963,108 الشركة األم  ميمساه

  )1,489(   )268(   )1,881(   -     حصص غير مسيطرة

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

 5,963,108 3,133,593  20,019,753 3,154,511 

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

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. 43إلى  10اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



   

 

 7 ة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( ية للتأمين وإعاداإلسالم  شركة دبي
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي الموحد
 

 

 رأس

 المال

  احتياطي

 قانوني

 احتياطي 

 عام

 خسائر 

ةمتراكم  

احتياطي إعادة تقييم 
بالقيمة  -استثمارات 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر 

 للمساهمين

ادة تقييم تياطي إعحا
يمة لقبا -استثمارات 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر 

 لعمليات التكافل

مخصص وديعة 

 إعادة التكافل

دة حقوق الملكية العائ
 إلى مساهمي

 الشركة األم

حصص غير 

 مسيطرة

مجموع حقوق 

 الملكية للمساهمين

اتيرادرهم إم درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  اراتيمدرهم إ درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

3,163,978   3,163,978 225,750,000 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في   )102,648,627( )55,163,447( - - 74,265,882 )1,324,466( 72,941,416 

 )19,062,128( - )19,062,128( - )19,062,128( - - - - - 32إيضاح  -تعديل بسبب تغيير في العرض 

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

------- 

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

-------- 

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

-------- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 
3,163,978   3,163,978 225,750,000 معاد بيانه -)مدقق(  2020يناير  1الرصيد في   )102,648,627( )55,163,447( )19,062,128( - ,75455,203  )1,324,466( 53,879,288 

-  ربح الفترة   -   -   9,946,034   -  - - 9,946,034 )1,489( 9,944,545 

-  ترةفلالخسارة الشاملة األخرى ل   -   -   -  )6,790,034( )2,088,856( - )8,878,890(  -  )8,878,890( 

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

- 

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

- 

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

- 

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

,1441,067 - )2,088,856( )6,790,034( 9,946,034 - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة  )1,489( 1,065,655 

 )500,000( - )500,000( - - - )500,000( - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

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

-------- 

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

-------- 

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

-------- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

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

----- 

3,163,978  3,163,978 225,750,000 انهيبمعاد  -)غير مدقق(  2020سبتمبر  30الرصيد في   )93,202,593( )61,953,481(  )21,150,984( - 55,770,898 )1,325,955(  54,444,943 

 
========

=== 

========

=== 

========

=== 

=========

== 

=========

== 

=========

== 

=========

== 

=========

== 

=========

== 

=========

==  

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. 43إلى  10على الصفحات من ة المدرجة حات المرفقيضااإل



   

 

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

 )تابع( كية الموجز المرحلي الموحدبيان التغيرات في حقوق المل
 

 
 رأس
 المال

ي ياطاحت  
 قانوني

 احتياطي 
 عام

 خسائر 
راكمةمت  

احتياطي إعادة 

 -تقييم استثمارات 
بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر للمساهمين

طي إعادة احتيا
 -تقييم استثمارات 

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر لعمليات
 التكافل

مخصص وديعة 
 إعادة التكافل

حقوق الملكية 
دة إلى ئاالع
اهميمس  

 الشركة األم
حصص غير 

 مسيطرة
مجموع حقوق 

 الملكية للمساهمين

هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

,8125,080   225,750,000 )مدقق( 2021يناير  1رصيد في لا    1285,080,   )88,293,501(  )62,452,179( -  -   85,164,576  )1,326,522( 83,838,054 

- 32إيضاح  -تعديل بسبب تغيير في العرض   -  -  -  -  

 

 )21,026,921( 1,311,762  )19,715,159( -   )19,715,159( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- 
 64,122,895 )1,326,522( 65,449,417 1,311,762 )21,026,921(  )62,452,179(  )88,293,501(  5,080,128 5,080,128 225,750,000 معاد بيانه -)مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 

- ربح / )خسارة( الفترة   -  -  17,780,379 -  -  -  17,780,379 )268( 17,780,111 

- ة الدخل الشامل اآلخر للفتر  -  -  -  2,239,642 696,331 -  2,935,973 -  2,935,973 

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

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

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

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

- مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة  -  -  17,780,379 2,239,642 696,331 -  20,716,352 )268( 6,08420,71  

- مخصص وديعة إعادة التكافليل تعد  -  -  -  -  -  120,933 120,933 -  120,933 

- 10إيضاح  -ترة تحويل خالل الف  -  -  -  -  -  551,546 551,546 -  551,546 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- 
 85,511,458 )1,326,790( 86,838,248 1,984,241 )20,330,590(  )60,212,537(  )70,513,122(  5,080,128 5,080,128 225,750,000 )غير مدقق( 2021سبتمبر  30د في الرصي

 
========

=== 

========
=== 

========
=== 

=========
== 

=========
== 

=========
== 

=========
== 

=========
== 

=========
== 

=========
==  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذ  43إلى    10اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  



   

 

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

 بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 
 

  

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر )غير  
 مدققة(

 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 9,944,545 17,780,111 ربح الفترة 
   

ـ:    تعديالت ل

 135,037 103,896 استهالك ممتلكات ومعدات 
 2,393,270 )10,357,154( سة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمقا ت ماليةا دت في موجوا ر)ربح( / خسارة من استثما 

 633,752 69,676  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 )1,247,942( )268,713( إيرادات األرباح 

 )1,094,134( )10,987,984( إيرادات توزيعات األرباح
 2,181,608 )1,833,905( انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 ---------------------------------- ---------------------------------- 
 )5,494,073( 12,946,136 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 3,491,233 )9,748,648( موجودات عقود إعادة التكافل

 )2,956,672( )2,739,812( تكافل مدينة ممذ 
 )1,057,394( )834,703( بالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىم

 56,726,997 37,126,233 مطلوبات عقود التكافل
 725,630 463,579 التكافلمبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات إعادة 

 )23,193,647( 9,647,817 ذمم تكافل وإعادة تكافل دائنة
 )29,237,443( )37,079,660( ذمم دائنة تجارية وأخرى

 )1,719,869( 5,142,234 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 )35,586( )272,814( طراف ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى أ 

 1,626,138 515,664 خصم مؤجل
 1,089,763 )6,198,322( الفائض في أموال عمليات التكافل 
 954,723 )2,814,827( لوثائقمؤجلة على ا  اليف استحواذكت

- عمليات المتوقفةمطلوبات مباشرة بموجودات ضمن ال   2,699 
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 19,362,708 )12,287,332( النقد )المستخدم في( / الناتج من العمليات
 )1,647,285( )7,533( للموظفين دفوعةمكافآت نهاية الخدمة الم

 ---------------------------------- ---------------------------------- 
 17,715,423 )12,294,865( نشطة التشغيليةصافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األ

 ---------------------------------- ---------------------------------- 
   ريةالتدفقات النقدية من األنشطة االستثما

 )118,104( )27,056( متلكات ومعداتء مشرا 
 )25,000,000( )10,000,000( ية تزيد على ثالثة أشهراستثمار في ودائع الوكالة لدى البنوك بفترة استحقاق أصل 

- 60,000,000 ة أشهراستحقاق أصلية تزيد على ثالثاستحقاق ودائع الوكالة لدى البنوك بفترة   
- )3,493,149( خالل الدخل الشامل اآلخر ية مقاسة بالقيمة العادلة منات مال ودشراء استثمار في موج  

 )53,901,170( )14,795,093( مرتبطة بوحداتصافي النقص في استثمارات 
  1,351,092 10,987,984 إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

  1,214,074 268,713 إيرادات أرباح مقبوضة

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

 )76,454,108( 42,941,399 طة االستثماريةصافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنش
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

   ة التمويليةدية من األنشطالتدفقات النق

 )70,057( )20,906( ائنةابحة دذمم مر
 )19,311( )19,981,327( بنوكمبالغ مستحقة لل 

- عضاء مجلس اإلدارةمكافآت مدفوعة أل  )500,000( 
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 )589,368( )20,002,233( التمويلية صافي النقد المستخدم في األنشطة
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 )59,328,053( 10,644,301 )النقص( في النقد وما في حكمهيادة / افي الزص
 82,383,065 55,567,060 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

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

 23,055,012 66,211,361 (5النقد وما في حكمه في نهاية الفترة )إيضاح 
 =========== =========== 
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 10 للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسالمية  

 
 ضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدةإي 

 2021سبتمبر    30المنتهية في التسعة أشهر  لفترة  
 

 

 معلومات عامة .1
 

و ة"( هي مسجلة كشركة مساهمة عامة في  للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( )"الشرك  اإلسالميةشركة دبي   لشركة  دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تق م ا
فل    المية. كذلك فإن الشركة مرخصة للقياماإلس  تكافل على الحياة وفقًا لتعاليم الشريعةبأعمال التكافل العام وأعمال إعادة التكافل وال لتكا فل وا بأعمال إعادة التكا

. إن أسهم  دبي وأبو ظبي والشارقة ل فروعها في  مارات العربية المتحدة وتعمل من خال ، دبي، اإل157مسجل للشركة هو ص. ب.  الحياة. إن العنوان ال على  
ارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية  حكام قانون الشركات التجإن الشركة مسجلة وفقا ألحدة.  سوق دبي المالي، اإلمارات العربية المت  الشركة العادية مدرجة في

لتأمين وتنظيم  في شأن تأسيس هيئة ا  2007لسنة    6ات العربية المتحدة رقم  حكام القانون االتحادي لدولة اإلمار. وتخضع الشركة أل2015( لسنة  2رقم )المتحدة  
ة اإلمارات  كزي )"المصرف المركزي"( )سابقًا، هيئة التأمين ات العربية المتحدة المرات التأمين بمصرف اإلمارل شركأعمالها، وهي مسجلة في سج ول في د

 .070"الهيئة"(( تحت رقم  العربية المتحدة )
 

فل قصيرة األجل بخصوص  د تكا. تقوم الشركة بإصدار عقو2003أبريل    8ي  وبدأت أنشطتها ف   2003مارس    12حصلت الشركة على رخصتها التجارية في  
تثمار  ل على الحياة. كذلك تقوم الشركة باس عامة والمخاطر الطبية ومخاطر التكاف لبحرية والحرائق واألعمال الهندسية والحوادث الاطر السيارات والحوادث امخ

 أموالها في األوراق المالية والعقارات. 
 

يد  لمساهمين. وتقوم الهيئة بدور إشرافي لتحد بل اثالثة أعضاء معينين من ق   ية )"الهيئة"( المكونة منلشرع إلشراف هيئة الفتوى والرقابة اة الشركة  تخضع أنشط
 قاً لقوانين وأحكام الشريعة. ما إذا كانت عمليات الشركة تتم وف 

 

ل  ة منك مطر الشامسي، وأعاد تشكيل مجلس اإلدار، وافق مجلس اإلدارة على استقالة السيد مبار2020سبتمبر    29في   ح هاشم سيد  خالل انتخاب الدكتور صا
  للرئيس. رئيساً، والسيد محمد عمير يوسف المهيري نائباً شريف الهاشمي  

 

 ن بُعد ووافق على ما يلي:االجتماع السنوي العام ع  ، انعقد2021يونيو    28في  
 سيد/ محمد علي الحوسني. من أحمد عبدهللا سنان، وال لرحمد أمير يوسف أحمد المهيري، والسيد/ عبدااستقالة أعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ مح -
لح  يدة/ مها خادم خلفان خادم المهيري، و (. الس2022نهاية الدورة الحالية في )انتخاب ثالثة أعضاء جدد لمجلس اإلدارة حتى   - / عمران محمد صا لسيد ا

 د أحمد عبد هللا محمد المالك. محمود حسين الخوري، والسيد/ محم
 

ديسمبر   31و  2021سبتمبر  30حدة. في موعة"( في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية المو ة باسم )"المجركاتها التابعمن الشركة وشكل  يشار إلى  
 ة التالية: ، تتكون الشركة من الشركات التابع2020

 

 اسم الشركة التابعة
سجيل(  مقر التأسيس )أو الت

 طومزاولة النشا
نسبة أرباح  

 الملكية

حقوق    بةنس
التصويت  
 الوضع النشاط الرئيسي  المحتفظ بها

  ٪ ٪   

ستثمار في المشروعات التجارية  الا 100.00 100.00 رات العربية المتحدةاإلما نواة لالستثمارات ش.ذ.م.م
 والصناعية والزراعية وإدارتها

 نشطة

  شركة تكنيك مركز خدمة
 لسيارات ش.ذ.م.ما

 قيد التصفية اراتخدمات إصالح السي 100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  

 أميتي هيلث ذ.م.م
 

 قيد التصفية لطبيةخدمات إعداد الفواتير ا 90.00 90.00 اإلمارات العربية المتحدة  

 

.  خ  كزمن شركة تكنيك مر  %1تثمارات ش.ذ.م.م، ونسبة  سفي شركة نواة لال   %1يمتلك نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السابق نسبة   .م .م دمة السيارات ش.ذ
 يابة عن المجموعة ولصالحها. بالن

 

ة رقم  المعدّل لبعض أحكام القانون    2020نة  ( لس26إلمارات العربية المتحدة رقم )تم إصدار القانون االتحادي لدولة ا لمتحد ة ا االتحادي لدولة اإلمارات العربي
، ومع ذلك تشير بعض المواد  2021ير  ينا  2ت حيز التنفيذ بتاريخ  ، وقد دخلت التعديال2020بر  تمسب  27والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ    2015ة  ( لسن2)
ة من تاريخ  سنحكام الجديدة وستطبق المتطلبات الخاصة بها بحد أقصاه  صدارها. إن المجموعة بصدد مراجعة األمعدلة إلى لوائح تنفيذية أخرى سيتم إال ة واحد

 ذ.دخول التعديالت حيز التنفي
 

بشأن تأسيس    2007لسنة    6دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  معدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لال   2020( لسنة  24حادي رقم )تم إصدار المرسوم بقانون ات
ل 2021يناير    2ن  م  . واعتباراً 2021يناير    2حيز التنفيذ بتاريخ  ت  ودخلت التعديال   2020سبتمبر    27وتنظيم أعمالها بتاريخ  هيئة التأمين   تأمين  ، أصبح قطاع ا

 رات العربية المتحدة المركزي وسلطته.تحت إشراف مصرف اإلما
 
 



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

 لموحدةمات المالية الموجزة المرحلية اإيضاحات حول المعلو
 )تابع(  2021  سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(معلومات عامة  .1
 

لتأمي   2016نة  لس(  9( و)4المتطلبات ذات الصلة لالمتثال الكامل للتعليمات المالية والتعميم رقم )صدد تنفيذ  المجموعة ب ن  بشأن متطلبات التقرير لشركات ا
الخاصة بكل طرف    ات المالءة باإلضافة إلى حدود التعرض، لم تلتزم المجموعة بمتطلب2021تمبر  سب  30ربية المتحدة. كما في  عاملة في دولة اإلمارات العال

 لية. مامن الفصل األول من التعليمات ال  3المحددة في المادة    من األطراف المقابلة
 

 الجديدة والمعدلةة  لي تطبيق المعايير الدولية للتقارير الما .2
 

رية على  الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات  ايير الجالمع 2-1 ية السا دولية للتقارير المال
 2021يناير    1الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  

 

سارية المفعول على   عدلةلمواالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  
أ  ترات السنوية التي تبدالف

 في أو بعد  
تمديد    -  19-بكوفيد  امتيازات اإليجار المرتبطة  -يجار"  ، "عقود اإل16لتقارير المالية رقم  التعديل على المعيار الدولي ل

 الوسيلة العملية
 

فيروس لوباء  امتيازات إيجار لل(، ت19-ورونا )كوفيدك  نتيجة  لس معايير ، نشر مج2020جرين. في مايو تأمسم منح 
لية اختيارية للمستأجرين لتحديد  الذي يوفر وسيلة عم  16ر المالية رقم  الً على المعيار الدولي للتقاريتعدي  المحاسبة الدولية

ير  اي مع ، نشر مجلس  2021مارس    31ل لعقد اإليجار. في  ديهو تع  19-ذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيدما إ
تعديالً  الدولية  الوالمحاسبة  تاريخ  لتمديد  إضافياً  العملية من    . يمكن 2022يونيو    30إلى    2021يونيو    30سيلة 

كثير    فياالحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار.  ر حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة  للمستأجرين اختيا
ة  رة )الفترات( التي يحدث فيهدفعات إيجار متغيرة في الفتك  ازمن الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتي ل لحا ا الحدث أو ا

 يض الدفعات.التي تؤدي إلى تخف
 

 2021أبريل    1

 

المعايير    لى ع  معايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالتاليير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات  أي معا  ال توجد
لموجزة  لممكن أن يكون لها تأثير جوهري على ا وكان من ا  2021يناير    1التي بدأت في  األولى على السنة المالية    كانت سارية للمرة ة ا لي لما ومات ا لمعل

 لموحدة للمجموعة.المرحلية ا
 

ارية حتى  لمالية الصادرة لكن غير الس لمعايير الدولية للتقارير اا  اتة تفسير لى المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنع  المعايير الجديدة أو التعديالت 2-2
 كر ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مب  2021يناير    1ة للمجموعة التي تبدأ في  لفترة المحاسبي تاريخه على ا

 

سارية المفعول على   لةعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والم  
  دأتبالفترات السنوية التي  

 في أو بعد
ي 16لي رقم  ، والمعيار المحاسبي الدو3للتقارير المالية رقم    المعيار الدولي التعديالت على     ، والمعيار المحاسبي الدول

م  دو، والمعيار ال1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    ، وبعض التحسينات السنوية على37رقم   ية رق لي للتقارير المال
 16ولي للتقارير المالية رقم  ، والمعيار الد41لدولي رقم  ا  بي ، والمعيار المحاس9

 

للتقارير المالية  األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي    "اندماجات  3لي للتقارير المالية رقم  تحدّث التعديالت على المعيار الدو
 عمليات اندماج األعمال.ل  يةتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبالحول اإلطار المفاهيمي إلعداد    3رقم 

 

طع من  المنشآت والمعدات" على الشركة أن تقت "الممتلكات و  16ر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  حظت  
امه  إععدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء  تكلفة الممتلكات والمنشآت والم لشركة لألصل الستخد داد ا

 ة في الربح أو الخسارة. ت البيع والتكاليف ذات الصلذلك، ستعترف الشركة بمتحصال ن  م  المقصود. وبدالً 
 

التعدي الدولي رقمتحدد  المحاسبي  المعيار  لموجودات الطارئة" "المخصصات والمطلوبات الطارئة وا 37 الت على 
 ا. سرً خااالعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون  ن  التكاليف التي تأخذها الشركة في عي

 

بني المعايير الدولية للمرة األولى"  "ت  1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ية تعديالت طفيفة على  تُدخل التحسينات السنو
المالية رق  للتقارير  الدولي  المحاسبي الدولي رقم   9م  والمعيار  والمعيار  المالية"  ، "الزراعة" واألمثلة 41"األدوات 

 "عقود اإليجار".   16رقم  ر الدولي للتقارير المالية  يا معالتوضيحية المصاحبة لل
 

 2022يناير   1



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
 بع()تا  2021سبتمبر    30 لمنتهية فية أشهر الفترة التسع

 

 

 )تابع(للتقارير المالية الجديدة والمعدلة    تطبيق المعايير الدولية .2
 

غير السارية حتى  ن  لكالمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة  ت  المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرا 2-2
 )تابع(  المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر ولم تقم    2021يناير    1التي تبدأ في    الفترة المحاسبية للمجموعة  تاريخه على

 

 المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة
 

 لىسارية المفعول ع
على الفترات السنوية التي    

 تبدأ في أو بعد
 ، "عقود التأمين" 17لية رقم  المعيار الدولي للتقارير الما

 

در  ع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأص المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوض  ، أنهى مجلس معايير2017مايو    18في  
ي   17  قمين". يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رأم"عقود الت  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   لدول لمعيار ا محل ا

ى تغيير   17رقم دي المعيار الدولي للتقارير المالية  مح حالياً بالعديد من الممارسات. سيؤ والذي يس  4رير المالية رقم  للتقا ل إ
 مل ميزة المشاركة االختيارية. تشدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار  كبير في المحاسبة ل

 

المعيا تقرير.  حالي حيث يتم إعادة قياس التقديرات لكل فترة وجود نموذج قياس 17قارير المالية رقم دولي للتالر يتطلب 
للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح    قات النقدية المرجحة المخصومة وتعديلويعتمد القياس على أسس التدف 

إذا أتاح هذا    مدار فترة التغطية المتبقيةط يُسمح به لاللتزامات على  ساق د غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبسّط لأل عقال
قل. ومع ذلك، يجب  و إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أر مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أاألسلوب طريقة قياس غي و أ

 لمخاطر والمرجحة.باة  على أسس التدفقات النقدية المخصومة والمعدل  ادقياس المطالبات المتكبدة باالعتم
 

طر مشابهة  قياس، على المنشآت عند االعتراف المبدئي فصل أي محفظة )لعرض والوبهدف ا   تشمل عقوداً معرضة لمخا
ال تنطوي على خطر  د  ى ثالث مجموعات من العقود وهي: العقود الشاقة، والعقو ار معاً كما لو كانت محفظة واحدة( إلوتد

 من سنة في مجموعة واحدة.  تجتمع العقود المصدرة ألكثرالعقود المتبقية. ويجب أال  و  ة،جوهري بأن تصبح عقوداً شاق 
 

ق  ويسمح بالتطب  2023يناير    1في أو بعد  عيار على الفترات السنوية التي تبدأ  ينطبق الم طبي اً مع ت يق المبكر إذا كان متزامن
دوات  "األ  9لتقارير المالية رقم العمالء" والمعيار الدولي لع  م  "اإليرادات من العقود  15تقارير المالية رقم  للالمعيار الدولي  

موحدة للمجموعة في تاريخ  في البيانات المالية ال   17مالية رقم  تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير الالمالية". تتوقع اإلدارة أنه سي
 التطبيق.

 

ا ما تكون  لمتبقية للعقود قصيرة األجل ا  يةمبسط للمطلوبات عن التغط وزيع أقساط اختياري  ت  يُسمح باتباع نهج   لب ، والتي غا
لمتغيرة اة. هناك تعديل لنموذج القياس العام  قبل شركات التأمين على غير الحية من  مبرم لرسوم ا "  الذي يطلق عليه "نهج ا

سية. عند تطبيق نهج  ساألث يتقاسم حملة الوثائق العائدات من البنود احيلبعض العقود التي تبرمها شركات التأمين على الحياة  
لك  للبنود األساسية في هامش الخدمة الت  منشأة من التغيرات في القيمة العادلةالمتغيرة، يتم إدراج حصة الالرسوم   . ولذ عاقدية

ة    منئج شركات التأمين التي تستخدم هذا النموذج أقل تقلبا  من المرجح أن تكون نتا لجديد النموذج العام. سوف تؤثر القواعد ا
ثمار ذات ميزات مشاركة  ات التي تصدر عقود تأمين أو عقود استداء الرئيسية لجميع الكيانلبيانات المالية ومؤشرات األا  لىع

 تقديرية.
 

ي،    ودالمعيار التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عق  طلبيت   التأمين غير عمل
ر في  وعة أن المعيار الجديد سينتج عنه تغيلقيمة العادلة. تتوقع المجمإما نهج رجعي معدل أو نهج ار  يافإن المنشأة مطالبة باخت

 على العرض واإلفصاحات.  ين وإعادة التأمين، إلى جانب تعديالتالسياسات المحاسبية لعقود التأم
 

احات الواردة في  على المبالغ المدرجة واإلفصر  ثيتأ  17لية رقم  المعيار الدولي للتقارير الما  يق تتوقع المجموعة أن يكون لتطب
يس  ادة التأمين المحتفظ بها. ومع ذلك، ل تعلق بعقود التأمين الصادرة وعقود إعوجزة المرحلية فيما يمات المالية المهذه المعلو

لتنفيذ  حلمرر حتى تقوم المجموعة بعمل مراجعة مفصلة بعد  يامن العملي تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المع ة تصميم ا
 يد اإلجراء.والتي هي ق 

 

 2023يناير   1



 13 ين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( شركة دبي اإلسالمية للتأم
 

 حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة إيضاحات 
 )تابع(  2021سبتمبر    30تهية في عة أشهر المنلفترة التس

 

 

 )تابع(لمالية الجديدة والمعدلة  تطبيق المعايير الدولية للتقارير ا .2
 

حتى    يةاردولية للتقارير المالية الصادرة لكن غير الس الالمعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير   2-2
 )تابع(  طبيقها بشكل مبكر ولم تقم المجموعة بت  2021يناير    1في  حاسبية للمجموعة التي تبدأ  تاريخه على الفترة الم

 

 تعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعةلجديدة والالمعايير ا
 

 سارية المفعول على
ة التي  رات السنويفتعلى ال  

 تبدأ في أو بعد
 مالية حول تصنيف المطلوبات، عرض البيانات ال1قم  يار المحاسبي الدولي رالمع  لىع  التعديالت

 

وبات  ، "عرض البيا1ر المحاسبي الدولي رقم  ديالت الطفيفة التي أجريت على المعياتوضح هذه التع لمطل " أن ا لية نات الما
إما كمطلوبات متداولة أثر التصنيف نهاية فترة التقرير. ال يت فية و غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودأ تصنف 

أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيضًا  رير )على سبيل المثال، استالم تنازل  ة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقبتوقعات المنشأ
 "تسوية" التزام.ى  عند اإلشارة إل  1يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم    ما

 2022يناير   1

ية  التأمين" والتعديالت على المعيار الدولي للتق ، "عقود  17لية رقم  دولي للتقارير المامعيار الالى  التعديالت عل ر المال ري ا
 ، "عقود التأمين"4رقم  

 

و    25"عقود التأمين"، في    ،17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   يوني
بيق المعيار  زال بإمكان شركات التأمين المؤهلة تط ، بحيث ال ي4ر المالية رقم  ديل المعيار الدولي للتقاريتعب  ، إلى جان2020

فة  ا  . وأدى ذلك إلى التعديالت17ولي للتقارير المالية رقم  جنبًا إلى جنب مع المعيار الد  9رقم    الدولي للتقارير المالية لمستهد
لمعيار    والتي تهدف  17المالية رقم    لى المعيار الدولي للتقاريرع  يةمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدول  ق ا إلى تسهيل تطبي

ائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير  كيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهم نتليل تكاليف التطبيق، مما يسهل على المن خالل تق
 .17المالية رقم  

 

ي تقترح   اول بشأن وثيقة ولية )"مجلس اإلدارة"( التدلدا  ، أعاد مجلس معايير المحاسبة2021أكتوبر    28  في لت لتعرض ا ا
"األدوات   9لية رقم لكل من المعيار الدولي للتقارير المالومات المقارنة حول التطبيق المبدئي  تعدياًل طفيفًا يتعلق بعرض مع

من خطابات    العتبار المالحظات المأخوذةا  ين"عقود التأمين"، مع األخذ بع  17المالية رقم  ر  المالية" والمعيار الدولي للتقاري
 دة.التعليقات الوار

 

للمنشأة بتطب التعديل  لمبدئي ات( المقارنة المعروضة عند التطبيق ايق تراكب تصنيف اختياري في فترة )فترسيسمح هذا 
لموجودات    كبرا . سيسمح الت9ر الدولي للتقارير المالية رقم  ياوالمع  17للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ه ا بتصنيف هذ

ة في فترة )فترات( المقارنة بطريقة تت  أساس كل أداة على حدة، وذلك على   لمنشأ قع ا أن يتم بها  ماشى مع الطريقة التي تتو
. بعد المالحظات الواردة على المقترحات،  9  التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقمتصنيف تلك الموجودات عند  

محتفظ بها فيما يتعلق  لمالية، بما في ذلك تلك الموجودات الاكب ليشمل جميع الموجودات اس اإلدارة بتوسيع نطاق الترجلم قام
لت 17دولي للتقارير المالية رقم  لمرتبطة بالعقود ضمن نطاق المعيار الباألنشطة غير ا ل  را . ويمكن أيضًا تطبيق ا كب من قب

 .9ولي للتقارير المالية رقم  لدا  المنشآت التي تطبق بالفعل المعيار
 

 . 2021قبل نهاية سنة    17المالية رقم    يتوقع مجلس اإلدارة إصدار تعديل على المعيار الدولي للتقارير
 

 2023يناير   1

 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    2  وبيان الممارسة رقم   1التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

التغييرات في    مستخدمي البيانات المالية على التمييز بينات المحاسبية ومساعدة  تحسين إفصاحات السياس  ت إلىالديتهدف التع
 التغيرات في السياسات المحاسبية. التقديرات المحاسبية و

 2023يناير   1

 

ق  حدة للمجموعة عندما تدخل حيالية الموجزة المرحلية المو لما  تلجديدة والتفسيرات والتعديالت على المعلوماا  تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير ز التطبي
ى  17قم  ء المعيار الدولي للتقارير المالية رتفسيرات والتعديالت الجديدة، باستثناايير والوأن تبني هذه المع أثير جوهري عل ه ت ، من غير المتوقع أن يكون ل

ولية   ى قابلة للتطبيق ذات صلة من المعايير ليس هناك معايير جديدة أخر  ة في فترة التطبيق المبدئي. وعجملومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة للممعال لد ا
ية قد تم إصدارها ولكنها ال تسري للمرة  الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المت على المعايير المنشورة أو تفسيرات  للتقارير المالية أو تعديال

لمرح وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري    2021يناير    1التي تبدأ في  لى السنة المالية للمجموعة  ع  لىاألو ة  على المعلومات المالية الموجزة ا لموحد ة ا لي
 للمجموعة.



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

 ة الموحدةعلومات المالية الموجزة المرحليإيضاحات حول الم 
 )تابع(  2021مبر  سبت  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 أساس اإلعداد 3-1
 

يير  "، الصادر عن مجلس المعاالتقارير المالية المرحلية، "34ولي رقم  وفقاً للمعيار المحاسبي الدة  وع وجزة المرحلية الموحدة للمجممات المالية الم لوتم إعداد المع
ة  ال ات العربية المتحدة. أعدت المعلومات المالية الموجزة  كام القوانين النافذة في دولة اإلمارالمحاسبية الدولية وامتثاالً ألح مرحلية الموحدة على أساس االستمراري

ة بالقيمة العادلة من خالل  و الخسارة والموجودات المالية المقاس اسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أناء الموجودات المالية المقأ التكلفة التاريخية، باستثبدم  بتطبيق
 ظير الموجودات.العادلة للمقابل المدفوع ن  مةقيدلة. تستند التكلفة التاريخية عموماً على ال عاامل اآلخر واالستثمارات العقارية، المدرجة بالقيمة الالدخل الش

 

ظم معامالت الشركة مقّومة بالدرهم  حدة )الدرهم اإلماراتي( نظراً ألن معمعروضة بدرهم اإلمارات العربية المت  إن المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 
 اإلماراتي.

 

ة تُصنّف عموماً  متداول أو غير المتدا مجموعة باستخدام التصنيف الللد  المركز المالي الموجز المرحلي الموح رض بيان  ع ال يتم الي لت ة ا ول، إال أن األرصد
لغ مستحقة من  أ   ل الربح أو الخسارة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينةت مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خال كمتداولة: النقد وما في حكمه وموجودا ا خرى ومب

لغ   ية تزيد على ثالثة أشهر وموجودات ضمن البنوك بفترات استحقاق أصل   ل مدينة وودائع الوكالة لدىاف تكأطراف ذات عالقة وذمم   ا قفة ومب و لمت ليات ا لعم ا
ة  اد إع افل دائنة ومبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات  تكة إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة تجارية وأخرى وذمم  بنوك وذمم مرابحة دائنة ومبالغ مستحقمستحقة لل

ية واستثمار عقاري لية عموماً كغير متداولة: وديعة نظامات المتوقفة. يتم تصنيف األرصدة التامباشرة بموجودات ضمن العمليالتكافل ومطلوبات مرتبطة 
ة من خاللقام  أجزاء متداولة وغير متداولة(: موجودات مالية ل  أما األرصدة التالية فتعتبر ذات طبيعة مختلطة )أي تشموممتلكات ومعدات.   ل لعاد   سة بالقيمة ا

 التكافل والخصم المؤجل. اذ مؤجلة على الوثائق ومطلوبات عقود  ات عقود إعادة التكافل وتكاليف استحوالدخل الشامل اآلخر وموجود
 

انات ع  م  ت المالية الموجزة المرحلية الموحدة متوافقةما إن السياسات المحاسبية والعرض واألساليب المستخدمة في هذه المعلو لبي ة  تلك المستخدمة في ا لي لما ا
لمرحلية  من هذه المعلومات المالي  26اإليضاح    ثناء التغير في العرض كما هو مبين فيباست  2020ديسمبر    31سنة المنتهية في  الموحدة المدققة لل لموجزة ا ة ا

تُقرأ جنباً إلى جنب مع  السنوية الكاملة وينبغي أن  الالزمة للبيانات المالية    اتوملمالية الموجزة المرحلية الموحدة كافة المعلا  الموحدة. وال تتضمن هذه المعلومات
 .2020ديسمبر    31ي وللسنة المنتهية في  الية الموحدة المدققة للمجموعة كما ف البيانات الم

 

لية  ورة مؤشراً على نتائج األعم ضرالال تعتبر ب  2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  ة  باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج األعمال لفترة التسع   لما ة ا ال المتوقعة للسن
 .2021ديسمبر    31المنتهية في  

 

 ارة المخاطر الماليةإد 3-2
 

  نة ها في البيانات المالية الموحدة كما في وللس عنطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح  ات إدارة المخاإن أهداف وسياس
 .2020ديسمبر    31لمنتهية في  ا

 

 األحكام والتقديرات .4
 

لغ  ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر عل موجزة المرحلية الموحدة من اإلدارة ويتطلب إعداد هذه المعلومات المالية ال ا ى تطبيق السياسات المحاسبية والمب
لمرحلية  يرات. عند إعداد هذه المعلونتائج الفعلية عن هذه التقدالف  والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختل  ات المدرجة للموجود مات المالية الموجزة ا

طبقة على البيانات  لمسبية والمصادر الرئيسية لشكوك التقديرات هي نفس تلك اها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاة، كانت األحكام الجوهرية التي اتخذتالموحد
 . 2020ديسمبر    31ة المنتهية في  سنللالمالية الموحدة كما في و

 

 



 15 م.ع.( ن )أمان( )ش.شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمي
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 
 )تابع(  2021سبتمبر    30ة في هر المنتهيلتسعة أشلفترة ا

 

 

 أرصدة نقدية وبنكية .5
 

 نقد وما في حكمه 5-1
 

ا فيكم كما في   

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 0202  

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(  

   

 18,576 30,020 وقندنقد في الص

 54,539,508 65,172,365 ةريأرصدة بنكية في حسابات جا

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

 65,202,385 54,558,084 

(16,761) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة  (25,177)  

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

 85,62465,1  54,532,907 

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

 : 9  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقمفيما يلي تفاصيل مخصص االنخفاض في القيمة وفقا  
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

قة(مدق  ير)غ   )مدققة( 

   

 20,376 25,177 نةة / السالرصيد في بداية الفتر

(8,416) الل الفترة / السنةالمحمّل خ  )المحرر( /  4,801 

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

 25,177 16,761 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

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

 كمه كما يلي:ما في حالنقد ولغرض بيان التدفقات النقدية، فإن  
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 54,558,084 65,202,385 1-5نقد وما في حكمه وفقًا إليضاح  

08,9761,0 33اح  إيض  -يات المتوقفة  ة في الموجودات ضمن العملمنأرصدة نقدية وبنكية متض  1,008,976 

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

 55,567,060 66,211,361 وجز المرحلي الموحديان التدفقات النقدية المالنقد وما في حكمه لغرض ب
 
 

 

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



 16 لتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( شركة دبي اإلسالمية ل
 

 حات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدةإيضا
 )تابع(  2021سبتمبر    30لمنتهية في لتسعة أشهر الفترة ا

 

 

 )تابع(أرصدة نقدية وبنكية   .5
 

 الثة أشهرصلية تزيد على ثفترات استحقاق ألدى البنوك ب  ودائع الوكالة 5-2
 

 كما في كما في 

برسبتم 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

اتيدرهم إمار   درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(  

   

 60,000,000 10,000,000 ية(ال تستحق خالل سنة واحدة )الح
 

 
 

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

ئع الوكالة لدى البنوك ذات  %(. تم رهن ودا1.3% إلى  1.0:  2020مبر  ديس  31% )1.25% إلى  0.70  الوكالة لدى البنوك ما بين  تتراوح نسب الربح على ودائع
لمضاربة ض مليون درهم( مقابل تمو  20:  2020ديسمبر    31)م  تحقاق األصلية ألكثر من ثالثة أشهر بقيمة ال شيء درهفترات االس الغ مست يل ا "مب حقة  من 

 . 27اجع إيضاح  ر  -للبنوك"  
 

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة .6
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30   مبرديس  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 )أ(  ل الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالب  موجودات مالية مقاسة

    

 27,588,001 30,523,973 جةمدر -

 30,656,498 34,149,647 مدرجةر  غي -

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

 64,673,620 58,244,499 

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

 و الخسارة )ب(لقيمة العادلة من خالل الربح أية مقاسة باالموجودات م
   

 4,072,568 4,663,496 مدرجة -

 30,800,773 40,566,999 جةغير مدر -

 839,410,979 854,206,072 تبطة بوحداتاستثمارات مر -

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

 899,436,567 ,284,320748  

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

  58,244,499: 2020ديسمبر    31درهم )  64,673,620من خالل الدخل الشامل اآلخر    لعادلةقيمة امدرجة وغير المدرجة باليمة األوراق المالية الت ق بلغ
م(. يتضمن  دره  83,479,100:  2020ديسمبر    31درهم )  80,543,127مقارنة مع تكاليف االستحواذ األساسية البالغة  درهم( مع انخفاض في قيمتها العادلة  

قيمة المبلغ  )  60,212,537قدرها    هذا  اقتطاع  62,452,179:  2020بر  يسمد  31درهم  تم  ق درهم(  وقيمة  للمساهمين،  الملكية  حقوق  من  درها ها 
لم كا درهم( تم اقتطاعها من أموال عمليات الت  21,026,921  :2020ديسمبر    31درهم )  20,330,590 ساهمين  فل وفقا لتوزيع خسائر االستثمارات على ا

 لرقابة الشرعية للمجموعة. وا   توىادق عليها من قبل هيئة الفوحملة الوثائق المص
 

درهم   74,716,646يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بما قيمته  العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقاألوراق المالية غير المدرجة بالقيمة    تبلغ قيمة
 تحدة والجزائر. كات المسجلة في اإلمارات العربية الملشرم ااستثمارات المجموعة في أسهدرهم( وتمثل بشكل أساسي    61,457,271:  2020ديسمبر    31)

 .23راجع إيضاح    -(  2013في سنة    يلئر والتي يحتفظ بها الرئيس التنفيذي السابق لصالح المجموعة )المستقالجزا  -في مصرف السالم  تمتلك المجموعة أسهماً  



 17 ( ن( )ش.م.ع.مين )أماشركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأ
 

 حلية الموحدةالمعلومات المالية الموجزة المرإيضاحات حول  
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(  لةاسة بالقيمة العادمالية مقموجودات   .6
 

لشامل اآلخر    لملكية المدرجة فيم رهن أسهم حقوق ا لدخل ا الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والقيمة العادلة من خالل ا
ظر اإليضاح  ان  -ويل المرابحة ضمن "مرابحة مستحقة الدفع"  درهم إماراتي على التوالي مقابل تسهيالت تم  15،522،079درهم إماراتي و    1،429،938بمبلغ  

28. 
 

 الجغرافي هي كما يلي:االستثمارات بحسب التركيز  
 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

مدققة(  ير)غ   )مدققة( 
   

 61,516,929 74,642,752 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    -

5889,467,43 تحدةإلمارات العربية المدولة اج خار   -  871,011,890 
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 ,110,187964  932,528,819 

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

 ذمم تكافل مدينة .7
 

 كما في كما في 
سبتمبر 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 

راتيمادرهم إ   درهم إماراتي 
(مدققة)غير     )مدققة( 
   

 28,025,280 28,040,830 الوثائق   مبالغ مستحقة من حملة

(6,047,340)  ةناقصاً: مخصص االنخفاض في القيم  (4,117,920)  

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

 21,993,490 023,907,36  

 25,101,769 27,130,143 لتكافلإعادة ا  /مبالغ مستحقة من شركات التكافل  

4216,436,1 17,132,030 الغ مستحقة من الوسطاء / الوكالءبم  

(5,250,976)  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة  (6,842,746)  

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

 61,004,687 58,602,525 
 =========== =========== 

   

 كما في كما في عربية المتحدةداخل اإلمارات ال
سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 
اتيدرهم إمار درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 28,025,280 28,040,830 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 

(,3406,047)  صاً: مخصص االنخفاض في القيمةاق ن    (4,117,920)  
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 21,993,490 23,907,360 

 15,892,629 21,311,978 ات التكافل / إعادة التكافلحقة من شركمبالغ مست  

 16,436,142 17,132,030 / الوكالء  اءمبالغ مستحقة من الوسط  

(5,250,976)  اض في القيمة: مخصص االنخفقصاً نا    (6,842,746)  
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 55,186,522 49,393,385 
 =========== =========== 



 18 )ش.م.ع.( أمين )أمان( شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة الت
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
 )تابع(  2021سبتمبر    30تهية في أشهر المن  ة التسعةلفتر

 

 

 )تابع(  ذمم تكافل مدينة .7
 

 المتحدةات العربية  ارداخل اإلم
 حملة الوثائق 2021سبتمبر    30كما في  

افل /  التك  شركات
المجموع   وسطاء / وكالء إعادة التكافل  

درهم إماراتي      درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   

     مار الذمم المدينة من التكافل   عأ

,0,443916 3,007,877 589,316 3,313,250 غير مستحقة  

     

     ي القيمةلم تتعرض لالنخفاض فتأخر سدادها لكنها  

613,804,2 2,347,240 10,864,096 يوماً   30من  أقل    15,59717,0  

 7,633,935 2,421,377 1,568,211 3,644,347 يوماً   90  -  30

799,066,5 3,449,555 1,738,399 3,878,625 يوماً   180  -  91  

05,2744,1 61,043 يوماً   270  -  181  193,341 4,359,658 

89,02 2,247,458 142,647 يوماً   365  -  271  2,399,133 

,711,6957 89,482 يوماً   365كثر من  أ  -    7,801,177 
 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 

 18,680,240 19,718,277 9,877,562 48,276,079 

     فاض في القيمةت لالنختأخر سدادها وتعرض 

 1,842,537 1,033,884    -   808,653 يوماً   180  -  91

 3,232,456 746,686    -   2,485,770 يوماً   270  -  181

 1,092,955 96,476    -   996,479 يوماً   365  -  271

 5,130,368 2,369,545 1,004,385 1,756,438 يوماً   365أكثر من  
 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 

 66,484,838 17,132,030 21,311,978 28,040,830 ل المدينة )اإلجمالي(م التكافذممجموع  
 ========== ========== ========== ========== 

     

 المتحدةات العربية  داخل اإلمار
 حملة الوثائق 2020ديسمبر    31ي  كما ف

شركات التكافل /  
المجموع   وسطاء / وكالء إعادة التكافل  

إماراتيهم  در  درهم إماراتي     درهم إماراتي درهم إماراتي   

     أعمار الذمم المدينة من التكافل   

6974,015, غير مستحقة  145,306 2,044,994 6,205,997 

     

     ي القيمةتتعرض لالنخفاض ف  ا لكنها لمسداده  تأخر

,6402,014 744,052 6,722,698 يوماً   30أقل من    11,868,766 

 14,734,032 4,573,937 2,660,435 7,499,660 يوماً   90  -  30

,619,7042 4,030,194 يوماً   180  -  91  27,808 6,677,706 

4,6414 1,381,377 1,544,793 يوماً   270  -  181  2,970,811 

,2731,460      -   1,365,955 94,318 يوماً   365  -  271  

 5,475,800    -   5,475,800    - يوماً   365أكثر من  
 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 

 07,36023,9  14,392,629 11,093,396 49,393,385 

     قيمةفاض في الوتعرضت لالنخدادها  تأخر س

 780,643 780,643    -    - يوماً   90  -  31

97,0031,2    - 95,908 يوماً   180  -  91  1,392,911 

3,73830    - 586,349 يوماً   270  -  181  890,087 

 1,187,390 323,382    - 864,008 يوماً   365  -  271

000,5001, 2,571,655 اً ميو  365من    رأكث  2,637,980 6,709,635 

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

2915,892,6 28,025,280 مجموع ذمم التكافل المدينة )اإلجمالي(  36,14216,4  60,354,051 
 ========== ========== ========== ========== 



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

 ضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدةإي
 )تابع(  2021سبتمبر    30هر المنتهية في رة التسعة أشلفت

 

 

 )تابع(  ذمم تكافل مدينة .7
 

 كما في كما في متحدةخارج اإلمارات العربية ال
سبتمبر 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 
إماراتي  همدر   درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 9,209,140 5,818,165 التكافل  إعادة  افل /مبالغ مستحقة من شركات التك

 - -  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 5,818,165 9,209,140 
 =========== =========== 

 

 خارج اإلمارات العربية المتحدة
ثائقالو  حملة 2021سبتمبر    30كما في    

كات التكافل /  رش
ادة التكافلإع طاء / وكالءسو  المجموع     

درهم إماراتي    هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي   

     أعمار الذمم المدينة من التكافل   

162,4      -   غير مستحقة    -      2,416  
      -    

     -      تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة

500,120       -   يوماً   30من  ل  أق      -      500,120  

783,412       -   يوماً   90 -  30      -      783,412  

575,504       -   يوماً   180 -  91      -      575,504  

39,8971,9       -   يوماً   270  -  181      -      1,939,897  

379,346       -   يوماً   365  -  271      -      379,346  

1,637,470       -   يوماً   365ن  م ثرأك      -      1,637,470  
   -------------------

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

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

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

----------- 5,818,165      -   مجموع ذمم التكافل المدينة )اإلجمالي(     -      5,818,165  
   ======= ===  = =========   ========== ==== ======  

 

 خارج اإلمارات العربية المتحدة
الوثائقحملة   2020ديسمبر    31كما في    

شركات التكافل /  
المجموع   وسطاء / وكالء إعادة التكافل  

راتيدرهم إما    هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي   

     أعمار الذمم المدينة من التكافل   

     -       -       -      -   ستحقةغير م

     

     تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة

440,841       -   يوماً   30أقل من      -      440,841  

896,248       -   يوماً   90 -  30       -      896,248  

1,507,607       -   يوماً   180 -  91      -      1,507,607  

4,543,790       -   اً ميو  270  -  181      -      04,543,79  

1,048,590       -   يوماً   365  -  271      -      1,048,590  

772,064       -   يوماً   365أكثر من        -      772,064  
 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 

9,209,140       -   لمدينة )اإلجمالي(مجموع ذمم التكافل ا    -      9,209,140  
 ========== ========== ========== ========== 



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

 رحلية الموحدةحول المعلومات المالية الموجزة المإيضاحات 
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(  ذمم تكافل مدينة .7
 

ئتمانية المتوقعة على  يتم تقدير الخسائر االر العمر.  مدالى  ة ععلخسارة لذمم التكافل المدينة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوق بقياس مخصص ا  تقوم المجموعة
لعوامل  فوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة التعثر السابقة من قبل المدين وتحليل المركز المالي الحالي لذمم التكافل المدينة باستخدام مص ا ل لمدين، والمعدلة وفقً

رات في  ي تاريخ التقرير. لم تطرأ أي تغيالي والمتوقع للظروف ف ون، وتقييم التوجه الح له المدينيشغذي  ال  عالخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للقطا
 .2021سبتمبر    30نتهية في  أساليب التقدير أو االفتراضات الجوهرية التي تم إجراؤها خالل فترة التسعة أشهر الم

 

اد،    لية شديدة وليس المدين يواجه صعوبة مار إلى أن  تشيات  لومعتقوم المجموعة بشطب ذمم تكافل مدينة عندما تكون هناك م هناك أي احتمال واقعي لالسترد
ق. ال    بيل المثال: عندما يكون المدين قيد التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس، أو عندما تكون ذممعلى س التكافل المدينة قد تجاوزت ثالث سنوات، أيهما أسب

 ا ألنشطة التنفيذ.ي تم شطبهالتنة  مديلتخضع أي من ذمم التكافل ا
 

 يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة: مافي
 

ما فيك كما في   

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

قة()مدق  )غير مدققة(   

   

 9,481,602 10,960,666 الرصيد في بداية الفترة / السنة

,0641,479 337,650 السنة  /للفترة    مّللمحة اماالنخفاض في القي  

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

 10,960,666 11,298,316 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

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



 21 ان( )ش.م.ع.( التأمين )أم شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
 )تابع(  2021بر  سبتم  30المنتهية في تسعة أشهر  لفترة ال

 

 

 موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل .8
 

يفكما    ا فيمك   

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 0202  

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

()مدققة )غير مدققة(   

   مطلوبات عقود التكافل:

 81,204,057 99,267,167 مساهمة غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية  

 71,931,439 82,956,133 مطالبات معلنة غير مسددة  

4,354,013 بياحتياطي حسا    2,847,862 

 62,602,479 55,775,302 معلنة  مطالبات متكبدة غير  

 2,343,996 2,248,017 وية خسارة غير موزعةمصاريف تس  

9,410,97983 854,206,072 مطلوبات مرتبطة بوحدات    

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

,0451,097,467 لوبات عقود التكافل، اإلجمالي طع ممجمو  1,060,340,812 

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

   افل:موجودات عقود إعادة التك

(35,198,975) مساهمة غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية    (30,778,105)  

(65,252,794) دةدة غير مسبات معلنطالم    (58,009,511)  

(817,294) احتياطي حسابي     (700,293)  

(35,467,654) ير معلنةمطالبات متكبدة غ    (37,500,160)  

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

(136,736,717) كافلدة التمجموع موجودات عقود إعا  (126,988,069)  

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

   الصافي

 50,425,952 64,068,192 بة واحتياطيات المخاطر السارية مساهمة غير مكتس  

 13,921,928 17,703,339 مطالبات معلنة غير مسددة  

 2,147,569 2,197,060 ي حسابياحتياط  

 25,102,319 20,307,648 غير معلنة  مطالبات متكبدة  

 2,343,996 2,248,017 مصاريف تسوية خسارة غير موزعة  

206,072854, مطلوبات مرتبطة بوحدات    839,410,979 

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

 960,730,328 933,352,743 

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

، شاما االستشارية دي إم سي  ين من قبل الشركة ر االكتواري المع، بلغ إجمالي وصافي مطلوبات عقود التأمين المعتمدة من قبل الخبي2021سبتمبر    30كما في  
 والي(.مليون درهم على الت  933مليون درهم و  1,060:  2020ديسمبر    31الي )ى التومليون درهم عل  961مليون درهم و  1,097سي،  

 

 يةوديعة نظام .9
 

( من القانون االتحادي  42وفقاً للمادة رقم )  أحد البنوك، وذلك   هم( محتفظ بها لدىمليون در  10:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  10إن الوديعة البالغ قيمتها    
لعربية  ك لصالح مصرف اإلمار ل ضمان صادر من البنلدى البنك كضمان مقاب  . إن الوديعة مرهونة 2007( لسنة  6دة رقم )المتح   لدولة اإلمارات العربية ات ا

  % 0.6رف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهي تحمل سعر فائدة يبلغ وافقة مسبقة من مصذه الوديعة إال بمالمتحدة المركزي بنفس القيمة. ال يمكن سحب ه
 سنوياً(.   %1:  2020ديسمبر    31)  سنوياً 



 22 ة للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( شركة دبي اإلسالمي
 

 يضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدةإ
 )تابع(  2021سبتمبر    30ة أشهر المنتهية في لفترة التسع

 

 

 يات التكافل في أموال عمل  )العجز(  الفائض / .10
 

يكما ف   كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

قة()مدق  )غير مدققة(   

 )معاد بيانها(  

   

 4,308,305 6,870,801 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 3,141,986 )12,734,204( العائد إلى عمليات التكافلئض الفترة  فا( /  )عجز

 - )66,631( ادة التكافلتعديل مخصص وديعة إع

 )579,490( )551,546( تحويل إلى مخصص وديعة إعادة التكافل خالل الفترة

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

 6,870,801 )6,481,580( / السنة  ات التكافل في نهاية الفترةفي أموال عمليفائض   )عجز( /

 - 6,481,580 ل عجز في أموال عمليات التكافلحسن مقابالقرض ال

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

 6,870,801 - الرصيد في نهاية الفترة / السنة

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

 استثمار عقاري .11
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 0202  

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

4,750,0005 ة الفترة / السنةالرصيد في بداي  58,188,000 

(3,438,000) - خسارة من إعادة تقييم االستثمار العقاري  

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

 54,750,000 54,750,000 ترة / السنةالرصيد في نهاية الف

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

لقيمة    ستقلينعلى أساس تقييم يقوم به خبيري تقييم مهنيين وم  2020ديسمبر    31ا في  ستثمار العقاري كمللقيمة العادلة لال   تم التوصل عن المجموعة. تم تحديد ا
د الملكي لصادر من قبل المعهة للعقارات المماثلة، وفقًا لدليل التثمين والتقييم اعار المعامالت الحديثة السوق التي تعكس أسناءً على طريقة مقارنالعادلة ب

لعادلة لالستثمار  أي تغيير في القيمة امثل للعقار هو استخدامه الحالي. ال يوجد  ل واألالقانونيين. عند تقدير القيمة العادلة للعقار، فإن االستخدام األفضللمساحين  
 . 2021سبتمبر    30ة أشهر المنتهية في  قاري خالل فترة التسعالع

 

 رأس المال   .12
 

ا فيكم   كما في 

ربتمبس 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

  31كل سهم درهم واحد )  مدفوعاً بالكامل قيمةسهماً عادياً مصرحاً به ومصدراً و  225,750,000
000225,750,  كل سهم درهم واحد(  سهماً عادياً قيمة 225,750,000:  2020ديسمبر   225,750,000 

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



 23 )ش.م.ع.(  مين )أمان(ادة التأشركة دبي اإلسالمية للتأمين وإع
 

 مرحلية الموحدةحات حول المعلومات المالية الموجزة الإيضا
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 احتياطي قانوني .13
 

من أرباح الشركة    %10حتياطي قانوني بنسبة  جموعة بتكوين امت الملدولة اإلمارات العربية المتحدة، قا  2015لسنة    (2عمالً بمتطلبات القانون االتحادي رقم )
. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع باستثناء ما  من رأس المال  % 50ل  حتياطي إلى ما يعادعن كل سنة، تُخصص على أساس سنوي، إلى أن يصل رصيد اال

 . 2021سبتمبر    30في  لتسعة أشهر المنتهية  تقم المجموعة بتحويل أي مبلغ خالل فترة ان. لم  ينص عليه القانو
 

 احتياطي عام   .14
 

العام، تُخصص على أساس سنوي. وهذا االحتياطي  سنة إلى االحتياطي  من أرباح الشركة لل   % 10يقضي النظام األساسي للمجموعة أن تقوم المجموعة بتحويل  
تحويل أي مبلغ خالل فترة التسعة  لمجموعة بلم تقم ا  العادية وفق توصية مجلس اإلدارة. ي المجموعة بعد موافقة الجمعية العمومية  مساهم  قابل للتوزيع بقرار من

 .2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  
 

 حصة المضاربرسوم الوكالة و   .15
 

في من 33:  2020سبتمبر    30% )33تدير المجموعة عمليات التكافل لحملة الوثائق في مقابل   طة   %( من إجمالي مساهمات التكافل بالصا وسي ل لمساهمات ا ا
  : 2020سبتمبر   30% )100ة كرسوم وكالة و%( على المساهمات الوسيط2:  2020سبتمبر    30% )2لك، تحمل المجموعة نسبة  لى ذفة إكرسوم وكالة. وإضا

اعتماد نسب رسوم الوكالة هذه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمجموعة.100 وقد تم  اإلدارية.  الرسوم  ا صناديق تدير المجموعة أيضً %( على 
فل  صناديق استثمارات   تثمار المكتسبة على %( من صافي إيرادات االس 25:  2020سبتمبر    30)  %25افل وتستحق نسبة  ثمارات عمليات التكاست لتكا ليات ا عم

 م(. دره  132,808:  2020سبتمبر    30درهم )  120,297بما قيمته    2021سبتمبر    30كحصة مضارب. بلغت حصة المضارب لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 

 إيرادات االستثمار، بالصافي  .16
 

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30

 2021 2020 

تيدرهم إمارا   درهم إماراتي 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

(8,024,501) خسارة من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي  (1,384,502)  

 1,247,942 268,713 من ودائع وكالة  إيرادات

 1,351,092 10,987,984 إيرادات توزيعات األرباح

81,2922 استثمارات عقاريةإيرادات من تأجير    431,332 

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

 3,513,488 1,645,864 

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

   خصص إلى:الم 

481,189   عمليات التكافل    531,231   

3,032,299   المساهمين  1,114,633   

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

 3,513,488 1,645,864 

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

كافل بشكل  تات التكافل على أساس ملكيتهم. يتم تحديد جميع طلبات االستثمار للمساهمين وعمليات اليتم توزيع إيرادات وخسائر االستثمار بين المساهمين وعملي
 منفصل.

 
 
 

 
 
 

 



 24 )أمان( )ش.م.ع.(  عادة التأمينشركة دبي اإلسالمية للتأمين وإ
 

 حدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية المو
 )تابع(  2021سبتمبر    30شهر المنتهية في ة التسعة ألفتر

 

 

 م األساسية والمخفّضةربحية السه .17
 

 يلي:تُحتسب ربحية السهم بقسمة ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما  
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

 2021 2020 

قة(ق )غير مد )غير مدققة(   

   

 9,946,034 17,780,379 مي الشركة األم )بالدرهم(رة العائد إلى مساهربح الفت

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

 225,750,000 225,750,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

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

 0.044 0.079 ربحية السهم )بالدرهم(

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

 نتهية فية الثالثة أشهر الملفتر 
 سبتمبر 30

 2021 2020 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 1,780,223 5,772,465 ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة األم )بالدرهم(

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

 225,750,000 225,750,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

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

 0.008 0.026 ربحية السهم )بالدرهم(

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

 عة لم تصدر أي أداة جديدة من شأنها التأثير على ربحية السهم عند تنفيذها.تعادل الربحية المخفضة للسهم الواحد العائد األساسي للسهم الواحد حيث أن المجمو 
 

 ت العالقةوأرصدة األطراف ذا معامالت   .18
 

فصاحات   24مجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم تبرم ال إ
ي اإلدارة. تتم  شركائها وكبار موظفسيطرة المشتـركة ول . تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات والمنشآت تحت الملكية و/أو اإلدارة واعالقةاألطراف ذات ال

ل  لهامة  المعامالت مع األطراف ذات العالقة تقريباً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين. فيما ي ة ا ي األرصد
 لية الموحدة:الية الموجزة المرحفي المعلومات الم  ةالقائمة في تاريخ التقرير فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة المدرج

 

 )مدققة(  2020ديسمبر    31كما في   )غير مدققة( *  2021سبتمبر    30كما في     
 

المساهمون  
 الرئيسيون

منشآت خاضعة  
للسيطرة  
 المجموع المشتركة

المساهمون  
 الرئيسيون

منشآت خاضعة  
للسيطرة  
 المجموع المشتركة

إماراتي  درهم درهم إماراتي  اتيدرهم إمار  إماراتي  رهمد درهم إماراتي   درهم إماراتي 
 61,457,271 61,457,271   - 74,716,646 74,716,646 - القيمة العادلة للموجودات المالية
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات  

 272,814 246,616   26,198 - - - )أ(  18إيضاح    -عالقة  
مبالغ مستحقة من أطراف ذات  

  18إيضاح    -القة )اإلجمالي(  ع
   5,142,234   54,783   5,087,451 - - - )ب(



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

 وحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الم
 )تابع(  2021سبتمبر    30لتسعة أشهر المنتهية في لفترة ا

 

 

 )تابع(معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة     .18
 

  تشمل األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة ما يلي: )أ(
 

 كما في كما في 
سبتمبر 30   31  ديسمبر 
 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 
دققة(م)غير     )مدققة( 

   جلس اإلدارة السابق نائب رئيس مشآت مملوكة من قبل  من

 226,944 - اإلمارات العربية المتحدة  -فاست لتأجير السيارات ذ.م.م  

 26,198 - اإلمارات العربية المتحدة  -عمير بن يوسف وأوالده  

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

 272,814   - المجموع
 =========== =========== 

 
 تشمل األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة ما يلي:   )ب(

 

كما في     كما في 
تمبرسب 30   31  ديسمبر 
 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   دارة السابق يس مجلس اإلوكة من قبل نائب رئمنشآت ممل

   2,447,222 - اإلمارات العربية المتحدة  -مؤسسة بن عمير التعليمية  

   1,789,012 - اإلمارات العربية المتحدة  -مستشفى نيشن  

   443,818 - اإلمارات العربية المتحدة  -بن عمير القابضة  مجموعة  

   360,584 - ة رات العربية المتحداإلما  -الطبية    يرممجموعة بن ع

   46,815 - اإلمارات العربية المتحدة   -مجموعة انترناشونال ماركت للخدمات العامة  

   37,959 - اإلمارات العربية المتحدة  -ياس لتعبئة المياه المعدنية  

   15,558 - اإلمارات العربية المتحدة  -شوكلتير  

   1,266 - ات العربية المتحدة اإلمار  -الفنية  ت  االماسة للمنتج
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 - 5,142,234 

(2,163,139) - ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة  
 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 2,979,095 - عموالمج

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

 : 9فاصيل مخصص االنخفاض في القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  فيما يلي ت
 

 كما في كما في 
سبتمبر 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 

رهم إماراتيد درهم إماراتي   
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 1,921,512 2,163,139 السنة  /الرصيد في بداية الفترة  

 241,627 - خالل السنةالمخصص  

(2,163,139) المحولة إلى ذمم التكافل المدينة *  - 

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

 2,163,139 - الفترة / السنة  الرصيد في نهاية
 =========== =========== 



 26 مان( )ش.م.ع.( التأمين )أوإعادة  شركة دبي اإلسالمية للتأمين
 

 لمرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة ا
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(ات العالقة  وأرصدة األطراف ذت  معامال .18
 

من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة، تم تغيير أعضاء مجلس إدارة الشركة في االجتماع السنوي العام الذي عقد    1اإليضاح  * كما هو مبين في  
راًفا ذات عالقة  سابقين عن كونهم أطاء مجلس اإلدارة الملوكة من قبل أعضلموبناءً عليه، توقف أعضاء مجلس اإلدارة السابقين والكيانات ا  2021يونيو    28في  

لتسعة أشهر المنتهية في  بالمجموعة كما في موعد االجتماع السنوي العام. لم تكن هناك أرصدة ومعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة المعينة حديثًا كما في ولفترة ا
 .2021سبتمبر    30

 

 مات المالية الموجزة المرحلية الموحدة:المدرجة في المعلو  ألطراف ذات العالقةاريف المتعلقة بامصفيما يلي اإليرادات وال
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر    30 )غير مدققة( *  2021سبتمبر   30 

 
المساهمون  
 الرئيسيون

منشآت خاضعة  
 المجموع للسيطرة المشتركة

المساهمون  
ونسيالرئي  

منشآت خاضعة  
لسيطرة المشتركةل مجموعال   

تيدرهم إمارا   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
       

9221,726,   36,151 1,690,771   1,198,150 - 1,198,150 إجمالي المساهمات  

1247,59   145,363 102,228   112,973 30,895 82,078 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 - - - 9,796,561  9,796,561 - إيرادات توزيعات األرباح
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر    30 )غير مدققة( *  2021سبتمبر   30 

 
المساهمون  
 الرئيسيون

ضعة  منشآت خا
 المجموع للسيطرة المشتركة

المساهمون  
ئيسيونلرا  

ضعة  منشآت خا
كةللسيطرة المشتر  المجموع 

هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
       

(272,164)   - -   - إجمالي المساهمات  23,141 (249,023)  

 76,948 32,488   44,460 - - - إجمالي المطالبات المدفوعة

 - - - - - - حتوزيعات األربا  اتدإيرا
 

 ويضات كبار موظفي اإلدارة كالتالي: تع
 

 أشهر المنتهية فيلفترة التسعة   
 سبتمبر 30

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 1,950,137   1,470,134 منافع موظفين قصيرة األجل

 63,058 62,827 كافآت نهاية الخدمةم

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

 2,013,195 1,532,961 ع التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارةمجمو

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

 معلومات القطاعات   .19
 

ة المنتظمة من قبل إدارة المجموعة من أجل تخصيص  التي تخضع للمراجع  مكونات المجموعة  ول ى أساس التقارير الداخلية حيتم تحديد القطاعات التشغيلية عل 
لمجلس إدارة المجموعة من أجل تخصيص الموارد وتقييم األداء على أنشطة األعالموارد   المقدمة  المعلومات  أدائه. تستند  وتقييم  قطاع  لكل  مال الالزمة 

 ة التالية:االستراتيجي
 ل على الحياة والتأمين الطبي التي تقوم بها المجموعة.افل العامة والتكاف تتضمن أعمال التكو  أنشطة التكافل -
 أنشطة االستثمار وتمثل إدارة االستثمار والنقد لحساب المجموعة الخاص. -
 لية الموحدة.ية الموجزة المرحال م إدراجها في المعلومات المأنشطة أخرى وتمثل أنشطة المصاريف والدخل التي تمارسها الشركات التابعة ويت -



 27 أمين )أمان( )ش.م.ع.( ن وإعادة التشركة دبي اإلسالمية للتأمي
 

 الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية  
 )تابع(  2021سبتمبر    30 عة أشهر المنتهية فيلفترة التس

 

 

 )تابع(معلومات القطاعات   .19
 

 )غير مدققة(  2020سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   )غير مدققة(  2021سبتمبر    30ي  لفترة التسعة أشهر المنتهية ف 
 المجموع أخرى االستثمارات التكافل المجموع أخرى االستثمارات التكافل 

تياردرهم إما   رهم إماراتيد درهم إماراتي  ماراتيدرهم إ  راتيدرهم إما درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   
             التكافل

   96,712,499   -       -      96,712,499   93,029,635   -       -      93,029,635 إيرادات التكافل
   )41,176,875(   -       -       )41,176,875(   )47,108,856(   -       -       )47,108,856( مصاريف التكافل

 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   55,535,624   -       -      55,535,624   45,920,779   -       -      45,920,779 صافي إيرادات التكافل

 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   -       -       55,332,389   )55,332,389(   -       -      59,015,875   )59,015,875( رسوم وكالة

   -       120,297   )120,297( وم المضاربرس
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  

    -   )132,808(   132,808       -       -   
   )19,010,599( -      )19,010,599(   -       )17,689,693(   -       )17,689,693(   -     ة االستحواذ على الوثائق تكلف

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

 )59,136,172(   41,446,479      -   )17,689,693(   )55,465,197(   36,454,598      - )19,010,599(   
   1,645,864 -      1,114,633   531,231   3,513,488   -    3,032,299   481,189 إيرادات االستثمار، بالصافي

   84,601 -      84,601   -       )7,855(   -       )7,855(   -     إيرادات / )مصاريف( تشغيلية أخرى
   )27,666,812( -      )27,666,812(   -       )20,206,555(   -       )20,206,555(   -     يةإدارو  مصاريف عمومية

   -       -       -       -       -       -       )6,481,580(   6,481,580 قرض حسن لعمليات التكافلمساهمة من  
   )40,986(   )40,986(   -       -       )2,409(   )2,409(   -       -     صافي خسارة تشغيلية لشركات تابعة

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

 )6,252,624(   17,782,788   )2,409(   11,527,755   601,658   9,987,020   )40,986(   10,547,692   

   
 ==========

= 

==========

= 
==========

= 
==========

= 
==========

= 
==========

= 
==========

= 
==========

=  

 المجموع ستثماراال التكافل 
 كما في كما في كما  في كما في كما في كما في 
سبتمبر 30  سبتمبر 30 31  ديسمبر  سبتمبر 30 31  ديسمبر   31  ديسمبر 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
غير مدققة() )مدققة( )غير مدققة(  مدققة(  )غير )مدققة(   )مدققة( 
       

 1,362,247,737 1,378,818,899 217,867,840 184,654,115 1,144,379,897 1,194,164,784 طاعموجودات الق
 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

 1,291,254,041 1,293,307,441 - - 1,291,254,041 1,293,307,441 مطلوبات القطاع
 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 



 28 مية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( شركة دبي اإلسال
 

 الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية
 )تابع(  2021سبتمبر    30رة التسعة أشهر المنتهية في لفت

 

 

 )تابع(معلومات القطاعات   .19
 

 

 مدققة(ر  )غي  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    )غير مدققة(  2021سبتمبر    30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   صافي مساهمات التكافل

التكافلإعادة   اإلجمالي  جمالياإل  الصافي   الصافي إعادة التكافل 

رهم إماراتيد درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  
        

(2,146,530)   19,089,639 مركبات    16,943,109     56,668,052    (6,459,753)    208,29950,  

,788724 يهندس    (658,669)    66,119     92,096,92    (1,909,551)    187,378  

(308,569)   358,423 بحري وجوي    ,85449     1,465,210    (1,235,198)    230,012  

(9,009,230)   9,353,978 حريق    344,748     19,437,250    (18,295,454)    1,141,796  

83,1899,4 ةليمسؤوتأمين عام وضد ال    (47,880,31)    1,602,875     46,702,509    (41,643,314)    5,059,195  

(944655,)   9,437,472 التأمين الصحي    8,781,528      125,083,12    (1,719,720)    123,363,40  

(9,943,240)   11,805,119 التأمين على الحياة    1,861,879     146,373,46    (199,39,045)    27,327,54  

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

(30,602,496)   60,252,608 المجموع    1129,650,2     197,826,532    (110,308,909)     87,517,623  

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

 

 مدققة()غير    2021سبتمبر    30  لفترة التسعة أشهر المنتهية في  )غير مدققة(  2021سبتمبر    30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   صافي مساهمات التكافل

فيالصا إعادة التكافل اإلجمالي   الصافي إعادة التكافل اإلجمالي  

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
        

(2,596,698) 16,144,616 مركبات  13,547,918  45,821,857 (6,622,487)  7039,199,3  

5607,31 هندسي  (44,0726)  (36,757)   2,012,127 (901,830,5)  181,537 

(249,400) 576,457 بحري وجوي  327,057  2,692,185 (2,046,721)  464645,  

(8,772,008) 9,172,794 حريق  400,786  20,112,210 (18,991,956)  1,120,254 

(8,558,832) 10,131,355 تأمين عام وضد المسؤولية  1,572,523  24,739,742  (35,012,483)  730,2414,  

(244,259) 6,216,491 لصحيالتأمين ا  5,972,232  23,801,225 (493,757)  732,043,32  

(10,971,295) 12,359,960 لى الحياةالتأمين ع  1,388,665  39,023,749 (280,84732,)  469,1766,  

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

(32,036,564) 55,208,988 المجموع  23,172,424  173,206,077 (98,109,010)  75,097,067 

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



 29 ن )أمان( )ش.م.ع.( ادة التأميأمين وإعشركة دبي اإلسالمية للت
 

 المرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة 
 )تابع(  2021سبتمبر    30 لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 

 

 )تابع(معلومات القطاعات   .19
 

 

 )غير مدققة(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    )غير مدققة(  2021سبتمبر    30تهية في  لفترة الثالثة أشهر المن  صافي مطالبات التكافل 

تكافلالإعادة   اإلجمالي  لتكافلا  إعادة اإلجمالي  الصافي   الصافي 

هم إماراتيدر  اراتيدرهم إم   درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي 
        

2,898,3851   مركبات    (1,989,441)    10,908,944     32,794,323    (5,000,873)    27,793,450  

606,976   هندسي    (496,124)    0,85211     1,689,908    (981,499,6)    190,210  

42,813   وجويبحري      (6,8043)    6,009     1,635,997    (1,589,604)    46,393  

505,783   حريق    (501,159)    4,624     2,664,330    (2,574,004)    90,326  

1,385,205   تأمين عام وضد المسؤولية    (1,041,576)    343,629     8,251,353    (6,609,870)    3481,641,  

4,881,892   التأمين الصحي    (75183,3)    4,698,517     17,460,923    (1,315,694)    16,145,229  

5,492,144   التأمين على الحياة    (4,634,303)    857,841     13,473,762    (11,162,758)    2,311,004  

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

25,813,198   المجموع    (8,882,782)    16,930,416     77,970,596    (29,752,501)    ,0951848,2  

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

 
 

 )غير مدققة(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    )غير مدققة(  2021سبتمبر    30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     صافي مطالبات التكافل 

لياإلجما  الصافي إعادة التكافل اإلجمالي   الصافي إعادة التكافل 

يإماراتدرهم   م إماراتيدره درهم إماراتي  اراتيم إمدره    درهم إماراتي درهم إماراتي 
        

(1,739,439) 8,916,867 مركبات  77,4287,1   30,954,227 (10,176,259)  20,777,968 

671,958   هندسي  (646,513)  25,445  940,545 (896,055)  44,490 

176,752   يجوبحري و  (162,361)  14,391  9515,123,  (5,010,303)  3,64811  

329,1624,   حريق  (4,023,589)  138,740  4,950,251 (4,751,355)  198,896 

(559,249) 991,187 سؤوليةتأمين عام وضد الم  431,938  10,633,588 (7,774,655)  2,858,933 

(1,521,606) 5,878,242 التأمين الصحي  36,64,356   22,170,599 (12,392,180)  19,778,49  

(,239,4167) 8,919,502 حياةالتأمين على ال  1,680,086  13,292,465 (10,769,060)  2,523,405 

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

(15,892,173) 29,716,837 المجموع  13,824,664  88,065,626 (51,769,867)  ,75936,295  

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



لل  30 التأمين )أمان( )ش.م.ع.( تأمين وإعادةشركة دبي اإلسالمية 
 

 دةية الموحإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحل
 )تابع(  2021سبتمبر    30في   لتسعة أشهر المنتهيةلفترة ا

 

 

 مطلوبات طارئة .20
 

ون   0.4لناشئة في سياق العمل االعتيادي بقيمة واألخرى ا  البنكية  ما يتعلق بالضماناتبات طارئة في، كان لدى المجموعة مطلويرفي تاريخ التقر )أ( لي م
 مليون درهم(.    0.4  :2020ديسمبر    31درهم )

 

ى  لتأمين األخر شركات التأمين وإعادة ا  منتدخل المجموعة مثل شركات التأمين األخرى بصفة المدعي عليه في عدد من القضايا القانونية مع عدد   )ب(
بد المجموعة خسارة بخروج  ن كل قضية من تلك القضايا عندما يكون من المرجح أن تؤدي النتيجة إلى تكن مخصص بشأيتم تكويوحملة الوثائق. و

 انونية المستقبلية. لقموارد اقتصادية ويمكن وضع تقدير موثوق لقيمتها. وتعتمد نتيجة القضايا المتوقعة على اإلجراءات ا
 

 لألدوات المالية  قيمة العادلةال   .21
 

لسوق في  ة هي القيمة التي يمكن قبضها من بيع أحد الموجودات أو دفعها لتحويل أي ميمة العادلتعد الق لين با ن المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعام
 دلة. يمة العاريخية وتقديرات القلتكلفة التام الدفترية وفقا لطريقة اقيتاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشا الفروقات بين ال

 

 مة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةالقي (أ)
 

 ة تقارب قيمها العادلة. حدلقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية المو ترى اإلدارة أن ا
 

 القيمة العادلةغراض قياس  مطبقة ألييم واالفتراضات ال أساليب التق (ب)
 

األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة ع  لى أسعار السوق المدرجة وغيرها من أساليب التقييم.يستند تقييم 
 

 يتم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كالتالي:   
 

لشراء  الشروط القألحكام ووبات المالية ذات اودات والمطل حدد القيم العادلة للموجتُ    • ياسية والمتداولة في األسواق المالية النشطة على أساس أسعار ا
 لنة في السوق.المع

 

ة، وذلك ع ير المتعارف عليها والمعت سعتُحدد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى )باستثناء األدوات المشتقة( وفقاً لنماذج الت • لى  مد
 لألدوات المالية المشابهة. ومة باستخدام أسعار المعامالت الحالية الملحوظة في السوق وأسعار التجار  قدية المخصفقات النأساس تحليل التد

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر
 

لث    د االعترافعادلة بعقياسها بالقيمة ال  ية التي يتملي تحليالً لألدوات المالتايعرض الجدول ال لثا لى ا المبدئي حيث يتم تجميعها في مستويات مختلفة من األول إ
 اس المعطيات الجديرة بالمالحظة بالنسبة للقيمة العادلة.على أس

 

 تطابقة.طلوبات المت أو الماق النشطة للموجودا ة( في األسو ار المُعلنة )غير المُعدلسعالمستوى األول: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األ   -

لمالحظة  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المع   - طيات األخرى، بخالف األسعار المُعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة با
 ألسعار(.مدة من امباشرة )وهي المست  عار( أو غيرءً كانت مباشرة )وهي األس وابالنسبة للموجودات أو المطلوبات، س

م والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى معطيات السوق  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقيي   -
 المالحظة(. ب  الجديرة بالمالحظة )المعطيات غير الجديرة

دة المدققة للسنة المنتهية في  االفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في البيانات المالية السنوية الموحالتقييم و  م أساليبللموجودات باستخدا  يمة العادلةيتم تحديد الق
 .2020ديسمبر    31



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

 حلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المر
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية .21
 

 )تابع(مة العادلة  المطبقة ألغراض قياس القي   تأساليب التقييم واالفتراضا (ب)
 

 الية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر )تابع(وجودات المادلة للمالقيمة الع
 

 
 يةالموجودات المال  

 القيمة العادلة كما في
التسلسل  
الهرمي  

 للقيمة العادلة

أساليب التقييم  
 والمعطيات الهامة

المعطيات الهامة غير  
 بالمالحظة  الجديرة

غير  عالقة المعطيات  
بالمالحظة    الجديرة
 العادلة  بالقيمة

برسبتم 30  
  2021  

ديسمبر    31
2020 

 ألف درهم 
 )غير مدققة(

 ألف درهم
 )مدققة(

الموجودات المالية  
بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر

      

30,524   أوراق مالية مدرجة  27,588 
المستوى  

ولألا  
أسعار الشراء المدرجة  

.في سوق نشطة .ال ينطبق ال يوجد   

 30,656 34,150 مدرجة  مالية غير  أوراق
المستوى  

 الثالث

طريقة تقييم صافي  
الموجودات ومنهج  
المضاعفات القابلة  

 للمقارنة
صافي قيمة  
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة  
الموجودات للشركات  

المستثمر فيها،  
العادلة.  ارتفعت القيمة  

القيمة  موجودات مالية ب
دلة من خالل الربح  العا

       رةأو الخسا

 4,073 4,663 أوراق مالية مدرجة
المستوى  

 األول
أسعار الشراء المدرجة  

وق نشطة.في س  ال ينطبق. ال يوجد 

 30,801 40,567 أوراق مالية غير مدرجة
المستوى  

 الثالث
طريقة تقييم صافي  

 الموجودات.
ة  مصافي قي

 الموجودات

في قيمة  كلما ارتفع صا
وجودات للشركات  الم
ها،  ستثمر فيالم

القيمة العادلة  ارتفعت  

استثمارات مرتبطة  
 839,411 854,206 بوحدات

المستوى  
لثالثا  

طريقة تقييم صافي  
 الموجودات.

صافي قيمة  
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة  
الموجودات للشركات  

المستثمر فيها،  
يمة العادلةقارتفعت ال  

 

 . ل الفترةبين المستويات خال  أي تحويالت  لم تكن هناك
 

 الدخل الشامل اآلخر في المستوى الثالث:ياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  تسوية ق 
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم 

مدققة(  )غير   )مدققة( 

   

 34,728 30,656 السنة  /اية الفترة  في بد

 )4,072( 3,494 قيمة العادلةرات في التغيّ

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

34,150   في نهاية الفترة / السنة  30,656 

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



 32 ( أمين )أمان( )ش.م.ع.وإعادة التللتأمين شركة دبي اإلسالمية 
 

 المرحلية الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة
 )تابع(  2021سبتمبر    30ي لفترة التسعة أشهر المنتهية ف

 

 

 )تابع(  ألدوات الماليةلالقيمة العادلة   .21
 

 )تابع(قيمة العادلة  اض قياس البقة ألغرم واالفتراضات المطاليب التقييأس (ب)
 

 اسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في المستوى الثالث: تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المق
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم 

مدققة(  )غير  ققة()مد   

   حداترتبطة بواستثمارات م 

 750,500 839,411 يناير  1  في

 88,911 14,795 لقيمة العادلة وصافي االستثمار/ السحب(صافي التغير خالل الفترة/ السنة )التغير في ا

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

 839,411 854,206 لسنةفي نهاية الفترة / ا

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

   

   أوراق مالية غير مدرجة 

 - 30,801 يناير  1في  

 22,044 - رة / السنةمشتريات خالل الفت

 8,757 9,766 تغير في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة 

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

 30,801 40,567 ية الفترة / السنةفي نها

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

ة يتعين  تم تقييم االستثمارات المصنفة تحت فئة المستوى ا لثالث بالقيمة العادلة على أساس المعلومات المتاحة لكل استثمار. ونظرا لعدم وجود أي مطلوبات مالي
 في الجدول أعاله.أي إفصاحات  العادلة، لم يتم القيام ب  قياسها بالقيمة

 
 لى المجموعةع  19كوفيد  أثر   .22

 

ل األنشطة    2020نة  ( في أوائل س19-تم تأكيد ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد ى تعطي ل وقد تفشى عبر بر الصين الرئيسي وخارجه، األمر الذي أدى إ
ل  ب عليه، وافط والطلقتصاد بسبب سعر النقطاعات اال   ي االقتصاد الكلي في جميعف التجارية واالقتصادية. يوجد عدم يقين   نخفاض النشاط االقتصادي، وتعطي

مل ألحداث واسعة النطاق. ال يزال حجم ومدة هذه التطورات أمراً غير مؤكد ولكن يمكن أن تؤثر على األرباح والتدفقات  سالسل التوريد العالمية، والتأجيل المحت
 مقاييس بشكل منتظم وسوف تواجه أي تهديدات يتم تحديدها.قبة هذه ال وعة بمرامقابلة. تقوم المجموأطرافنا الوالوضع المالي للمجموعة    ةالنقدي

 

 على قياس مطلوبات عقود التكافل  19-أثر فيروس كوفيد
 

التي أُدرجت  و  19-بكوفيدفيما يتعلق    م(دره  348,000)  م اإلبالغ عنهاتمطالبة    31لدى المجموعة  في تاريخ بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد، كان  
ز المالي الموجز المرحلي الموحد، لم يتم إخطار المجموعة بأي مطالبات تتعلق  الية الموجزة المرحلية الموحدة. كما في تاريخ بيان المركعلومات المل في المبالكام

ة  على التأميالتأثير  . وكان  2021سبتمبر    30  كما في  تياطاتها الفنية بشكل مناسبحبانقطاع األعمال. وتراقب المجموعة تجربة الخسارة واحتسبت ا ا لحي ن على ا
 ضئيالً عند هذه النقطة.

 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  19-أثر فيروس كوفيد
 

ائر  وقع الخس عة. من أجل تقييم تلية والمتوق على الظروف االقتصادية الحا  تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناءً   9يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
لتأكد من أن    انية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة، تستخدماالئتم ة ل المجموعة عدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات متفاوتة الشدة وبأوزان مناسب

فيد لمحتمل لتف األثر ا  ت المجموعة بمراجعةمحتملة. قامعة من النتائج االقتصادية الوتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجم  ى   19-شي فيروس كو عل
 في ضوء المعلومات المتاحة.   9ئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  معطيات وافتراضات قياس الخسائر اال



للتأمين وإشركة دبي اإلسالمي  33 عادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(ة 
 

 لموحدةمرحلية اإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة ال
 )تابع(  2021سبتمبر    30تهية في رة التسعة أشهر المنلفت

 

 

 )تابع(  على المجموعة  19أثر كوفيد   .22
 

 ة المالية غير المدرجوالموجودات  ير على االستثمارات العقارية  ثالتأ
 

من قبل شركات تقييم مؤهلة دولياً تطبق معايير المعهد الملكي للمساحين  2020ديسمبر  31قييمًا مفصاًل الستثماراتها العقارية كما في المجموعة تأجرت  
لعربية المتحدة المركزي  اإلمارات اعن مصرف  ة المتحدة الصادرة  ارات العربيية لشركات التأمين بدولة اإلملالقانونين العالمية للتقييم بما يتوافق مع التعليمات الما 

لغ  )سابقًا، هيئة التأمين(. قامت ال لمب لة ا مجموعة أيضًا بتقييم محفظة األسهم غير المدرجة مقابل أحدث المدخالت المتاحة. وعليه، تعتقد المجموعة أن القيم العاد
 .2021سبتمبر    30كما في  ق الحالية  روف السوات العقارية تعكس ظواالستثمار  ل من االستثمارات غير المدرجةكعنها ل

 

 األعمالإدارة السيولة / خطة استمرارية  
 

لخدمات    اتخذت اإلدارة تدابير وضوابط حكيمة لضمان السيولة الكافية للمجموعة للوفاء بالتزاماتها. وضعت المجموعة خططاً للعمل عن بعد لضمان استمرار ا
بات. وستراقب المجموعة اآلثار عن  في أي انحرافات جوهرية عند إصدار الوثائق ومعالجة المطاللم يتسبب    ي الوباءالمجموعة من أن تفشها. وتأكدت  لعمالئ

 قرب وستتخذ جميع اإلجراءات المناسبة المطلوبة. 
 

 األمور الجوهرية .23
 

و  مجموعة اتفأبرمت ال،  2013يوليو    9ريخ  . وبتا2013  يوليو   10لمجموعة استقالته في  لقدم الرئيس التنفيذي السابق   اقية مع الرئيس التنفيذي السابق لسداد و/ أ
لغ 2021سبتمبر    30الستثمارات التي كان يحتفظ بها بنفسه لمصلحة المجموعة. وكما في  تحويل بعض ا ة تب ل للمجموعة استثمارات بقيمة دفتري   9.2، لم تُحوَّ

بق لصالح المجموعة مع  طور بيع األسهم المحتفظ بها من قبل الرئيس التنفيذي السا حالياً في  لمجموعة  التنفيذي السابق. ااسم الرئيس  مليون درهم والتي ال تزال ب
 عاملة. متعهد من الرئيس التنفيذي السابق بأن المتحصالت من بيع هذه األسهم سيتم تحويلها إلى المجموعة عند إتمام هذه ال

 

لحين دون  التنفيذي السابق بالنيابة عن المجموعة والتي تم استبعادهيه الرئيس  يسيطر علحتفظ بها لدى كيان  ودات أخرى مكان لدى المجموعة موج لك ا ا منذ ذ
  المذكور. تمقانونية بشأن استرداد المبلغ    مليون درهم. شرعت المجموعة بإجراءات  11موافقتها. بلغت القيمة اإلجمالية لهذه الموجودات في تاريخ الشراء حوالي  

، وسيتم االعتراف باألصل المحتمل فقط عندما يكون نجاح  2021سبتمبر    30ركز المالي الموجز المرحلي الموحد كما في  ي بيان المالكامل ف تقديم الموجودات ب
 اإلجراء القانوني مؤكد.

 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى .24
 

ا فيمك كما في   

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

يم إماراتدره درهم إماراتي   

دققة()غير م   )مدققة( 

   

5042,105, 4,012,841 مبالغ مدفوعة مقدمًا  

 814,799 617,091 ذمم مدينة من موظفين

 1,090,000 1,090,000 دفعات مقدمة للموردين

96258,1 ودائع قابلة لالسترداد  258,169 

,9422,802 1,928,016 ذمم مدينة أخرى  

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

 7,906,117 7,071,414 

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

 
 

 
 
 

 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسال  34 مية 
 

 حدةلمرحلية الموإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة ا
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  .25
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

()غير مدققة  ()مدققة   

   

 62,626,290 25,860,286 حقاتجارية ومستدائنة ت ذمم

,8395,897 5,959,982 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 462,641 148,985  زكاة مستحقة

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

 69,253931,  68,986,770 
 
 

 
 
 

 
 

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

 ل دائنةذمم تكاف .26
 

 كما في كما في 

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

تيدرهم إمارا درهم إماراتي   

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 40,152,401 47,801,766 داخل اإلمارات العربية المتحدة 

 15,139,181 17,137,633 دةحخارج اإلمارات العربية المت

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

 64,939,399 55,291,582 
 
 

 
 

 
 
 

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

   داخل اإلمارات العربية المتحدة

 5,910,144 7,240,468 ذمم دائنة لحملة الوثائق

 30,071,843 37,778,643  دة التكافلاذمم دائنة لشركات التكافل وإع

52,782,65   الوسطاء  ة للوكالء/ذمم دائن  4,170,414 

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

 47,801,766 40,152,401 
 

 
 

 
 
 

 

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

   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

80,62017,0 ركات التكافل وإعادة التكافلشذمم دائنة ل  5,095,1781  

 44,003 57,013 الوسطاء  /نة للوكالءذمم دائ

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

 17,137,633 15,139,181 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
 
 

 
 



للتأميشركة دبي اإلسالمي  35 ع.(لتأمين )أمان( )ش.م.ن وإعادة اة 
  

 المرحلية الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة
 )تابع(  2021سبتمبر    30ي لفترة التسعة أشهر المنتهية ف

 

 

 مبالغ مستحقة للبنوك .27
 

ون درهم من بنك إسالمي في   20لشريعة اإلسالمية بحد أقصى ف بأحكام اى المكشو السحب عل  ى تسهيالتنوات السابقة، حصلت المجموعة علسفي ال لي م
ة  ث المتحدة لتلبية متطلبات العمل. إن التسهيالت مضمونة برهن على ودائع الوكالة لدى البنوك ذات فترات االستحقاق األصلية ألك اإلمارات العربية   ر من ثالث

ر المنتهية في  . تم سداد التسهيالت خالل فترة التسعة أشه2-5راجع إيضاح    -كهامش لصالح البنك  ليون درهم  م  20يمة  مضاربة بقتمويل ال  أشهر بناءً على هيكل
 .2021سبتمبر    30

 

 ذمم مرابحة دائنة .28
 

/  ا ويتم ضما سنويً  % 2.5أشهر +    6ر لمدة  تحدة، ويحقق معدل ربح بسعر إيبوملدى المجموعة تمويل مرابحة من بنك إسالمي في اإلمارات العربية ال  ه بتعهد ن
 .6راجع إيضاح    -وب(  حفظ إلكتروني لدى شركة وساطة تابعة للبنك لألسهم المؤهلة )الفئة أ  

 

 بها.  مباإلضافة إلى ذلك، تخضع ذمم المرابحة الدائنة للتعهدات، والمجموعة متوافقة مع هذه التعهدات وتلتز
 

 ائق على الوث   تكاليف استحواذ مؤجلة .29
 

في  كما  فيكما     

تمبرسب 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

ة()مدقق )غير مدققة(   

   

7,642,874   الرصيد في بداية الفترة / السنة    8,465,105  

 24,263,670 20,504,520 ة تكاليف استحواذ على الوثائق مدفوعة خالل الفترة / السن

(3697,689,1) السنة  للفترة /  المحمّل    (5,90125,08)  

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

7,642,874   10,457,701 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  
 
 
 

 
 

 
 

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

 خصم مؤجل .30
 

يف كما   كما في   

سبتمبر 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

تيرهم إماراد  إماراتيدرهم    

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

15,009,18 6,456,898 الرصيد في بداية الفترة / السنة  

 19,707,657 13,417,993 تكاليف استحواذ على الوثائق مدفوعة خالل الفترة / السنة 

(12,902,329) المحمّل للفترة / السنة    (18,259,940)  

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

 6,456,898 6,972,562 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 
 

 
 
 

 
 

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



للتأمين  شركة دبي اإلسال  36 وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(مية 
  

 ة الموحدةالمرحلي إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة
 )تابع(  2021سبتمبر    30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا

 

 

 مصاريف عمومية وإدارية .31
 

 سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 

 سبتمبر  30المنتهية في    لفترة التسعة أشهر
 2021 2020  2120  2020 
اراتيدرهم إم  إماراتي درهم   درهم إماراتي درهم إماراتي  
ققة()مد )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة(   
      

 17,490,962 15,414,445  5,505,531 4,776,592 رواتب ومنافع

 2,068,473 2,376,399  648,484 841,972 أتعاب قانونية ومهنية

78,9113 329,715 إيجارات   ,037,4111  11,138,71  

 553,522 511,479  212,985 171,442 اتصاالت

 478,983 555,878  185,275 176,981 تصليحات وصيانة

 135,037 103,896  41,539 33,351 استهالك

 61,730 53,033  19,360 22,348 طباعة وقرطاسية

,85735 27,863 سفر وتنقالت   59,004 67,371 

(,8011,969) هافي تحصيلالمشكوك    م المدينةمخصص الذم  1,202,527  (1,833,905)  2,181,608 

 47,582 234,589  30,923 71,350 تسويق وإعالن

 2,169,424 565,550  1,015,483 118,645 مصاريف الضريبة

 563,180 550,188  84,509 180,386 رسوم بنكية

0205,13 أخرى  285,485  578,588 710,229 
 -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- 

 4,985,974 9,646,797  20,206,555 27,666,812 
 

 
 

 
 
 

 

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

 ارنةالية المق لومات المإعادة بيان المع  .32
 

لت   -  1الدولي    في السنوات السابقة ، تم تعديل عرض بيان المركز المالي ليتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة غييرات في  عرض البيانات المالية. عند تنفيذ ا
  31درهم كما في   21.026.921لعمليات التكافل" )الرصيد المدين    -الدخل الشامل اآلخر    -تياطي إعادة تقييم االستثمارات  العرض ، بعض األرصدة ، "اح

فل"  ( و  2020ديسمبر    31كما في    762درهم إماراتي ،    1.3111( ، "مخصص إيداع إعادة التكافل" )رصيد دائن بقيمة  2020ديسمبر   "فائض عمليات التكا
لشركة  . نظًرا ألن المبلغ الصافي كان  2020ديسمبر    31درهم كما في    12،844،358صافي رصيد مدين قدره    والذي نتج عنه رصيدًا مدينًا ، فقد اعترفت ا

لقيمة    ثائق الخسائر الناتجة عن االستثماراتق". وفقًا لمتطلبات التكافل ، ال يتحمل حاملو الو بهذا المبلغ كأصل يشار إليه باسم "احتياطي حملة الوثائ ا المدرجة ب
لتقارير    العادلة في قائمة الدخل لعمليات التكافل ولكن الشركة. على هذا النحو ، فإن اد ا ولية إلعد هذه الخسائر ال تفي بمعايير االعتراف بموجب المعايير الد

.  2020ديسمبر  31حتياطي منفصل اعتباًرا من درهم في حقوق الملكية كا  21،026،921  تم االعتراف بها كأصل. لذلك ، يجب االعتراف بمبلغ المالية لي
  و كما   2020ديسمبر    31درهم إماراتي كما في    6،870،801افل ويجب االعتراف به كمطلوبات بقيمة  ض عمليات التكعالوة على ذلك ، ال ينبغي تجميع فائ

اإلفصاح عنه بشكل منفصل في حقوق الملكية. تم تصحيح التحريفات  درهمًا وفقًا للوائح ويجب    1،311،762يجب أال يتم تجميع مخصص إعادة التكافل البالغ  
 :النحو التالي على    2020يناير    1و    2020ديسمبر    31ود البيانات المالية المتأثرة للفترات السابقة كما في  كل بند من بن  من خالل إعادة بيان

 

أدرج    كما 2020ر  ديسمب  31كما في      

 كما أعيد بيانه التعديل سابقاً 

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

    الموجودات

(12,844,358) 12,844,358 احتياطي حملة الوثائق   - 

    

    المطلوبات

16,870,80 - التكافلفائض في أموال عمليات  لا  8016,870,  

    

    حقوق الملكية

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    -احتياطي إعادة تقييم استثمارات  
(21,026,921)   - ألموال عمليات التكافل    (21,026,921)  

1,311,762   - مخصص وديعة إعادة التكافل    1,311,762  



للشركة دبي اإلس  38 ش.م.ع.(دة التأمين )أمان( )تأمين وإعاالمية 
 

 المرحلية الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(إعادة بيان المعلومات المالية المقارنة   .32
 

   كما أدرج 2020يناير    1ا في  كم

نهكما أعيد بيا التعديل سابقاً   

إماراتي  درهم  راتيدرهم إما  إماراتيدرهم     

    الموجودات

(14,753,823) 14,753,823 احتياطي حملة الوثائق   - 

    

    المطلوبات

 4,308,305 4,308,305 - الفائض في أموال عمليات التكافل

    

    حقوق الملكية

لدخل الشامل اآلخر  من خالل ا  العادلة  بالقيمة  -ستثمارات  اطي إعادة تقييم اياحت
(19,062,128)   - ألموال عمليات التكافل    (19,062,128)  

 

التكافل" و "مخصص إيداع  لة في قائمة الدخل لعمليات  الدخل الشامل اآلخر للقيمة العاد  -تم تضمين التحركات ذات الصلة في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  
ة    2020سبتمبر    30إعادة التكافل" لفترة التسعة أشهر المنتهية في   في بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد. لم يكن هناك أي تأثير إلعاد

لنقدية    2020سبتمبر    30تسعة أشهر المنتهية في  الشامل لفترتي الثالثة وال   البيان أعاله على بيانات الدخل الموحدة المرحلية المختصرة والدخل  وبيان التدفقات ا
 .2020سبتمبر    30المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

ل عرض البيانات المالية ، هناك مطلب لعرض النقد والنقد المعادل بشكل منفصل    -  1فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي   لمعيار  في صلب بيان المركز الما ي. ا
غ نق   -  7المحاسبي الدولي   ل ا لى مب ة  بيان التدفقات النقدية يعّرف النقد وما في حكمه على أنه استثمارات قصيرة األجل وعالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة إ دي

ه  بقًا عن النقد والنقد الممعروفة والتي ال تتعرض لمخاطر تغيرات كبيرة في القيمة. لم تفصح المجموعة سا ل لهذ ي. لالمتثا ل لما عادل في صدارة بيان المركز ا
ة أ  لنقد  المتطلبات ، تم إعادة عرض معلومات المقارنة إلعادة تصنيف "ودائع الوكالة لدى البنوك ذات فترات االستحقاق األصلية ألكثر من ثالث "ا شهر" من 

 كل منفصل معادالت "في وجه بيان المركز المالي. ولعرض "النقد والنقد" بش  واألرصدة البنكية" إلى "اإليداع لدى البنوك" ،
 

لمعاد  لدخل  تم تعديل معلومات المقارنة لتعكس التصنيف المناسب. لم يكن هناك أي تأثير إلعادة البيان أعاله فيما يتعلق بعرض النقد والنقد ا انات ا ل على بي
وبيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للتسعة    2020سبتمبر    30عة أشهر المنتهية في  ي األشهر الثالثة والتس الموحدة المرحلية الموجزة والدخل الشامل لفترت

 .2020سبتمبر    30أشهر الفترة المنتهية في  
 

 توضح الجداول التالية التعديالت التي تم إجراؤها على كل بند من بنود القوائم المالية للفترات المقابلة: 
 

   كما أدرج 2020ديسمبر    31كما في  

يلالتعد سابقاً  يد بيانهكما أع   

ماراتيدرهم إ  م إماراتيدره   درهم إماراتي 

    

(114,532,907) 114,532,907 أرصدة نقدية وبنكية  - 

 54,532,907 54,532,907 - نقد وما في حكمه
,00060,000 60,000,000 - ودائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر  

 

   كما أدرج 2020يناير    1كما في  

 كما أعيد بيانه التعديل سابقاً 

تيادرهم إمار درهم إماراتي  راتيدرهم إما   

    

3,713136,35 كيةقدية وبنأرصدة ن  (136,353,713)  - 

 81,353,713 81,353,713 - نقد وما في حكمه

 55,000,000 55,000,000 - على ثالثة أشهرودائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد  
 

 

 

 

 

 

 

 



للشركة دبي اإلس  38 ش.م.ع.(دة التأمين )أمان( )تأمين وإعاالمية 
 

 المرحلية الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 العمليات المتوقفة .33

 
.  لسيارات ذلخدمات ا  ، وافق مجلس اإلدارة على تصفية واستبعاد الشركات التالية التابعة للمجموعة: مركز تكنيك2018ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   .م.م

 ذ.م.م.  يتي هيلثوأم
 

 مبينة أدناه.   2020و  2021سبتمبر    30لعمليات المتوقفة المدرجة في ربح فترة التسعة أشهر المنتهية في  ن النتائج المجمعة لإ
 

 سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   لمتوقفةعمليات ارة من الخسارة الفت

 - - إيرادات

(2,677) مصاريف    (17,434)  

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

 (2,677)    (17,434)  
 
 

 
 
 

 
 

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

 سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021 0220  

إماراتي  درهم  تيهم إمارادر   

ر مدققة()غي  مدققة()   

   من العمليات المتوقفة  خسارة الفترة

 - - إيرادات

(18,809)   - مصاريف  

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

 -   (18,809)  
 

 
 

 
 
 

 

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

.م.م، وتم إدراج القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات بقيمتها  ذ.م.م. وأميتي هيلث ذالسيارات    ك لخدماتركز تكنيالتصفية لم  ور عمليةطالمجموعة حالياً في  
 العادلة ناقصًا تكلفة البيع. فيما يلي فئة الموجودات والمطلوبات الرئيسية للشركات التابعة في نهاية فترة التقرير:

 

 كما في كما في 

سبتمبر 03  ديسمبر  31   

 2021 2020  

م إماراتيدره   درهم إماراتي 

مدققة()غير     )مدققة( 

   

 1,008,976 1,008,976 نقد وما في حكمه

 574,345 574,345 ذمم مدينة أخرى

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

,83,32151 موجودات ضمن العمليات المتوقفة  ,583,3211  
 
 

 
 
 

 
 

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

   

 13,022,356 13,022,356 ية وأخرىذمم دائنة تجار

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

 13,022,356 13,022,356 مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات ضمن العمليات المتوقفة

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



للتأمشركة دبي اإل  39 ين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(سالمية 
 

 ةلية الموحدزة المرحإيضاحات حول المعلومات المالية الموج
 )تابع(  2021سبتمبر    30 المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 

 ومطلوبات المساهمين وعمليات التكافل   موجودات  -لمرحلي الموحد  ي الموجز اكز المالالمر  بيان .34
 

 كما في كما في 
سبتمبر 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   الموجودات

   موجودات عمليات التكافل

8,323,8533 نقد وما في حكمه  20,615,858 
 661,581 723,572 أو الخسارة  مة العادلة من خالل الربحقاسة بالقيمالية م  وداتموج

 58,602,525 61,004,687 ذمم تكافل مدينة
 23,000,000 5,000,000 ودائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر

2,256,9491 اآلخر  ملن خالل الدخل الشاالعادلة م  ةموجودات مالية مقاسة بالقيم  11,560,619 
   عادة التكافل موجودات عقود إ

 30,778,105 35,198,975 مساهمة غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية
 58,009,511 65,252,794 مطالبات معلنة غير مسددة

 700,293 817,294 احتياطي حسابي
0,16037,50 35,467,654 ةة غير معلندمطالبات متكب  

 10,240,775 10,240,775 ارياستثمار عق
 45,286,960 56,879,631 حقة من المساهمينمبالغ مست

 -------------------------------- -------------------------------- 
 321,166,184 296,956,387 
 -------------------------------- -------------------------------- 

   ينالمساهمات  موجود

04933,917, 26,861,771 نقد وما في حكمه  

 873,622,739 898,712,995 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 2,979,095 - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

1177,906, وذمم مدينة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدماً   7,071,414 
 37,000,000 5,000,000 شهرلبنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أى اكالة لددائع الوو

 46,683,880 52,416,671 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
,01710,457 تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق   7,642,874 

,00010,000 10,000,000 نظامية  وديعة  
 44,509,225 44,509,225 عقاري  ماراستث

04,9132 ممتلكات ومعدات  281,753 
 1,583,321 1,583,322 موجودات ضمن العمليات المتوقفة

 -------------------------------- -------------------------------- 
,652,7151,057 موع موجودات المساهمينجم  501,065,291,3  

 -------------------------------- -------------------------------- 
 1,362,247,737 1,378,818,899 مجموع الموجودات

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 



للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسال  40 مية 
 

 الموحدة  جزة المرحليةإيضاحات حول المعلومات المالية المو
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 )تابع(  التكافل موجودات ومطلوبات المساهمين وعمليات    -بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد   .34

 
سبتمبر  30ا في  كم  يسمبرد  31في    كما   
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 
دققة()غير م   )مدققة( 

   مطلوبات عمليات التكافل والعجز 

   مطلوبات عمليات التكافل

 20,747,516 17,501,104 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 55,291,582 64,939,399 ل دائنةف ذمم تكا

,4956,838 تكافلت إعادة الاتفاقيا  لغ محتفظ بها بموجبمبا  6,374,916 
   مطلوبات عقود التكافل:

 81,204,057 99,267,167 غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية  مساهمة
 71,931,439 82,956,133 مطالبات معلنة غير مسددة

 2,847,862 3,014,354 حسابي  احتياطي
30255,775, ت متكبدة غير معلنةمطالبا  02,47962,6  

 2,343,996 2,248,017 غير موزعة  مصاريف تسوية خسارة
5626,972, خصم مؤجل  6,456,898 

 -------------------------------- -------------------------------- 
 309,800,745 339,512,533 يات التكافللمجموع مطلوبات عم

 -------------------------------- -------------------------------- 
   ز في عمليات التكافلالعج

 6,870,801 )6,481,580( ال عمليات التكافل)العجز( / الفائض في أمو
6,481,580   قرض حسن من المساهمين  -    

 )21,026,921( )20,330,590( تقييم استثمارات عمليات التكافل  ةاحتياطي إعاد
 1,311,762 1,984,241 لتكافلإعادة ا  مخصص وديعة

 -------------------------------- -------------------------------- 
 )12,844,358( )18,346,349( مجموع العجز في عمليات التكافل

 -------------------------------- -------------------------------- 
 296,956,387 321,166,184 ض ل والفائمطلوبات عمليات التكافمجموع  

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

   المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

   مطلوبات المساهمين

 19,981,327    - تحقة للبنوكسمبالغ م
 15,239,606 15,218,700 ذمم مرابحة دائنة
 272,814    - ات عالقةأطراف ذ  مبالغ مستحقة إلى

 48,239,254 14,468,149 رىذمم دائنة تجارية وأخ
 839,410,979 854,206,072 تمطلوبات مرتبطة بوحدا

631956,87, مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل   45,286,960 
 13,022,356 13,022,356 وقفةمطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات ضمن العمليات المت

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

4,908953,79 مجموع مطلوبات المساهمين  981,453,296 
 -------------------------------- -------------------------------- 

   حقوق الملكية للمساهمين

,750,000225 رأس المال  225,750,000 
,080,1285 قانونياحتياطي    5,080,128 

 5,080,128 5,080,128 احتياطي عام
 )62,452,179( )60,212,537( العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة  -احتياطي إعادة تقييم استثمارات  

 )88,293,501( )70,513,122( خسائر متراكمة
 -------------------------------- -------------------------------- 

   85,164,576 105,184,597 األم  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة
 )1,326,522( )1,326,790( حصص غير مسيطرة

 -------------------------------- -------------------------------- 
7,807103,85 مجموع حقوق الملكية  83,838,054 

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

51,057,652,71 المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمينمجموع    1,065,291,350 
 -------------------------------- -------------------------------- 

 جز مجموع مطلوبات عمليات التكافل والع
818,8991,378, همينية للمساوالمطلوبات وحقوق الملك  1,362,247,737 

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



لشركة دبي اإل  42 )ش.م.ع.(ادة التأمين )أمان( لتأمين وإعسالمية 
     

 زة المرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموج
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 مطلوبات عمليات التكافل )الحياة وغير الحياة(وموجودات    -  بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد .35
 قة()مدق 2020ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2021سبتمبر  30كما في  
اةعلى الحي غير الحياة المجموع   عالمجمو    على الحياة غير الحياة 

        الموجودات

        ت عمليات التكافلموجودا
   4,069,694   16,546,164   20,615,858    8,193,241   30,130,612  38,323,853 نقد وما في حكمه 

-      723,572  723,572 لربح أو الخسارةموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا       661,581  661,581   -    
   2,895,062   55,707,463   58,602,525    8,735,288   52,269,399  61,004,687 ذمم تكافل مدينة 

- 5,000,000 5,000,000 ودائع الوكالة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر    23,000,000 23,000,000 -  
-      12,256,949  12,256,949 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرية مقاسة بودات مال موج      11,560,619  11,560,619   -    

        ودات عقود إعادة التكافلجمو 
   3,619,973   27,158,132   30,778,105    6,349,699   28,849,276  35,198,975 مساهمة غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية 

   3,487,601   54,521,910   58,009,511    2,390,167   62,862,627  65,252,794 مطالبات معلنة غير مسددة 
-     817,294 احتياطي حسابي     817,294   700,293   -    700,293   

   3,900,888   33,599,272   37,500,160    3,066,320   32,401,334  35,467,654 مطالبات متكبدة غير معلنة  
-      10,240,775  10,240,775 ستثمار عقاريا       10,240,775  10,240,775   -    

-   58,395,552  58,395,552 غ مستحقة من المساهمينل مبا     45,286,960  44,028,656   1,258,304   
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

   19,931,815   277,024,572   296,956,387    29,552,009   293,130,096  322,682,105 مجموع موجودات عمليات التكافل
  ========== 

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

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

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

        طلوبات عمليات التكافلم

-      17,501,104  17,501,104 نة تجارية وأخرىذمم دائ      20,747,516  20,747,516   -    
-      6,838,495  6,838,495 لمبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات إعادة التكاف      6,374,916  6,374,916   -    

   13,075,280   42,216,302   55,291,582    22,983,918   41,955,481  64,939,399 ذمم تكافل دائنة 
        مطلوبات عقود التكافل: 

   5,003,012   76,201,045   81,204,057    8,285,385   90,981,782  99,267,167 واحتياطيات المخاطر الساريةير مكتسبة مساهمة غ 
   4,401,479   67,529,960   71,931,439    2,892,710   80,063,423  82,956,133 مطالبات معلنة غير مسددة 

-     3,014,354 احتياطي حسابي     3,014,354   2,847,862   -    2,847,862   
   4,821,166   57,781,313   62,602,479    3,726,280   52,049,022  55,775,302 مطالبات متكبدة غير معلنة 

   90,980   2,253,016   2,343,996    57,352   2,190,665  2,248,017 خسارة غير موزعة مصاريف تسوية 
   307,179   6,149,719   6,456,898    354,151   6,618,411  6,972,562 خصم مؤجل 

-     1,515,921 بالغ مستحقة للمساهمينم     1,515,921   -    -    -    
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

   30,546,958   279,253,787   309,800,745    42,830,071   298,198,383  341,028,454 مجموع مطلوبات عمليات التكافل
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

        العجز في عمليات التكافل
   )10,884,013(   17,754,814  6,870,801    )16,867,237(  10,385,657  )6,481,580( مليات التكافلع)العجز( / الفائض في أموال 

-       3,004,142   3,477,438  6,481,580 قرض حسن من المساهمين    -  -  
-     )20,330,590(  )20,330,590( مليات التكافلة تقييم استثمارات عاحتياطي إعاد    )21,026,921(  )21,026,921(  -   

 268,870   1,042,892   1,311,762    585,033   1,399,208  1,984,241 مخصص وديعة إعادة التكافل 
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

  )10,615,143(  )2,229,215(  )12,844,358(   )13,278,062(  )5,068,287(  )18,346,349( لتكافلي عمليات االعجز ف مجموع 
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

   19,931,815   277,024,572   296,956,387    29,552,009   293,130,096  322,682,105 عمليات التكافل والعجز مجموع مطلوبات
 ==========

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

=== 

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



لشركة دبي اإل  42 )ش.م.ع.(ادة التأمين )أمان( لتأمين وإعسالمية 
     

 زة المرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموج
 )تابع(  2021سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

                         
 لحياة(عمليات التكافل )الحياة وغير ا  -لي الموحد  المرح بيان الدخل الموجز   .36              

 
 قة(ق)غير مد 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   )غير مدققة( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

اةغير الحي المجموع    لحياةعلى ا  جموعالم    على الحياة غير الحياة 
        العمليات الجارية

        العائد لعمليات التكافل 
        تكافلإيرادات ال

   39,023,749   134,182,328   173,206,077    46,373,461   151,453,071  197,826,532 إجمالي مساهمات التكافل
  افلاهمات التكجمالي مسحصة إعادة التكافل من إ  

)110,308,909( 
)71,262,990(  )39,045,919(   )98,109,010(  )65,261,730(  )32,847,280(  

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   6,176,469   68,920,598   75,097,067    7,327,542   80,190,081  87,517,623 التكافلصافي مساهمات 

  )806,222(  )686,719(  )1,492,941(   )552,647(  )13,089,593(   )13,642,240(  التغير في مساهمات غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية 
  56,998   -     56,998   )49,491(  -     )49,491( ر في االحتياطي الحسابيصافي التغي

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   5,427,245   68,233,879   73,661,124    6,725,404   67,100,488   73,825,892 همات التكافل المكتسبةصافي مسا

   1,861,505   12,416,055   14,277,560    1,532,284   11,370,045  12,902,329 خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه 
   8,261,973   511,842   8,773,815    5,773,793   527,621   6,301,414 رسوم وثائق 
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
 93,029,635  78,998,154   14,031,481    96,712,499   81,161,776   15,550,723   

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
        مصاريف التكافل

  )13,292,465(  )74,773,161(  )88,065,626(   )13,473,762(  )64,496,834(  )77,970,596( بات المسددةإجمالي المطال 
   10,769,060   41,000,807   51,769,867    11,162,758   18,589,743  29,752,501 لمسددةحصة شركات إعادة التكافل من إجمالي المطالبات ا 

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
  )2,523,405(  )33,772,354(  )36,295,759(   )2,311,004(  )45,907,091(  )48,218,095( ت التكافلاصافي مطالب

   )3,127,648(   11,492,159   8,364,511   1,508,769  )12,533,463(  )11,024,694( غير المسددة التغير في مخصص المطالبات المعلنة
  2,691,964  )9,373,664(  )6,681,700(    )1,097,434(   8,340,717  7,243,283 بات المعلنة غير المسددةل إعادة التكافل من المطا غير في حصةالت
  )58,238(  )6,485,845(   )6,544,083(    260,318   4,534,353  4,794,671 المتكبدة غير المعلنةصافي التغير في المطالبات  

   )24,903(  5,059   )19,844(    33,628   62,351  95,979 سارة غير موزعةخي احتياطي مصاريف تسوية ي التغير فصاف
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

  )3,042,230(  )38,134,645(  )41,176,875(   )1,605,723(  )45,503,133(  )47,108,856( طالبات المتكبدةصافي الم
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

   12,508,493   43,027,131   55,535,624    12,425,758   33,495,021  45,920,779 افي إيرادات التكافلص
  )17,907,205(  )37,425,184(  )55,332,389(   )18,147,123(  )40,868,752(  )59,015,875( رسوم وكالة 

  -     )132,808(  )132,808(   -     )120,297(  )120,297( حصة المضارب
   -      531,231  531,231    -      481,189  481,189 إيرادات االستثمار، بالصافي

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   )5,398,712(   6,000,370  601,658   )5,721,365(  )7,012,839(  )12,734,204( )العجز( / الفائض من عمليات التكافل للفترة

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



ل شركة دبي  43 لتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(اإلسالمية 
     

 الموحدة  ة المرحليةة الموجزإيضاحات حول المعلومات المالي
 )تابع(  2021سبتمبر    30هية في عة أشهر المنتلفترة التس

 

 

 )تابع(  عمليات التكافل )الحياة وغير الحياة(  -لموجز المرحلي الموحد  بيان الدخل ا .36              
  

 )غير مدققة( 2020تمبر سب 30ة في المنتهي لفترة الثالثة أشهر  )غير مدققة( 2021لفترة الثالثة أشهر المنتهية في سبتمبر  
حياةغير ال المجموع    ةلحياعلى ا   على الحياة غير الحياة المجموع  

        الجارية العمليات
        العائد إلى حملة الوثائق

        إيرادات التكافل

   12,359,960   42,849,028   55,208,988    11,805,119   48,447,489  60,252,608 إجمالي مساهمات التكافل
  )11,134,713(  )20,901,851(  )32,036,564(   )9,943,240(  )20,659,256(  )30,602,496( تكافلل ت ا مالي مساهماحصة إعادة التكافل من إج 

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   1,225,247   21,947,177   23,172,424    1,861,879   27,788,233  29,650,112 ساهمات التكافلصافي م

   256,138   2,582,857   2,838,995   565,053  )5,396,113(  )4,831,060( ساريةالتغير في مساهمات غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر ال  
  998   -      998   623,458   -     623,458 في االحتياطي الحسابي رصافي التغي 

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   1,482,383   24,530,034   26,012,417    3,050,390   22,392,120   25,442,510 التكافل المكتسبة مساهمات صافي

   998,687   3,427,223   4,425,910    829,775   3,793,842  4,623,617 خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه 
   2,877,637   396,556   3,274,193    1,142,211   156,489   1,298,700 ائقرسوم وث 

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
 31,364,827  26,342,451  5,022,376   33,712,520   28,353,813   5,358,707   
 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

        التكافل مصاريف

  )8,919,502(  )20,797,335(  )29,716,837(   )5,492,144(  )20,321,054(  )25,813,198( طالبات المسددةمإجمالي ال 
   7,239,416   8,652,757   15,892,173    4,634,303   4,248,479  8,882,782 لمطالبات المسددةن إجمالي ا لتكافل محصة شركات إعادة ا 

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
  )1,680,086(  )12,144,578(  )13,824,664(   )857,841(  )16,072,575(  )16,930,416( التكافلفي مطالبات صا

   578,832   2,754,752   3,333,584   239,140  )3,774,548(  )3,535,408( التغير في مخصص المطالبات المعلنة غير المسددة
  )294,421(  )2,733,024(  )3,027,445(    )219,334(   982,271  762,937 غير المسددةات المعلنة التغير في حصة إعادة التكافل من المطالب 

  )132,775(  )2,544,134(   )2,676,909(    138,400   4,013,270  4,151,670 غير في المطالبات المتكبدة غير المعلنةتصافي ال 
  7,616  )82,431(   )74,815(    7,866   103,548  111,414 ر موزعةلتغير في احتياطي مصاريف تسوية خسارة غيصافي ا 

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
  )1,520,834(  )14,749,415(  )16,270,249(   )691,769( )14,748,034(    )15,439,803( افي المطالبات المتكبدةص

        
   3,837,873   13,604,398   17,442,271   4,330,607  11,594,417     15,925,024 صافي إيرادات التكافل

  )5,639,865(  )11,771,104(  )17,410,969(   )4,986,119(  )13,446,196(  )18,432,315( رسوم وكالة 
  -    )38,818( )38,818(   -     )18,570(  )18,570( حصة المضارب

  -    155,274 155,274    -      74,280  74,280 إيرادات االستثمار، بالصافي

 -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 
   )1,801,992(   1,949,750  147,758   )655,512( )1,796,069(     )2,451,581( )العجز( / الفائض من عمليات التكافل للفترة

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

 
 


