
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.( 
 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

  
  تقرير المراجعة والمعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 



  

 

 

-  

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

 

  المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 

 
 

 رقم الصفحة  جدول المحتويات
 

 

 

  1 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 

 3  - 2 جز المرحلي الموحدوبيان المركز المالي الم

 

 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

 

 35  -  10 الموجزة المرحلية الموحدة  ةإيضاحات حول المعلومات المالي 

 





   

 

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

 بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد
 2021يونيو    30كما في 

 

 

يونيو 30   ديسمبر 31  يناير  1   

 إيضاحات 

2021 
 درهم إماراتي
 )غير مدققة(

2020 
م إماراتيهدر  

 )مدققة(

2020 
 درهم إماراتي

 )مدققة(

 )معاد بيانها( )معاد بيانها(   

     الموجودات

  136,353,713  114,532,907 108,695,547 5 أرصدة نقدية وبنكية

  756,890,551  874,284,320  886,982,195 6 من خالل الربح والخسارة   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

  67,498,024  58,244,499   64,409,992  6 من خالل الدخل الشامل اآلخر   جودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة وم

  52,040,295   58,602,525   79,319,028  7 ذمم تكافل مدينة

  2,370,495   2,979,095  -     18 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  7,578,690   7,071,414   7,963,096  24 ة أخرىنمبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدي

     موجودات عقود إعادة التكافل 

  42,024,089   30,778,105   38,189,844  8 احتياطيات المساهمات غير المكتسبة 

  68,452,413   58,009,511   64,489,857  8 مطالبات معلنة غير مسددة 

  816,173   700,293   6,520,882  8 احتياطي حسابي 

  30,596,918   37,500,160   39,083,290  8 مطالبات متكبدة غير معلنة 

  8,465,105   7,642,874   9,738,123   تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق 

  10,000,000   10,000,000   10,000,000  9 وديعة نظامية

  58,188,000   54,750,000   54,750,000  11 استثمارات عقارية

  301,259   281,753   220,719   ممتلكات ومعدات

  1,586,020   1,583,321   1,583,321   موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

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

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

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

 1,243,161,745 1,316,960,777 1,371,945,894  مجموع الموجودات

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

     المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

     المطلوبات

  19,972,520   19,981,327   19,980,906        مبالغ مستحقة للبنوك                                                                                                      
 68,856,494  68,986,770   31,872,571  25 ذمم دائنة تجارية وأخرى

  74,246,673   55,291,582   86,363,440   ذمم تكافل دائنة
  701,044   272,814  -     18 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

     مطلوبات عقود التكافل:

  91,713,761   81,204,057   97,426,976  8 احتياطي مساهمات غير مكتسبة    
  84,577,517   71,931,439   79,420,725  8 مطالبات معلنة غير مسددة    
  3,540,063   2,847,862   9,341,400  8 احتياطي حسابي    
  49,565,462   62,602,479   63,542,608  8 مطالبات متكبدة غير معلنة    
  2,368,573   2,343,996   2,359,431  8 مصاريف تسوية خسائر غير موزعة    
  750,500,215   839,410,979   861,652,210  8 مطلوبات مرتبطة بوحدات    

  15,351,053   15,239,606   15,218,700   ذمم مرابحة دائنة
  5,099,181   6,456,898   5,717,084   خصم مؤجل

  5,459,240   6,374,916   6,705,140   مبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقات إعادة التكافل

  13,022,356   13,022,356   13,022,356   مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

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

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

---------------------
 1,184,974,152 1,245,967,081 1,292,623,547  مجموع مطلوبات التأمين -------------

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

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

---------------------
 4,308,305 6,870,801 - 26  ،10 فائض عمليات التكافل -------------

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

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

---------------------
 1,189,282,457 1,252,837,882 1,292,623,547  مجموع المطلوبات -------------

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

 بيان الدخل الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 2021يونيو   30في   لفترة الستة أشهر المنتهية

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 أشهر المنتهية فيفترة الستة  

 يونيو 30

 2020 2021 2020 2021 تإيضاحا 

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  

      

      العائد إلى عمليات التكافل

      إيرادات التكافل

  117,997,089   137,573,924   58,393,746   77,236,146  19 ات التكافل إجمالي مساهم

 )66,072,446(  )79,706,413( )36,280,595(  )47,617,435(  19 ة إعادة التكافل من إجمالي مساهمات التكافلحص

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

  51,924,643   57,867,511   22,113,151   29,618,711   كافلصافي مساهمات الت
 )4,331,936(  )8,811,180(   2,626,870  )4,884,067(   ل إلى احتياطي مساهمات غير مكتسبةصافي التحوي

  56,000  )672,949(   30,119  )512,396(   صافي التغير في االحتياطي الحسابي 

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

  47,648,707   48,383,382   24,770,140   24,222,248   بةصافي مساهمات التكافل المكتس

  9,851,650   8,278,712   5,518,764   4,798,838   خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه

  5,499,622   5,002,714   2,121,746   2,235,049   رسوم وثائق

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

   31,256,135   32,410,650   61,664,808   62,999,979  

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

      مصاريف التكافل

 )58,348,789(  )52,157,398( )23,718,292(  )19,730,655(  19 إجمالي المطالبات المسددة
عادة التكافل من إجمالي المطالبات  حصة شركات إ

 المسددة
19  4,754,962   15,941,549   20,869,719   35,877,694  

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

 )22,471,095(  )31,287,679( )7,776,743(  )14,975,693(   صافي مطالبات التكافل 

  5,030,927  )7,489,286(   9,147,937   431,865   طالبات المعلنة غير المسددةتحرير مخصص الم
حصة إعادة التكافل من المطالبات المعلنة غير  

 المسددة
  )1,238,127(  )7,503,448(  6,480,346   )3,654,255( 

 )3,867,174(   643,001  )1,735,463(  )1,022,068(   لمطالبات المتكبدة غير المعلنةغير في اصافي الت
صافي التغير في مصاريف تسوية خسائر غير  

 موزعة
  )116,347(  67,739   )15,435(  54,971  

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

 )24,906,626(  )31,669,053( )7,799,978(  )16,920,370(   المتكبدة  صافي المطالبات

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

  38,093,353   29,995,755   24,610,672   14,335,765   صافي إيرادات التكافل

 )37,921,420(  )40,583,560( )18,377,568(  )22,059,138(  15 رسوم وكالة

 )93,990(  )101,727(  )65,001(  )47,349(  15 حصة المضارب

  375,957   406,909   260,003   189,396  16 إيرادات االستثمار، بالصافي

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

  453,900  )10,282,623(  6,428,106  )7,581,326(   افل للفترةصافي )الخسارة( / الربح من عمليات التك

   ========   ========  ========   ========  
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 5 أمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(سالمية للتشركة دبي اإل
 

  جز المرحلي الموحد )غير مدقق(بيان الدخل المو
 )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
  فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2020 2021 2020 2021 إيضاحات 

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  

      

       ائد إلى المساهمينالع

       اإليرادات

  37,921,420   40,583,560   18,377,568   22,059,138  15 رسوم الوكالة من عمليات التكافل

  93,990   101,727   65,001   47,349  15 حصة المضارب من عمليات التكافل 

  23,788   1,363,060   767,767   1,423,907  16 إيرادات االستثمار، بالصافي

  46,509  )7,165(  )1,264(  )3,845(   )الخسارة( / الدخل التشغيلي اآلخر

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

   23,526,549  19,209,072  42,041,182  38,085,707 

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

      المصاريف

 )11,885,864(  )10,933,293(  )5,858,192(  )6,224,016(    تكلفة االستحواذ على الوثائق 

 )18,020,015(  )15,220,581(  )10,021,906(  )7,816,497(   مصاريف عمومية وإدارية

 -     )3,876,985(   1,665,898  )3,876,985(   مساهمة من قرض حسن لعمليات التكافل

 )15,000(  -     )15,000(  -       صافي خسارة تشغيلية لشركات تابعة

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

  )17,917,498(  )14,229,200( )30,030,859( )29,920,879( 

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

      

 8,164,828 12,010,323 4,979,872 5,609,051   ربح الفترة من العمليات الجارية

      

       العمليات المتوقفة

      

(2,614) )2,677(   الربح من العمليات المتوقفة  )2,677( 1,375 

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

 8,166,203 12,007,646 4,977,258 5,606,374  ربح الفترة

      

      

      العائد إلى:

 8,165,811  12,007,914   4,977,519   5,606,642   مساهمي الشركة األم

 392 )268(  )261(  )268(    الحصص غير المسيطرة 

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

  5,606,374 4,977,258 12,007,646 8,166,203 

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

      

 0.036 0.053 0.022 0.025 17  ربحية السهم

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

 )غير مدقق( بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي الموحد
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 الثة أشهر المنتهية في فترة الث

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

     العائد إلى عمليات التكافل

  453,900  )10,282,623(   6,428,106  )7,581,326(  ات التكافل للفترةالربح من عملي /صافي )الخسارة( 

     

     الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى

     

     بنود لن يُعاد تصنيفها الحقا  في الربح أو الخسارة: 

     

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة  
 )2,504,059( 623,342  692,678   698,298   لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرا

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

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

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

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

(9,659,281)  7,120,784  )6,883,028(  دة إلى عمليات التكافل مجموع الدخل/)الخسارة( الشاملة للفترة العائ   )2,050,159( 

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

     

     العائد إلى المساهمين

 8,166,203 12,007,646 4,977,258 5,606,374 ربح الفترة

     

     الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى

     

     بنود لن يُعاد تصنيفها الحقا  في الربح أو الخسارة: 

     

غيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  الت
 )8,145,285( 2,048,999 2,050,691 2,228,543  من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

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

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

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

 20,918 14,056,645  7,027,949  7,834,917 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى المساهمين

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

     

     العائد إلى:

  20,526   14,056,913   7,028,210   7,835,185  كة األممساهمي الشر

  392  )268(  )261(  )268(   المسيطرة الحصص غير  

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

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

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

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

 7,834,917 7,9497,02  14,056,645 20,918 

  ===========  ===========  ===========  =========== 
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 7                                                                       ن( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أما
 

 دبيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي الموح
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 رأس  
 المال

 احتياطي  
 قانوني

 احتياطي  
 عام

 خسائر  
 متراكمة

احتياطي إعادة  
  -استثمارات    تقييم

ة العادلة من  بالقيم
خالل الدخل  

  -الشامل اآلخر  
 للمساهمين 

احتياطي إعادة  
  -تقييم استثمارات  

بالقيمة العادلة من  
خالل الدخل  

  -آلخر  الشامل ا
 لعمليات التكافل

مخصص وديعة  
 إعادة التكافل

حقوق الملكية  
العائدة إلى  

 مساهمي
 الشركة األم

غير    حصة
 مسيطرة

مجموع حقوق  
 الملكية

يدرهم إمارات درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   

( 102,648,627)  3,163,978   3,163,978   225,750,000 )مدقق(  2020يناير    1الرصيد في    (55,163,447 )  -  -   74,265,882   (,324,4661)  72,941,416 

- (26تعديل بسبب تغيير في العرض )اإليضاح    -  -  -  -  )19,062,128( -  )19,062,128( -  )19,062,128( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------  
( 102,648,627)  3,163,978   3,163,978   225,750,000 معاد بيانه  -)مدقق(    2020يناير    1الرصيد في    (55,163,447 )  )19,062,128( -  55,203,754  (1,324,466)  53,879,288 

-  ربح الفترة    -    -    8,165,811  -   -  -  8,165,811 392 8,166,203 

-  رةالخسارة الشاملة األخرى للفت    -    -    -   (8,145,285)  )2,504,059( -  )10,649,344(  -   )10,649,344( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------  
-  الدخل الشامل للفترة /مجموع )الخسارة(      -    -   8,165,811 (8,145,285)  )2,504,059( -  2,458,533  392  )2,483,141( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------  
000225,750, معاد بيانه  -)غير مدقق(    2020يونيو    30الرصيد في     3,163,978   3,163,978  )94,982,816( )63,308,732( )21,566,187( -  52,220,221 )1,324,074( 50,896,147 

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

 المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 رأس 
 المال

 احتياطي 
 قانوني

 احتياطي 
 عام

 خسائر 
 متراكمة

احتياطي إعادة 

 -تقييم استثمارات 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
للمساهمين -اآلخر   

ي إعادة احتياط
 -تقييم استثمارات 

بالقيمة العادلة من 
ل الدخل الشامل خال

لعمليات  -اآلخر 
 التكافل

مخصص وديعة  
 إعادة التكافل

حقوق الملكية 
العائدة إلى 

 مساهمي
 الشركة األم

 غير مسيطرة
 حصة

مجموع حقوق 
 الملكية

اراتيدرهم إم درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي 

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

 )19,715,159( - )19,715,159( 1,311,762 )21,026,921(   - - - - - (26تعديل بسبب تغيير في العرض )اإليضاح 

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

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

(268)   12,007,914  - -    -   12,007,914   -   -   -  رة( الفترةربح / )خسا   12,007,646  

 2,672,341    -  2,672,341 - 623,342  2,048,999     -   -   -   -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

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

7,91412,00   -   -   -  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة    2,048,999  623,342 - 14,680,255  (268)  14,679,987 

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

 120,933 - 120,933 120,933 - - - - - - تعديل مخصص وديعة إعادة التكافل

 398,532 - 398,532 398,532 - - - - - - (10لفترة )إيضاح خالل اتحويل  

(76,285,587)  5,080,128   5,080,128   225,750,000 ()غير مدقق  2021يونيو    30الرصيد في   (60,403,180)  )20,403,579( 1,831,227 80,649,137 (1,326,790)  79,322,347 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.  35إلى    10المدرجة على الصفحات من  اإليضاحات المرفقة  



   

 

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

 بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 2021يو يون  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

  

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
يونيو 30  

 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 8,166,203 12,007,646 ربح الفترة
ـ:     تسويات ل

  93,498  70,543 استهالك ممتلكات ومعدات
 2,220,338     9,543,356 عادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافيخسارة من استثمارات مقاسة بالقيمة ال 

 432,705 299,163 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 )950,993(    )240,185( األرباحدات إيرا 

 )1,351,090( )10,889,639( إيرادات توزيعات أرباح
 979,081 135,896 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  ------------------------  ----------------------  
 10,926,780 9,589,742 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

  379,506  )21,295,804( ة التكافلموجودات عقود إعاد
 )11,664,502(  )20,716,503( ذمم تكافل مدينة

 )243,187(  )891,682( مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى
 252,419 53,402,538 مطلوبات عقود التكافل

 )8,517,727( 330,224 مبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقات إعادة التكافل
 )27,102,382(  31,071,858 ةذمم تكافل دائن

 )2,030,845(  )37,111,829( ذمم دائنة تجارية وأخرى
 25,729,481  2,979,095 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 )16,189( )272,814( مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

  1,546,238  )739,814( خصم مؤجل
  420,536  )6,870,801( تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق

  784,262  )2,095,249( فائض عمليات التكافل
- موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع   2,697  

- مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات محتفظ بها للبيع   3,155  
  ------------------------  ----------------------  

 )10,866,796(  8,715,713 النقد المستخدم في العمليات
ـاية الخدمة المدفوعة للموظفين  )491,492(  )7,533( مكافآت نه

 -------------------------  ----------------------  
 )11,358,288( 8,708,466 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل

 -------------------------  ----------------------  
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )127,535(  )9,509( شراء ممتلكات ومعدات
- زيادة في ودائع وكالة   )25,000,000( 

 )19,397,521( )22,241,231( صافي النقص في استثمارات مرتبطة بوحدات
 1,351,090 10,889,639 إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

 950,993 329,046  إيرادات أرباح مقبوضة

- )3,493,150(  من خالل الدخل الشامل اآلخر   جودات مالية مقاسة بالقيمة العادلةومشراء   
 --------------------------  ----------------------  

 )42,222,973( )14,525,205( لنقد المستخدم في األنشطة االستثماريةي اصاف
 -------------------------  ----------------------  

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(70,057) )20,906( ذمم مرابحة دائنة  
(19,311) )421(  مبالغ مستحقة للبنوك  

- مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  (500,000)  
 -------------------------  ----------------------  

 )589,368( )315,327( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 -------------------------  ----------------------  

 )54,170,629( )5,838,066( صافي النقص في النقد وما في حكمه
 82,383,065 55,567,060  ي بداية الفترةالنقد وما في حكمه ف

 --------------------------  ----------------------  
 28,212,436 49,728,994 (5النقد وما في حكمه في نهاية الفترة )إيضاح 

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

 
 أ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.تعتبر جزءا  ال يتجز 35إلى  10من اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات 



 10 عادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإ

 
 ة الموجزة المرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالي
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 معلومات عامة .1
 

لشركة  شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع( )"الشركة"( هي مسجلة كشركة مساهمة عامة في دبي، اإلمارات العربية المتح ا وم  ة. تق د
لتكافل  العام وأعمال إعادة التكافل والتكبأعمال التكافل   ا ل و لتكاف افل على الحياة وفق ا لتعاليم الشريعة اإلسالمية. كذلك فإن الشركة مرخصة للقيام بأعمال إعادة ا

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 157على الحياة. إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ب.  
 

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

ة  تقوم الشركة بإصدار عقود تكافل قصيرة األجل بخصوص السيارات ومخاطر الحوادث البحرية والحرائق واألعمال الهندسية والحوادث العامة وا لمخاطر الطبي
  .اق المالية االستثمارية والعقاراتومخاطر التكافل على الحياة. كذلك تقوم الشركة باستثمار أموالها في األور

 

بدور إشرافي لتحديد    تخضع أنشطة الشركة إلشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية )"الهيئة"( المكونة من ثالثة أعضاء معينين من قبل المساهمين. وتقوم الهيئة 
 ما إذا كانت عمليات الشركة تتم وفقا  لقوانين وأحكام الشريعة. 

 

لة السيد مبارك مطر الشامسي، وأعاد تشكيل مجلس اإلدارة من خالل انتخاب الدكتور صالح هاشم سيد  اإلدارة على استقا  ، وافق مجلس 2020سبتمبر    29في  
  شريف الهاشمي رئيسا ، والسيد محمد عمير يوسف المهيري نائبا  للرئيس. 

 

 -يلي:    ، انعقد االجتماع السنوي العام عن بُعد ووافق على ما2021يونيو    28في  
 دارة: السيد/ محمد أمير يوسف أحمد المهيري، والسيد/ عبدالرحمن أحمد عبدهللا سنان، والسيد/ محمد علي الحوسني. استقالة أعضاء مجلس اإل -
والسيد/2022انتخاب ثالثة أعضاء جدد لمجلس اإلدارة حتى نهاية الدورة الحالية في ) - لح   (. السيدة/ مها خادم خلفان خادم المهيري،  عمران محمد صا

 ري، والسيد/ محمد أحمد عبد هللا محمد المالكمحمود حسين الخو
 

، تتكون الشركة  2020و  2021يونيو    30يشار إلى كل من الشركة وشركاتها التابعة باسم "المجموعة" في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. في  
  من الشركات التابعة التالية: 

 

 
 

 التابعة  لشركةاسم ا

 

التسجيل(  مقر التأسيس )أو  
 ومزاولة النشاط

 

 نسبة أرباح  
 الملكية

 

نسبة التصويت  
 المملوكة

 النشاط األساسي

  ٪ ٪  

االستثمار في المشروعات التجارية   100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة نواة لالستثمارات ش.ذ.م.م
 والصناعية والزراعية وإدارتها

 خدمات إصالح السيارات 100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  ز خدمة السيارات ش.ذ.م.منيك مركشركة تك

  أميتي هيلث ش.ذ.م.م
 

 خدمات إعداد الفواتير الطبية 90.00 90.00 اإلمارات العربية المتحدة

 

خدمة السيارات ش.ذ.م.م. بالنيابة  من شركة تكنيك مركز    %1.م، ونسبة  في شركة نواة  لالستثمارات ش.ذ.م  % 1يمتلك نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة نسبة  
 عن المجموعة ولصالحها. 

 

ة رقم    2020( لسنة  26تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) لمتحد ا ة  المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربي
؛ ومع ذلك، تشير بعض المواد  2021يناير    2، وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2020مبر  سبت  27بالشركات التجارية بتاريخ    والمتعلق   2015( لسنة  2)

اريخ  ة واحدة من تالمعدلة إلى لوائح تنفيذية أخرى سيتم إصدارها. إن المجموعة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وستطبق المتطلبات الخاصة بها بحد أقصاه سن
 دخول التعديالت حيز التنفيذ.

 

لسنة 6المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2020( لسنة  24تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم ) بشأن   2007( 
طاع  2021يناير    2من    . واعتبارا  2021يناير    2ذ بتاريخ  ودخلت التعديالت حيز التنفي  2020سبتمبر    27تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها بتاريخ   ، أصبح ق

 التأمين تحت إشراف مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطته.
 

ات التأمين العاملة  بشأن متطلبات التقرير لشرك  2016( لعام  9( و)4المجموعة بصدد تنفيذ المتطلبات ذات الصلة لالمتثال الكامل للتعليمات المالية والتعميم رقم )
ل  1رات العربية المتحدة. يتضمن ذلك أساسا إعداد البيانات المالية واإلفصاحات بناء على الملحق )في دولة اإلما االمتثا ى  إل ( من التعليمات المالية باإلضافة 

  لمتطلبات نسبة المالءة المالية وحدود التعرض الخاصة بكل طرف من األطراف المقابلة.
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2021يونيو   30الستة أشهر المنتهية في لفترة  

 

 

 الجديدة والمعدلةلدولية للتقارير المالية  معايير اتطبيق ال  .2
 

ل ا المالية  ر  تقاري ترة  المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لل الف رية على  سا
 2021يناير    1المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  

 

 جديدة والمعدلةلتقارير المالية الالمعايير الدولية ل

تسري على الفترات  
السنوية التي تبدأ في أو  

 بعد
 19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -"عقود اإليجار"    16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

وعة، بما  قد تتخذ هذه االمتيازات أشكاال  م(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين.  19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد تن
، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال   2020مايو    28في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في  

اإليجار    الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان  16على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   امتياز 
هو تعديل لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة  19-وفيدالمرتبط بفيروس ك

االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار  
  التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات. التي يحدث فيها الحدث أو الحالة    متغيرة في الفترة )الفترات(

 2020يونيو    1

 فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية  8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

لك  تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في القضايا التي    2020أغسطس    27تعالج تعديالت المرحلة الثانية التي صدرت في   ذ
ة   ل انات، كوسي استبدال معيار واحد بآخر بديل. لألدوات التي ينطبق عليها قياس التكلفة المطفأة، تتطلب التعديالت من الكي

وك )إيبور(  عملية، المحاسبة عن التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح سعر الفائدة السائد بين البن
لية    5-4-5فائدة الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة بعن طريق تحديث معدل ال لما من المعيار الدولي للتقارير ا

لتغيير  9رقم  ا ا  . ونتيجة لذلك، ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر فورية. تنطبق هذه الطريقة العملية فقط على مثل هذ
ا يكون األساس الجديد مكافئ اقتصادي ا لألساس السابق. يتعين  كنتيجة مباشرة إلصالح إيبور وعندموفقط بالقدر الضروري  

أيض ا تطبيق نفس الوسيلة العملية.    9على شركات التأمين التي تطبق اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
لمحاسبة  يض ا ليتطلب من المستأجرين استخداأ  16تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ا م وسيلة عملية مماثلة عند 

ل، عند   عن تعديالت عقود اإليجار التي تغير أساس تحديد دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة إلصالح إيبور )على سبيل المثا
 ربط دفعات اإليجار بمعدل إيبور(.

 2021يناير   1

 

فسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير  ير الدولية للتقارير المالية أو تال توجد أي معايير أخرى من المعاي
الموجزة    2021يناير    1كانت سارية للمرة األولى على السنة المالية التي بدأت في   ة  لي الما المعلومات  ى  وكان من الممكن أن يكون لها تأثير جوهري عل

 المرحلية الموحدة للمجموعة.
 

ريخه  ايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة لكن غير الس المع رية حتى تا ا
 شكل مبكر. ولم تقم المجموعة بتطبيقها ب  2021يناير    1على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  

 

 عديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعةالمعايير الجديدة والت
 

 تاريخ السريان 

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

لمط1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   ا أن  لوبات  ، "عرض البيانات المالية" 
لتصنيف   ا أثر  تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماد ا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يت

ديل أيض ا  بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التع
 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.  1سبي الدولي رقم  ما يعنيه المعيار المحا

 2022يناير   1
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

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

ريخه  تقارير المالية الصادرة لكن غير االمعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية لل رية حتى تا لسا
 ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر )تابع(  2021يناير    1على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  

 

 المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة
 

 تاريخ السريان 

 " قود التأمين، "ع17ير المالية رقم  المعيار الدولي للتقار 
 

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر  2017مايو    18في  
ة رقم  محل المعيار الدولي للتقارير المالي  17"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم    17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت    17د من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم  والذي يسمح حاليا  بالعدي  4
 التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية. 

 

رة تقرير. يتم إعادة قياس التقديرات لكل فت وجود نموذج قياس حالي حيث 17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أرباح   ل  ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمث

إذا أتاح هذا  العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبسّط لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية  
ومع ذلك، يجب  األسلوب طريقة قياس   أقل.  غير مختلفة جوهريا  عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو 

  قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المخصومة والمعدلة بالمخاطر والمرجحة.
 

طر مشابهة    ند االعتراف المبدئي فصل أي محفظةوبهدف العرض والقياس، على المنشآت ع لمخا ا  معرضة  )تشمل عقود
وتدار معا  كما لو كانت محفظة واحدة( إلى ثالث مجموعات من العقود وهي: العقود الشاقة، والعقود ال تنطوي على خطر  

 من سنة في مجموعة واحدة.جوهري بأن تصبح عقودا  شاقة، والعقود المتبقية. ويجب أال تجتمع العقود المصدرة ألكثر  
 

ق    2023يناير    1لمعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ينطبق ا ا  مع تطبي ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامن
وات  "األد 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في تاريخ    17سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المالية". تتوقع اإلدارة أنه  
  التطبيق.

 

ا ما تكون   يُسمح باتباع نهج توزيع أقساط اختياري مبسط للمطلوبات عن التغطية المتبقية للعقود قصيرة األجل، والتي غالب
لمتغيرة"  من قبل شركات التأمين على غير ال  مبرمة ا الرسوم  حياة. هناك تعديل لنموذج القياس العام الذي يطلق عليه "نهج 

لبعض العقود التي تبرمها شركات التأمين على الحياة حيث يتقاسم حاملو الوثائق العائدات من البنود األساسية. عند تطبيق نهج  
لك  منشأة من التغيرات في القيمة العاالرسوم المتغيرة، يتم إدراج حصة ال ولذ دلة للبنود األساسية في هامش الخدمة التعاقدية. 

ة   لجديد من المرجح أن تكون نتائج شركات التأمين التي تستخدم هذا النموذج أقل تقلبا من النموذج العام. سوف تؤثر القواعد ا
استثمار ذات ميزات مشاركة  ات التي تصدر عقود تأمين أو عقود  على البيانات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية لجميع الكيان

  تقديرية.
 

يتطلب المعيار التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإن  
ه المنشأة مطالبة باختيار إما نهج رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة. تتوقع المجم تغير في  وعة أن المعيار الجديد سينتج عن

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

تأثير على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في    17تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
ليس  مات المالية الموجزة المرحلية فيمهذه المعلو ا يتعلق بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها. ومع ذلك، 

لتنفيذ   ا من العملي تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة بعمل مراجعة مفصلة بعد مرحلة تصميم 
 والتي هي قيد اإلجراء.

 

 2023يناير   1

 



 13 ين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأم
 

 المرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة 
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 ير المالية الجديدة والمعدلة )تابع(تطبيق المعايير الدولية للتقار  .2
 

ريخه    المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة لكن غير رية حتى تا السا
 طبيقها بشكل مبكر )تابع(ولم تقم المجموعة بت   2021يناير    1على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  

 

 المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة
 

 تاريخ السريان 

  ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
رقم 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، وبعض التحسينات السنوية على  37 المالية  ر  ري ي للتقا ،  9، والمعيار الدول

 16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

لية  عمال" مرجعا  في المعيار الدولي ل"اندماجات األ  3تحدّث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   لما ا لتقارير 
  حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.  3رقم 

 

لفة  "الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع م  16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   ن تك
.  الممتلكات والمنشآت والمع لمقصود ا امه  دات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخد

 وبدال  من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة.
 

ليف  "المخصصات والمطلوبات الطارئة وال   37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   التكا  " موجودات الطارئة
ا.   التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسر 

 

ى"    1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   األول لمرة  ل ة  ولي لد ا "تبني المعايير 
، "الزراعة" واألمثلة التوضيحية  41"األدوات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9  عيار الدولي للتقارير المالية رقموالم

 "عقود اإليجار".   16المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

 2023يناير   1

 لية حول تصنيف المطلوبات، عرض البيانات الما1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

لمطلوبات  1ه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  توضح هذ ا أن   " لية ، "عرض البيانات الما
تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماد ا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف 

ا  نشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريبتوقعات الم خ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيض 
 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.  1ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 2022يناير   1

ية  ين" والتعديالت على المعيار الدول، "عقود التأم17التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   المال ير  ي للتقار
 ، "عقود التأمين"4رقم  

 

و    25، "عقود التأمين"، في  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   يوني
هلة تطبيق المعيار   يزال بإمكان شركات التأمين المؤ، بحيث ال4، إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2020

. وأدى ذلك إلى التعديالت المستهدفة  17جنب ا إلى جنب مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9الدولي للتقارير المالية رقم  
لمعيار  والتي ت  17من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ا طبيق  هدف إلى تسهيل ت

الل تقليل تكاليف التطبيق، مما يسهل على الكيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهم نتائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير  من خ
 .17المالية رقم  

 

 2023يناير   1

 

ق  ت المالية الموجزة المرحلية الموحتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على المعلوما دة للمجموعة عندما تدخل حيز التطبي
أثير جوهري على  17وأن تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ه ت ل ، من غير المتوقع أن يكون 

 مجموعة في فترة التطبيق المبدئي. المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة لل 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2020يونيو   30ستة أشهر المنتهية في لفترة ال

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 أساس اإلعداد 3-1
 

لمعايير  التقارير المالية المرحلية، "34تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم   ا لصادر عن مجلس  ا  ،"
ة اإلمارات العربية المتحدة. أعدت المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة على أساس االستمرارية   ألحكام القوانين النافذة في دولالمحاسبية الدولية وامتثاال  

لمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  ا  بتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية
 لمدفوع نظير الموجودات.لدخل الشامل اآلخر واالستثمارات العقارية، المدرجة بالقيمة العادلة. تستند التكلفة التاريخية عموما  على القيمة العادلة للمقابل اا

 

لية ُتصّنف عموما    يف المتداول أو غير المتداول، إالال يتم عرض بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد للمجموعة باستخدام التصن لتا ا ة  األرصد أن 
العادلة من خالل الربح أو    كمتداولة: النقد وما في حكمه وذمم تكافل مدينة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية بالقيمة

وذمم    أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف ذات  الخسارة ومبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة وأخرى  عالقة وموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع وذمم دائنة تجارية 
لبيع.  تكافل دائنة ومبالغ مستحقة للبنوك وذمم مرابحة دائنة ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة ومطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة كم ل حتفظ بها 

ة: ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية ووديعة نظامية. واألرصدة التالية ذات طبيعة مختلطة )بما في ذلك كل  رصدة التالية عموما  كغير متداولبينما تُصنّف األ
لوثائق  من األجزاء المتداولة وغير المتداولة(: موجودات عقود إعادة التكافل وتكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق ومطلوبات عقود التكافل واح ا ة  تياطي حمل

 . والخصم المؤجل 
 

لمالية  إن السياسات المحاسبية والعرض واألساليب المستخدمة في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة متوافقة مع تلك المستخدمة ف ا انات  لبي ا ي 
لية   26عرض كما هو مفصح عنه في اإليضاح باستثناء التغيير في عملية ال  2020ديسمبر    31الموحدة المدققة للسنة المنتهية في   الما لمعلومات  ا حول هذه 

سنوية الكاملة وينبغي أن ُتقرأ  الموجزة المرحلية الموحدة. وال تتضمن هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية ال
  .2020ديسمبر    31المنتهية في  المدققة للمجموعة كما في وللسنة    جنبا  إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة 

 

لتي    2021يونيو    30باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في   ا ة  ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المالي
 .2021ديسمبر    31سوف تنتهي في  

 

 اطر الماليةإدارة المخ 3-2
 

ة  ارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللس إن أهداف وسياسات إد ن
 .2020ديسمبر    31المنتهية في  

 

 األحكام والتقديرات .  4
 

غ  المرحلية الموحدة من اإلدارة وضع أيتطلب إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة   ال لمب وا حكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 
ة  المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. عند إعداد هذه المعلومات المالي المرحلي ة الموجزة 

إلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لشكوك التقديرات هي نفس تلك المطبقة على البيانات  ت األحكام الجوهرية التي اتخذتها االموحدة، كان
 . 2020ديسمبر    31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  



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

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

 

 

 أرصدة نقدية وبنكية .5
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

تيإمارادرهم     درهم إماراتي 

()غير مدققة   )مدققة( 

   

 18,576 62,804 نقد في الصندوق

   أرصدة بنكية:

 60,000,000 60,000,000  ودائع وكالة

 54,539,508 48,657,214 حسابات جارية

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

 108,720,018 114,558,084 

(24,471) فاض في القيمةناقصا : مخصص االنخ  (25,177)  

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

 108,695,547 114,532,907 

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

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

 : 9لية رقم  وفقا للمعيار الدولي للتقارير المافيما يلي تفاصيل مخصص انخفاض القيمة  
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 20,376 25,177 الرصيد في بداية الفترة / السنة

(706) )عكس( / تحميل خالل الفترة / السنة  4,801 

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

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

 25,177 24,471 ي نهاية الفترة / السنةالرصيد ف 

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

 ألغراض التدفقات النقدية، تم تحليل النقد وما في حكمه كما يلي:
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

  114,558,084  108,720,018 وبنكية  أرصدة نقدية

  1,008,976   1,008,976  أرصدة نقدية وبنكية متضمنة في الموجودات المحتفظ بها للبيع

(60,000,000)  ودائع بفترات استحقاق أصلية تزيد على ستة أشهر   (60,000,000)  

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

 55,567,060 49,728,994 نقد وما في حكمه

  ========  ======== 
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 مرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة ال
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة .6
 

يونيو 30   ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

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

88,00127,5  30,260,344 مدرجة -   

0,656,4983  34,149,648 غير مدرجة -   

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

 64,409,992 58,244,499 

 ------------------------ -----------------------
   الربح أو الخسارة )ب(  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل -

 4,072,568 4,273,019 مدرجة -

 30,800,773 21,056,966 غير مدرجة -

 839,410,979 861,652,210 استثمارات مرتبطة بوحدات -

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

 886,982,195 874,284,320 

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

,187951,392 القيمة العادلة )أ + ب(مجموع الموجودات المالية المقاسة ب  932,528,819 

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

 االستثمارات بحسب التركيز الجغرافي هي كما يلي:
 

 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

,516,92961 54,606,061 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  

 871,011,890 896,786,126 عربية المتحدةخارج دولة اإلمارات ال  -

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

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

 951,392,187 932,528,819 

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

درهم( ،    58.244.499:  2020درهم )  64.409.992تُدرج األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة   .1
لغ   83.479.102:  2020درهم )  80.806.759بمبلغ    2021يونيو    30مع انخفاض متراكم في قيمتها العادلة كما في   ، ُتعزى  درهم(. من بين هذه المبا

ى   46.683.880: 2020درهم )  52.226.031القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر البالغة   ل إ درهم( 
  60.403.180غة  درهم( لحملة الوثائق. عالوة على ذلك ، فإن الخسائر المتراكمة البال  11.560.619:  2020درهم )  12.183.961مساهمي الشركة و  

درهم( تُعزى إلى عمليات التكافل. ال    21.026.921:  2020درهم )  20.403.579درهم( تُعزى إلى مساهمي الشركة و    62.452.179:  2020درهم )
وائح  يتحمل حاملو الوثائق الخسائر الناتجة عن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لعمليات التكافل   ل ولكن الشركة بموجب 

 .26التكافل. وبناء  عليه ، يتم االعتراف بهذه الخسائر المتراكمة كاحتياطي منفصل للشركة. راجع المالحظة  
 

درهم( وتمثل بشكل أساسي استثمارات المجموعة في    61,457,271:  2020درهم )  55.206.615المدرجة بالقيمة العادلة  تبلغ قيمة األوراق المالية غير   .2
  أسهم الشركات المسجلة في دبي والجزائر وبعض األسواق العالمية األخرى. 

 

 (. 23اإليضاح  انظر    -  2013ق )المستقيل في سنة  الجزائر والتي يحتفظ بها الرئيس التنفيذي الساب  -تمتلك المجموعة أسهما  في مصرف السالم   .3



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2021يونيو   30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 

 ذمم تكافل مدينة .7
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

  28,025,280   41,809,655  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق 

(7,132,913)   ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة   (17,9204,1)  

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

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

  34,676,742 23,907,360 

  25,101,769   29,910,880   مبالغ مستحقة من شركات التكافل / إعادة التكافل

  16,436,142   20,858,900  مبالغ مستحقة من الوسطاء / الوكالء

(6,127,494)   ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة   (6,842,746)  

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

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

 79,319,028 58,602,525 

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

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة:
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 9,481,602 10,960,666 ةالرصيد في بداية الفترة / السن

 1,479,064 2,299,741 االنخفاض في القيمة المحمّل للفترة / السنة

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

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

 10,960,666 13,260,407 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

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

 



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

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

 

 

 ت عقود التكافلت عقود إعادة التكافل ومطلوباوداموج .8
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   مطلوبات عقود التكافل:

  81,204,057   97,426,976  احتياطي مساهمات غير مكتسبة 

,43971,931   79,420,725  مطالبات معلنة غير مسددة    

  2,847,862   9,341,400  احتياطي حسابي 

  62,602,479   63,542,608  مطالبات متكبدة غير معلنة 

  2,343,996   2,359,431  مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

  839,410,979   861,652,210  مطلوبات مرتبطة بوحدات 

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

 1,060,340,812 1,113,743,350 ي لوبات عقود التكافل، اإلجمالع مطمجمو

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

   موجودات عقود إعادة التكافل:

  30,778,105   38,189,844  احتياطي مساهمات غير مكتسبة 

  58,009,511   64,489,857  مطالبات معلنة غير مسددة 

  700,293   6,520,882  سابياحتياطي ح 

  37,500,160   39,083,290  البات متكبدة غير معلنةمط 

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

 126,988,069 148,283,873 مجموع حصة إعادة التكافل من مطلوبات التكافل

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

   الصافي

,13259,237  مساهمات غير مكتسبةاطي  احتي     50,425,952  

  13,921,928   14,930,868   مطالبات معلنة غير مسددة 

  2,147,569   2,820,518  احتياطي حسابي 

  25,102,319   24,459,318  مطالبات متكبدة غير معلنة 

  2,343,996   2,359,431  مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

  839,410,979   861,652,210  مرتبطة بوحداتبات  مطلو 

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

 965,459,477 933,352,743 

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

  وديعة نظامية .9
 

إنشاء هيئة   في 2007( لسنة  6ية المتحدة رقم )يتم االحتفاظ بودائع الوكالة في صورة ودائع مقيدة وفقا  لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العرب شأن 
 التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة. 



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

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

 

 

 فائض / )عجز( عمليات التكافل .10
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

0,8016,87 ي بداية الفترة / السنةيد ف الرص  4,308,305 

 3,141,986 )10,282,623( )عجز( / ربح الفترة العائد إلى عمليات التكافل

 - )66,631( تعديل مخصص وديعة إعادة التكافل

 )579,490( )398,532( تحويل إلى مخصص وديعة إعادة التكافل خالل الفترة

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

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

 6,870,801 )3,876,895( فائض عمليات التكافل في نهاية الفترة / السنة   )عجز( /

 - 3,876,895 القرض الحسن مقابل عجز في صندوق عمليات التكافل 

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

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

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

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

 عقاريةاستثمارات   .11
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 58,188,000 54,750,000 الرصيد في بداية الفترة / السنة

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

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

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

 54,750,000 54,750,000 لرصيد في نهاية الفترة / السنةا

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

 رأس المال .12
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 المصدر والمدفوع بالكامل: 

  سهم عادي(  225.750.000: 2020درهم لكل سهم )  1سهم عادي بقيمة   225.750.000
 

225,750,000 
 

225,750,000 

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

 احتياطي قانوني .13
 

لشركة    %10بنسبة  لدولة اإلمارات العربية المتحدة، قامت المجموعة بتكوين احتياطي قانوني    2015( لسنة  2عمال  بمتطلبات القانون االتحادي رقم ) من أرباح ا
من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع باستثناء ما    % 50أن يصل رصيد االحتياطي إلى ما يعادل    عن كل سنة، تُخصص على أساس سنوي، إلى

 ينص عليه القانون.
 

 احتياطي عام  .14
 

االحتياطي  باح الشركة للسنة إلى االحتياطي العام، تُخصص على أساس سنوي. وه من أر  % 10يقضي النظام األساسي للمجموعة أن تقوم المجموعة بتحويل   ذا 
 قابل للتوزيع بقرار من مساهمي المجموعة بعد موافقة الجمعية العمومية العادية وفق توصية مجلس اإلدارة. 



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

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

 

 

 رسوم الوكالة وحصة المضارب .15
 

ا33:  2020يونيو    30% )33تدير المجموعة عمليات التكافل لعمليات التكافل في مقابل   لصافي من  طة  %( من إجمالي مساهمات التكافل با وسي ال لمساهمات 
ة و2:  2020يونيو    30% )2كرسوم وكالة. وإضافة إلى ذلك، تحمل المجموعة نسبة   و  30% )100%( على المساهمات الوسيطة كرسوم وكال وني :  2020ي

ر المجموعة أيضا صناديق لوكالة هذه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمجموعة. تدي%( على الرسوم اإلدارية. وقد تم اعتماد نسب رسوم ا100
ل  25:  2020يونيو    30)  %25استثمارات عمليات التكافل وتستحق نسبة   لتكاف ا ليات  %( من صافي إيرادات االستثمار المكتسبة على صناديق استثمارات عم

 درهم(.  93,990:  2020يونيو    30درهم )  101,727كحصة مضارب. بلغت حصة المضارب مبلغ  

 

 صافي إيرادات االستثمار، بال .16
 

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

(9,543,355) الصافي خسارة إعادة تقييم من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ب  (2,220,338)  

40,1852  إيرادات من ودائع استثمارية   950,993 

 1,351,090  10,889,639  إيرادات توزيعات األرباح

 318,000  183,500   إيرادات إيجار

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

 1,769,969 399,745 

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

    المخصص إلى:

 375,957 406,909 عمليات التكافل

0601,363, مساهمون  23,788 

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

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

 1,769,969 399,745 

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

لفتوى  توزع إيرادات وخسائر االستثمارات على المساهمين وعمليات التكافل على أساس تناسبي. تم اعتم ا ة  ل هيئ ل من قب التكاف اد هذا التوزيع إلى عمليات 
  الشرعية للمجموعة على أساس سنوي.  والرقابة

 

ل بشكل  يتم توزيع إيرادات وخسائر االستثمار بين المساهمين وحاملي الوثائق على أساس ملكيتهم. يتم تحديد جميع طلبات االستثمار للمساهمين وع  مليات التكاف
 منفصل.

 

 سهم األساسية والمخفّضةربحية ال .17
 

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

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 2021 2020 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 8,165,811 12,007,914 ى مساهمي الشركة األم )بالدرهم(ربح الفترة العائد إل

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

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

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

 0.036 0.053 ربحية السهم )بالدرهم(

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



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

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

 

 

 ذات العالقةالمعامالت مع األطراف    .18
 

إفصاحات   24تعريف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم تبرم المجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن  
وشركائها وكبار موظفي اإلدارة. تتم    . تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات والمنشآت تحت الملكية و/أو اإلدارة والسيطرة المشتـركة األطراف ذات العالقة

لهامة  المعامالت مع األطراف ذات ا ا األرصدة  ي  ل لعالقة تقريبا  بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين. فيما ي
  مالية الموجزة المرحلية الموحدة: القائمة في فترة التقرير فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات ال

 

 )مدققة(  2020ديسمبر    31كما في   مدققة()غير    2021يونيو    30كما في   
المساهمون   

 الرئيسيون
أطراف أخرى  

 ذات عالقة
 

 المجموع
المساهمون  
 الرئيسيون

أطراف أخرى  
 ذات عالقة

 
 المجموع

هم إماراتيدر درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   درهم إماراتي 
القيمة الدفترية لالستثمارات في  

  30,656,498  30,656,498  -  - - - )أ([  18عادية ]إيضاح    أسهم
مبالغ مستحقة ألطراف ذات  

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

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

 

(a)  الجزائر. تمتلك المجموعة استثمارات حقوق مساهمين    -س اإلدارة، وبصفته أحد كبار المساهمين، عضوا بمجلس إدارة مصرف السالم  يعد أحد أعضاء مجل
لتي    23جع أيض ا إيضاح  مليون درهم(. را  34.1:  2020ديسمبر    31الجزائر بقيمة ال شيء درهم )  -في مصرف السالم   ا للحصول على تفاصيل األسهم 

 الجزائر لصالح المجموعة.  -س التنفيذي السابق للمجموعة في مصرف السالم  يملكها الرئي
 

(b)   :تشمل األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة ما يلي 
يونيو 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   منشآت مملوكة من قبل نائب رئيس مجلس اإلدارة

 226,944 - اإلمارات العربية المتحدة  -أجير السيارات ذ.م.م  فاست لت
 26,198 - اإلمارات العربية المتحدة  -عمير بن يوسف وأوالده  

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

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

(c)   :تشمل األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة ما يلي 
يونيو 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   منشآت مملوكة من قبل نائب رئيس مجلس اإلدارة

  2,447,222  - اإلمارات العربية المتحدة  -تعليمية  مؤسسة بن عمير ال
  1,789,012  - اإلمارات العربية المتحدة  -نيشن  مستشفى  

  443,818  - اإلمارات العربية المتحدة  -مجموعة بن عمير القابضة  
  360,584  - اإلمارات العربية المتحدة   -مجموعة بن عمير الطبية  

  46,815  - اإلمارات العربية المتحدة   -خدمات العامة  مجموعة انترناشونال ماركت لل 
  37,959  - اإلمارات العربية المتحدة  -تعبئة المياه المعدنية  ياس ل

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

 ----------------------  ----------------------  
 - 5,142,234 

(2,163,139) - اض في القيمةناقصا : مخصص االنخف  
 ----------------------  ---------------------- 

 2,979,095 - المجموع
  ========  ======== 



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

 ية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحل
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع( .18
 

 : 9ولي للتقارير المالية رقم  فيما يلي تفاصيل مخصص انخفاض القيمة وفقا للمعيار الد
 

يونيو 30  مبرديس  31   
 2021 2020 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 1,921,512 2,163,139 الرصيد في بداية الفترة / السنة
(2,163,139) مخصص خالل الفترة / السنة   241,627 

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

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

 فيما يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة:
 

 )غير مدققة(  2020يونيو    30 )غير مدققة(  2021يونيو   30 
المساهمون   

نالرئيسيو   
أطراف أخرى ذات  

 المجموع عالقة
ون  المساهم

 الرئيسيون
أطراف أخرى ذات  

 المجموع عالقة
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
       

  1,975,945   13,010   1,962,935   1,198,150   -   1,198,150   إجمالي المساهمات
  170,643   112,875   57,768   112,973   30,895   82,078  المطالبات المدفوعةإجمالي  

 

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

يونيو    30منتهية في  بالمجموعة كما في موعد االجتماع السنوي العام. لم تكن هناك أرصدة ومعامالت مع أعضاء مجلس إدارة المعينين حديث ا كما في وللفترة ال
2020. 

 

 : تعويضات كبار موظفي اإلدارة كالتالي 
 

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

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

  1,041,800   980,083  منافع موظفين قصيرة األجل
  41,885   41,655  مكافآت نهاية الخدمة

 -------------------- --------------------- 
 1,083,685 1,021,738 موع التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارةمج

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

  معلومات القطاعات  .19
 

عة من أجل تخصيص  يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل إدارة المجمو 
زمة لكل قطاع وتقييم أدائه. تستند المعلومات المقدمة لمجلس إدارة المجموعة من أجل تخصيص الموارد وتقييم األداء على أنشطة األعمال الموارد الال

 االستراتيجية التالية:
 

  لتي تقوم بها المجموعة.أنشطة التكافل وتتضمن أعمال التكافل العامة والتكافل على الحياة والتأمين الطبي ا -
 

 نشطة االستثمار وتمثل إدارة االستثمار والنقد لحساب المجموعة الخاص.أ -
 

 أنشطة أخرى وتمثل أنشطة المصاريف والدخل التي تمارسها الشركات التابعة ويتم إدراجها في التقرير المالي الموحد. -
  

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2021يونيو   30هر المنتهية في لفترة الستة أش

 

 

 معلومات القطاعات )تابع( .19
 

مدققة(  )غير  2021يونيو    30منتهية في  فترة الستة أشهر ال  )غير مدققة(  2020يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في     
 المجموع أخرى االستثمارات التكافل المجموع أخرى االستثمارات التكافل 

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

             التكافل
  62,999,979  -     -      62,999,979   61,664,808  -     -      61,664,808  إيرادات التكافل
 )24,906,626(  -     -     )24,906,626(  )31,669,053(  -     -     )31,669,053(  مصاريف التكافل

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

  38,093,353  -     -      38,093,353   29,995,755  -     -      29,995,755  صافي إيرادات التكافل
 ----------------- ----------------- -----------------  ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 -     -      37,921,420  )37,921,420(  -     -      40,583,560  )40,583,560(  رسوم وكالة

 -     -      93,990  )93,990(  -     -      101,727  )101,727(  رسوم المضارب

 )11,885,864(  -     )11,885,864(  -     )10,933,293(  -     )10,933,293(  -     تكلفة االستحواذ على الوثائق 

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

  )40,685,287(  29,751,994      -  )10,933,293(  )38,015,410(  26,129,546      -  )11,885,864( 
  399,745  -      23,788   375,957   1,769,969  -      1,363,060   406,909  إيرادات االستثمار
  46,509  -      46,509  -      )7,165(  -     )7,165(  -     إيرادات أخرى

 )18,020,015(  -     )18,020,015(  -     )15,220,581(  -     )15,220,581(  -     مصاريف عمومية وإدارية

 -     - -     -     -     - )3,876,985(   3,876,985  قرض حسن لصندوق عمليات التكافل

 )14,017(  )14,017(  -     -     )2,409(  )2,409(  -      -     صافي خسارة تشغيلية لشركات تابعة

 -----------------  ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
  8,619,711  )14,017(   8,179,828   453,900   5,602,276  )2,409(   12,010,323  )6,405,638(   صافي الربح / )الخسارة( للفترة

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

 

 المجموع استثمارات التكافل 
يونيو 30  يونيو 30 31  ديسمبر  يونيو 30 31  ديسمبر   31  ديسمبر 
 2021 2020 2021 2020 2120  0202  
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
       

 1,362,247,737 1,409,605,639 217,867,840 214,489,977 1,144,379,897 1,195,115,662 موجودات القطاع
 =========  =========  ========  ======== ========= ========= 

 1,291,254,041 1,330,283,293 - - 1,291,254,041 1,330,283,293 مطلوبات القطاع
 ========= =========  ========  ======== ========= ========= 



 24 أمين وإعادة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للت
 

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

 

 

 معلومات القطاعات )تابع( .19
 

)غير مدققة(  2021يونيو    30شهر المنتهية في  ثة أفترة الثال صافي مساهمات التكافل )غير مدققة(  2021يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في      

 الصافي إعادة التكافل إجمالي  الصافي إعادة التكافل اإلجمالي 

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

        

  33,265,190   4,313,223   37,578,413    16,053,433   2,682,292   18,735,725  باتمرك

  121,259   1,250,881   1,372,140    36,509   471,132   507,641   هندسي

  180,157   926,630   1,106,787    103,264   488,657   591,921   بحري وجوي

84,147,20   4,475,142   حريق    327,934    10,083,272   9,286,224   797,048  

  3,456,320   33,763,000   37,219,320    1,575,287   23,597,808   25,173,095  تأمين عام وضد المسؤولية

  14,581,874   1,063,776   15,645,650    8,393,391   628,805   9,022,196  تأمين صحي

2618,730,4  على الحياة    15,601,533   3,128,893    34,568,342   29,102,679   5,465,663  

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

4137,573,92  29,618,711 47,617,435 77,236,146 المجموع  ,706,41379  57,867,511 

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

)غير مدققة(  2020يونيو    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   صافي مساهمات التكافل )غير مدققة(  2020يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في      

التكافل  عادةإ إجمالي  الصافي إعادة التكافل اإلجمالي   الصافي 

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

        

  25,651,452   4,025,788   29,677,240    12,366,638   2,274,849   14,641,487  مركبات

18,2952   1,186,518   1,404,813    140,282   476,763   617,045   هندسي   

  318,407   1,797,321   2,115,728    77,221   955,757   1,032,978   بحري وجوي

  719,468   10,219,948   10,939,416    245,727   4,147,194   4,392,921   حريق

157,7183,   26,453,651   29,611,369    1,307,820   17,014,326   18,322,146  تأمين عام وضد المسؤولية   

  16,908,081   676,653   17,584,734    5,407,802   78,356   5,486,158  تأمين صحي

  4,951,222   21,712,567   26,663,789    2,567,661   11,333,350   13,901,011  على الحياة

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

    51,924,643  66,072,446   117,997,089    22,113,151   36,280,595   58,393,746  المجموع

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



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

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

 

 

 معلومات القطاعات )تابع( .19
 

)غير مدققة(  2021يونيو    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   كافل صافي مطالبات الت )غير مدققة(  2021يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في      

 الصافي إعادة التكافل إجمالي  الصافي إعادة التكافل اإلجمالي 

يدرهم إمارات درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   

        

  16,884,506   3,011,432   19,895,938    8,580,668   677,714   9,258,382  مركبات

  79,358   1,003,574   1,082,932    21,377   436,320   457,697   هندسي

  40,383   1,552,801   1,593,184    5,754   415,099   420,853   بحري وجوي

7677,87   814,364   حريق    36,488    2,158,547   2,072,845   85,702  

  1,297,854   5,568,294   6,866,148    762,617   273,458   1,036,075  تأمين عام وضد المسؤولية

  11,446,713   1,132,318   12,579,031    5,140,140   198,668   5,338,808  تأمين صحي

,827975,1   2,404,476  على الحياة    428,649    7,981,618   6,528,455   1,453,163  

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

7,6791,283 20,869,719 52,157,398  14,975,693 4,754,962 19,730,655 المجموع  

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

)غير مدققة(  2020يونيو    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في    صافي مطالبات التكافل  )غير مدققة(  2020يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في      

فيالصا إعادة التكافل إجمالي  الصافي إعادة التكافل اإلجمالي   

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

        

 13,600,539 8,436,821 22,037,360  2,421,357 4,311,360 6,732,717 مركبات

 19,044 249,543 268,587  17,625 218,768 236,393  هندسي

58,135 3,923,960 3,982,095  بحري وجوي   4,947,199 4,847,942 99,257 

 60,156 727,766 787,922  42,273 444,561 486,834  حريق

640,518- 959,108 تأمين عام وضد المسؤولية  1,599,626  9,642,401 7,215,406 2,426,995 

 5,421,784 10,870,573 16,292,357  2,901,718 4,576,283 7,478,001 تأمين صحي

43,1443,8 على الحياة  3,107,135 736,009  4,372,963 3,529,643 843,320 

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

7,6945,873   58,348,789    7,776,743   15,941,549   23,718,292  المجموع    22,471,095  

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



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

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

 

 

  مطلوبات طارئة .20
 

االعتيادي بقي )أ( مة  كما في تاريخ التقرير، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بالضمانات البنكية واألخرى الناشئة في سياق العمل 
  مليون درهم(.  0.4:  2020ر  ديسمب  31مليون درهم )  0.4

 

التأمين   )ب( ة  وإعاد لتأمين  تدخل المجموعة مثل شركات التأمين األخرى بصفة المدعي عليه في عدد من القضايا القانونية مع عدد من شركات ا
لمجموعة    إلى   األخرى وحملة الوثائق. ويتم تكوين مخصص بشأن كل قضية من تلك القضايا عندما يكون من المرجح أن تؤدي النتيجة ا تكبد 

 خسارة بخروج موارد اقتصادية ويمكن وضع تقدير موثوق لقيمتها. وتعتمد نتيجة القضايا المتوقعة على اإلجراءات القانونية المستقبلية. 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية .21
 

لسوق  يل أتعد القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن قبضها من بيع أحد الموجودات أو دفعها لتحو ي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين با
 لة. في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشا الفروقات بين القيم الدفترية وفقا لطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العاد

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة )أ(
 

 لة.رة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة تقارب قيمها العادترى اإلدا
 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة )ب(
 

  لسوق المدرجة وغيرها من أساليب التقييم.ار ايستند تقييم األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة على أسع 
 

  يتم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كالتالي:
 

أ • أساس  ى  لنشطة عل ا سعار  تُحدد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات األحكام والشروط القياسية والمتداولة في األسواق المالية 
 وق. الس  الشراء المعلنة في

 

لمعت • وا لك  تُحدد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى )باستثناء األدوات المشتقة( وفقا  لنماذج التسعير المتعارف عليها  ة، وذ مد
 مالية المشابهة. ت العلى أساس تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار المعامالت الحالية الملحوظة في السوق وأسعار التجار لألدوا 

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر
 

ى  يعرض الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي حيث يتم تجميعها في مستويات مخ إل األول  لفة من  ت
 ت الجديرة بالمالحظة بالنسبة للقيمة العادلة.عطياالثالث على أساس الم

 

 ات المتطابقة. المستوى األول: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المُعلنة )غير المُعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوب  -

ى، بخالف األسعار المُعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة ألخرالمستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المعطيات ا  -
 بالمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواء  كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.

ى معطيات  ي تتالمستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم والت  - ضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إل
 السوق الجديرة بالمالحظة )المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(. 



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

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

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( .21
 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة )تابع( )ب(
 

  المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر )تابع(  موجوداتالقيمة العادلة لل
 

 
 الموجودات المالية

 القيمة العادلة كما في
التسلسل  
الهرمي  

 للقيمة العادلة

أساليب التقييم  
 والمعطيات  

 الهامة

 المعطيات الهامة  
غير الجديرة  

 بالمالحظة

عالقة المعطيات غير  
الجديرة بالمالحظة  

 دلةبالقيمة العا

يونيو 30  
 2021 

ديسمبر    31
2020 

 ألف درهم 
 )غير مدققة(

 ألف درهم
 )مدققة(

الموجودات المالية  
بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر

      

 27,588 30,260  أوراق مالية مدرجة
المستوى  
 األول

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

 30,656 34,150 غير مدرجةاق مالية  أور
المستوى  
 الثالث

طريقة تقييم صافي  
الموجودات ومنهج  
المضاعفات القابلة  

 للمقارنة
صافي قيمة  
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة  
الموجودات للشركات  

المستثمر فيها،  
 ارتفعت القيمة العادلة.

الموجودات المالية  
بالقيمة العادلة من خالل  

       الخسارة  الربح أو

 4,073  4,273  أوراق مالية مدرجة
المستوى  
 األول

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

 30,801  21,057  أوراق مالية غير مدرجة
المستوى  
 الثالث

طريقة تقييم صافي  
 الموجودات.

صافي قيمة  
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة  
الموجودات للشركات  

يها،  لمستثمر ف ا
 ارتفعت القيمة العادلة.

استثمارات مرتبطة  
 839,411  861,652  بوحدات

المستوى  
 الثالث

طريقة تقييم صافي  
 الموجودات.

صافي قيمة  
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة  
الموجودات للشركات  

المستثمر فيها،  
 ارتفعت القيمة العادلة.

 

 لفترة. ات خالل الم تكن هناك أي تحويالت بين المستوي
 

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

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 34,728 30,656 في بداية الفترة / السنة

 )4,072( 3,494 مة العادلةت في القيتغيّرا

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

 30,656 34,150  في نهاية الفترة / السنة

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



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

 لموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية ا
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( .21
 

(b)  ع(أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة )تاب 
 

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

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   استثمارات مرتبطة بوحدات

 750,500 839,411 يناير  1في  

 88,911 22,241 خالل الفترة/ السنة )التغير في القيمة العادلة وصافي االستثمار/ السحب(ير  صافي التغ

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

 839,411 861,652 في نهاية الفترة / السنة

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

   

   أوراق مالية غير مدرجة

 - 30,801 يناير  1في  

 22,044 - لفترة / السنةمشتريات خالل ا

(9,744) تغير في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة   8,757 

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

 30,801 21,057 في نهاية الفترة / السنة

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

ة يتعين    ى الثالث بالقيمة العادلةتم تقييم االستثمارات المصنفة تحت فئة المستو على أساس المعلومات المتاحة لكل استثمار. ونظرا لعدم وجود أي مطلوبات مالي
 قياسها بالقيمة العادلة، لم يتم القيام بأي إفصاحات في الجدول أعاله.

 
 على المجموعة  19أثر كوفيد   .22

 

األنشطة  وقد تفشى عبر    2020ل سنة  ( في أوائ19-تم تأكيد ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد بر الصين الرئيسي وخارجه، األمر الذي أدى إلى تعطيل 
وتعطيل  التجارية واالقتصادية. يوجد عدم يقين في االقتصاد الكلي في جميع قطاعات االقتصاد بسبب سعر النفط والطلب عليه، وانخفاض النشاط االق  تصادي، 

األرباح  محتمل ألحداث واسعة النطاسالسل التوريد العالمية، والتأجيل ال ؤثر على  أن ت ولكن يمكن  ق. ال يزال حجم ومدة هذه التطورات أمرا  غير مؤكد 
  ات يتم تحديدها.والتدفقات النقدية والوضع المالي للمجموعة وأطرافنا المقابلة. تقوم المجموعة بمراقبة هذه المقاييس بشكل منتظم وسوف تواجه أي تهديد

 

  عقود التكافل  على قياس مطلوبات  19-وفيدأثر فيروس ك
 

لكامل في   19-مطالبة تم اإلبالغ عنها فيما يتعلق بكوفيد  47في تاريخ بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد، كان لدى المجموعة   ا ُأدرجت ب لتي  وا
يتم إخطار المجموعة بأي مطالبات تتعلق بانقطاع    لموجز المرحلي الموحد، لمالمعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. كما في تاريخ بيان المركز المالي ا

اة  2021مارس    31األعمال. وتراقب المجموعة تجربة الخسارة واحتسبت احتياطاتها الفنية بشكل مناسب كما في   الحي . وكان صافي التأثير على التأمين على 
 ضئيال  عند هذه النقطة.

 

 لمتوقعةياس الخسائر االئتمانية اعلى ق   19-أثر فيروس كوفيد
 

لخسائر    9يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ا تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء  على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. ومن أجل تقييم 
أن  دة سيناريوهات اقتصادية باالئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة، تستخدم المجموعة ع لتأكد من  درجات متفاوتة الشدة وبأوزان مناسبة ل

 تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية المحتملة.
 

الدولي للتقارير  المتوقعة بموجب المعيار    على معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية  19-قامت المجموعة بمراجعة التأثير المحتمل لتفشي فيروس كوفيد
غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة، مما يجعل من الصعب إدراج    19-في ضوء المعلومات المتاحة. وعموما ، فإن وضع فيروس كوفيد  9المالية رقم  

ة    ذلك، ندرك أنه من المتوقعالتأثيرات في تقديراتنا حول الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل موثوق. وعلى الرغم من   ى بيئ أثير عل أن يكون لتفشي الفيروس ت
  االقتصاد الكلي بما يتجاوز نطاق الشك المعقول.



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2021يونيو   30لمنتهية في لفترة الستة أشهر ا

 

 

 على المجموعة )تابع(  19أثر كوفيد   .22
 

 التأثير على االستثمارات العقارية والموجودات المالية غير المدرجة 
 

للمساحين    2020  ديسمبر  31لعقارية كما في  أجرت المجموعة تقييم ا مفصال  الستثماراتها ا لملكي  ا لمعهد  ا من قبل شركات تقييم مؤهلة دوليا  تطبق معايير 
اإلم ة  القانونين العالمية للتقييم بما يتوافق مع التعليمات المالية لشركات التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة الصادرة عن مصرف  المتحد ة  لعربي ا ارات 

القيم  ا، هيئة التأمين(. قامت  المركزي )سابق   أن  لمجموعة  ا المجموعة أيض ا بتقييم محفظة األسهم غير المدرجة مقابل أحدث المدخالت المتاحة. وعليه، تعتقد 
 .2021يونيو    30العادلة المبلغ عنها لكل من االستثمارات غير المدرجة واالستثمارات العقارية تعكس ظروف السوق الحالية كما في  

 

 األعمال  السيولة / خطة استمرارية  إدارة
 

استمر لخدمات  اتخذت اإلدارة تدابير وضوابط حكيمة لضمان السيولة الكافية للشركة للوفاء بالتزاماتها. وضعت الشركة خططا  للعمل عن بعد لضمان  ا ار 
اآلثار عن قرب  ثائق ومعالجة المطالبات.  لعمالئها. وتتأكد الشركة من أن تفشي الوباء لم يتسبب في أي انحرافات جوهرية عند إصدار الو  وستراقب الشركة 

 وستتخذ جميع اإلجراءات المناسبة المطلوبة. 
 

 األمور الجوهرية .23
 

و/ أو  ، أبرمت المجموعة اتفاقية مع الرئيس التنفيذي السابق لسداد  2013يوليو    9. وبتاريخ  2013يوليو    10قدم الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة استقالته في  
لغ  2021يونيو    30رات التي كان يحتفظ بها بنفسه لمصلحة المجموعة. وكما في  تحويل بعض االستثما ل للمجموعة استثمارات بإجمالي قيمة دفترية تب ، لم تُحوَّ

ي تنطويمليون درهم والتي ال تزال باسم الرئيس التنفيذي السابق. شرعت المجموعة باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تحويل تل  9.2 والت ى   ك الموجودات،  عل
ارة على ث اإلد ل  درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بتحويل الملكية القانونية بشكل كامل وفي الوقت المناسب. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس  لتحوي ا قة من 

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

لحين دون  كان لدى المجموعة موج ودات أخرى محتفظ بها لدى كيان يسيطر عليه الرئيس التنفيذي السابق بالنيابة عن المجموعة والتي تم استبعادها منذ ذلك ا
المذكور.  نية بشأن استرداد المبلغ  مليون درهم. شرعت المجموعة بإجراءات قانو  11موافقتها. بلغت القيمة اإلجمالية لهذه الموجودات في تاريخ الشراء حوالي  

ط عندما يكون  2021يونيو    30تم تقديم الموجودات بالكامل في بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد كما في   ، وسيتم االعتراف باألصل المحتمل فق
 نجاح اإلجراء القانوني مؤكد.

 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى .24
 

يونيو 30  سمبردي  31   

 2021 2020 

إماراتيدرهم     درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

  2,105,504  3,418,854 مبالغ مدفوعة مقدم ا

 814,799  729,007 ذمم مدينة من موظفين

 1,913,923  1,606,440 دفعات مقدمة للموردين

  258,169  258,169  ودائع قابلة لالسترداد

50,6261,9 ذمم مدينة أخرى  1,979,019 

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

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

 7,963,096 7,071,414 

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

 
 

 
 
 

 
 



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

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

 

 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  .25
 

يونيو 30  ديسمبر  31   

 2021 2020 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

29062,626, 25,514,117 ستحقاتذمم دائنة تجارية وم  

 5,897,839 6,189,469 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 462,641 168,985  زكاة مستحقة

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

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

 31,872,571 68,986,770 

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

 إعادة بيان المعلومات المالية المقارنة .26
 

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

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

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

ا من    21،026،921  المالية ليتم االعتراف بها كأصل. لذلك ، يجب االعتراف بمبلغ   .  2020ديسمبر    31درهم في حقوق الملكية كاحتياطي منفصل اعتبار 
 

و كما    2020ديسمبر    31درهم إماراتي كما في    6،870،801ض عمليات التكافل ويجب االعتراف به كمطلوبات بقيمة  عالوة على ذلك ، ال ينبغي تجميع فائ
درهم ا وفق ا للوائح ويجب اإلفصاح عنه بشكل منفصل في حقوق الملكية. تم تصحيح التحريفات    1،311،762يجب أال يتم تجميع مخصص إعادة التكافل البالغ  

 :على النحو التالي   2020يناير    1و    2020ديسمبر    31كل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة للفترات السابقة كما في    من خالل إعادة بيان
 

    2020ديسمبر    31كما في  

 كما أعيد بيانه التعديل كما هو مدرج مسبقاً 

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

    الموجودات

35812,844, ياطي حملة الوثائق احت  (12,844,358)  - 

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

    

    المطلوبات

 6,870,801 6,870,801 - فائض عمليات التكافل

    

    حقوق الملكية

  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    -احتياطي إعادة تقييم استثمارات  
(1,026,9212)  - لعمليات التكافل   (21,026,921)  

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

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

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

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

 - (12,844,358)  (12,844,358)  

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

أشهر  على بيان الدخل الشامل ال لم يكن هناك أي تأثير إلعادة البيان أعاله   الستة  موجز المرحلي الموحد وبيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد لفترة 
 . 2020يونيو    30المنتهية في  

 
 
 

 



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

 دةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموح
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 إعادة بيان المعلومات المالية المقارنة )تابع( .26
 

    2020يناير    1كما في  

 كما أعيد بيانه التعديل كما هو مدرج مسبقاً 

اتيدرهم إمار درهم إماراتي   درهم إماراتي 

    الموجودات

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

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

    المطلوبات

 4,308,305 4,308,305 - فائض عمليات التكافل

    

    حقوق الملكية

  -اآلخر    دلة من خالل الدخل الشامل بالقيمة العا  -احتياطي إعادة تقييم استثمارات  
(19,062,128)  - لعمليات التكافل   (19,062,128)  

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

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

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

 - (14,753,823)  14,753,823 

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

  لمساهمين وعمليات التكافل موجودات ومطلوبات ا  -وحد  بيان المركز المالي الموجز المرحلي الم .27
يونيو 30  ديسمبر  31   
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   الموجودات

   موجودات عمليات التكافل

 43,615,858  61,163,535  أرصدة نقدية وبنكية
581661,  681,399  ح والخسارةموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الرب  

  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  12,183,961   11,560,619  

  58,602,525   79,319,028  ذمم تكافل مدينة
   موجودات عقود إعادة التكافل 

  30,778,105   38,189,844  احتياطي مساهمات غير مكتسبة
  58,009,511   64,489,857  معلنة غير مسددة  مطالبات

  700,293   6,520,882  احتياطي حسابي
  37,500,160   39,083,290  مطالبات متكبدة غير معلنة

  10,240,775   10,240,775  استثمارات عقارية
  45,286,960   37,659,746  مبالغ مستحقة من المساهمين

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

 --------------------
-----   349,532,317 296,956,387 

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

 --------------------
   موجودات المساهمين  -----

  70,917,049   47,532,012  أرصدة نقدية وبنكية

 873,622,739  886,300,796  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

  46,683,880   52,226,031  ية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مال
  2,979,095  -     مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  7,071,414   7,963,096  مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى
  7,642,874   9,738,123  تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق 

  10,000,000   10,000,000  ظاميةوديعة ن
  44,509,225   44,509,225  استثمارات عقارية
  281,753   220,717  ممتلكات ومعدات

  1,583,321   1,583,322  موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
  --------------------

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

 1,065,291,350 1,060,073,322 موجودات المساهمين  مجموع  -----
  --------------------

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

 1,362,247,737 1,409,605,639 مجموع الموجودات  -----
  ========  ======== 

 



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

 دةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموح
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
  كافل موجودات ومطلوبات المساهمين وعمليات الت  -بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد   .27

 
يونيو 30  يسمبرد 31   
 2021 

 درهم إماراتي
 )غير مدققة(

2020 
 درهم إماراتي

 )مدققة(
   مطلوبات عمليات التكافل والعجز 

   مطلوبات عمليات التكافل

 20,747,516  17,227,866  ذمم دائنة تجارية وأخرى
 55,291,582  86,363,440  ذمم تكافل دائنة

   مطلوبات عقود التكافل:

 81,204,057  97,426,976  ير مكتسبةاحتياطي مساهمات غ 
 71,931,439  79,420,725  مطالبات معلنة غير مسددة 
 2,847,862  9,341,400  احتياطي حسابي 
 62,602,479  63,542,608  مطالبات متكبدة غير معلنة 
 2,343,996  2,359,431  مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

 6,456,898  5,717,084  خصم مؤجل
 6,374,916  6,705,140  مبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقات إعادة التكافل

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

---------------------
 309,800,745 368,104,670 مجموع مطلوبات عمليات التكافل ----

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

---------------------
   في عمليات التكافل  العجز ----

 6,870,801 )3,876,985(  )العجز( / الفائض في صندوق عمليات التكافل 
 -      3,876,984  قرض حسن من المساهمين

 )21,026,921( )20,403,579( احتياطي إعادة تقييم استثمارات عمليات التكافل
 1,311,762 1,831,227 مخصص وديعة إعادة التكافل

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

---------------------
 )12,844,358( )18,572,353( مجموع العجز في عمليات التكافل ----

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

---------------------
 296,956,387 349,532,317 مجموع مطلوبات عمليات التكافل والفائض  ----

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

---------------------
   وحقوق الملكية للمساهمين  المطلوبات ----

   مطلوبات المساهمين

 19,981,327  19,980,906  مبالغ مستحقة للبنوك
 48,239,254  14,644,705  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 272,814 -     مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 839,410,979  861,652,210  مطلوبات مرتبطة بوحدات

 15,239,606  15,218,700  ذمم مرابحة دائنة
 45,286,960  37,659,746  مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

 13,022,356  13,022,356  مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 ---------------------

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

 981,453,296 962,178,623 مجموع مطلوبات المساهمين ----
 ---------------------

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

   حقوق الملكية للمساهمين ----

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

 )62,452,179( )60,403,180(  لشامل اآلخرعادلة من خالل الدخل ابالقيمة ال  -احتياطي إعادة تقييم استثمارات  
 )88,293,501( )76,285,587(  خسائر متراكمة

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

---------------------
 85,164,576  99,221,489  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم ----

 )1,326,522( )1,326,790(  الحصص غير المسيطرة 
 ---------------------

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

 83,838,054 97,894,699 مجموع حقوق الملكية ----
 ---------------------

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

 1,065,291,350 1,060,073,322 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين ----
 ---------------------

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

 1,362,247,737 1,409,605,639 المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين   مجموع مطلوبات عمليات التكافل والعجز  ----
  ========  ======== 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  )تابع(  2021يونيو   30ة في لفترة الستة أشهر المنتهي

 

 

 موجودات ومطلوبات عمليات التكافل )الحياة وغير الحياة(  -بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد   .28
 

 كما في 31 ديسمبر 2020 )مدققة(  كما في 30 يونيو 2021  )غ ير مدققة( 
 على الحياة غير الحياة المجموع  على الحياة غير الحياة المجموع  

        الموجودات

        موجودات عمليات التكافل
  4,069,694   39,546,164   43,615,858   9,825,459 51,338,076 61,163,535 أرصدة نقدية وبنكية

-      681,399   681,399  ية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مال     661,581   661,581   -   

-      12,183,961   12,183,961  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة    11,560,619   11,560,619   -   
  2,895,062   55,707,463   58,602,525    10,081,885   69,237,143   79,319,028  ل مدينةذمم تكاف

        موجودات عقود إعادة التكافل

  3,619,973   27,158,132   30,778,105    8,203,268   29,986,576   38,189,844  احتياطي مساهمات غير مكتسبة 
  3,487,601   54,521,910   58,009,511    2,609,501   61,880,356   64,489,857  مطالبات معلنة غير مسددة 

-      6,520,882  احتياطي حسابي    6,520,882    700,293   -    700,293  

  3,900,888   33,599,272   37,500,160    3,692,860   35,390,430   39,083,290  مطالبات متكبدة غير معلنة 
-      10,240,775   10,240,775  رات عقاريةاستثما    10,240,775   10,240,775   -   

  1,258,304   44,028,656   45,286,960   )408,142(   38,067,888   37,659,746  مبالغ مستحقة من المساهمين
 ----------------  ----------------  ----------------   ----------------  ----------------  ---------------  

  19,931,815   277,024,572   296,956,387    40,525,713   309,006,604   349,532,317  مجموع موجودات عمليات التكافل

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

        مطلوبات عمليات التكافل

-      17,227,866   17,227,866  ذمم دائنة تجارية وأخرى    20,747,516   20,747,516   -   
  13,075,280   42,216,302   55,291,582    25,307,820   61,055,620   86,363,440  ذمم تكافل دائنة

        وبات عقود التكافل:مطل 

  5,003,012   76,201,045   81,204,057    10,704,007   86,722,969   97,426,976  احتياطي مساهمات غير مكتسبة 
  4,401,479   67,529,960   71,931,439    3,131,850   76,288,875   79,420,725  مطالبات معلنة غير مسددة 

-      9,341,400  احتياطي حسابي    9,341,400    2,847,862   -    2,847,862  

  4,821,166   57,781,313   62,602,479    4,491,220   59,051,388   63,542,608  ة غير معلنةمطالبات متكبد 
  90,980   2,253,016   2,343,996    65,218   2,294,213   2,359,431  مصاريف تعديل خسائر غير موزعة 

  307,179   6,149,719   6,456,898    550,115   5,166,969   5,717,084  خصم مؤجل

-      6,705,140   6,705,140  مبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقات إعادة التكافل    6,374,916   6,374,916   -   
 -----------------  -----------------  ----------------   -----------------  -----------------  ----------------  

  30,546,958   279,253,787   309,800,745    53,591,630   314,513,040   368,104,670  مجموع مطلوبات عمليات التكافل

 -----------------  -----------------  -----------------   -----------------  ------------------  -----------------  
        العجز في عمليات التكافل

 10,884,013   17,754,814   6,870,801   15,949,865   12,072,880  )3,876,985(  ت التكافل)العجز( / الفائض في صندوق عمليا

-       2,348,631   1,528,353   3,876,984  ساهمينقرض حسن من الم  -  -  
-     )20,403,579(  )20,403,579(  احتياطي إعادة تقييم استثمارات عمليات التكافل    )21,026,921(  )21,026,921(  -   

  268,870   1,042,892   1,311,762    535,317   1,295,910   1,831,227  مخصص وديعة إعادة التكافل

 -----------------  ------------------  ------------------   -----------------  -----------------  ------------------  
 )10,615,143(  )2,229,215(  )12,844,358(   )13,278,062(  )5,294,290(  )18,572,353(  مجموع العجز في عمليات التكافل

 ------------------  ------------------  -----------------   -----------------  ----------------  ------------------  
  19,931,815   277,024,572   296,956,387    40,313,568   309,218,750   349,532,317  مجموع مطلوبات عمليات التكافل والعجز

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



 34                                                                       ة التأمين )أمان( )ش.م.ع.(شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعاد
    

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

 

 

 الحياة وغير الحياة  -عمليات التكافل    -بيان الدخل الموجز المرحلي الموحد    .29
 

2021يونيو   30فترة الثالثة أشهر المنتهية في     
ر مدققة()غي  

2020يونيو  30شهر المنتهية في فترة الثالثة أ    
 )غير مدققة(

 على الحياة غير الحياة المجموع  على الحياة غير الحياة المجموع   
         العمليات الجارية

        العائد إلى عمليات التكافل

        إيرادات التكافل

  13,901,011   44,492,735   58,393,746    18,730,426   58,505,720   77,236,146  إجمالي مساهمات التكافل

 )11,333,350(  )24,947,245(  )36,280,595(   )15,601,533(  )32,015,902(  )47,617,435(  حصة إعادة التكافل من إجمالي مساهمات التكافل

 ---------------  ----------------  ----------------   -------------  ---------------  ---------------  
  2,567,661   19,545,490   22,113,151    3,128,893   26,489,818   29,618,711  صافي مساهمات التكافل

 )1,030,165(   3,657,035   2,626,870   )626,714(  )4,257,353(  )4,884,067(   صافي التحويل إلى احتياطي مساهمات غير مكتسبة

-     )512,396(  افي التغير في االحتياطي الحسابيص   )512,396(   30,119      -   30,119  

 ---------------  ----------------  ----------------   -------------  ---------------  ---------------  
  1,567,615   23,202,525   24,770,140    1,989,783   22,232,465   24,222,248   صافي مساهمات التكافل المكتسبة

  302,410   5,216,354   5,518,764    352,216   4,446,622   4,798,838  خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه

  2,086,268   35,478   2,121,746    2,038,307   196,742   2,235,049   رسوم وثائق

 ---------------  ---------------  ----------------   -------------  ---------------  ---------------  
  31,256,135   26,875,829   4,380,306    32,410,650   28,454,357   3,956,293  

 ---------------  ---------------  ----------------   -------------  ---------------  ---------------  
        فلمصاريف التكا

 )3,843,143(  )19,875,149(  )23,718,292(   )2,404,476(  )17,326,179(  )19,730,655(  إجمالي المطالبات المسددة

  3,107,136   12,834,413   15,941,549    1,975,827   2,779,135   4,754,962  حصة شركات إعادة التكافل من إجمالي المطالبات المسددة

 ---------------  ---------------  ----------------   --------------  ---------------  ---------------  
 )736,007(  )7,040,736(  )7,776,743(   )428,649(  )14,547,044(  )14,975,693(  صافي مطالبات التكافل

 )2,283,809(   11,431,746   9,147,937    634,136  )202,271(   431,865  التغير في مخصص المطالبات القائمة

  1,736,560  )9,240,008(  )7,503,448(   )536,221(  )701,906(  )1,238,127(  حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

 )17,291(  )1,718,172(  )1,735,463(    233,790  )1,255,858(  )1,022,068(  صافي التغير في المطالبات المتكبدة غير المعلنة

 )28,316(   96,055   67,739    16,639  )132,986(  )116,347(  صافي التغير في احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 ---------------  ---------------  ----------------   --------------  ---------------  ---------------  
 )1,328,863(  )6,471,115(  )7,799,978(   )80,305(  )16,840,065(   )16,920,370(  صافي المطالبات المتكبدة

        

  2,627,430   21,983,242   24,610,672    4,300,001   10,035,764   14,335,765  صافي إيرادات التكافل
 )5,670,690(  )12,706,878(  )18,377,568(   )6,648,633(  )15,410,505(   )22,059,138(  رسوم وكالة

-      260,003   260,003   -      189,396   189,396  إيرادات االستثمار  
-     )65,001(  )65,001(   -     )47,349(  )47,349(  حصة المضارب  

 ---------------  ---------------  ----------------   --------------  ---------------  ---------------  
 )3,043,260(   9,471,366   6,428,106   )2,348,632(  )5,232,694(  )7,581,326(  صافي الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل للفترة

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

 
 
 



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

 حدةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية المو
  )تابع(  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 ة وغير الحياة )تابع(الحيا  -عمليات التكافل    -بيان الدخل الموجز المرحلي الموحد    .29
 

 

2021يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في     
  )غير مدققة(

2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في   
 )غير مدققة(

 على الحياة غير الحياة المجموع  على الحياة غير الحياة المجموع   
         العمليات الجارية

        العائد إلى عمليات التكافل
        إيرادات التكافل

  26,663,789   91,333,300   117,997,089    34,568,342   103,005,582   137,573,924  إجمالي مساهمات التكافل
 )21,712,567(  )44,359,879(  )66,072,446(   )29,102,679(  )50,603,734(  )79,706,413(  تكافل من إجمالي مساهمات التكافلحصة إعادة ال 

 ---------------  ----------------  ----------------   ----------------  ---------------  ---------------  
  4,951,222   46,973,421   51,924,643    5,465,663   52,401,848   57,867,511  صافي مساهمات التكافل

 )1,062,360(  )3,269,576(  )4,331,936(   )1,117,700(  )7,693,480(  )8,811,180(   صافي التحويل إلى احتياطي مساهمات غير مكتسبة
  56,000  -      56,000   )672,949(  -     )672,949(  حتياطي الحسابيصافي التغير في اال

 ---------------  ----------------  ----------------   ----------------  ---------------  ---------------  
  3,944,862   43,703,845   47,648,707    3,675,014   44,708,368   48,383,382   صافي مساهمات التكافل المكتسبة

  862,818   8,988,832   9,851,650    702,509   7,576,203   8,278,712  خصم مستلم من إعادة تكافل متنازل عنه
  5,384,336   115,286   5,499,622    4,631,582   371,132   5,002,714   رسوم وثائق

 ---------------  ----------------  ----------------   ----------------  ---------------  ---------------  
  61,664,808   52,655,703   9,009,105    62,999,979   52,807,963   10,192,016  
 ---------------  ----------------  ----------------   ----------------  ---------------  ---------------  

        مصاريف التكافل
 )4,372,963(  )53,975,826(  )58,348,789(   )7,981,618(  )44,175,780(  )52,157,398(  إجمالي المطالبات المسددة

  3,529,644   32,348,050   35,877,694    6,528,455   14,341,264   20,869,719  مسددةحصة شركات إعادة التكافل من إجمالي المطالبات ال 
 ---------------  ----------------  ----------------   ----------------  ---------------  ---------------  

 )843,319(  )21,627,776(  )22,471,095(   )1,453,163(  )29,834,516(  )31,287,679(  صافي مطالبات التكافل
 )3,706,480(   8,737,407   5,030,927    1,269,629  )8,758,915(  )7,489,286(  التغير في مخصص المطالبات القائمة

  2,986,385  )6,640,640(  )3,654,255(   )878,100(   7,358,446   6,480,346  حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة
  74,537  )3,941,711(  )3,867,174(    121,918   521,083   643,001  صافي التغير في المطالبات المتكبدة غير المعلنة

 )32,519(   87,490   54,971    25,762  )41,197(  )15,435(  اريف تسوية خسائر غير موزعةصافي التغير في احتياطي مص
 ---------------  ----------------  ----------------   ----------------  ---------------  ---------------  

 )1,521,396(  )23,385,230(  )24,906,626(   )913,954(  )30,755,099(  )31,669,053(  متكبدةصافي المطالبات ال
        

  8,670,620   29,422,733   38,093,353    8,095,151   21,900,604   29,995,755  صافي إيرادات التكافل
 )12,267,340(  )25,654,080(  )37,921,420(   )13,161,004(  )27,422,556(  )40,583,560(  رسوم وكالة

 -      375,957   375,957   -      406,909   406,909  إيرادات االستثمار
 -     )93,990(  )93,990(   -     )101,727(  )101,727(  حصة المضارب

 ---------------  ----------------  ----------------   ----------------  ---------------  ---------------  
 )3,596,720(   4,050,620   453,900   )5,065,853(  )5,216,770(  )10,282,623(  صافي الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل للفترة

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


