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

(غیر مدققة)الموحدة المختصرة المالیة المرحلیة والبیاناتتقریر المراجعة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 



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

الصفحات جدول المحتویات 

١تقریر مجلس اإلدارة  

٣-٢المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة   البیانات تقریر مراجعة  

٥-٤بیان المركز المالي المرحلي الموحد  

٦بیان الدخل المرحلي الموحد  

٧المرحلي الموحد بیان الدخل الشامل 

٨المرحلي الموحد التغیرات في حقوق الملكیةبیان 

٩المرحلي الموحد  التدفقات النقدیةبیان 

٤٦-١٠المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیانات إیضاحات حول 





مساھميالسادةإلىالمرحلیة الموحدة المختصرةتقریر مراجعة البیانات المالیة  
شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) ش.م.ع 

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

والبیانات  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي المرحلي الموحد
المنتھیة في ذلك  التسعة أشھر  وق الملكیة لفترة  لتدفقات النقدیة والتغیرات في حقواذات الصلة للدخل والدخل الشامل  المرحلیة الموحدة

الموحدة المختصرة وفقًا  مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة  واإلیضاحات األخرى. إن اإلدارة  التاریخ 
ھذه البیانات المالیة المر ٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم   ھي إبداء استنتاج حول  مسؤولیتنا  الموحدة حلیة  التقاریر المالیة المرحلیة. إن 

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا. المختصرة 

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

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

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

االستنتاج  
فقة المرالمختصرةالموحدة  أن البیانات المالیة المرحلیة  ما یستوجب االعتقاد بانتباھنا  یسترع، لم  أعمال المراجعة التي قمنا بھا بناًء على  

. ٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم اً النواحي الجوھریة، وفقكافةلم یتم إعدادھا، من 

تأكید على مسألة 
التحفظ   إلى اإلیضاح رقم  فيدون  االنتباه  نلفت  الموحدةحول٢٤استنتاجنا،  المرحلیة  المالیة  إلىوالذي  المختصرةالبیانات  أن  یشیر 

وأن قدرة المجموعة على االمتثال  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ملیون درھم كما في  ١٠٠دنى لرأس المال البالغ  المجموعة لم تِف بمتطلبات الحد األ
، كما في  اً المقدمة إلى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. ثانیاألعمالعتمد على التنفیذ الفعال لخطة  تلمتطلبات المالءة المالیة  

٪ من إجمالي رأس مال الشركة. تشیر ھذه العوامل إلى وجود حالة  ٦٠، وصلت الخسائر المتراكمة للمجموعة إلى  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
مبدأ االستمراریة.قاً لوفقدرة المجموعة على االستمرار بشكوك جوھریة حولقد تلقي الیقینعدم جوھریة من 

+ ٩٧١  ٤  ٧٠١  ٠١٠٠ھاتف:
٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٠ +

+ ٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٤فاكس:
dubai@ae.ey.com

ey.com

ارنست ویونغ الشرق األوسط (فرع دبي)
٩٢٦٧  .ص.ب

الطابق األرضي  – آي سي دي بروكفیلد بلیس 
مركز دبي المالي العالمي  – شارع المستقبل

دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 



مساھميالسادةإلىالمرحلیة الموحدة المختصرةتقریر مراجعة البیانات المالیة  
شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) ش.م.ع (تتمة) 

مسائل أخرى 
والذي أصدر من قبل مدقق حسابات آخر  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠للمجموعة كما في  المختصرة تمت مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 

. كذلك، تم تدقیق  ٢٠٢١نوفمبر١٤الصادر بتاریخفي تقریره  المختصرة  تلك البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  استنتاجاً غیر متحفظاً حول
تلك البیانات المالیة  حولاً غیر متحفظوالذي أبدى رأیاً من قبل مدقق حسابات آخر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالیة الموحدة كما في  البیانات  
. ٢٠٢٢مارس٣١الصادر بتاریخفي تقریره الموحدة

عن إرنست ویونغ

بتوقیع:
وردة إبراھیم 

شریك
١٢٥٨رقم القید: 

٢٠٢٢نوفمبر ١٤
لعربیة المتحدة دبي، االمارات ا







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

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

المرحلي الموحد  الدخل  بیان 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھم درھم درھم 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) ات إیضاح

إیرادات التكافل  
١٦٦٧٫٢٣٠٫٠٤٣٦٠٫٢٥٢٫٦٠٨١٩٨٫٥٨٥٫١٥١١٩٧٫٨٢٦٫٥٣٢اشتراكات التكافل إجمالي 

) ١١٠٫٣٠٨٫٩٠٩() ١٠٣٫١٥٠٫٤٢٤() ٣٠٫٦٠٢٫٤٩٦() ٣٢٫٢٨٧٫٣٣٥(١٦حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٣٤٫٩٤٢٫٧٠٨٢٩٫٦٥٠٫١١٢٩٥٫٤٣٤٫٧٢٧٨٧٫٥١٧٫٦٢٣اشتراكات التكافل المكتتبة  صافي 
التغیر في احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة  

) ١٣٫٦٤٢٫٢٣٨() ٥٫٩٦٥٫٧٩٩() ٤٫٨٣١٫٠٥٩() ٤٫٠٢٥٫٢٤٩(صافي  – المنتھیة والمخاطر غیر
) ٤٩٫٤٩١() ٤٤٫٥٣٠(٨٫١٨١٦٢٣٫٤٥٨صافي  –التغیر في االحتیاطي الحسابي  

٣٠٫٩٢٥٫٦٤٠٢٥٫٤٤٢٫٥١١٨٩٫٤٢٤٫٣٩٨٧٣٫٨٢٥٫٨٩٤صافي اشتراكات التكافل المكتسبة 
١٨٥٫٩٩٨١٫٢٩٨٫٦٩٨٥٧٨٫٣١٢٦٫٣٠١٫٤١٢رسوم الوثائق  

٤٫٧٧٣٫٩٣٦٤٫٦٢٣٫٦١٨١٢٫٦١٨٫٦٦٧١٢٫٩٠٢٫٣٢٩الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  

٣٥٫٨٨٥٫٥٧٤٣١٫٣٦٤٫٨٢٧١٠٢٫٦٢١٫٣٧٧٩٣٫٠٢٩٫٦٣٥إجمالي إیرادات التكافل  

مصاریف التكافل 
) ٧٧٫٩٧٠٫٥٩٦() ١٠٤٫٠٣٤٫٩٩٩() ٢٥٫٨١٣٫١٩٨() ٤٠٫٢٦٩٫٨٨٤(١٧إجمالي المطالبات المدفوعة 

١٧١٤٫٦١٤٫٤٩٤٨٫٨٨٢٫٧٨٢٣١٫٠٩٩٫١٣٨٢٩٫٧٥٢٫٥٠١المطالبات المدفوعة إجمالي حصة إعادة التكافل من 

) ٤٨٫٢١٨٫٠٩٥() ٧٢٫٩٣٥٫٨٦١() ١٦٫٩٣٠٫٤١٦() ٢٥٫٦٥٥٫٣٩٠(المدفوعة مطالبات التكافلصافي 
التغیر في مخصص المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم  

) ٣٫٧٨١٫٤١١(٣٤٢٫٦٧٣) ٢٫٧٧٢٫٤٧١(٨٧٣٫٧٤٩صافي  – تسویتھا 
التغیر في مخصص المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ 

٤٫٧٩٤٫٦٧١) ٢٫٧٥٩٫٦٠٩(٤٫١٥١٫٦٧٠) ٤٩٦٫٦٣٥(صافي – عنھا 
الخسارة التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة

٢٨٠٫٥٤٨١١١٫٤١٤١٩٫٩٨١٩٥٫٩٧٩غیر الموزعة  

) ٤٧٫١٠٨٫٨٥٦() ٧٥٫٣٣٢٫٨١٦() ١٥٫٤٣٩٫٨٠٣() ٢٤٫٩٩٧٫٧٢٨(المطالبات المتكبدة صافي 
) ١٧٫٦٨٩٫٦٩٣() ٢١٫٩٤١٫١٩٥() ٦٫٧٥٦٫٤٠٠() ٦٫٨٢٣٫٥٥٠(تكلفة االستحواذ على الوثائق  

) ٦٤٫٧٩٨٫٥٤٩() ٩٧٫٢٧٤٫٠١١() ٢٢٫١٩٦٫٢٠٣() ٣١٫٨٢١٫٢٧٨(إجمالي مصاریف التكافل 

٤٫٠٦٤٫٢٩٦٩٫١٦٨٫٦٢٤٥٫٣٤٧٫٣٦٦٢٨٫٢٣١٫٠٨٦صافي إیرادات التكافل 

١٩١٫٦٠٣٫٩٥٨١٫٧٤٣٫٥١٩٤٫٢١٥٫٩٩٤٣٫٥١٣٫٤٨٨إیرادات االستثمار  (خسائر) / 
) ٢٠٫٢٠٦٫٥٥٥() ٢٠٫٣١٢٫٥٤٨() ٤٫٩٨٥٫٩٧٤() ٦٫٧٣٥٫٧٤٠(المصاریف العمومیة واإلداریة  

) ٧٫٨٥٥(- ) ٦٩٠(١٢التشغیلیة األخرى / (الخسائر)  اإلیرادات 

١١٫٥٣٠٫١٦٤) ١٠٫٧٤٩٫١٨٨(٥٫٩٢٥٫٤٧٩) ١٫٠٦٧٫٤٧٤((الخسارة) / الربح للفترة من العملیات المستمرة  
) ٢٫٦٧٧(١١٫١٦٩- - المتوقفة  (الخسارة) للفترة من العملیات  الربح /  

١١٫٥٢٧٫٤٨٧) ١٠٫٧٣٨٫٠١٩(٥٫٩٢٥٫٤٧٩) ١٫٠٦٧٫٤٧٤(اإلسناد  (الخسارة) / الربح للفترة قبل 

٣٣٧٫٧٨٠٫٧١٨٢٫٤٥١٫٥٨١٢٦٫١٧٧٫٠٨٢١٢٫٧٣٤٫٢٠٤العجز من عملیات التكافل للفترة  
) ٦٫٤٨١٫٥٨٠() ٢١٫٧٦١٫٠٣٤() ٢٫٦٠٤٫٥٩٥() ٧٫٩٤٢٫١٥٥(٢٧المساھمة من قرض حسن لعملیات التكافل  

١٧٫٧٨٠٫١١١) ٦٫٣٢١٫٩٧١(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١(الربح للفترة (الخسارة) / 

العائد إلى: 
١٧٫٧٨٠٫٣٧٩) ٦٫٣٢٣٫٠٨٨(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١(مساھمي الشركة األم   
) ٢٦٨(١٫١١٧- - الحقوق غیر المسیطرة  

)١٧٫٧٨٠٫١١١) ٦٫٣٢١٫٩٧١(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١

٠٫٠٧٧٨) ٠٫٠٤٢٣(٠٫٠٢٥٦) ٠٫١٩٧(٢٠العوائد للسھم الواحد (الخسائر) / 



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

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٧

المرحلي الموحد بیان الدخل الشامل 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة سبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

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

١٧٫٧٨٠٫١١١) ٦٫٣٢١٫٩٧١(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١(الربح للفترة  (الخسارة) / 

اآلخرالشامل الدخل 

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

٢٦٣٫٦٣٢٦٫٢٥٤٫٦٧٣٢٫٩٣٥٫٩٧٣- من خالل الدخل الشامل اآلخر  

٢٠٫٧١٦٫٠٨٤) ٦٧٫٢٩٨(٦٫٠٣٦٫٠٩٧) ١٫٢٢٨٫٩١١(الدخل الشامل للفترة(الخسارة) / إجمالي 

العائد إلى: 
٢٠٫٧١٦٫٣٥٢) ٦٨٫٤١٥(٦٫٠٣٦٫٠٩٧) ١٫٢٢٨٫٩١١(األم مساھمي الشركة 

) ٢٦٨(١٫١١٧- - الحقوق غیر المسیطرة 

)٢٠٫٧١٦٫٠٨٤) ٦٧٫٢٩٨(٦٫٠٣٦٫٠٩٧) ١٫٢٢٨٫٩١١

. ٣١و٣٠ین رقمیضاح اإلضمنلدخل والدخل الشامل لعملیات التكافل والمساھمین لالمنفصلةالبیانات تم عرض 



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

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٨

الموحد المرحلي المساھمینبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

الخسائر المتراكمة عام ال حتیاطياال قانوني الحتیاطياال رأس المال 

احتیاطي إعادة تقییم  
بالقیمة  – االستثمارات 

العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر  

مخصص إیداعات  
إعادة التكافل  

حقوق المساھمین  
العائدة إلى مساھمي  

الشركة األم 
حقوق غیر  ال

المسیطرة 
إجمالي حقوق  

المساھمین 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٦٤٫١٢٢٫٨٩٥) ١٫٣٢٦٫٥٢٢(١٫٣١١٫٧٦٢٦٥٫٤٤٩٫٤١٧) ٨٣٫٤٧٩٫١٠٠() ٨٨٫٢٩٣٫٥٠١(٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٥٫٠٨٠٫١٢٨٥٫٠٨٠٫١٢٨(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
١٧٫٧٨٠٫١١١) ٢٦٨(١٧٫٧٨٠٫٣٧٩- - ١٧٫٧٨٠٫٣٧٩- - - الربح / (الخسارة) للفترة  

٢٫٩٣٥٫٩٧٣- ٢٫٩٣٥٫٩٧٣- ٢٫٩٣٥٫٩٧٣- - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة  

٢٠٫٧١٦٫٠٨٤) ٢٦٨(٢٠٫٧١٦٫٣٥٢- ١٧٫٧٨٠٫٣٧٩٢٫٩٣٥٫٩٧٣- - - إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة  
١٢٠٫٩٣٣- ١٢٠٫٩٣٣١٢٠٫٩٣٣- - - - - تعدیل على مخصص إیداعات إعادة التكافل 

٥٥١٫٥٤٦- ٥٥١٫٥٤٦٥٥١٫٥٤٦- - - - - ) ١٥تحویل خالل الفترة (إیضاح  

٨٥٫٥١١٫٤٥٨) ١٫٣٢٦٫٧٩٠(١٫٩٨٤٫٢٤١٨٦٫٨٣٨٫٢٤٨) ٨٠٫٥٤٣٫١٢٧() ٧٠٫٥١٣٫١٢٢(٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٥٫٠٨٠٫١٢٨٥٫٠٨٠٫١٢٨(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠الرصید في 

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

) ٦٫٣٢١٫٩٧١(١٫١١٧) ٦٫٣٢٣٫٠٨٨(- - ) ٦٫٣٢٣٫٠٨٨(- - - الدخل الشامل اآلخر للفترة  
 - - - -٦٫٢٥٤٫٦٧٣- ٦٫٢٥٤٫٦٧٣- ٦٫٢٥٤٫٦٧٣

) ٦٧٫٢٩٨(١٫١١٧) ٦٨٫٤١٥(- ٦٫٢٥٤٫٦٧٣) ٦٫٣٢٣٫٠٨٨(- - - إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة  
تحویل خالل الفترة من فائض عملیات  

٥١٥٫٧٥٥- ٥١٥٫٧٥٥٥١٥٫٧٥٥- - - - - ) ١٥التكافل (إیضاح 
تحویل خسارة محققة من احتیاطي القیمة  

عند استبعاد الخسائر المتراكمةالعادلة إلى 
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من  
- - - - ٤٩٫٢٠٣٫٠٩٠) ٤٩٫٢٠٣٫٠٩٠(- - - ) ٩خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

٨٥٫٦٦٠٫٣٦٠) ١٫٣٢٥٫٩٧٣(٢٫٦٢٢٫٤٧٦٨٦٫٩٨٦٫٣٣٣) ١٩٫٥١٧٫٨٨١() ١٣٤٫٤٨٧٫٦٠٠(٢٠٢٢٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٦٫٣٠٩٫٦٦٩٦٫٣٠٩٫٦٦٩سبتمبر ٣٠الرصید في 
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جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٩

المرحلي الموحد بیان التدفقات النقدیة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

سبتمبر٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھم درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
١٧٫٧٨٠٫١١١) ٦٫٣٢١٫٩٧١(الربح للفترة (الخسارة) /  

تعدیالت على البنود التالیة: 
٩٥٫٥٦١١٠٣٫٨٩٦استھالك ممتلكات ومعدات 

المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  في الموجودات المالیةاالستثمارات (الربح) / الخسارة على 
)١٠٫٣٥٧٫١٥٤(٢٫٦٦٦٫٩٥٨األرباح أو الخسائر، صافي 

٧٢٨٫٨٣٦٦٩٫٦٧٦مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
) ٢٦٨٫٧١٣() ٤٥٫٠٢٧(إیرادات األرباح  

)١٠٫٩٨٧٫٩٨٤() ١٫٩٧٧٫٧٣٦(إیرادات توزیعات األرباح 
)١٫٨٣٣٫٩٠٥(١٫٣٧٦٫٢٢٢االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  

)٥٫٤٩٤٫٠٧٣() ٣٫٤٧٧٫١٥٧(
والمطلوبات التشغیلیةالتغیرات في الموجودات

)٩٫٧٤٨٫٦٤٨() ٢٠٫٩٤٩٫٥٢٧(موجودات عقود إعادة التكافل  
)٢٫٧٣٩٫٨١٢() ١٤٫٤١٢٫٠٥٢(ذمم التكافل المدینة 

) ٨٣٤٫٧٠٣(٧٨٤٫٩٢٢المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  
٢٩٫٣٥٦٫٨١٢٣٧٫١٢٦٫٢٣٣مطلوبات عقود التكافل  

٥٧٦٫٠٠٨٤٦٣٫٥٧٩المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل  
١٢٫٥٨٢٫٣٦٦٩٫٦٤٧٫٨١٧الدائنة  ذمم التكافل 

)٣٧٫٠٧٩٫٦٦٠() ١٣٫١١٥٫٠٦٣(والمستحقات الذمم الدائنة األخرى 
٥١٥٫٦٦٤) ١٨٫١١٢(الخصم المؤجل  

)٢٫٨١٤٫٨٢٧(١٫٠٥٦٫١٢٧تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق  
)٦٫١٩٨٫٣٢٢() ٤٫٩٣١٫٨٠٢(عملیات التكافل  في صندوق فائض ال

٥٫١٤٢٫٢٣٤-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
) ٢٧٢٫٨١٤(-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

)١٢٫٢٨٧٫٣٣٢() ١٢٫٥٤٧٫٤٧٨(العملیات  المستخدم في النقد 
)٧٫٥٣٣() ٣٢٥٫٣٩٥(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

)١٢٫٢٩٤٫٨٦٥() ١٢٫٨٧٢٫٨٧٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)٢٧٫٠٥٦() ٣٣٫٣٤٥(شراء ممتلكات ومعدات 

١٫٩٧٧٫٧٣٦١٠٫٩٨٧٫٩٨٤إیرادات توزیعات األرباح المستلمة  
-) ٧٫٤٤٥٫٧١٥(صافي   –شراء استثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠في ودائع وكالة  النقص
)٣٫٤٩٣٫١٤٩(٤٢٫١٨٢٫٤٩٨استبعاد / (شراء) استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)١٤٫٧٩٥٫٠٩٣(-صافي النقص في االستثمارات المرتبطة بالوحدة  
٤٥٫٠٢٧٢٦٨٫٧١٣إیرادات األرباح المستلمة  

٤٦٫٧٢٦٫٢٠١٤٢٫٩٤١٫٣٩٩من األنشطة االستثماریةالمولد صافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)٢٠٫٩٠٦() ١٥٫٢٢٨٫٥٤٣(ذمم المرابحة الدائنة  

-) ٢٩٥٫٠٠٠(الزكاة الدائنة  
)١٩٫٩٨١٫٣٢٧(-المبالغ المستحقة إلى البنوك 

)٢٠٫٠٠٢٫٢٣٣() ١٥٫٥٢٣٫٥٤٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

١٨٫٣٢٩٫٧٨٥١٠٫٦٤٤٫٣٠١صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ
٨٩٫٠٦٥٫٧٢٠٥٥٫٥٦٧٫٠٦٠النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

١٠٧٫٣٩٥٫٥٠٥٦٦٫٢١١٫٣٦١) ٥النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة (إیضاح 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
مدققة)(غیر ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

١٠

معلومات عامة ١

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

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

المالي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

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

.والعقاراتفي األوراق المالیة كذلكومخاطر التكافل على الحیاة. تستثمر الشركة 

") المكونة من ثالثة أعضاء یتم تعیینھم من قبل  الھیئة("والرقابة الشرعیةھیئة الفتوى  تخضع األنشطة التجاریة للشركة إلشراف 
لقواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة.اً لتحدید ما إذا كانت عملیات الشركة تتم وفقبدور إشرافيتقوم الھیئةالمساھمین. 

، كان  ٢٠٢١و٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠البیانات المالیة الموحدة. في  باسم "المجموعة" في ھذهاً شار إلى الشركة وشركاتھا التابعة معیُ 
لدى الشركة الشركات التابعة التالیة: 

التسجیل)  مقر التأسیس (أو اسم الشركة التابعة 
ومزاولة النشاط 

أرباح  نسبة 
الملكیة

نسبة 
التصویت 
المملوكة

الحالة النشاط األساسي 

%%

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

نشطة

شركة تكنیك مركز خدمة  
السیارات ذ.م.م 

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

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

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

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

المتعلق  )بصیغتھ المعدلة(٢٠١٥) لسنة  ٢الشركة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (إن  
بشأن إنشاء  ٢٠٠٧لسنة  ٦رقم  لدولة اإلمارات العربیة المتحدةون االتحاديالقانلتعلیماتبالشركات التجاریة. تخضع الشركة  

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

، وحتى ذلك التاریخ،  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  للتسعة أشھردرھم  ٦٫٣٢١٫٩٧١تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ  
٪ من رأس مالھا. كذلك،  ٥٠درھم)  ٧٨٫٩٦١٫٤٢٢:  ٢٠٢١درھم (١٣٤٫٤٨٧٫٦٠٠البالغة قیمتھاخسائرھا المتراكمةتجاوزت
تاریخ  اً اعتبار المالءة المالیة ممتثلة لمتطلباتالمجموعة  لم تكن،  المختصرةھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  اعتماد  من 

المالیة. ومع ذلك، تواصل المجموعة إعداد ھذه البیانات  التعلیماتمن ٢من القسم ٨رقمعلى النحو المنصوص علیھ في المادة
للحصول على التفاصیل.٢٤إلى اإلیضاح رقمیرجى الرجوع مبدأ االستمراریة. وفقاً لالمالیة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
مدققة)(غیر ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

١١

الجدیدة والمعدلة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتطبیق ٢

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

مع تلك المتبعة في إعداد البیانات المختصرة متوافقةالسیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدةإن
ینایر  ١من اً اعتبار فعالة، باستثناء تطبیق معاییر جدیدة ٢٠٢١دیسمبر  ٣١سنة المنتھیة في المالیة الموحدة السنویة للمجموعة لل

بعد.غیر فعالي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ بالتطبیق المبكر ألالمجموعة تقم. لم ٢٠٢٢

تأثیر على ال٢٠٢٢یتم تطبیق العدید من التعدیالت ألول مرة في   لھا  المختصرة بیانات المالیة المرحلیة الموحدة، ولكن لیس 
للمجموعة.

بعد غیر فعالةالجدیدة والمعدلة ولكنھا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمعاییر وتفسیرات ٢٫٢

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

. فعالة

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

.سریان مفعولھقبل تاریخ 
المالیة لفترات التقاریرفعالمتداولة (متداولة أو غیر  ك: تصنیف المطلوبات  ١رقمتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

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

.)٢٠٢٣ینایر ١في أو بعد 
  الدوليتع-اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة ممارسة  ١رقمدیالت على معیار المحاسبة  الدولیة إلعداد وبیان  المعاییر 

. )٢٠٢٣ینایر ١على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد قابل للتطبیق(٢التقاریر المالیة رقم 

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

.للمجموعة

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

على البیانات المالیة للمجموعة في فترة التطبیق المبدئي. تأثیر ماديكور أعاله، المذ



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
مدققة)(غیر ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

١٢

الھامة ملخص السیاسات المحاسبیة٣

أساس اإلعداد

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

الموحدة المختصرة  المتحدة. تم إعداد   باستثناء  مبدأ االستمر لوفقاً البیانات المالیة المرحلیة  مبدأ التكلفة التاریخیة،  اریة بتطبیق 
، والموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  األرباح أو الخسائرالموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  

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

ھي عملة  العملة أن ھذه باعتباراإلمارات العربیة المتحدة (درھم) بدرھمالبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة تم عرض 
معامالت المجموعة.معظم

متداول. ومع ذلك، یتم تصنیف  المتداول / غیر التصنیف اللم یتم عرض بیان المركز المالي المرحلي الموحد للمجموعة باستخدام  
على أنھا متداولة: اً األرصدة التالیة عموم

والذمم المدینة  لمدفوعة مقدماً والمبالغ ا،  األرباح أو الخسائرالمالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  والموجودات ،  وما یعادلھالنقد  
فترات استحقاق  ذات  ، وودائع الوكالة لدى البنوك  المدینةالتكافل  وذمم،  العالقةمن األطراف ذات  والمبالغ المستحقةاألخرى،  

المبالغ  و،  وذمم المرابحة الدائنة،  للبنوكوالمبالغ المستحقةمتوقفة،  العملیات  ضمن الأصلیة تزید عن ثالثة أشھر، والموجودات  
محتفظ  المبالغ  والدائنة،  التكافل  الذمم  ومستحقات،  الوالتجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم  وال،  عالقةألطراف ذات  المستحقة

العملیات المتوقفة.  ضمنإعادة التكافل والمطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات اتفاقیاتبھا بموجب 

على أنھا غیر متداولة: اً یتم تصنیف األرصدة التالیة عموم

أي تشمل أجزاء األرصدة التالیة ذات طبیعة مختلطة (تعتبر  معدات.  الممتلكات وال، وواالستثمارات العقاریة،  النظامیةودیعة  ال
المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وموجودات عقود إعادة التكافل، الموجوداتمتداولة وغیر متداولة):  

عقود التكافل والخصم المؤجل. ومطلوباتالوثائق، االستحواذ المؤجلة علىوتكالیف 

والعرض   المحاسبیة  السیاسات  ھذه  المتبعةواألسالیبإن  افي  الموحدة  المرحلیة  المالیة  تلك متوافقةلمختصرة  البیانات  مع 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المستخدمة في البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في  

السنویة المدققة  الموحدة  كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة  البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  ال تتضمن ھذه  
جانب، ویجب قراءتھا  الكاملة وللسنة المنتھیة في  الموحدة  البیانات المالیة  إلى  دیسمبر ٣١السنویة المدققة للمجموعة كما في 
على النتائج  اً شربالضرورة مؤ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر  فترة  لالنتائج  ذلك، ال تعتبر  . باإلضافة إلى  ٢٠٢١

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

ة غیر المؤكدات التغیرات في األحكام والتقدیر٤

تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة أثناءكانت األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١م تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في ھي نفسھا التي ت
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
مدققة)(غیر ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

١٣

النقد واألرصدة البنكیة  ٥

النقد ما یعادلھ  ٥٫١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٢٫٦١٢١٠٫٢٥٢النقد في الصندوق 
١٠٦٫٣٥٣٫٩١٧٨٨٫٠٤٦٫٤٩٢األرصدة البنكیة في الحسابات الجاریة  

١٠٦٫٣٨٦٫٥٢٩٨٨٫٠٥٦٫٧٤٤
) ١٧٫٦٢٢()٢٣٫٦٧٥(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

١٠٦٫٣٦٢٫٨٥٤٨٨٫٠٣٩٫١٢٢اإلجمالي 

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٧٫٦٢٢٢٥٫١٧٧ینایر ١الرصید كما في 
)٧٫٥٥٥(٦٫٠٥٣المحمل / (المحرر) للفترة / السنة  

٢٣٫٦٧٥١٧٫٦٢٢/ السنة  الرصید في نھایة الفترة

: یعادلھ على النحو التاليالموحد، تم تحلیل النقد وما المرحليلغرض بیان التدفقات النقدیة

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

١٠٦٫٣٨٦٫٥٢٩٨٨٫٠٥٦٫٧٤٤) ٥٫١(إیضاح –النقد وما یعادلھ 
–النقد وما یعادلھ المدرج ضمن الموجودات ضمن العملیات المتوقفة 

١٫٠٠٨٫٩٧٦١٫٠٠٨٫٩٧٦) ٢٣(إیضاح 

١٠٧٫٣٩٥٫٥٠٥٨٩٫٠٦٥٫٧٢٠

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠-تستحق خالل سنة واحدة (متداولة)
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
مدققة)(غیر ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

١٤

الودیعة النظامیة ٦

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

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

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل  ٧

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

(أ) –اإلجمالي –مطلوبات عقود التكافل 
١٠٠٫٣٤٧٫٣٥٩٨٩٫٩٩٩٫٦٨١احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٩٩٫٣٥٥٫٤٩٢٨٤٫١٥٥٫٣٩٠المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
٢٫٦٠٣٫٣٢٠٢٫٤٧٠٫٩٥١االحتیاطي الحسابي  

٥٣٫٦٥٠٫٧٢٩٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٦٥٣٫٥٧٤٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢مطلوبات مرتبطة بالوحدة  

١٫٠٤٠٫٠٤٤٫٩١١١٫٠٩٣٫٥٠٩٫٨٣٥

(ب) –موجودات عقود إعادة التكافل 
٣١٫٩١٨٫٦٨٢٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٧٩٫٣٤٧٫٧٥٦٦٣٫٨٠٤٫٩٨١المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
٨٧٢٫١٤٦٧٨٤٫٣٠٧االحتیاطي الحسابي  

٣٢٫٩٣٣٫١٥١٣١٫٩٩٦٫١١٧المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

١٤٥٫٠٧١٫٧٣٥١٢٤٫١٢٢٫٢٠٨

ب) -(أ  – الصافي –مطلوبات عقود التكافل 
٦٨٫٤٢٨٫٦٧٧٦٢٫٤٦٢٫٨٧٨احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٢٠٫٠٠٧٫٧٣٦٢٠٫٣٥٠٫٤٠٩المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
١٫٧٣١٫١٧٤١٫٦٨٦٫٦٤٤االحتیاطي الحسابي  

٢٠٫٧١٧٫٥٧٨١٧٫٩٥٧٫٩٦٩المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٦٥٣٫٥٧٤٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢مطلوبات مرتبطة بالوحدة  

٨٩٤٫٩٧٣٫١٧٦٩٦٩٫٣٨٧٫٦٢٧

في   التأمین  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما  عقود  مطلوبات  وصافي  إجمالي  بلغ  الخبیر  المعتمدة،  قبل  قبل  اإلكتواريمن  من  المعین 
:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون درھم على التوالي (٨٩٥ملیون درھم  ١٫٠٤٠، ما قیمتھ  الشركة، شاما االستشاریة دي إم سي سي

ملیون درھم على التوالي). ٩٦٩ملیون درھم و١٫٠٩٤
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة في لفترة 

١٥

(تتمة) موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ٧

اإلجمالي مما یلي:–تتكون مطلوبات عقود التكافل 

احتیاطیات االشتراكات  
غیر المكتسبة والمخاطر  

غیر المنتھیة 

المطالبات المبلغ  
ولم تتم  عنھا 

االحتیاطي الحسابي تسویتھا
المطالبات المتكبدة 

ولكن غیر مبلغ عنھا 

مصاریف تسویة  
الخسارة غیر  

الموزعة
مطلوبات مرتبطة 

اإلجمالي بالوحدة
درھم  درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 
٦٧٫٩١١٫٠٦٨-٦٫٧٠٦٫٢٤٦٢٫١٣١٫٣٧٥-٢٣٫٨٨١٫٥٢٠٣٥٫١٩١٫٩٢٧السیارات  

١١٫٥٤٧٫٦٨٥-١٫٩٢٢٫١٦٧٤٨٫٠١٠-٢٫١٨٤٫٢٦١٧٫٣٩٣٫٢٤٧األعمال الھندسیة  
٥٫٧٧٥٫٦٦٦-٤٧٦٫٨٩٤٣٦٫٨٢٣-٤٧٨٫٩٨٧٤٫٧٨٢٫٩٦٢التأمین البحري والجوي  

٣١٫٠٤٤٫٧٧٨-٦٫٥٠٢٫٩٧٣١٢٤٫٦٠٨-١٣٫٠١٥٫٩٦٧١١٫٤٠١٫٢٣٠الحرائق  
٧٠٫٦٣١٫٠٢٣-٢٥٫٠٩٦٫٩١٠٦٩٤٫٨٤٨-١٢٫٢١٩٫٦٨٦٣٢٫٦١٩٫٥٧٩التأمین العام والمسؤولیات  

٥٢٫٦١٣٫٨٠٤-٧٫٧٥٦٫٦٨٧٥٣٩٫٩٢١-٤٠٫٧٨٤٫٤٤٣٣٫٥٣٢٫٧٥٣الطبي  
٧٫٧٨٢٫٤٩٥٤٫٤٣٣٫٧٩٤٢٫٦٠٣٫٣٢٠٥٫١٨٨٫٨٥٢٧٧٫٩٨٩٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٠٠٫٥٢٠٫٨٨٧التأمین على الحیاة  

١٠٠٫٣٤٧٫٣٥٩٩٩٫٣٥٥٫٤٩٢٢٫٦٠٣٫٣٢٠٥٣٫٦٥٠٫٧٢٩٣٫٦٥٣٫٥٧٤٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧١٫٠٤٠٫٠٤٤٫٩١١

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

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

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

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

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



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة في لفترة 

١٦

(تتمة) موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ٧

الصافي مما یلي: –تتكون مطلوبات عقود التكافل 

احتیاطیات االشتراكات  
غیر المكتسبة والمخاطر  

غیر المنتھیة 

المطالبات المبلغ  
عنھا ولم تتم  

االحتیاطي الحسابي تسویتھا
المطالبات المتكبدة

ولكن غیر مبلغ عنھا 

مصاریف تسویة  
الخسارة غیر  

الموزعة
مطلوبات مرتبطة 

اإلجمالي بالوحدة
درھم  درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 
٤٢٫٢٦٠٫١٦٦-٦٫١٣٥٫٦٤٤٢٫١٣١٫٣٧٥-٢٣٫٠٧٧٫٧٩١١٠٫٩١٥٫٣٥٦السیارات  

٩١٤٫٦٩٠-١٥٧٫٥٨٥٤٨٫٠١٠-٢٦٦٫٥٥٥٤٤٢٫٥٤٠األعمال الھندسیة  
٦١٢٫٤٤٠-١٠٤٫٨١٣٣٦٫٨٢٣-١١٥٫٣٣٠٣٥٥٫٤٧٤التأمین البحري والجوي  

٢٫٨٠٦٫٩٠٤-٥٢٢٫٧٤٧١٢٤٫٦٠٨-١٫١٢٤٫٦٩٨١٫٠٣٤٫٨٥١الحرائق  
١١٫٨٦٢٫٣٠٢-٥٫٢٦٣٫٥٩٩٦٩٤٫٨٤٨-٢٫٤٨١٫٨٥٥٣٫٤٢٢٫٠٠٠التأمین العام والمسؤولیات  

٥٠٫٨٨٢٫٥٩٨-٧٫٧٥٦٫٦٨٧٥٣٩٫٩٢١-٣٩٫٥٤٤٫٢٥١٣٫٠٤١٫٧٣٩الطبي  
١٫٨١٨٫١٩٧٧٩٥٫٧٧٦١٫٧٣١٫١٧٤٧٧٦٫٥٠٣٧٧٫٩٨٩٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٧٨٥٫٦٣٤٫٠٧٦التأمین على الحیاة  

٦٨٫٤٢٨٫٦٧٧٢٠٫٠٠٧٫٧٣٦١٫٧٣١٫١٧٤٢٠٫٧١٧٫٥٧٨٣٫٦٥٣٫٥٧٤٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٩٤٫٩٧٣٫١٧٦

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

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

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

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

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



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٧

ذمم التكافل المدینة  ٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٠٫٥٨٢٫٣٦٩٢٤٫١٧٣٫٠٢٥مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل 
)٤٫٣٣٠٫٨٨٦()٤٫٠٤٦٫٨٨٠(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

٢٦٫٥٣٥٫٤٨٩١٩٫٨٤٢٫١٣٩
٢٣٫٨٥٢٫٨٤٣٢١٫٩٦٢٫٦١٤مبالغ مستحقة من شركات التكافل / إعادة التكافل 

٢٠٫٣٩١٫٨٦٧١٤٫٢٧٩٫٣٨٨مبالغ مستحقة من الوسطاء / الوكالء  
)٥٫٩٨٠٫٧٦٠()٧٫٦٣٤٫٩٣٥(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

٦٣٫١٤٥٫٢٦٤٥٠٫١٠٣٫٣٨١

فیما یلي الحركة في مخصص االنخفاض في القیمة:

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٣١١٫٦٤٦١٠٫٩٦٠٫٦٦٦ینایر   ١الرصید في 
)١٫٨٣٤٫١٨٣(١٫٣٧٠٫١٦٩مخصص / (عكس) االنخفاض في القیمة للفترة / السنة

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

١١٫٦٨١٫٨١٥١٠٫٣١١٫٦٤٦الرصید في نھایة الفترة / السنة  



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٨

الموجودات المالیة  ٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

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

٣٥٫٩٢٧٫٨٢٦-مدرجة -
٣٤٫٣١٣٫٢٧٨٣٤٫٣١٣٫٢٧٨غیر مدرجة -

٣٤٫٣١٣٫٢٧٨٧٠٫٢٤١٫١٠٤

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

١٠٫٧٦٤٫٢٠٣٥٫٤٢٧٫٥٩٩مدرجة -
٤١٫٢٢٩٫٥٣٤-* غیر مدرجة -
٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢استثمارات مرتبطة بالوحدة  -

٧٩١٫١٩٨٫٦٤٠٩٠٩٫٩١٣٫٣٠٥

إجمالي االستثمارات في الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة    
٨٢٥٫٥١١٫٩١٨٩٨٠٫١٥٤٫٤٠٩(أ+ب)

ملیون  ٤١بقیمة، أصبح مبلغ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠من  اً ، واعتبارمساھم* خالل الفترة، قامت المجموعة ببیع ھذا االستثمار إلى  
).١٠ھذا الصدد (إیضاح  بیتعلقفیما من المساھم اً درھم مستحق

حسب التركیز الجغرافي: تفیما یلي االستثمارا

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٧٦٤٫٢٠٣٨١٫١٦٥٫٢٠٥داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة -
٨١٤٫٧٤٧٫٧١٥٨٩٨٫٩٨٩٫٢٠٤خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة -

٨٢٥٫٥١١٫٩١٨٩٨٠٫١٥٤٫٤٠٩

خالل الفترة، قامت المجموعة ببیع استثماراتھا المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. بلغت القیمة العادلة في 
ما قیمتھ الدخل الشامل اآلخر  احتیاطيفيالمتعلقة بھذه االستثمارات  المحققةالخسارة  بلغتألف درھم.  ٤٢٫١٨٢تاریخ البیع  
لمشتركي التكافل من ھذه الخسائر  اً . لم یخصص المساھمون أیالخسائر المتراكمةإلى  حیث تم تحویلھا الحقاً ألف درھم٤٩٫٢٠٣

كامل مبلغ الخسارة ضمن حقوق المساھمین.إدراجوتم 



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٩

المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  ١٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٫٤٦١٫٦١٩٢٫٥١٥٫١٨٢المبالغ المدفوعة مقدماً 
٩٦٩٫٣٥٧٥٦١٫٣٥٩الذمم المدینة من الموظفین  

١٫١١٥٫٠٠٠١٫٠١٥٫٠٠٠سلفات للموردین  
١٧٣٫١٥٦٢٥٨٫١٦٩ودائع قابلة لالسترداد  
٤٣٫٦٧٦٫٨٦٦٤٫٧٥٢٫٢١٠الذمم المدینة األخرى  

٤٩٫٣٩٥٫٩٩٨٩٫١٠١٫٩٢٠

من خالل  من أحد المساھمین مقابل بیع استثمار بالقیمة العادلة  مستحق ملیون درھم  ٤١مبلغاً بقیمةتتضمن الذمم المدینة األخرى
خالل الفترة.األرباح أو الخسائر

الممتلكات والمعدات ١١

اإلجمالي المعدات المكتبیة  األثاث والتركیبات السیارات   
درھم  درھمدرھمدرھم

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

٩٨٠٥٧٥٣١٫٧٩٠٣٣٫٣٤٥إضافات  

٢٠٢٢٢٢٨٫٢٧٠٥٫٤٠٥٫٥٦٦٥٫٩٠٨٫٩٢٤١١٫٥٤٢٫٧٦٠سبتمبر ٣٠في 

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

٨٫٦٣٩١٦٫٣٣٥٧٠٫٥٨٧٩٥٫٥٦١المحمل للفترة 

٢٠٢٢٢٢٧٫٣٠٧٥٫٣٩٦٫٣٦٩٥٫٧٤٣٫٨٧٦١١٫٣٦٧٫٥٥٢سبتمبر ٣٠في 

صافي القیمة الدفتریة  
٢٠٢٢٩٦٣٩٫١٩٧١٦٥٫٠٤٨١٧٥٫٢٠٨سبتمبر ٣٠في 

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



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٠

الذمم الدائنة األخرى والمستحقات  ١٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٦٫٩٦٣٫٧٣٩٥٠٫٥٤٧٫٢٧٥والمستحقات  األخرىالذمم الدائنة
٦٫٦٠٢٫٨٧٤٦٫١٩٩٫٤٣٣)١(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٣٣٣٫٨٠٧٦٢٨٫٨٠٧الزكاة الدائنة

٤٣٫٩٠٠٫٤٢٠٥٧٫٣٧٥٫٥١٥

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) مدققة) (غیر 

٦٫١٩٩٫٤٣٣٥٫٨٩٧٫٨٣٩ینایر   ١الرصید في 
٧٢٨٫٨٣٦٧٢١٫٥٥٥المبالغ المحملة خالل الفترة / السنة 
) ٤١٩٫٩٦١()٣٢٥٫٣٩٥(المبالغ المدفوعة خالل الفترة / السنة

٦٫٦٠٢٫٨٧٤٦٫١٩٩٫٤٣٣السنة  /الرصید في نھایة الفترة 

طارئة المطلوبات ال١٣

سیاق ضمنلدى المجموعة مطلوبات طارئة فیما یتعلق بضمانات بنكیة وضمانات أخرى ناشئة  كان  ،  التقاریر المالیةفي تاریخ  
مالیین ١٠قیمتھا ودیعة نظامیة تبلغتم االحتفاظ بملیون درھم). ١٠٫٤:  ٢٠٢١ملیون درھم (١٠٫٤بمبلغ  االعتیادیةاألعمال  
درھم) كرھن من قبل البنك مقابل الضمانات المذكورة أعاله. مالیین٢٠٢١:١٠درھم (

المجموعة مدعى علیھ في عدد من القضایا القانونیة مع شركات تأمین وإعادة تأمین أخرى وعمالء. یتم تكوین مخصص فیما إن
التي  وخسارة بخروج موارد اقتصادیة  لتكبد المجموعة  إلى  تؤول في النھایةمن المحتمل أن  والتيعلى حدة  قضیةیتعلق بكل  

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



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢١

رأس المال ١٤

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

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

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

إیداعات إعادة التكافل  مخصص ١٥

مایو  ١٥من  اً اعتباراً ثمانیة عشر شھرلمدةالفعال٢٠١٩) لسنة  ٢٣من قرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (٣٤رقمللمادةاً وفق
:  ٢٠٢١(٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠درھم كما في  ٢٫٦٢٢٫٤٧٦تكافل بقیمة  ال إعادة  إلیداعات  ، قامت المجموعة بتكوین مخصص  ٢٠١٩

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

في دولة اإلمارات العربیة  التأمین  ، ھیئة  اً (سابقلمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيعلى موافقة خطیة من المدیر العام  
).المتحدة

اشتراكات التكافل  ١٦

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

الصافي إعادة التكافل اإلجمالي الصافي إعادة التكافل اإلجمالي 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٥٫٣٧٠٫٧٨١٥٠١٫٢٣٢٤٫٨٦٩٫٥٤٩٢٦٫٧٧٩٫٤٦٢٢٫٢٨٤٫٨١٥٢٤٫٤٩٤٫٦٤٧السیارات 
٧٨٩٫١٤٣٧٤٦٫٥٠٢٤٢٫٦٤١٤٫٦٤٠٫٩٠٣٤٫٣٩١٫٠٤٦٢٤٩٫٨٥٧األعمال الھندسیة

٣٤٢٫٢٨٤٢٧٦٫٥٣٨٦٥٫٧٤٦١٫٢٣٤٫٠٧٩١٫٠٣٢٫٠٦٥٢٠٢٫٠١٤التأمین البحري والجوي
٩٫٠٠١٫٤٦٥٨٫٥٥٤٫٦٨٥٤٤٦٫٧٨٠٢٠٫٦٨٠٫٩١٩١٩٫٣٩٦٫٨٥١١٫٢٨٤٫٠٦٨الحرائق

١٢٫٦٥١٫٣٨٨١١٫٦٧٠٫٥٩١٩٨٠٫٧٩٧٥١٫٦٥٤٫٣٨١٤٧٫٢٥٢٫٦٥٢٤٫٤٠١٫٧٢٩التأمین العام والمسؤولیات
٢٧٫٣٢٢٫١٢٥٥٨٣٫٢٠١٢٦٫٧٣٨٫٩٢٤٥٩٫٢٥٢٫٦٩١٢٥١٫٧٣٦٥٩٫٠٠٠٫٩٥٥الطبي

١١٫٧٥٢٫٨٥٧٩٫٩٥٤٫٥٨٦١٫٧٩٨٫٢٧١٣٤٫٣٤٢٫٧١٦٢٨٫٥٤١٫٢٥٩٥٫٨٠١٫٤٥٧التأمین على الحیاة 

٦٧٫٢٣٠٫٠٤٣٣٢٫٢٨٧٫٣٣٥٣٤٫٩٤٢٫٧٠٨١٩٨٫٥٨٥٫١٥١١٠٣٫١٥٠٫٤٢٤٩٥٫٤٣٤٫٧٢٧اإلجمالي  



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٢

(تتمة) اشتراكات التكافل ١٦

٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

الصافيإعادة التكافلاإلجمالي الصافيإعادة التكافلاإلجمالي 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٥٠٫٢٠٨٫٢٩٩)٦٫٤٥٩٫٧٥٣(١٦٫٩٤٣٫١٠٩٥٦٫٦٦٨٫٠٥٢)٢٫١٤٦٫٥٣٠(١٩٫٠٨٩٫٦٣٩السیارات 

١٨٧٫٣٧٨)١٫٩٠٩٫٥٥١(٦٦٫١١٩٢٫٠٩٦٫٩٢٩)٦٥٨٫٦٦٩(٧٢٤٫٧٨٨األعمال الھندسیة 

٢٣٠٫٠١٢)١٫٢٣٥٫١٩٨(٤٩٫٨٥٤١٫٤٦٥٫٢١٠)٣٠٨٫٥٦٩(٣٥٨٫٤٢٣التأمین البحري والجوي

١٫١٤١٫٧٩٦)١٨٫٢٩٥٫٤٥٤(٣٤٤٫٧٤٨١٩٫٤٣٧٫٢٥٠)٩٫٠٠٩٫٢٣٠(٩٫٣٥٣٫٩٧٨الحرائق

٥٫٠٥٩٫١٩٥)٤١٫٦٤٣٫٣١٤(١٫٦٠٢٫٨٧٥٤٦٫٧٠٢٫٥٠٩)٧٫٨٨٠٫٣١٤(٩٫٤٨٣٫١٨٩والمسؤولیاتالتأمین العام 

٢٣٫٣٦٣٫٤٠١)١٫٧١٩٫٧٢٠(٨٫٧٨١٫٥٢٨٢٥٫٠٨٣٫١٢١)٦٥٥٫٩٤٤(٩٫٤٣٧٫٤٧٢الطبي

٧٫٣٢٧٫٥٤٢)٣٩٫٠٤٥٫٩١٩(١٫٨٦١٫٨٧٩٤٦٫٣٧٣٫٤٦١)٩٫٩٤٣٫٢٤٠(١١٫٨٠٥٫١١٩التأمین على الحیاة 

٨٧٫٥١٧٫٦٢٣)١١٠٫٣٠٨٫٩٠٩(٢٩٫٦٥٠٫١١٢١٩٧٫٨٢٦٫٥٣٢)٣٠٫٦٠٢٫٤٩٦(٦٠٫٢٥٢٫٦٠٨اإلجمالي  

التكافل  مطالبات ١٧

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

الصافي إعادة التكافل اإلجمالي الصافي التكافل إعادة اإلجمالي 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

١٤٫٤٣٤٫٣٤٣٢٫٠٠٢٫٦٥١١٢٫٤٣١٫٦٩٢٤٧٫٩٢٥٫٤٤٦٧٫٠٩٢٫٩٩٨٤٠٫٨٣٢٫٤٤٨السیارات
١٫٠٢٤٫١٢٠٩٩٠٫٠٣٣٣٤٫٠٨٧١٫٣٦٦٫٤٨٤١٫٣١٥٫٥٥٩٥٠٫٩٢٥األعمال الھندسیة 
٣٠٫٠٥١٢٧٫٠٥١٣٫٠٠٠١٫٢٤٦٫٧٢٤١٫٢٠٧٫١٥٧٣٩٫٥٦٧والجوي التأمین البحري 

٥٨٨٫٠٨٣٥٣٥٫٠٥٢٥٣٫٠٣١٢٫١٠٩٫٤٩٩١٫٩٥٠٫٤٣٦١٥٩٫٠٦٣الحرائق
١٫١١٩٫٤٣٩٥٩٣٫٣٣٥٥٢٦٫١٠٤٤٫٨٨٢٫٦٧٨٣٫٢٠٧٫١٩٧١٫٦٧٥٫٤٨١التأمین العام والمسؤولیات 

١٣٫٤٩٧٫١٣٦١٫٨٧٨٫٨٢١١١٫٦١٨٫٣١٥٣١٫٧١٢٫٤٦٠٣٫٤٩١٫٩٢٥٢٨٫٢٢٠٫٥٣٥الطبي
٩٫٥٧٦٫٧١٢٨٫٥٨٧٫٥٥١٩٨٩٫١٦١١٤٫٧٩١٫٧٠٨١٢٫٨٣٣٫٨٦٦١٫٩٥٧٫٨٤٢التأمین على الحیاة 

٤٠٫٢٦٩٫٨٨٤١٤٫٦١٤٫٤٩٤٢٥٫٦٥٥٫٣٩٠١٠٤٫٠٣٤٫٩٩٩٣١٫٠٩٩٫١٣٨٧٢٫٩٣٥٫٨٦١اإلجمالي  



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٣

(تتمة) التكافل  مطالبات ١٧

١٢٠٢سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة ٢٠٢١سبتمبر٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

الصافيإعادة التكافلاإلجمالي الصافيإعادة التكافلاإلجمالي 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٢٧٫٧٩٣٫٤٥٠)٥٫٠٠٠٫٨٧٣(١٠٫٩٠٨٫٩٤٤٣٢٫٧٩٤٫٣٢٣)١٫٩٨٩٫٤٤١(١٢٫٨٩٨٫٣٨٥السیارات 

١٩٠٫٢١٠)١٫٤٩٩٫٦٩٨(١١٠٫٨٥٢١٫٦٨٩٫٩٠٨)٤٩٦٫١٢٤(٦٠٦٫٩٧٦األعمال الھندسیة 

٤٦٫٣٩٣)١٫٥٨٩٫٦٠٤(٦٫٠٠٩١٫٦٣٥٫٩٩٧)٣٦٫٨٠٤(٤٢٫٨١٣التأمین البحري والجوي

٩٠٫٣٢٦)٢٫٥٧٤٫٠٠٤(٤٫٦٢٤٢٫٦٦٤٫٣٣٠)٥٠١٫١٥٩(٥٠٥٫٧٨٣الحرائق

١٫٦٤١٫٤٨٣)٦٫٦٠٩٫٨٧٠(٣٤٣٫٦٢٩٨٫٢٥١٫٣٥٣)١٫٠٤١٫٥٧٦(١٫٣٨٥٫٢٠٥التأمین العام والمسؤولیات

١٦٫١٤٥٫٢٢٩)١٫٣١٥٫٦٩٤(٤٫٦٩٨٫٥١٧١٧٫٤٦٠٫٩٢٣)١٨٣٫٣٧٥(٤٫٨٨١٫٨٩٢الطبي

٢٫٣١١٫٠٠٤)١١٫١٦٢٫٧٥٨(٨٥٧٫٨٤١١٣٫٤٧٣٫٧٦٢)٤٫٦٣٤٫٣٠٣(٥٫٤٩٢٫١٤٤التأمین على الحیاة 

٤٨٫٢١٨٫٠٩٥)٢٩٫٧٥٢٫٥٠١(١٦٫٩٣٠٫٤١٦٧٧٫٩٧٠٫٥٩٦)٨٫٨٨٢٫٧٨٢(٢٥٫٨١٣٫١٩٨اإلجمالي  

رسوم الوكالة وحصة المضارب ١٨

التكافل  بإدارة  المجموعة  تقوم (٣٣وتتقاضى  لمشتركي التكافلعملیات  اشتراكات  ٣٣:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠٪  إجمالي  من   (٪
٪) على  ٢:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠٪ (٢كرسوم وكالة. باإلضافة إلى ذلك، تفرض المجموعة  الوسیطةالتكافل بعد خصم المساھمة  

٪) على عقود التكافل المرتبطة بوحدات معینة. تمت الموافقة  ١٠٠:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠٪ (١٠٠كرسوم وكالة والوسیطةالمساھمة  
وم الوكالة ھذه من قبل ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة للمجموعة. على معدالت رس

٪) من صافي  ٢٥:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠٪ (٢٥وتستحق نسبةلمشتركي التكافلالصنادیق االستثماریة  كذلك بإدارة المجموعة  تقوم
التسعة أشھر لفترة  ة المضارباالستثمار الذي تحققھ الصنادیق االستثماریة لعملیات التكافل كحصة مضارب. بلغت حصإیرادات

درھم).١٢٠٫٢٩٧: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠درھم (٩٤٫٥٥٤ما قیمتھ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٤

إیرادات االستثمار، صافي  ١٩

سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

على االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  المحققةالخسارة غیر 
)٨٫٠٢٤٫٥٠١()٢٫٦٦٦٫٩٥٨(األرباح أو الخسائر  

بالقیمة االستثمارات في الموجودات المالیة المقاسةالربح المحقق على 
-٤٫٩٢٩٫٨٦٠العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٤٥٫٠٢٧٢٦٨٫٧١٣اإلیرادات من ودائع الوكالة لدى البنوك  
١٫٩٧٧٫٧٣٦١٠٫٩٨٧٫٩٨٤إیرادات توزیعات األرباح  

٣٥٣٫٠٢٢٢٩١٫٢٩٢اإلیرادات من االستثمار العقاري 
) ١٠٫٠٠٠()٤٢٢٫٦٩٣(مصاریف االستثمار 

٤٫٢١٥٫٩٩٤٣٫٥١٣٫٤٨٨

المخصصة إلى: 
٣٧٨٫٢١٦٤٨١٫١٨٩عملیات التكافل  

٣٫٨٣٧٫٧٧٨٣٫٠٣٢٫٢٩٩المساھمین

٤٫٢١٥٫٩٩٤٣٫٥١٣٫٤٨٨

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

للسھم الواحد والمخفضةاألساسیة العوائد٢٠

الربح العائد للمساھمین للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. بتقسیمالعوائد للسھم الواحدیتم احتساب 

سبتمبر المنتھیة في التسعة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٧٫٧٨٠٫٣٧٩)٦٫٣٢٣٫٠٨٨((درھم) مساھمي الشركة األمالعائد إلى للفترةالربح  (الخسارة) / 

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

٠٫٠٧٩)٠٫٠٢٨()للسھم الواحدالعوائد للسھم الواحد (درھم(الخسائر) / 

أدوات قد یكون لھا تأثیر على ربحیة السھم ةالمجموعة لم تصدر أیإنحیث  للعوائد المخفضة للسھم الواحدأرقاملم یتم عرض  
للسھم الواحد.األساسیةتعادل العوائد العوائد المخفضة للسھم الواحدعند استخدامھا. وعلیھ، فإن 



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٥

والرقابة الشرعیة  الفتوى ھیئة٢١

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

اإلسالمیة.

المعلومات القطاعیة ٢٢

مالقطاعات التشغیلیةیتم تحدید   حول  تتم مراجعتھا بانتظام من قبل إدارة  حیثكونات المجموعة  على أساس التقاریر الداخلیة 
المعلومات المقدمة إلى مجلس إدارة المجموعة لغرض تخصیص تعتمد  المجموعة من أجل تخصیص الموارد للقطاع وتقییم أدائھ.  

االستراتیجیة التالیة:أنشطة األعمالعلىالموارد وتقییم األداء 

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

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

التي تقوم بھا الشركات التابعة والمدرجة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. اإلیرادات والمصاریفتمثل أنشطة  وخرىاألنشطة  األ-
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٦

(تتمة) المعلومات القطاعیة٢٢

. ٢٠٢١و٢٠٢٢سبتمبر ٣٠یعرض الجدول التالي المعلومات القطاعیة للفترة المنتھیة في 

(غیر مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة (غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة  
اإلجمالي األنشطة أخرى األنشطة االستثماریة التكافلأنشطة اإلجمالي أخرى األنشطة  األنشطة االستثماریة التكافل أنشطة 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

التكافل
٩٣٫٠٢٩٫٦٣٥--١٠٢٫٦٢١٫٣٧٧٩٣٫٠٢٩٫٦٣٥--١٠٢٫٦٢١٫٣٧٧إیرادات التكافل

)٤٧٫١٠٨٫٨٥٦(--)٤٧٫١٠٨٫٨٥٦()٧٥٫٣٣٢٫٨١٦(--)٧٥٫٣٣٢٫٨١٦(مصاریف التكافل  

٤٥٫٩٢٠٫٧٧٩--٢٧٫٢٨٨٫٥٦١٤٥٫٩٢٠٫٧٧٩--٢٧٫٢٨٨٫٥٦١صافي إیرادات التكافل  

--٥٩٫٠١٥٫٨٧٥)٥٩٫٠١٥٫٨٧٥(--٥٣٫٧٤٩٫٣٠٥)٥٣٫٧٤٩٫٣٠٥(رسوم الوكالة 
--١٢٠٫٢٩٧)١٢٠٫٢٩٧(--٩٤٫٥٥٤)٩٤٫٥٥٤(رسوم المضارب 

)١٧٫٦٨٩٫٦٩٣(-)١٧٫٦٨٩٫٦٩٣(-)٢١٫٩٤١٫١٩٥(-)٢١٫٩٤١٫١٩٥(-تكلفة االستحواذ على الوثائق 

)١٧٫٦٨٩٫٦٩٣(-٤١٫٤٤٦٫٤٧٩)٥٩٫١٣٦٫١٧٢()٤٢٫٢٥٣٫٧٤٣(-١١٫٥٩٠٫١١٦)٥٣٫٨٤٣٫٨٥٩(إیرادات االستثمار  
٣٫٥١٣٫٤٨٨-٤٫٢١٥٫٩٩٤٤٨١٫١٨٩٣٫٠٣٢٫٢٩٩-٣٧٨٫٢١٦٣٫٨٣٧٫٧٧٨(المصاریف) / اإلیرادات التشغیلیة األخرى  

)٧٫٨٥٥(-)٧٫٨٥٥(-----المصاریف العمومیة واإلداریة  
)٢٠٫٢٠٦٫٥٥٥(-)٢٠٫٢٠٦٫٥٥٥(-)٢٠٫٣١٢٫٥٤٨(-)٢٠٫٣١٢٫٥٤٨(-المساھمة من قرض حسن إلى صندوق مشتركي التكافل

--)٦٫٤٨١٫٥٨٠(٦٫٤٨١٫٥٨٠-)٢١٫٧٦١٫٠٣٤(٢١٫٧٦١٫٠٣٤صافي الخسارة التشغیلیة لشركات تابعة 
--٢٫٤٠٩()٢٫٤٠٩(--١٠٫٠٥٢١٠٫٠٥٢(

١١٫٥٢٧٫٧٥٥)٢٫٤٠٩(١٧٫٧٨٢٫٧٨٨)٦٫٢٥٢٫٦٢٤()١٠٫٧٣٩٫١٣٦(١٠٫٠٥٢)٦٫٣٣٣٫١٤٠()٤٫٤١٦٫٠٤٨(للفترة الربح / (الخسارة)صافي 

اإلجمالي األنشطة االستثماریة أنشطة التكافل 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

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

١٫٢٤٦٫٨٥٠٫٥٠٩١٫١٩٤٫٠٣٣٫٦٩٧١١١٫٩٧٣٫٩٨١١٩٣٫٧٩٤٫٧٣٧١٫٣٥٨٫٨٢٤٫٤٩٠١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤موجودات القطاع 

١٫٢٧٣٫١٦٤٫١٣٠١٫٢٩٧٫٦٨٤٫٧٢٨--١٫٢٧٣٫١٦٤٫١٣٠١٫٢٩٧٫٦٨٤٫٧٢٨مطلوبات القطاع 
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البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٧

الموجودات والمطلوبات ضمن العملیات المتوقفة  ٢٣

السن المنتھیة في  خالل  للمجموعة.  ،  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ة  التابعة  الشركات  من  شركتین  تصفیة  على  اإلدارة  مجلس  إن  وافق 
تكلفة اً لقیمة العادلة ناقص إلى ا القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات  تخفیضتم  كما  في طور عملیة التصفیة،  اً المجموعة حالی 

: التقاریر المالیةالبیع. فیما یلي الموجودات والمطلوبات الرئیسیة للشركات التابعة في نھایة سنة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھم درھم 

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

١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦بالموجودات ضمن العملیات المتوقفةالمطلوبات المرتبطة بشكل مباشر 

: والمطلوباتالفئات الرئیسیة للموجوداتفیما یلي

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

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

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

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

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

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

إدارة رأس المال ٢٤

إطار الحوكمة)١(

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

إدارة مخاطر تتسم بالكفاءة والفعالیة. 

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

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

متطلبات إعداد التقاریر.كما یحددوإعادة التكافل مع أھداف الشركة، االكتتاب
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البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٨

(تتمة) إدارة رأس المال٢٤

إطار إدارة رأس المال )٢(

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

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

اإلطار التنظیمي )٣(

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

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

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

األوقات، االمتثال لمتطلبات ھامش كافةعلى المجموعة، في  یتوجبالمالیة،  التعلیماتمن  ٢الفصل) من  ٨(رقمللمادةاً وفق
١٠٠متطلبات رأس المال البالغ  من  بالحد األدنى  عجز في المالءة مقارنةً ، كان لدى الشركة  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في  كما  المالءة.

یلخص الجدول أدناه الحد األدنى من متطلبات رأس المال، والحد األدنى من صندوق الضمان ومتطلبات مالءة ملیون درھم.
لمالءة المطلوبة بما یتماشى مع رأس مال المجموعة وإجمالي رأس المال المحتفظ بھ على مستوى المجموعة للوفاء بھوامش ا

. لقد قامت المجموعة باإلفصاح عن مركز المالءة المالیة  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيالمتطلبات الصادرة عن  
للفترة السابقة مباشرًة باعتبار أنھ لم یتم االنتھاء بعد من تحدید وضع المالءة المالیة للفترة الحالیة.

دیسمبر  ٣١كما في یونیو٣٠كما في 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠الحد األدنى من متطلبات رأس المال
٤٨٫٧١٩٤٩٫٨٣٨متطلبات مالءة رأس المال

٣٤٫٩٦٩٣٤٫٥٨٨الحد األدنى من صندوق الضمان 
) ٦٥٫٨٨٢()٧١٫٦٨٦(األساسیةالصنادیق الخاصة  

) ١٦٥٫٨٨٢()١٧١٫٦٨٦(متطلبات رأس المال  الحد األدنى من مالءةعجز 
) ١١٥٫٧٢٠()١٢٠٫٤٠٦(متطلبات مالءة رأس المال عجز 
) ١٠٠٫٤٧٠()١٠٦٫٦٥٥(الحد األدنى من صندوق الضمان مالءةعجز 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٩

(تتمة) إدارة رأس المال٢٤

(تتمة)التنظیمياإلطار )٣(

ملیون درھم، والذي یرجع بشكل أساسي  ١٧١٫٦٨٦، كان لدى المجموعة عجز في المالءة قدره  ٢٠٢٢یونیو٣٠من  اً اعتبار
التأمین  عقود التكافل للمجموعة فیما یتعلق بأعمالھا غیر المرتبطة بمطلوباتوكذلك الفجوة بین  الموجودات إلى عدم مقبولیة بعض  

. بالتأمین على الحیاةالمرتبطةألعمال غیر المستثمرة المخصصة لوإجمالي الموجوداتالحیاة على 

المركزي  لمتحدةمصرف اإلمارات العربیة ا إلى  تعافيمعالجة عجز المالءة المالیة، قدمت إدارة المجموعة في البدایة خطة  بھدف  
، ألنھ كان من المتصور  اً ؛ ومع ذلك، تم تغییر الخطة الحقاكتتابوالتي تضمنت ضخ رأس مال كبیر عن طریق إصدار حقوق

السائدةلینالمساھمأن دعم المال في ظل الظروف االقتصادیة والمالیة  محتملضخ رأس  التي  والخطة الجدیدة،  تنوي.  غیر 
المتحصالتمن ویتم دعم ذلكأعمال التأمین لشركات تكافل أخرى، سجالت لموافقة التنظیمیة، بیع لالمساھمین وتخضع لموافقة 

، لتولید رأس مال كاٍف لتحویل  من ناحیة أخرىاألخرىالموجوداتمن  ومن ناحیةالتأمین على الحیاةالناتجة عن بیع أعمال  
لالستمرار  إلىالشركة   قابلة  استثماریة  مصرف دف  بھشركة  بإبالغ  المجموعة  قامت  علیھا.  والحفاظ  المساھمین  حمایة قیمة 

) للشروع في مفاوضات من حیث المبدأ/  المركزي بخططھا المعدلة واستلمت (خطاب عدم ممانعةاإلمارات العربیة المتحدة  
البیع المذكورة أعاله. عملیة 

بھا واستالم  حتى یتم االتفاق على شروط ملزمة لبیع أعمال التأمین الخا  الموافقاتالموافقات التنظیمیة  كافةصة  ، وغیرھا من 
ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  اعتمادشھر على األقل من تاریخ  ١٢تستمر المجموعة في العمل بشكل أو بآخر لمدة  وف  س

مبدأ االستمراریة. وفقاً لالبیانات المالیة ھذهوبالتالي تم إعدادالمختصرة 

القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٥

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

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

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

على النحو التالي: 

  تلك المشتقة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات ھيو١المستوى  قیاسات القیمة العادلة ضمن
أو مطلوبات مماثلة.

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

التي  وھي تلك المشتقة من أسالیب التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام  و٣المستوى  ضمنقیاسات القیمة العادلة
).للمالحظةسوق التي یمكن مالحظتھا (مدخالت غیر قابلة بیانات التعتمد علىال 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٣٠

(تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة٢٥

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

القیمة العادلة كما في

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
دیسمبر٣١

٢٠٢١

التسلسل  
الھرمي للقیمة 

العادلة
أسالیب التقییم والمدخالت  

الرئیسیة 

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة 

بالقیمة العادلة 
ألف درھم ألف درھم 

(غیر مدققة)(غیر مدققة)الموجودات المالیة  

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى ٣٠٫٩٢٨-مدرجة  أوراق مالیة 

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

المضاعفات القابلة للمقارنة.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى ١٠٫٧٦٤٥٫٤٢٧مدرجة أوراق مالیة 

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

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

طریقة تقییم صافي  ٣المستوى ٧٨٠٫٤٣٤٨٦٣٫٢٥٦استثمارات مرتبطة بالوحدة  
الموجودات.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

الفترة  لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم والمدخالت الرئیسیة خالل  ومن المستویات  مستوى  لم تكن ھناك تحویالت بین كل  
.٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في المنتھیة

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمألف درھم  ألف 

(مدققة) (غیر مدققة) 

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

١٦٤-التغیرات في القیمة العادلة  

٣٤٫٣١٣٣٤٫٣١٣السنة /نھایة الفترة في 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٣١

(تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة٢٥

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھم ألف درھمألف 

(مدققة) (غیر مدققة) 

االستثمارات المرتبطة بالوحدة 
٨٦٣٫٢٥٦٨٣٩٫٤١١ینایر ١في 

السنة (التغیر في القیمة العادلة وصافي الفترة /صافي التغیر خالل
٢٣٫٨٤٥)٨٢٫٨٢٢(االستثمار / السحوبات) 

٧٨٠٫٤٣٤٨٦٣٫٢٥٦السنة /نھایة الفترة في 

غیر مدرجة حقوق ملكیةأوراق 
٤١٫٢٣٠٣٠٫٨٠١ینایر  ١في 

-)٤١٫٢٣٠(المبیعات خالل السنة 
١٨٫٣٨٢-المشتریات خالل السنة  

)٧٫٩٥٣(-التغیر في القیمة العادلة خالل السنة 

٤١٫٢٣٠-السنة /نھایة الفترة في 

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

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

س٥واحد أو أكثر من االفتراضات بنسبة  في  التغیر تأثیر  وف  ٪  ٣٫٧٧٧٫١٥٠:  ٢٠٢١درھم (١٫٧١٥٫٦٦٤بقیمةیكون لھ 
درھم). 

الھامة حداث األ٢٦

٩. دخلت المجموعة في اتفاقیة مع الرئیس التنفیذي السابق في  ٢٠١٣یولیو  ١٠استقال الرئیس التنفیذي السابق للمجموعة في  
، لم كما في تاریخ التقاریر المالیةلسداد و / أو تحویل بعض االستثمارات التي كان یحتفظ بھا لصالح المجموعة.  ٢٠١٣یولیو  

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

.المعاملةبیع ھذه األسھم إلى المجموعة عند إتمام ھذهمتحصالتتعھد من الرئیس التنفیذي السابق بتحویل 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٣٢

(تتمة) الھامةحداث األ٢٦

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

،  عالوة على ذلك. وءات قانونیة فیما یتعلق باسترداد المبلغ المذكورإجراالمجموعةاتخذتملیون درھم). ١١٫٣: ٢٠٢١درھم (
اإلجراءات القانونیة التنفیذیة المتعلقة باسترداد المطالبة. كافةاتخذت المجموعة 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١و٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  بالكامل في بیان المركز المالي الموحدلموجوداتلھذه اتكوین مخصصتم  
. ة المتخذةالقانونیاتجراءالمحتمل فقط بمجرد التأكد من نجاح اإل إدراج األصلیتم وف وس

الفائض في صندوق عملیات التكافل  ٢٧

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

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

)١٦٫٣٠٢٫٧٠٠()٢٦٫١٧٧٫٠٨٢() ٣٣عملیات التكافل (إیضاح العجز للفترة العائد إلى 
) ٦٦٫٦٣١(-التعدیل على مخصص إیداعات إعادة التكافل  

) ٦٧٤٫٠٢٧()٥١٥٫٧٥٥()١٥التحویل إلى مخصص إیداعات إعادة التكافل خالل الفترة (إیضاح 

)١٠٫١٧٢٫٥٥٧()٣٦٫٨٦٥٫٣٩٤(العجز في صندوق عملیات التكافل كما في نھایة الفترة / السنة 

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

٢١٫٧٦١٫٠٣٤١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن مقابل العجز في صندوق عملیات التكافل 

٣٦٫٨٦٥٫٣٩٤١٥٫١٠٤٫٣٦٠(الختامي)القرض الحسن مقابل العجز في صندوق عملیات التكافل

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

على المجموعة ١٩جائحة كوفید تأثیر ٢٨

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

لیات للفعا والتأجیل المحتمل، وانخفاض النشاط االقتصادي، وتعطیل سالسل التورید العالمیة، أسعار النفط ومعدالت الطلب علیھ
على األرباح والتدفقات النقدیة والوضع یؤثراولكن یمكن أن  ینواسعة النطاق. ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكد

تھدیدات یتم تحدیدھا.ةتستجیب ألیوف المقابلة. تراقب المجموعة ھذه المقاییس بشكل منتظم وس واألطرافالمالي للمجموعة 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٣٣

(تتمة) على المجموعة١٩كوفید جائحة تأثیر ٢٨

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

یعكس أسعار المعامالت الحدیثة لعقارات مماثلة. 

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

، لم یتم المختصرلموحداالمرحلي  . كما في تاریخ بیان المركز المالي  المختصرةالموحدةالمرحلیة  بالكامل في البیانات المالیة  
تعطل األعمال. حول مطالبات ةإخطار المجموعة بأی

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

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

على المدخالت واالفتراضات الخاصة  ١٩التأثیر المحتمل لتفشي كوفید  بمراجعة  المجموعة  قامتمن النتائج االقتصادیة المحتملة.  
في ضوء المعلومات المتاحة. بشكل عام، ال  ٩رقم  ار الدولي إلعداد التقاریر المالیةخسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیبقیاس  

التأثیرات على  إدراجعلینا في ھذه المرحلة، مما یجعل من الصعببشكل سریعویتطور  غیر مستقر١٩كوفید  یزال وضع  
تأثیر على الوباءمن المتوقع أن یكون لتفشي  بأنھ  ندركبشكل موثوق. على الرغم من ذلك،  خسائر االئتمان المتوقعةتقدیرات  

بیئة االقتصاد الكلي بما ال یدع مجاًال للشك.

استمراریة األعمال خطةإدارة السیولة / 
عمل  الالسیولة الكافیة للمجموعة للوفاء بالتزاماتھا. وضعت المجموعة خطط توفراتخذت اإلدارة تدابیر وضوابط حكیمة لضمان

كبیرة في إصدار  تتأخیراةالوباء في أیعدم تسببلضمان  المجموعة  سعتالخدمات لعمالئھا.  تقدیم  عن بعد لضمان استمرار  
. إذا لزم األمراإلجراءات المناسبة ةكافتتخذ وف تراقب المجموعة التأثیرات عن كثب وس وف ومعالجة المطالبات. سالوثائق
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موجودات ومطلوبات المساھمین وعملیات التكافل– بیان المركز المالي الموحد٢٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

الموجودات 
موجودات عملیات التكافل 

٥٥٫١١١٫١٧٥٦٣٫٤٧٥٫٥٤١النقد وما یعادلھ  
٣٫٠٠٠٫٠٠٠-باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر ودائع وكالة لدى بنوك 

موجودات عقود إعادة التكافل: 
٣١٫٩١٨٫٦٨٢٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٧٩٫٣٤٧٫٧٥٦٦٣٫٨٠٤٫٩٨١المطالبات المبلغ عنھا والتي لم تتم تسویتھا 
٨٧٢٫١٤٦٧٨٤٫٣٠٧االحتیاطي الحسابي  

٣٢٫٩٣٣٫١٥١٣١٫٩٩٦٫١١٧المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٦٣٫١٤٥٫٢٦٤٥٠٫١٠٣٫٣٨١ذمم التكافل المدینة 

٥٫٠١٧٫٥٨٤١٣٫٧٠٥٫٤٧٥الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٧٨٠٫٤٥٣٫٤٥٩٨٦٤٫١٢٤٫٠٦٧الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠االستثمار العقاري   
٩١٫٣٧٦٫٧١٣٤٧٫٠٥٨٫٠٨٣المبالغ المستحقة من المساھمین 

١٫١٥٠٫٨١٨٫٢٠٠١٫١٧٦٫٢٣١٫٠٢٥موجودات عملیات التكافل إجمالي 

المساھمین موجودات 
٥١٫٢٥١٫٦٧٩٢٤٫٥٦٣٫٥٨١النقد وما یعادلھ  

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

٢٩٫٢٩٥٫٦٩٤٥٦٫٥٣٥٫٦٢٩الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
١٠٫٧٤٥٫١٨١٤٥٫٧٨٩٫٢٣٨الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

٤٩٫٣٩٥٫٩٩٨٩٫١٠١٫٩٢٠المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  
٩٫٣٠٤٫٩٧٩١٠٫٥٣٢٫٠٦٦تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق  

٤٦٫٢٥٤٫٢٣٠٤٦٫٢٥٤٫٢٣٠االستثمار العقاري   
١٧٥٫٢٠٨٢٣٧٫٤٢٤الممتلكات والمعدات 

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

٢٠٨٫٠٠٦٫٢٩٠٢١١٫٥٩٧٫٤٠٩موجودات المساھمین   إجمالي 

١٫٣٥٨٫٨٢٤٫٤٩٠١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤الموجودات إجمالي 
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موجودات ومطلوبات المساھمین وعملیات التكافل (تتمة) – بیان المركز المالي الموحد٢٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

مطلوبات عملیات التكافل والعجز  
مطلوبات عملیات التكافل 

٢٦٫٨٦٦٫٤٨٩٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
٧١٫٦٤٩٫٦٩٤٥٩٫٠٦٧٫٣٢٨ذمم التكافل الدائنة  

مطلوبات عقود التكافل: 
١٠٠٫٣٤٧٫٣٥٩٨٩٫٩٩٩٫٦٨١احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٩٩٫٣٥٥٫٤٩٢٨٤٫١٥٥٫٣٩٠المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا  
٢٫٦٠٣٫٣٢٠٢٫٤٧٠٫٩٥١االحتیاطي الحسابي  

٥٣٫٦٥٠٫٧٢٩٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٦٥٣٫٥٧٤٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢المطلوبات المرتبطة بالوحدة 
٥٫٩١٥٫٧٠٧٥٫٧٤٤٫٧٤٧الخصم المؤجل  

٧٫٣٢٩٫٣٢٩٦٫٧٥٣٫٣٢١المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل   

١٫١٥١٫٨٠٦٫١٣٠١٫١٨٨٫٠٧٤٫٥٦٤مطلوبات عملیات التكافل  إجمالي 

التكافل العجز في عملیات 
)١٠٫١٧٢٫٥٥٧()٣٦٫٨٦٥٫٣٩٤((العجز) / الفائض في صندوق عملیات التكافل 

٣٦٫٨٦٥٫٣٩٤١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن من المساھمین 
٢٫٦٢٢٫٤٧٦٢٫١٠٦٫٧٢١مخصص إیداعات إعادة التكافل  

)١٨٫٨٨٢٫٠٦٣()٣٫٦١٠٫٤٠٦(احتیاطي إعادة تقییم استثمارات عملیات التكافل 

)١١٫٨٤٣٫٥٣٩()٩٨٧٫٩٣٠(العجز من عملیات التكافل  إجمالي 

١٫١٥٠٫٨١٨٫٢٠٠١٫١٧٦٫٢٣١٫٠٢٥إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والفائض  
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٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
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(مدققة) (غیر مدققة) 

وحقوق المساھمین  المساھمینمطلوبات 
مطلوبات المساھمین 

١٧٫٠٣٣٫٩٣١٣٤٫٣٧٦٫١٨٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
١٥٫٢٢٨٫٥٤٣-ذمم المرابحة الدائنة  

٩١٫٣٧٦٫٧١٣٤٧٫٠٥٨٫٠٨٣المبالغ المستحقة إلى عملیات التكافل  
١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر بموجودات ضمن عملیات متوقفة 

١٢١٫٣٥٨٫٠٠٠١٠٩٫٦١٠٫١٦٤مطلوبات المساھمینإجمالي 

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

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

بالقیمة العادلة من خالل الدخل –احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات 
)٥٦٫٠٩٣٫٥٨١()١٥٫٩٠٧٫٤٧٥(الشامل اآلخر  

)٧٨٫٩٦١٫٤٢٢()١٣٤٫٤٨٧٫٦٠٠(الخسائر المتراكمة

٨٧٫٩٧٤٫٢٦٣١٠٣٫٣١٤٫٣٣٥حقوق المساھمین العائدة إلى مساھمي الشركة األم  
)١٫٣٢٧٫٠٩٠()١٫٣٢٥٫٩٧٣(الحقوق غیر المسیطرة 

٨٦٫٦٤٨٫٢٩٠١٠١٫٩٨٧٫٢٤٥المساھمین  إجمالي حقوق 

٢٠٨٫٠٠٦٫٢٩٠٢١١٫٥٩٧٫٤٠٩مطلوبات المساھمین وحقوق المساھمین إجمالي 

مطلوبات المساھمین و، مطلوبات عملیات التكافل والعجزإجمالي 
١٫٣٥٨٫٨٢٤٫٤٩٠١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤وحقوق المساھمین 
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العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل –بیان الدخل الموحد ٣٠

سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات 

درھم درھم درھم درھم 

التكافل عملیات العائد إلى  
إیرادات التكافل  

١٦٦٧٫٢٣٠٫٠٤٣٦٠٫٢٥٢٫٦٠٨١٩٨٫٥٨٥٫١٥١١٩٧٫٨٢٦٫٥٣٢اشتراكات التكافل إجمالي 
) ١١٠٫٣٠٨٫٩٠٩() ١٠٣٫١٥٠٫٤٢٤() ٣٠٫٦٠٢٫٤٩٦() ٣٢٫٢٨٧٫٣٣٥(١٦حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٣٤٫٩٤٢٫٧٠٨٢٩٫٦٥٠٫١١٢٩٥٫٤٣٤٫٧٢٧٨٧٫٥١٧٫٦٢٣اشتراكات التكافل  صافي 
صافي التحویل إلى احتیاطي االشتراكات غیر 

) ١٣٫٦٤٢٫٢٣٨() ٥٫٩٦٥٫٧٩٩() ٤٫٨٣١٫٠٥٩() ٤٫٠٢٥٫٢٤٩(المكتسبة  
) ٤٩٫٤٩١() ٤٤٫٥٣٠(٨٫١٨١٦٢٣٫٤٥٨صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي   

٣٠٫٩٢٥٫٦٤٠٢٥٫٤٤٢٫٥١١٨٩٫٤٢٤٫٣٩٨٧٣٫٨٢٥٫٨٩٤المكتسبة صافي اشتراكات التكافل
الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل 

٤٫٧٧٣٫٩٣٦٤٫٦٢٣٫٦١٨١٢٫٦١٨٫٦٦٧١٢٫٩٠٢٫٣٢٩المتنازل عنھا  
١٨٥٫٩٩٨١٫٢٩٨٫٦٩٨٥٧٨٫٣١٢٦٫٣٠١٫٤١٢رسوم الوثائق  

٣٥٫٨٨٥٫٥٧٤٣١٫٣٦٤٫٨٢٧١٠٢٫٦٢١٫٣٧٧٩٣٫٠٢٩٫٦٣٥

مصاریف التكافل 
) ٧٧٫٩٧٠٫٥٩٦() ١٠٤٫٠٣٤٫٩٩٩() ٢٥٫٨١٣٫١٩٨() ٤٠٫٢٦٩٫٨٨٤(١٧التي تمت تسویتھا  إجمالي المطالبات  

التيالمطالبات إجمالي حصة إعادة التكافل من 
١٧١٤٫٦١٤٫٤٩٤٨٫٨٨٢٫٧٨٢٣١٫٠٩٩٫١٣٨٢٩٫٧٥٢٫٥٠١تمت تسویتھا  

) ٤٨٫٢١٨٫٠٩٥() ٧٢٫٩٣٥٫٨٦١() ١٦٫٩٣٠٫٤١٦() ٢٥٫٦٥٥٫٣٩٠(مطالبات التكافل صافي 
ولم تتم تحریر مخصص المطالبات المبلغ عنھا 

) ١١٫٠٢٤٫٦٩٤() ١٥٫٢٠٠٫١٠٢() ٣٫٥٣٥٫٤٠٨() ١٣٫١٨٢٫٣٨٢(تسویتھا  
ولم تتم المطالبات المبلغ عنھا حصة إعادة التكافل من 

١٤٫٠٥٦٫١٣١٧٦٢٫٩٣٧١٥٫٥٤٢٫٧٧٥٧٫٢٤٣٫٢٨٣تسویتھا 
صافي التغیر في المطالبات المتكبدة ولكن غیر 

٤٫٧٩٤٫٦٧١) ٢٫٧٥٩٫٦٠٩(٤٫١٥١٫٦٧٠) ٤٩٦٫٦٣٥(مبلغ عنھا  
صافي التغیر في مصاریف تسویة الخسارة غیر 

٢٨٠٫٥٤٨١١١٫٤١٤١٩٫٩٨١٩٥٫٩٧٩الموزعة  

) ٤٧٫١٠٨٫٨٥٦() ٧٥٫٣٣٢٫٨١٦() ١٥٫٤٣٩٫٨٠٣() ٢٤٫٩٩٧٫٧٢٨(المطالبات المتكبدة صافي 

١٠٫٨٨٧٫٨٤٦١٥٫٩٢٥٫٠٢٤٢٧٫٢٨٨٫٥٦١٤٥٫٩٢٠٫٧٧٩صافي إیرادات التكافل 
) ٥٩٫٠١٥٫٨٧٥() ٥٣٫٧٤٩٫٣٠٥() ١٨٫٤٣٢٫٣١٥() ١٨٫٥٦٦٫٧٤٥(١٨رسوم الوكالة 

٧٤٫٢٨٠٣٧٨٫٢١٦٤٨١٫١٨٩) ١٣٥٫٧٥٩(١٩إیرادات االستثمار، صافي  
) ١٢٠٫٢٩٧() ٩٤٫٥٥٤() ١٨٫٥٧٠(١٨٣٣٫٩٤٠حصة المضارب  

) ١٢٫٧٣٤٫٢٠٤() ٢٦٫١٧٧٫٠٨٢() ٢٫٤٥١٫٥٨١() ٧٫٧٨٠٫٧١٨(للفترة  من عملیات التكافلالخسارة  صافي 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٣٨

(تتمة) العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل–بیان الدخل الموحد ٣٠

سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة سبتمبر ٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات 

درھم درھم درھم درھم 

العائد إلى المساھمین  
اإلیرادات

١٨١٨٫٥٦٦٫٧٤٥١٨٫٤٣٢٫٣١٥٥٣٫٧٤٩٫٣٠٥٥٩٫٠١٥٫٨٧٥التكافل عملیات رسوم الوكالة من  
١٨٫٥٧٠٩٤٫٥٥٤١٢٠٫٢٩٧) ٣٣٫٩٤٠(١٨التكافل  عملیات حصة المضارب من 

١٩١٫٧٣٩٫٧١٧١٫٦٦٩٫٢٣٩٣٫٨٣٧٫٧٧٨٣٫٠٣٢٫٢٩٩إیرادات االستثمار، صافي  
) ٧٫٨٥٥(- ) ٦٩٠(١٢التشغیلیة األخرى الخسارة 

٢٠٫٢٧٢٫٥٣٤٢٠٫١١٩٫٤٣٤٥٧٫٦٨١٫٦٣٧٦٢٫١٦٠٫٦١٦

) ١٧٫٦٨٩٫٦٩٣() ٢١٫٩٤١٫١٩٥() ٦٫٧٥٦٫٤٠٠() ٦٫٨٢٣٫٥٥٠(المصاریف 
) ٢٠٫٢٠٦٫٥٥٥() ٢٠٫٣١٢٫٥٤٨() ٤٫٩٨٥٫٩٧٤() ٦٫٧٣٥٫٧٤٠(تكلفة االستحواذ على الوثائق 

) ٦٫٤٨١٫٥٨٠() ٢١٫٧٦١٫٠٣٤() ٢٫٦٠٤٫٥٩٥() ٧٫٩٤٢٫١٥٥(المصاریف العمومیة واإلداریة  
) ٤٤٫٣٧٧٫٨٢٨() ٦٤٫٠١٤٫٧٧٧() ١٤٫٣٤٦٫٩٦٩() ٢١٫٥٠١٫٤٤٥(التكافل لعملیات  المساھمة من قرض حسن  

(الخسارة) / الربح للفترة من العملیات  
١٧٫٧٨٢٫٧٨٨) ٦٫٣٣٣٫١٤٠(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١(المستمرة 

العملیات المتوقفة  
) ٢٫٦٧٧(١١٫١٦٩- - الربح / (الخسارة) من العملیات المتوقفة  

١٧٫٧٨٠٫١١١) ٦٫٣٢١٫٩٧١(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١((الخسارة) / الربح للفترة 

العائد إلى: 
١٧٫٧٨٠٫٣٧٩) ٦٫٣٢٣٫٠٨٨(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١(مساھمي الشركة األم  

) ٢٦٨(١٫١١٧- - الحقوق غیر المسیطرة  

)١٧٫٧٨٠٫١١١) ٦٫٣٢١٫٩٧١(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١

٠٫٠٧٩) ٠٫٠٢٨(٠٫٠٢٦) ٠٫٠٠٥(٢٠العوائد للسھم الواحد  (الخسائر) / 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٣٩

الموحد العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل  اآلخربیان الدخل الشامل٣١

سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة سبتمبر ٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھم درھم درھم 

التكافل عملیات العائد إلى  
) ١٢٫٧٣٤٫٢٠٤() ٢٦٫١٧٧٫٠٨٢() ٢٫٤٥١٫٥٨١() ٧٫٧٨٠٫٧١٨(من عملیات التكافل للفترة  الخسارة صافي 

اآلخرالشامل الدخل

ر: أو الخسائإلى األرباحإعادة تصنیفھا الحقاً التي لن یتم  بنود ال

التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة  
٧٢٫٩٨٩١٫٢٠٣٫٥٩٩٦٩٦٫٣٣١- العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

) ١٢٫٠٣٧٫٨٧٣() ٢٤٫٩٧٣٫٤٨٣() ٢٫٣٧٨٫٥٩٢() ٧٫٧٨٠٫٧١٨(التكافل عملیاتإجمالي الخسارة الشاملة للفترة العائدة إلى 

العائد إلى المساھمین 
١٧٫٧٨٠٫١١١) ٦٫٣٢١٫٩٧١(٥٫٧٧٢٫٤٦٥) ١٫٢٢٨٫٩١١(لفترة ل(خسارة) / ربح 

اآلخرالشامل الدخل 

ر: إلى األرباح أو الخسائإعادة تصنیفھا الحقاً التي لن یتم  بنود ال

التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة  
١٩٠٫٦٤٣٥٫٠٥١٫٠٧٤٢٫٢٣٩٫٦٤٢- العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة العائد إلى  
٢٠٫٠١٩٫٧٥٣) ١٫٢٧٠٫٨٩٧(٥٫٩٦٣٫١٠٨) ١٫٢٢٨٫٩١١(المساھمین 

العائد إلى: 
٢٠٫٠٢٠٫٠٢١) ١٫٢٧٢٫٠١٤(٥٫٩٦٣٫١٠٨) ١٫٢٢٨٫٩١١(مساھمي الشركة األم 

) ٢٦٨(١٫١١٧- - الحقوق غیر المسیطرة 

)٢٠٫٠١٩٫٧٥٣) ١٫٢٧٠٫٨٩٧(٥٫٩٦٣٫١٠٨) ١٫٢٢٨٫٩١١



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٤٠

الحیاة) (أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على موجودات ومطلوبات عملیات التكافل –بیان المركز المالي الموحد٣٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

موجودات عملیات التكافل 
٥٥٫١١١٫١٧٥٤٥٫٩٩٦٫٧٤٩٩٫١١٤٫٤٢٦٦٣٫٤٧٥٫٥٤١٤٥٫٧٨٨٫٢٢٨١٧٫٦٨٧٫٣١٣النقد وما یعادلھ  

-٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠---باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر  ودائع وكالة لدى بنوك 
موجودات عقود إعادة التكافل 

٣١٫٩١٨٫٦٨٢٢٥٫٩٥٤٫٣٨٤٥٫٩٦٤٫٢٩٨٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣٢٣٫٨٠٨٫٤٦٧٣٫٧٢٨٫٣٣٦احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  
٧٩٫٣٤٧٫٧٥٦٧٥٫٧٠٩٫٧٣٨٣٫٦٣٨٫٠١٨٦٣٫٨٠٤٫٩٨١٦١٫٦٥١٫١٤٥٢٫١٥٣٫٨٣٦المطالبات المبلغ عنھا والتي لم تتم تسویتھا  

٧٨٤٫٣٠٧-٨٧٢٫١٤٦٧٨٤٫٣٠٧-٨٧٢٫١٤٦االحتیاطي الحسابي  
٣٢٫٩٣٣٫١٥١٢٨٫٥٢٠٫٨٠١٤٫٤١٢٫٣٥٠٣١٫٩٩٦٫١١٧٢٨٫٦٩٠٫١٥٥٣٫٣٠٥٫٩٦٢المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

٦٣٫١٤٥٫٢٦٤٥٧٫٣٠٤٫٧٨١٥٫٨٤٠٫٤٨٣٥٠٫١٠٣٫٣٨١٤٧٫٥٨٤٫٢١٤٢٫٥١٩٫١٦٧ذمم التكافل المدینة  
الموجودات المالیة األخرى المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

-١٣٫٧٠٥٫٤٧٥١٣٫٧٠٥٫٤٧٥-٥٫٠١٧٫٥٨٤٥٫٠١٧٫٥٨٤الشامل اآلخر 
الموجودات المالیة األخرى المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  

٧٨٠٫٤٥٣٫٤٥٩١٩٫٠٢٢٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٦٤٫١٢٤٫٠٦٧٨٦٧٫٨٩٥٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢أو الخسائر  
-١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠-١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠االستثمار العقاري   

-٩١٫٣٧٦٫٧١٣٧٦٫٨٤٠٫٢٨٧١٤٫٥٣٦٫٤٢٦٥٠٫٤٠٥٫١٠٧٥٠٫٤٠٥٫١٠٧المبالغ المستحقة من المساھمین  

١٫١٥٠٫٨١٨٫٢٠٠٣٢٦٫٠٠٥٫٦١٦٨٢٤٫٨١٢٫٥٨٤١٫١٧٩٫٥٧٨٫٠٤٩٢٨٦٫١٤٢٫٩٥٦٨٩٣٫٤٣٥٫٠٩٣إجمالي موجودات عملیات التكافل 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٤١

(أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة) (تتمة) موجودات ومطلوبات عملیات التكافل – بیان المركز المالي الموحد٣٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

مطلوبات عملیات التكافل 
-٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣-٢٦٫٨٦٦٫٤٨٩٢٦٫٨٦٦٫٤٨٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٧١٫٦٤٩٫٦٩٤٤٨٫٦٠٤٫٨٤٤٢٣٫٠٤٤٫٨٥٠٥٩٫٠٦٧٫٣٢٨٤٧٫٠٥٦٫٦١٢١٢٫٠١٠٫٧١٦ذمم التكافل الدائنة  
مطلوبات عقود التكافل:  

١٠٠٫٣٤٧٫٣٥٩٩٢٫٥٦٤٫٨٦٤٧٫٧٨٢٫٤٩٥٨٩٫٩٩٩٫٦٨١٨٥٫١٣٤٫٧٧٤٤٫٨٦٤٫٩٠٧احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  
٩٩٫٣٥٥٫٤٩٢٩٤٫٩٢١٫٦٩٨٤٫٤٣٣٫٧٩٤٨٤٫١٥٥٫٣٩٠٨١٫٥٣١٫١١٧٢٫٦٢٤٫٢٧٣المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا  

٢٫٤٧٠٫٩٥١-٢٫٦٠٣٫٣٢٠٢٫٤٧٠٫٩٥١-٢٫٦٠٣٫٣٢٠االحتیاطي الحسابي  
٥٣٫٦٥٠٫٧٢٩٤٨٫٤٦١٫٨٧٧٥٫١٨٨٫٨٥٢٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦٤٥٫٩٧٥٫٩٣٣٣٫٩٧٨٫١٥٣المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٦٥٣٫٥٧٤٣٫٥٧٥٫٥٨٥٧٧٫٩٨٩٣٫٦٧٣٫٥٥٥٣٫٦١٧٫٠٨٥٥٦٫٤٧٠مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة  

٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢-٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢-٧٨٠٫٤٣٤٫٤٣٧المطلوبات المرتبطة بالوحدة  
٥٫٩١٥٫٧٠٧٥٫٤٢١٫٥٨٧٤٩٤٫١٢٠٥٫٧٤٤٫٧٤٧٥٫٥٢٨٫٣٤٠٢١٦٫٤٠٧الخصم المؤجل  

-٦٫٧٥٣٫٣٢١٦٫٧٥٣٫٣٢١-٧٫٣٢٩٫٣٢٩٧٫٣٢٩٫٣٢٩المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل   
٣٫٣٤٧٫٠٢٤-٣٫٣٤٧٫٠٢٤---المبالغ المستحقة للمساھمین  

١٫١٥١٫٨٠٦٫١٣٠٣٢٧٫٧٤٦٫٢٧٣٨٢٤٫٠٥٩٫٨٥٧١٫١٩١٫٤٢١٫٥٨٨٢٩٨٫٥٩٦٫٥١٥٨٩٢٫٨٢٥٫٠٧٣إجمالي مطلوبات عملیات التكافل  

العجز في عملیات التكافل 
)١٥٫١٠٤٫٣٦٠(٤٫٩٣١٫٨٠٣)١٠٫١٧٢٫٥٥٧() ٢١٫٨٨٥٫٨٢٩() ١٤٫٩٧٩٫٥٦٥() ٣٦٫٨٦٥٫٣٩٤((العجز) / الفائض في صندوق عملیات التكافل  

١٥٫١٠٤٫٣٦٠-٣٦٫٨٦٥٫٣٩٤١٤٫٩٧٩٫٥٦٥٢١٫٨٨٥٫٨٢٩١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن من المساھمین  
٢٫٦٢٢٫٤٧٦١٫٨٦٩٫٧٤٩٧٥٢٫٧٢٧٢٫١٠٦٫٧٢١١٫٤٩٦٫٧٠١٦١٠٫٠٢٠مخصص إیداعات إعادة التكافل  

-)١٨٫٨٨٢٫٠٦٣()١٨٫٨٨٢٫٠٦٣(-) ٣٫٦١٠٫٤٠٦() ٣٫٦١٠٫٤٠٦(احتیاطي إعادة تقییم استثمارات عملیات التكافل 

٦١٠٫٠٢٠)١٢٫٤٥٣٫٥٥٩()١١٫٨٤٣٫٥٣٩(٧٥٢٫٧٢٧) ١٫٧٤٠٫٦٥٧() ٩٨٧٫٩٣٠(إجمالي (العجز) / الفائض من عملیات التكافل  

١٫١٥٠٫٨١٨٫٢٠٠٣٢٦٫٠٠٥٫٦١٦٨٢٤٫٨١٢٫٥٨٤١٫١٧٩٫٥٧٨٫٠٤٩٢٨٦٫١٤٢٫٩٥٦٨٩٣٫٤٣٥٫٠٩٣



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٤٢

الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة أعمال التكافل على  –الموحد الدخلبیان ٣٣

٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة ٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر فترة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

العملیات المستمرة  
العائدة إلى مشتركي التكافل  

إیرادات التكافل
١٩٨٫٥٨٥٫١٥١١٦٤٫٢٤٢٫٤٣٥٣٤٫٣٤٢٫٧١٦١٩٧٫٨٢٦٫٥٣٢١٥١٫٤٥٣٫٠٧١٤٦٫٣٧٣٫٤٦١إجمالي اشتراكات التكافل 

)٣٩٫٠٤٥٫٩١٩()٧١٫٢٦٢٫٩٩٠() ١١٠٫٣٠٨٫٩٠٩() ٢٨٫٥٤١٫٢٥٩() ٧٤٫٦٠٩٫١٦٥() ١٠٣٫١٥٠٫٤٢٤(حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٩٥٫٤٣٤٫٧٢٧٨٩٫٦٣٣٫٢٧٠٥٫٨٠١٫٤٥٧٨٧٫٥١٧٫٦٢٣٨٠٫١٩٠٫٠٨١٧٫٣٢٧٫٥٤٢صافي اشتراكات التكافل 
) ٥٥٢٫٦٤٦()١٣٫٠٨٩٫٥٩٢()١٣٫٦٤٢٫٢٣٨() ٦٨١٫٦٢٦() ٥٫٢٨٤٫١٧٣() ٥٫٩٦٥٫٧٩٩(صافي التحویل إلى احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  

)٤٩٫٤٩١(-)٤٩٫٤٩١() ٤٤٫٥٣٠(-) ٤٤٫٥٣٠(صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي 

٨٩٫٤٢٤٫٣٩٨٨٤٫٣٤٩٫٠٩٧٥٫٠٧٥٫٣٠١٧٣٫٨٢٥٫٨٩٤٦٧٫١٠٠٫٤٨٩٦٫٧٢٥٫٤٠٥صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
١٢٫٦١٨٫٦٦٧١٠٫٥٩٥٫٧٠٨٢٫٠٢٢٫٩٥٩١٢٫٩٠٢٫٣٢٩١١٫٣٧٠٫٠٤٥١٫٥٣٢٫٢٨٤الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  

٥٧٨٫٣١٢٥٧٦٫٥٩٩١٫٧١٣٦٫٣٠١٫٤١٢٥٢٧٫٦١٩٥٫٧٧٣٫٧٩٣رسوم الوثائق

١٠٢٫٦٢١٫٣٧٧٩٥٫٥٢١٫٤٠٤٧٫٠٩٩٫٩٧٣٩٣٫٠٢٩٫٦٣٥٧٨٫٩٩٨٫١٥٣١٤٫٠٣١٫٤٨٢



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٤٣

أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة (تتمة) –الموحد الدخلبیان ٣٣

٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھر فترة ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر فترة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

مصاریف التكافل 
)١٣٫٤٧٣٫٧٦٢()٦٤٫٤٩٦٫٨٣٤()٧٧٫٩٧٠٫٥٩٦() ١٤٫٧٩١٫٧٠٨() ٨٩٫٢٤٣٫٢٩١() ١٠٤٫٠٣٤٫٩٩٩(إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا  

٣١٫٠٩٩٫١٣٨١٨٫٢٦٥٫٢٧٢١٢٫٨٣٣٫٨٦٦٢٩٫٧٥٢٫٥٠١١٨٫٥٨٩٫٧٤٣١١٫١٦٢٫٧٥٨حصة إعادة التكافل من إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا  

)٢٫٣١١٫٠٠٤()٤٥٫٩٠٧٫٠٩١()٤٨٫٢١٨٫٠٩٥() ١٫٩٥٧٫٨٤٢() ٧٠٫٩٧٨٫٠١٩() ٧٢٫٩٣٥٫٨٦١(مطالبات التكافل صافي 
١٫٥٠٨٫٧٧٠)١٢٫٥٣٣٫٤٦٤()١١٫٠٢٤٫٦٩٤() ١٫٨٠٩٫٥٢١() ١٣٫٣٩٠٫٥٨١() ١٥٫٢٠٠٫١٠٢(التغیر في مخصص المطالبات القائمة 

)١٫٠٩٧٫٤٣٤(١٥٫٥٤٢٫٧٧٥١٤٫٠٥٨٫٥٩٣١٫٤٨٤٫١٨٢٧٫٢٤٣٫٢٨٣٨٫٣٤٠٫٧١٧حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة  
٤٫٧٩٤٫٦٧١٤٫٥٣٤٫٣٥٣٢٦٠٫٣١٨) ١٠٤٫٣١١() ٢٫٦٥٥٫٢٩٨() ٢٫٧٥٩٫٦٠٩(صافي التغیر في المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

٩٥٫٩٧٩٦٢٫٣٥١٣٣٫٦٢٨) ٢١٫٥١٩(١٩٫٩٨١٤١٫٥٠٠مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة صافي التغیر في احتیاطي 

)١٫٦٠٥٫٧٢٢()٤٥٫٥٠٣٫١٣٤()٤٧٫١٠٨٫٨٥٦() ٢٫٤٠٩٫٠١١() ٧٢٫٩٢٣٫٨٠٥() ٧٥٫٣٣٢٫٨١٦(صافي المطالبات المتكبدة 

٢٧٫٢٨٨٫٥٦١٢٢٫٥٩٧٫٥٩٩٤٫٦٩٠٫٩٦٢٤٥٫٩٢٠٫٧٧٩٣٣٫٤٩٥٫٠١٩١٢٫٤٢٥٫٧٦٠صافي إیرادات التكافل 

)١٨٫١٤٧٫١٢٣()٤٠٫٨٦٨٫٧٥٢()٥٩٫٠١٥٫٨٧٥() ١١٫٣٢٩٫٧٢٥() ٤٢٫٤١٩٫٥٨٠() ٥٣٫٧٤٩٫٣٠٥(رسوم الوكالة  
-٤٨١٫١٨٩٤٨١٫١٨٩-٣٧٨٫٢١٦٣٧٨٫٢١٦إیرادات االستثمار  
-) ١٢٠٫٢٩٧() ١٢٠٫٢٩٧(-) ٩٤٫٥٥٤() ٩٤٫٥٥٤(حصة المضارب  

)٥٫٧٢١٫٣٦٣()٧٫٠١٢٫٨٤١()١٢٫٧٣٤٫٢٠٤() ٦٫٦٣٨٫٧٦٣() ١٩٫٥٣٨٫٣١٩() ٢٦٫١٧٧٫٠٨٢(صافي العجز من عملیات التكافل للفترة  



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٤٤

أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة (تتمة) –الموحد الدخلبیان ٣٣

٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفترة ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفترة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

الحیاة على  غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

العملیات المستمرة  
العائدة إلى مشتركي التكافل  

إیرادات التكافل
٦٧٫٢٣٠٫٠٤٣٥٥٫٤٧٧٫١٨٦١١٫٧٥٢٫٨٥٧٦٠٫٢٥٢٫٦٠٨٤٨٫٤٤٧٫٤٨٩١١٫٨٠٥٫١١٩إجمالي اشتراكات التكافل 

)٩٫٩٤٣٫٢٤٠()٢٠٫٦٥٩٫٢٥٦()٣٠٫٦٠٢٫٤٩٦() ٩٫٩٥٤٫٥٨٧() ٢٢٫٣٣٢٫٧٤٨() ٣٢٫٢٨٧٫٣٣٥(حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٣٤٫٩٤٢٫٧٠٨٣٣٫١٤٤٫٤٣٨١٫٧٩٨٫٢٧٠٢٩٫٦٥٠٫١١٢٢٧٫٧٨٨٫٢٣٣١٫٨٦١٫٨٧٩صافي اشتراكات التكافل 
٥٦٥٫٠٥٥)٥٫٣٩٦٫١١٤()٤٫٨٣١٫٠٥٩() ١٫١٢٠٫٧١٧() ٢٫٩٠٤٫٥٣٢() ٤٫٠٢٥٫٢٤٩(صافي التحویل إلى احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  

٦٢٣٫٤٥٨-٨٫١٨١٦٢٣٫٤٥٨-٨٫١٨١صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي 

٣٠٫٩٢٥٫٦٤٠٣٠٫٢٣٩٫٩٠٦٦٨٥٫٧٣٤٢٥٫٤٤٢٫٥١١٢٢٫٣٩٢٫١١٩٣٫٠٥٠٫٣٩٢صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
٤٫٧٧٣٫٩٣٦٤٫١٩٧٫٩١٦٥٧٦٫٠٢٠٤٫٦٢٣٫٦١٨٣٫٧٩٣٫٨٤٣٨٢٩٫٧٧٥الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  

١٨٥٫٩٩٨١٨٥٫٩٩٢٦١٫٢٩٨٫٦٩٨١٥٦٫٤٨٧١٫١٤٢٫٢١١رسوم الوثائق

٣٥٫٨٨٥٫٥٧٤٣٤٫٦٢٣٫٨١٤١٫٢٦١٫٧٦٠٣١٫٣٦٤٫٨٢٧٢٦٫٣٤٢٫٤٤٩٥٫٠٢٢٫٣٧٨



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٤٥

أعمال التكافل على الحیاة واألعمال غیر المتعلقة بالتكافل على الحیاة (تتمة) –الموحد الدخلبیان ٣٣

٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفترة ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
مدققة) (غیر  (غیر مدققة) 

على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

مصاریف التكافل 
)٥٫٤٩٢٫١٤٤()٢٠٫٣٢١٫٠٥٤()٢٥٫٨١٣٫١٩٨() ٩٫٥٧٦٫٧١٣() ٣٠٫٦٩٣٫١٧١() ٤٠٫٢٦٩٫٨٨٤(إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا  

١٤٫٦١٤٫٤٩٤٦٫٠٢٦٫٩٤٣٨٫٥٨٧٫٥٥١٨٫٨٨٢٫٧٨٢٤٫٢٤٨٫٤٧٩٤٫٦٣٤٫٣٠٣حصة إعادة التكافل من إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا  

) ٨٥٧٫٨٤١()١٦٫٠٧٢٫٥٧٥()١٦٫٩٣٠٫٤١٦() ٩٨٩٫١٦٢() ٢٤٫٦٦٦٫٢٢٨() ٢٥٫٦٥٥٫٣٩٠(صافي مطالبات التكافل 
٢٣٩٫١٤٠)٣٫٧٧٤٫٥٤٨()٣٫٥٣٥٫٤٠٨() ٩٦٣٫٠٣٠() ١٢٫٢١٩٫٣٥٢() ١٣٫١٨٢٫٣٨٢(القائمة التغیر في مخصص المطالبات 

) ٢١٩٫٣٣٤(١٤٫٠٥٦٫١٣١١٣٫١٥٣٫٤٨٠٩٠٢٫٦٥١٧٦٢٫٩٣٧٩٨٢٫٢٧١حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة  
٤٫١٥١٫٦٧٠٤٫٠١٣٫٢٧٠١٣٨٫٤٠٠) ٥٢٩٫١٥٧(٣٢٫٥٢٢) ٤٩٦٫٦٣٥(صافي التغیر في المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

١١١٫٤١٤١٠٣٫٥٤٩٧٫٨٦٥) ٢٩٫٥٧٣(٢٨٠٫٥٤٨٣١٠٫١٢١صافي التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

) ٦٩١٫٧٧٠()١٤٫٧٤٨٫٠٣٣()١٥٫٤٣٩٫٨٠٣() ١٫٦٠٨٫٢٧١() ٢٣٫٣٨٩٫٤٥٧() ٢٤٫٩٩٧٫٧٢٨(صافي المطالبات المتكبدة 

١٥٫٩٢٥٫٠٢٤١١٫٥٩٤٫٤١٦٤٫٣٣٠٫٦٠٨) ٣٤٦٫٥١١(١٠٫٨٨٧٫٨٤٦١١٫٢٣٤٫٣٥٧صافي إیرادات التكافل 

)٤٫٩٨٦٫١١٩()١٣٫٤٤٦٫١٩٦()١٨٫٤٣٢٫٣١٥() ٣٫٨٨١٫١٤٦() ١٤٫٦٨٥٫٥٩٩() ١٨٫٥٦٦٫٧٤٥(رسوم الوكالة  
-٧٤٫٢٨٠٧٤٫٢٨٠-) ١٣٥٫٧٥٩() ١٣٥٫٧٥٩(إیرادات االستثمار  
-)١٨٫٥٧٠()١٨٫٥٧٠(-٣٣٫٩٤٠٣٣٫٩٤٠حصة المضارب  

) ٦٥٥٫٥١١()١٫٧٩٦٫٠٧٠()٢٫٤٥١٫٥٨١() ٤٫٢٢٧٫٦٥٧() ٣٫٥٥٣٫٠٦١() ٧٫٧٨٠٫٧١٨(صافي العجز من عملیات التكافل للفترة  



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٤٦

عالقة اف ذات الاألطرواألرصدة معمعامالت ال٣٤

كما ھو وارد في معیار المحاسبة الدولي ذو العالقةتقع ضمن تعریف الطرف  ومنشآتشركات  تدخل المجموعة في معامالت مع  
الخاضعة لملكیة مشتركة و / أو  والمنشآت: إفصاحات األطراف ذات العالقة. تشمل األطراف ذات العالقة الشركات  ٢٤رقم  

موظفي اإلدارة الرئیسیین. إدارة ورقابة مشتركة وشركائھا و

مماثلة مع  لمعامالت  ، مثل تلك السائدة في نفس الوقت  إلى حد كبیربشروط مماثلةالعالقةذات  األطرافمع ھذه  المعامالتتتم  
المتعلقة والمصاریف، فیما یلي اإلیرادات  في تاریخ التقاریر المالیةةستحقجوھریة م. ال توجد أرصدة  خارجیینأطراف وعمالء
: المختصرةالموحدة طراف ذات العالقة المدرجة في البیانات المالیة المرحلیة باأل

سبتمبر ٣٠ر المنتھیة في ھفترة التسعة أش
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

١٫١٩٨٫١٥٠-إجمالي االشتراكات 
١١٢٫٩٧٣-إجمالي المطالبات المدفوعة 

٩٫٧٩٦٫٥٦١-یعات األرباح  رادات توزیإ

سبتمبر ٣٠ر المنتھیة في ھفترة التسعة أش
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

--إجمالي االشتراكات 
--إجمالي المطالبات المدفوعة 

--یعات األرباح  رادات توزیإ

كما یلي: الرئیسیینتعویضات موظفي اإلدارة كانت 

٩٠٧٫٣٥٣١٫٤٧٠٫١٣٤جل آت الموظفین قصیرة األفا مك
١٤٧٫٧٨٩٦٢٫٨٢٧مكافآت نھایة الخدمة 

١٫٠٥٥٫١٤٢١٫٥٣٢٫٩٦١إجمالي التعویضات المدفوعة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین 

األحداث الالحقة٣٥

لشركة اإلسالمیة لجزء من محافظ التكافل العام والتكافل الطبي والتكافل العائلي استبعادبعد نھایة الفترة، بدأت المجموعة عملیة 
خاضعًا   المعاملة  یزال إتمام  المتحدة. ال  وھي شركة تم تأسیسھا في دولة اإلمارات العربیة  (سالمة) ش.م.ع،  للتأمین  العربیة 

التنظیمیة.لإلجراءات الواجبة، وللمزید من المفاوضات بین الطرفین، وللموافقات 


